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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” !

رابطه با آمریکا و شرایط حساس و خطرناک 
منطقه خاورمیانه

ـسـقوط حکوـمت دیکـتاـتوری ـصدام ـحـسـین در
ـظـاـمی ـبـا ـیـروی ـن ـضـور ـصـدـهـا ـهـزار ـن ـعـراق، ـح
ار ـیحـاـتی وـسـیع و اـظـه ـسـل ات ـت زات و  امکاـن ـتـجـهـی
ـسـته ـبه رـخی از ـمـحاـفل واـب ده ـب ـنـظرـهای نگران کـنـن
دی ای ـبـع اره ـهدف ـه ریکا درـب اکـمه آـم أت ـح ـهـی
ـتن اال گرـف ار ـب ـطـقه، در کـن ـن ریکا در ـم اـست آـم ـسـی
ا د ـن شـدـی اال و ـت ـست اـصالحـات از ـب ـبحـران ـبن ـب
رـضاـیتی ـمردم از ـعدم دـست ـیاـبی به ـخواـست ـهای
ان، پس از گذـشت ـبـیش از پـنج ـسال از ـحداـقل ـش
ای رداد 1376، نگراـنی ـه ـظـیم دوم ـخ دوم ـع راـن رـف
ـمــاعـی ـحــاـفل گوـنــاگون  اجــت وســیعـی را در ـم
ن ـرـی م ـت ن ـحـال از ـمـه ـی ـته اـست و در ـع ـرانگـیـخ ـب
ـاـست. ن ـم ـیـه ـاـیل و ـمعــضالت پـیـش روی ـم ـمــس
ـسقـوط حکوـمت صـدام حــسـین بـدون ـمقـاوـمت
ـیـروـهـای اـشـغـالگر ـخـارـجی ـمـردـمی در ـمـقـاـبل ـن
ای ود که حکوـمت ـه ر اـین نکـته ـمـهم ـب دی ـب أکـی ـت
ـضد ـمـلی، اـسـتـبدادی و ـبدون پـشـتواـنه ـمردـمی،ـتوان
مقابله با خطرات خارجی را ندارند این عمده ترین
درس از رخ دادهای اخیر در همسایگی ماست.  
ای آنچه روـشن اـین اـست که ـتـحوالت روزـه
ر در ـعراق، ـسـقوط حکوـمت ـصدام و ـحـضور اـخـی

رات ـطـقه اـث ـن ظـاـمی آمـریکا در ـم ـیع و ـسنگـین ـن وـس
ـطـقه ـبه ـهمـراه ـن ران و ـم ـمـهـمی در ـتحـوالت آـتی اـی
ا دراـیت ـبرای ـخواـهد داـشت. اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای ـب
اـتی أـله ـحـی ـس اـمی ـم ـظ وـیی ـن راـج اـج ری از ـم وگـی ـجـل

امروز است. 
وـنی ار ـحـساس و ـخـطرـناک کـن ـسـی راـیط ـب در ـش
ده و اـفع ـعـم اـلح و ـمـن ـص رای ـم د ـممکن ـب ا ـح د ـت اـی ـب
مـاـمـیت ارـضی ـتـقالل و ـت اـصـلی کشـور و ـحـفظ اـس
اـنه از دـست ـهر ـنـیروی ـمـتـجاوزی گرـفـته ـهرگوـنه ـبـه
ـنـاـسب ـبـا ـت ـیـاـست ـخـارـجی ـم ـشـود. کـشـور در ـس
ت ـاـس ـی ـد. در ـس ـمل کـن ـطـش ـع ـراـی ـات و ـش امکاـن
ـخاورـمـیاـنه اش ـتواـفق ـبـین ـفـلـسـطـیـنی ـها و اـسرا ـئـیل را
مبنا ـقرار دهد، باب ـمذاکره با آمریکا گـشوده شود،
رط از د و ـش اـتی ـبی ـقـی وـع ـطـب اـسی و ـم ان ـسـی ـی داـن زـن
ردم رـیت ـم ـظر اکـث د و ـبه رای و ـن وـن ا آزاد ـش داـنـه زـن
یـان اـخیـر در پای ـصنـدوق هـای رای که ـطی سـاـل

اعالم شده است احترام گذاشته شود.
د اـین درک د رـش اـه ر ـش ای اـخـی ا در ـهـفـته ـه ـم
داد و ای ـضد اـسـتـب روـه ـسـتـیم که ـنـی درـست و ـمـهم ـه
رکت ـته ـح اـف ان ـی ازـم ار ـهم و ـس وری در کـن اـت دیکـت

... دریغا که شقاوت جنگ افروزان
چه بسیار اجاق حیات همسایه را به خاموشى
نشاند و عطر دل آویز نسیم را از مشام جان
ها ربود.

«وعده دیدار»
م ـبـار دگر ـبه ـنـام ـتـو آـغـاز ـمـى کـن
م ى کـن و پرواز ـم وى ـت ـس ر ـب ـمه ـس ـی آـس

را م ـت تِ گل هـا کـن ـصه اى زنکـه ا ـق ـت
ى کـنم از ـم ر ـب وابگاهِ ـسـح ى ـبه ـخ راـه

ـتـاب ـیـد آـف ـسـرد اـست روزگار ـبه اـم
راز ـمى کـنم راـف رِ ـس مکـمن ـبه کوى ـمـه

ـساز شکـسـته را ـبه ـسـخن ـمى کـشم ـشـبى
ى کـنم از ـم را ـس رودِ ـت ا زـخـمه اش ـس ـب

ـبا ـبوسه اى چو وـعده دـیدار ـمى دـهى
در ـجان ـسراغ ـنرگس ـشـیراز ـمى کـنم

در ـساـیه ـهاى ـمـبـهم و گنگِ گذـشـته ـها
م ـشه وراـنـداز ـمـى کـن ـی ـم ـیـاد ـتـرا ـه
                                                  
 ـشبگـیر کوچ ـمى کـند اى راـهى ـسـحر
م ى کـن شـارت اـین راز ـم وار* را ـب اـی

د ى کـش ـیـنه ـم ا کاروان ـبه راه ـفـلق ـس ـت
اره ـمن آواز ـمى کـنم ـخورـشـید را ـهـم

ایرج

* ایوار: هنگام عصر، نزدیک غروب آفتاب

همگام با جنبش کارگری و سندیکائی
بررسی فشرده یی از مبارزات

کارگران و زحمتکشان

ادامه در صفحه 6

اداـمه در ـصـفـحه 4و 5

مرگ و ویرانی بر فراز
عراق       در ص 8

بیانیه مهم نیروهای سیاسی در
زمینه تحوالت ایران و منطقه

در صفحه 2

ـمـبارزات ـقـهرـماـنانه ـکارگران و زـحمـتـکـشان ـمیـهن ـما ،ـطی ـساـلـیان
رخـوردار ری ـب ردگی چـشم گـی ا وجـود آـنـکه از گـسـت گذـشـته ـب
ـده و ـی ـرا روـئ ـری ـف ی ـت ـاـل ـرـحـله ـع ـواـنــست ـبه ـم ـت ـا ـن ـوده ،اـم ـب

دستاوردهای ملموس و قابل توجهی به همراه داشته باشد. 
ـبـطور ـکـلی ،ـنـقطه ضـعف ـحرـکات اـعـتراـضی در اـین ـساـلـها را ـمی



 بیانیه نیروها و شخصیت های سیاسی و
اجتماعی درباره تحوالت عراق
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ـمـسأله سـقوط رژِم ـصدام ـحـسـین و تـحوالت ـمـنطـقه ـبازـتاب وـسیـعی در
ادی از ـته اـست.  گروه زـی اـسی کشـور ـبه ـهمـراه داـش ـی روهـای ـس ـی ان ـن ـی ـم
شـخـصـیت ـهای ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی کـشور ـبا اـنـتـشار ـبـیاـنـیه ـیی نگراـنی ـهای
ان کردـند. در اـین اـعالـمـیه از ـجـمـله ـمی ـجدی ـخود را از اوـضاع ـمـنـطـقه ـبـی
ـخواـنـیم: «ـیک ـبار دیگر ـجنگی ـخاـنـمان ـسوز ـمـنـطـقه ـخاورـمـیاـنه را ـبه آـتش
وازـین ـبـین رـخالف ـکـلـیه ـم ا و انگـلـیس، ـب رـیـک ای آـم ده اـست. دوـلـتـه ـشـی ـک
اـلـمـلـلی و عـلـیرـغم ـمـخاـلـفت اـعـضای ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد و ـشورای اـمـنـیت و
ان دادن ـبه راـسی و پاـی وـک رار دـم اـنه اـسـتـق ا ـبه ـبـه ـی ردم دـن وـمی ـم ار ـعـم اـفـک
اـتوری ـصدام ـبه ـعراق ـتـجاوز ـنـظاـمی ـکرده اـند ـکه ـنـتـیـجه آن ـکـشـتار دـیـکـت
رپا و ـنـقض رـهنگی و سـاـبـقه ـتمـدـنی دـی راث ـف ـی ودی ـم اـب اه، ـن یگـن ردم ـب ـم
ـحاکـمیت یک ملت اـست.ـتردیدی ـنیست که صدام ـحسـین یکی از ـخشن
ارـیخ ـمـعاـصر ـبه ـیاد دارد. اـتورـهاـیی اـست ـکه ـت ـترـین و ـبـیرـحم ـترـین دـیـکـت
ا ـمـلت ـمـسـلـما اگر ـحـکوـمت ـعراق از پایگاه ـمردـمی و پـیوـند دـمـکراـتـیک ـب
ـخود ـبرـخوردار ـبود چـنـین ـسرـنوـشت دردـناـکی ـنـصـیب اـین ـمـلت رنـجدـیده
د ا ـمی ـکـنـن اـجم ادـع وان آن گوـنه ـکه دوـلـتـهای ـمـه ـنـمی ـشد. چگوـنه ـمی ـت
شـر و رای آزادی و مـردم سـاالری، ـحقـوق ـب پذیـرـفت ـکه اـین ـجنگ ـب
ـیل ـتـحت ـحمـاـیت ردم عـراق اـست در حـاـلی ـکه دوـلت اسـراـئ ـنجـات ـم
ان ـمـلل ازـم دد ـس ای ـمـتـع اـمه ـه ـطـعـن ول ـق ا و انگـلـیس، از ـقـب رـیـک ای آـم دوـلـتـه
ـسـطـین را ـبه ـطور ردم ـفـل ـسـطـین اـسـتـنـکاف ـمی ورزد و ـم ورد ـفـل ـمـتـحد در ـم
ـسـتـقـیم وـنی، ـحضـور ـم راـیط ـکـن د.در ـش اـی ـم وب ـمی ـن رـک اـنه ای ـس ـشـی وـح
اـنه ـموـقـعـیت ـخاـصی را ـبوـجودـمی آورد ـنـظاـمی آـمرـیـکا در ـمـنـطـقه ـخاورـمـی
اـکـمـیت ـمـلی اـلی ـح اـبـله اـحـتـم ـسـئـله آن ـمـق رـین ـم اـتی ـت رـین و ـحـی ـکه ـمـهـمـت
اـمه ـهای ـتـجاورزگراـنه رـن ـکـشورـهای ـمـنـطـقه و اـمـنـیت ـمردم از ـیک ـسو و ـب
دوـلت آـمرـیـکا ـبرای ـنـقض ـحاـکـمـیت ـمـلـتـها از ـطرق ـنـظاـمی و ـنـظاـیر آن از

سوی دیگر است...» 
اـنه اـجراـجوـی ا اـشاره ـبه ـخـطراـتی که اـین ـسـیاـست ـهای ـم اـنـیه سپس ـب ـبـی
ران از اـشد، یگاـنه راه ـنـجات اـی راه داـشـته ـب ا ـبه ـهـم رای ـمـیـهن ـم د ـب واـن ـمی ـت
ـخـطرات اـحـتـماـلی را ـتـقوـیت ـمردم ـساالری در اـیران اـعالم ـمی کـند و ـمی
ود اـلی را وـجـهه ـهـمت ـخ اوز اـحـتـم ر ـتـج ری از ـه رای پـیشگـی د: «...ـب ـس وـی ـن
ـقرار داده و ـبا ـتـحـکـیم و ـتـثـبـیت ـمـناـسـبات ـمردم ـساالراـنه در رواـبط ـسـیاـسی
و اجتـماعی و رـعایت ـموازین حـقوق ـبشر، ـضریب ثـبات و امـنیت کـشور و
ـمـلت ـخود را اـفزاـیش دـهـند.ـما اـمـضاء ـکـنـندگان زـیر: 1 - ـمراـتب اـعـتراض
اـمی ـبه ال ـسـلـطه ـنـظ اده از ـجنگ و اـعـم ا اـسـتـف د ـخود را ـب دـی اـلـفت ـش و ـمـخ
ردم سـاالری در عـراق رار ـم ـتـق ـشـکالت داـخـلی و اـس راز ـحل ـم وان اـب ـن ـع
ی در ـعـراق ـحق ـت ـا ـحـکـوـم ـنـه م ـت ـاورـی ن ـب ـراـی م.2 - ـب ـی ـاـی ـم ی ـن اـعالم ـم
ط ـخـود ـمـردم ـعـراق، از ـهـر ـنی رژـیم ـصـدام را دارد ـکه ـتـوـس ـجـایگزـی
ا ات آزاد ـب ـتخـاـب دوم و اـن راـن ـتی، از طـرـیق ـیک رـف ـی وـم ذـهب ، نژاد و ـق ـم
ـسـتن ا ـجدی داـن د.3 - ـب ار آـی رـک رـس د ـب ان ـمـلل ـمـتـح ازـم اـمل ـس ارت ـک ـظ ـن

وری ام ـجـمـه ـظ والن ـن ـسـئ دوارـیم ـم ران اـمـی ارـجی ـعـلـیه اـی ای ـخ دـه دـی ـتـه
اـسالـمی ـنـیز ـبا ـتوـجه ـکاـمل ـبه ـشراـیط ـحـساس ـکـنوـنی اـین واـقـعـیت اـنـکار
ـناپذـیر را ـمورد ـقـبول ـقرار دـهـند که پذـیرش و اـعـمال ـقواـعد دـموـکراـسی
ران از ـسوی اـکـمـیت اـی ا وـسوـسه ـنـقض ـح اـبـله ـب رای ـمـق دام ـب رـین اـق ـمـهـمـت
دوـلـتـهای ـخارـجی و ـهرگوـنه ـتـجاوز اـست. آنچه ـقدرت ـهای ـخارـجی،
به ـخـصوص آـمریـکا و انگـلـیس ـمی ـخواـهـند ـبراـیران ـتـحمـیل ـکـنـند، ـلزوـماً
ـتأـمـین ـکـنـنده اـهداف و ـنـظرات ـمـلت اـیران ـنـخواـهد ـبود.4 - ـبرای ـمـقاـبـله
وـنی و ـبه ـسدادـهای ـکـن دـهای ـجدی ـخارـجی و ـبرون رـفت از اـن ا ـتـهدـی ـب
دن زـمـیـنه وـحدت ـکـلـیه راـهم آـم اـسی و ـف ات ـسـی ـشـنـج اـهش ـت ور ـک ـظ ـمـن
ای اـمه ـه رـن دن ـب وع ـش وـض ور و ـبالـم ـش ات در درون ـک اـن ا و اـمـک روـه ـی ـن
دگان اـصـلی رـن ـصـمـیم گـی د ـکه ـت ر الزم ـمی رـس ـظ ارـجی ـبه ـن اـلت ـخ دـخ
ـضرورت وـفاق مـلی را بپذـیرـند و در راـسـتای تحـقق آن: - ـمواـنع ـموـجود
رـیق ـمـجـلس و دوـلت ات ـمـلت از ـط اـلـب ـط ا و ـم واـسـته ـه ال ـخ در راه اـعـم
ان، وـی ـشـج اـسی، از داـن ای ـسـی ـیـه داـن د.- ـکـلـیه زـن رـطرف ـکـنـن ـمـنـتـخب را ـب
اـسی را االن ـسـی ان و ـفـع داـن وـق اـمه نگاران، ـحـق ون، روزـن اـنـی ادان، روـح اـسـت
آزاد ـسازـند و ـمانع ـنـقض ـقاـنون اـساـسی، ـحـقوق ـقاـنوـنی مـلت و ـخدـشه ـبر
اـمه ـمردـمـساالری و ـنـقض ـحـقوق ـبـشر ـشوـند.- اـحـکام ـصادره ـعـلـیه روزـن
ات وـجـب ده و ـم وـقـیف ـش ـشـکـیل دادگاه ـت دون ـت اـتی را ـکه ـب رـی ـش ا و ـن ـه
ـبرـخورد ـبا روزـناـمه نگاران را ـفراـهم آورده اـند، لـغو ـنـماـیـند و زـمـینه ـساز
ـبازگـشت ـحق آزادی ـبـیان، ـقـلم و ـمـطـبوـعات گردـند.- ـبا ـتـغـیـیر و اـصالح
ـقاـنون اـنـتـخاـبات، ـبه ـنـظارت اـسـتـصواـبی پاـیان دـهـند و راه را ـبرای ـتـحـقق
ـیه اـحـزاب و ـشـار ـعـل مـال ـف ـمـوار سـازـنـد.- اـع ـمـیت ـمـلت ـه ـحق ـحـاـک
اـسی، ـفرـهنگی را ـخاـتـمه دـهـند و زـمـیـنه الزم را اـنـها و گروـهای ـسـی ـسازـم
ا اـلـیت اـحزاب وگروـهـه اـنون اـساـسی و آزادی ـفـع رار ـکاـمل ـق رای اـسـتـق ـب
ـفراـهم آورـند.- ـکـلیه اـقداـمات ـفرا ـقاـنوـنی ـنـهادـهای رـسـمی و ـغـیر رـسـمی
اـلـبات و ـحـفظ ـشأن و ا در ـصورت ـتـحـقق اـین ـمـط را ـمـتوـقف ـسازـند.ـتـنـه
اـهش ا ـک ود ـب دوار ـب وان اـمـی ران اـست ـکه ـمی ـت زرگ اـی زـلت ـمـلت ـب ـمـن
اد وـحدت و رای اـیـج اـعدی ـب ـس اـسب و ـم اـسی، ـفـضای ـمـن ـشـنـجات ـسـی ـت
ر ـتـهدـیدـهای ـخارـجی راـب راـهم گردد و ـجاـمـعه اـیران در ـب اـنـسـجام ـمـلی ـف
ـیه از ـجـمـله اـن ـی دگان اـین ـب وه اـمضـاء کـنـن ـب ان اـن د...» در ـمـی اـب ـمصـوـنـیت ـی
اساـمی ـعزت اهللا سـحابی ، اکـبر گنـجی ، ـهاشم آـغاـجری ،علـیرـضا عـلوی
درـضا ان ، ـحـمـی اـقی ، ـحـبـیب اهللا پـیـم دـین ـب اداـل راـهـیم ـیزدی ،ـعـم ار ، اـب ـتـب
ـجالـیی پور ، تـقی رـحـماـنی، اـحـمد زـیدآـبادی ، عـلـیرـضا رـجاـیی ، ـماـشاهللا
ـسن صـاری راد ، ـمـح ـسـین اـن ز ، ـح ـسی ـسحـرـخـی ـظـین ،ـعـی واـع ـشـمس اـل
ـکدـیور و ـنرگس ـمـحـمدی ـبه چـشم ـمی ـخورد. ـحزب ـتوده اـیران ـضـمن
اره ـتـحوالت ـمـنـطـقه و راز ـنـظر ـمـشـترک درـب اـسـتـقـبال از اـین ـحرکت و اـب
ـخـطراـتی که آـیـنده ـمـنـطقه را تـهدـید ـمی کـند، ـهـمان ـطور که در اعالـمـیه
ا اـین ـنـظر ـهم ـعـقـیده اـست که ا ـنـیز اـشاره ـشده ـب کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـم
ـتـنـها در ـشراـیط ـحـساس کـنوـنی ـباـید ـبا اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای ـهوـشـیاراـنه و
ا اـیق آـمد. ـم ـمتکی ـبر ـخواـست اکـثرـیت ـتوده ـها ـبر ـخـطرات اـحـتـماـلی ـف
ا اـین ـنـظر ـهم ـعـقـیده اـیم که آـیـنده اـیران و ـحرکت ـبه ـسـمت ـهمچـنـین ـب
اـسی - ای ـسـی روـه ـی ا ـبه ـن ـنـه اـعی ـت داـلت اـجـتـم وکراـسی و ـع رار دـم اـسـتـق
ا ـهر دـخاـلت ا ـبه ـشدت ـب ا ـمرـبوط اـست و از اـین رو ـم اـجـتـماـعی ـمـیـهن ـم

خارجی در اوضاع ایران به شدت مخالفیم.
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آزادی برای همه
زندانیان سیاسی ایران!

اـهـیت اـین د. ـم ده اـن اده ـش راق آـم ده ـع ودـش اـب اـیی ـن ـن رـب ای زـی ار ـه اـخـت ـس
ازـسازی ـعراق، ـطرـحی ا ـطرح ـب ا در ـسـندی ـسری در راـبـطه ـب ـشرکت ـه
که ـبـخـشی از ـبار ـماـلی آن ـبه دوش ـماـلـیات دـهـندگان آـمریکاـیی ـخواـهد
اء ـش د، اـف ر ـش ـش ان ـمـنـت ـسـت زـیـنس» چاپ انگـل راٌ در ـمـجـله «ـبـی ود، که اـخـی ـب
گردـید.  اـصـلی ـترـین اـین کمپاـنی ـها ـشرکت «ـهاـلـیـبرـتون» ـمی ـباـشد که
ریکا، در آن اون رـئـیس ـجـمهـور آـم ا دو سـال پـیش دیک چـنی، ـمـع ـت
ـنـقـشی اـصـلی داـشت و ـهم اکـنون ـنـیز از ـسـهاـمداران آن اـست.  ـبـین ـسال
ن ود.  اـی بـرتـون ـب ـی هـای 2000- 1995چـنی مـدیـر عـاـمل کمپاـنی هـاـل
ا ودآوری که ـب ای ـس رارداد ـه ا ـق ـطه ـب ر در راـب ای اـخـی اه ـه رکت در ـم ـش
ظـاـمی آمـریکاـیی در ش آمـریکا دارد در ـمجـاورت واحـدهـای ـن ارـت
ر یک اـلغ ـب رکـیه و کوـیت ـبه اـنجـام پروژه هـاـیی که ارزش آن هـا ـب ـت
اـشد، ـمـشـغول ـبوده اـست. اـفـشاء راـبـطه ـنزدیک دیک ـمـیـلـیارد دالر ـمی ـب
رـخی د که ـب اـعث ـش راـضی ـب ای اـعـت دا ـه ر و ـص ون و ـس رـت ـیـب اـل چـنی و ـه
ـتـغـیـیرات در شکل ـقراردادـها ـبا ـهدف واـنـمود کردن اـینکه ـهاـلـیـبرـتون از
ده اـست، اـعالم گردد ـثـنی ـش ـسـت رارداد ـم رف ـق ای ـط رکت ـه ـست ـش ـلـی
ولیکن در اساس شرکت های وابسته به آن برنده قرارداد های عمده در

رابطه با بازسازی عراق می باشند. 
وش ات اـین ـحـقـیـقت که دوـلت ـب رای اـثـب درکی ـب د و ـم اـه و اگر ـش
اـشد، ـسـلـیـحاـتی- ـنـفـتی آـمریکا ـمی ـب ـمـجـموـعه ای از اـنـحـصارات اـصـلی ـت
د، ـسـفـل اـلد راـم اع، دوـن ود، اـین که 9 ـعـضو کـمـیـته ـمـشاور وزـیر دـف الزم ـب
رواـبط کـلـیدی ـبا ـشرکت ـهاـیی که در ـطول دو ـسال گذـشته 72 ـمیـلـیارد
د، کاـفی ا دوـلت آـمریکا ـمـنـعـقد کرده اـن اـعی- ـنـظاـمی ـب رارداد دـف دالر ـق

می باشد.
ازـسازی ـعراق ـبر ـطـبق ـنـقـشه ـهای پـنـتاگون و دوـلت آـمریکا ـطرح ـب
وـعی را اـیف ـمـتـن اـیی اـست که وـظ ا ـشرکت ـه رارداد ـب اد ـق د اـنـعـق ازـمـن ـنـی
ـمی از « ـجـاده ـهـا و پل ـهـای ـبه ـلـحـاظ ـی ـشـاـمل ـبـازگـشـاـیی ـحـداـقل ـن
ـتـر ـجـاده، ـبـر روی ـصـادی ـمـهم»، چـیـزی در ـحـدود 4000 کـیـلـوـم ـت اـق
ریکاـیی ای آـم رکت ـه ا ـش رارداد ـب د.  ـق اـش ر ـمی ـب ـسـی رـیع اـل راـفیک ـس ـت
زاران ازی ـه وـس وی، ـن ار ـق ـش رق ـف د ـشبکه ـب ر 15 درـص ـهمچـنـین ـتـعـمـیـی
د واـه ر ـخ راری را درـب رق اـضـط د ـب ـی وـل ای ـت ور ـه راـت درـسه و ـتـهـیه ژـن ـم
گرـفت.  پـنج ـشرکت ـساـخـتـماـنی ـعـمده که ـطرف ـقراردادـهای ـمرـتـبط ـبا
ـبازـسازی ـعراق ـهـسـتـند ـشامل گروه ـبشـتل، گروه فـلـئور، کـلوگ ـبراون و
رگر و وـئس ـب ون)، گروه ـل رـت ـب ـی ر گروه هـاـل رووت ( یک شـرکت زـی
اـلغ اـشـند. ارزش ـقرارداد ـبازـسازی ـعراق ـب کمپاـنی ـعـظـیم  پارـسوـنز ـمی ـب
ـیـون دالر ـمی ـبـاـشـد  ـجـاـلب اـین اـست که ـبـرـخی از اـین ـیـل ـبـر 900 ـم
اه پـیش ـمـنـعـقد ـشده اـند.   ـحـقـیـقت اـیـنـست که ا ـبـیش از ـسه ـم رارداد ـه ـق
د داـیت ـمی کـن ده را ـه االت ـمـتـح وش که ـعـملکرد دوـلت اـی رـین ـب دکـت
ـیل پل ـب ـظه کاری از ـق یـروهـای ـمحـاـف ـبـیش از 12 سـال پـیش تـوـسط ـن
د ـسـفـل د راـم اـل ول، ریچارد پرل، دیک چـنی و دوـن ـسـت ز، ـبـیل کرـی وـیـت وـلـف

وـین راـحان اـصـلی «ـنـظم ـن ا ـهمگی از ـط راـحی ـشده اـست. اـین ـشـخـصـیت ـه ـط
اـلـیـسـتی در ـجـهاـنی» ـهـسـتـند که اـسـتـقرار آن پس از ـسـقوط کـشور ـهای ـسوـسـی

شرق اروپا از سوی جورج بوش «پدر» در سال 1991 مطرح شد.

طوفان اقتصادی
ود. ـقـبل از ـشروع ـمـسـیر وـصول ـبه امپراـطوری ـمـسـتـقـیم و ـساده ـنـخواـهد ـب
را ـبـیـشـتر ـبه ا ـبـحران اـقـتـصادی ـبود و ـجنگ ـنـیز آـن اـین ـجنگ آـمریکا ـمواـجه ـب

لبه پرتگاه خواهد راند. 
ریکاـیی از ازان آـم رـب اـهده رژه ـس ـش رای ـجورج ـبوش ـم ارـیو ـب رـین ـسـن ـبـهـت
درون ـخـیاـبان ـهای وـیران ـشده ـبـغداد ـخواـهد ـبود. ـهاـلـیـبرـتون و دیگر کمپاـنی
ـتی را ـبـرای اـشـغـال، ـنـفـع ی که ـقـرارداد ـهـای پرـم ـهـای آـمـریکاـیی در ـحـاـل
ـبازـسازی و ـسودـبری از ـنـفت ـعراق در چنگ ـمی ـفـشارـند بال ـفاـصـله  ـبه دـنـبال

آن ها وارد بغداد خواهند شد.  
دت اه ـم ره ـممکن اـست که در کوـت ـظ اـشی ازاـین ـمـن ـشوک و وـحـشت ـن
د اـس ات اداری ـف اـم ار و ـمـق رای ـتـج د. چرا که ـب وـیت کـن وـقـعـیت دالر را ـتـق ـم
ـهیچ ـجاـیی ـبـهـتر و اـمن ـتر از وال اـسـترـیت، ـسنگر ـماـلی ـتـنـها اـبرـقدرت ـجـهان،
د، رده اـن رای نگهـداری و ـمـخـفی کردن آن چه از زـحـمتکشـان ـبه ـیـغمـا ـب ـب

وجود نخواهد داشت.
وـلی از ـهم اکـنون اـبرـهای ـتـیره ـبر اـفق ـبوش ـظاـهر ـشده اـند.  اداـمه ورود
اـین پول به وال اسـتریت به اـین مـعنی اـست که اـیاالت متـحده در ـحدود دو و
ارد اـله 500 ـمـیـلـی ر ـس دـهی ـه ون دالر ـمـقروض اـست و اـین ـب رـیـلـی ـنـیم (2/5 ) ـت
ود رای اـینکه ـبه ـعـملکرد ـخ ریکا ـب ار آـم ـیـم اد ـب ـص ـت د. اـق اـب زاـیش ـمی ـی دالر اـف
اـبه یک ـضرورت ـماـلی ـبه ـجذب ـسرـماـیه ـخارـجی ـنـیاز دارد. اداـمه ـبدـهدـبه ـمـث
ـبازپرداـخت ـقرض ـهای گذـشته و ـهمچـنـین ـتاـمـین ـماـلی کـسر ـموازـنه پرداـخت

های جدید مستلزم ورود سرمایه های جدید می باشد.  
ـحـتی اـقـتـصادداـنان ـساـخـتار ـهای ـطرـفدار آـمریکا در ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی
پول و ـبانک ـجـهاـنی در راـبـطه ـبا ـعواـقب و آـیـنده ـناـمـشـخص و ـبی ـثـبات دالر
آـمریکا ـصـحـبت ـمی کـنـند. ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول اـعالم ـخـطر کرده اـست
که ـعدم ـموازـنه ـتـجاری آـمریک «رـیسک ـقاـبل ـمالـحـظه ای» را ـمـتوـجه ـثـبات

مالی در جهان می کند.
ان ـبی رـضد دـشـمـن ا ـب ـتـه ای ـبی اـن راق، و ـتـحـمـیل ـجنگ ـه ال ـع زـیـنه اـشـغ ـه
والـنی واـهد ـشد.  در ـط ر ـخ زرگـت ریکا ـب ارـجی آـم دـهی ـخ اـشـته، و ـب ـب ا ، اـن ـتـه اـن
ـمدت ـمردم ـجـهان که ـحـتی ـهـمـین ـحاال از ـجنگ ـبوش ـبرـضد ـعراق ـعـصـباـنی

هستند، که سوبسید امپریالیسم آمریکا ادامه یابد، راضی نخواهند ماند.

ادامه طرح آمریکا برای ایجاد امپراطوری  ...
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دی کـرد.دـههـا و صـدهـا ـن دگی آن ـجـمع ـب وان در پراـکـن ـت
اـعـتـصاب ـبزرگ و ـکوچک در واـحدـهای ـمـخـتـلف ـسراـسر
ا ـبه ـلـحاظ ـکـیـفـیت رـخی از آـنـه وـسـته ـکه ـب ـکـشور ـبه وـقوع پـی
ـمطلوب ـسازـماندـهی،فوق الـعاده عاـلی بودـند اـما هیچ یک از
اـین اـعـتراـضات ـماـحصل ـبرـجـسـته ـنداـشت و اـین به ـنوـبه ـخود
بیانگر نوعی اقدامات تدافعی توسط کارگران و زحمتکشان

است . 
ـراضـی ـت ـبـش اـع ـن ـردگی ـج ـت ی در گـس ـاگوـن ـواـمل گوـن ـع
دگی آن از سـوی دیگر شـان از ـیک سـو و پراـکـن ـتـک زـحـم
ـموـثر می ـباـشـند که ، شـناـخت و تحـلیل درـست آنـها ـبا ـهدف
وردار ر ـخ راوان ـب ارزات از اـهـمـیت ـف ـب ا ـکـیـفی ـسـطح ـم ارـتـق
دـیـکاـئی در درـجه اـست . گـسـتردگی ـجـنـبش ـکارگری- ـسـن
ـنـخـست ـبه اـین اـمر ـمرـبوط ـمی ـباـشد ـکه اـین ـجـنـبش ـبر ـبـسـتر
ـبـش ـن ـاـمـعه رـشـد ـکـرده ، پا ـبه پای ـج ی ـج ـن ـی ـتـحـوالت ـع
دموـکراتیک سراـسری کشور و به عـنوان ستون ـفقرات آن ،
دگی روز ـطی کرده اـست . پراـکـن ا اـم ری اـعـتالـئی را ـت ـسـی ـم
ـشـخص- ـتـارـیـخی اـست ـکه ط ـم ـیـجه ـشـراـی ـت ش ـن ـنـب اـین ـج
اـکـنون در ـمـقـیاس ـمـلی و ـبـین اـلـمـلـلی ـعـمل ـمی ـکـند .از آـنـجا
ـکه ـمـجـموـعه ـجـنـبش ـمردـمی ـکـشور ـبـطور ـمـشـخص در ـنـقـطه
زـمانی مـعینی که وـجه اـساسی آن ـنا ـمـساـعد ـبودن اوـضاع ـبین
ت، ی اـس ـاـیه داری ـجـهـاـن ـمـلـلی و فــشـار و ـیـورش ـسـرـم اـل
ارزه زـحـمـتـکـشان و ـخـلق ـهای ـتـحت ـسـتم ـمـجـموـعه روـند ـمـب
در چـهار گوـشه جـهان را ـتـحت ـتاـثـیر ـخود ـقرار داده اـست ،
ا و روـه ـی د از ـهـمه ـن ود ـیک ـجـبـهه واـح ز ـنـب ر داـخـلی ـنـی ـظ از ـن
ده داـشـته اـست. ـبه ازدارـن ر ـب ـی اـث داد ـت ـب احـزاب ـمخـاـلف اـسـت
ـعالوه  ـسرـکوب ـشدـید و ـخوـنـین ـجـنـبش ـکارگری در دـهه
روز ا اـم دـهای ـخاص ـخود را ـت ـشـصت ـخورـشـیدی ، پی آـم

حفظ کرده است.
ـا ن را ـب ـی ن دوره ـمـع ـد اـی ـواـن ـت ـبـقه کارگر ـب ـرای آن که ـط ـب
ای د و از دـست آوردـه ر بگذراـن ا از ـس اکاـمی ـه رـین ـن کـمـت
د اـی ز ـتـخـمـین ـنـم ده را ـنـی اـظت کرده و آـیـن ارـیـخی ـخود ـحـف ـت
راه اـیی ـبه ـهـم ر و شکـیـب ا ـصـب وام ـب ر، ـت ارزه پیگـی راـهی ـجز ـمـب
ان ازـم ای ـس دارد. اـحـی ردـمـندی ـن اری و ـخ وـشـی ـحد اـعالی ـه
رای ارزه ـب رـین ـمـحور ـمـب رـت ان ـموـث دـیـکاـئی ، ـهم چـن ـهای ـسـن
ـکاـمـیاـبی ـبه ـشـمار ـمی ـید . از اـین رو ـبرای ایـجاد ـتشـکل ـهای

مستقل صنفی باید بطور خستگی ناپذیر مبارزه کرد . 
وظیفه ای خطیر و تاریخی

ارگر اوردـهای ـطـبـقه ـک ال گذـشـته ـیورش ـبه دـسـت د ـس در چـن
ای ال ـه ا ـس ـسه ـب اـی اـفت ـکه در ـمـق اـبـقه ای ـی اد ـبی ـس ران اـبـع اـی
ـئه ارـتـجـاع و ـکالن ـته گوـیـای ـحـجم و ژرـفـای ـتـوـط گذـش
ان و پی در ران اـست . اـین ـحـمالت ـبی اـم اـیه داری اـی رـم ـس
پی وـظاـیف ـطبـقه ـکارگر و دیگر زـحـمـتـکـشان و ـحزب ـطـبقه

کارگر - حزب توده ایران - را دو چندان و پیچیده تر کرده و می کند . 
ـکارگران و زـحـمـتـکـشان ـبه ـعـنوان ـمـهـمـترـین و ـکار آـمدـترـین گردان ـجـنـبش ـمردـمی در
دو ـعرـصه ـمـبارزه ای دـشوار و  ـبـغرنج را پـیش ـبردـند ، ـمـبارزه ـبرـضد ارتـجاع و ـمدافـعان
ر، ان دـقـیق ـت اـتی ـخود !ـبه ـبـی اـفع ـطـبـق اـمـین ـحـقوق و ـمـن رای ـت ارزه ـب ذوب در والـیت و ـمـب
زـحـمـتـکـشان اـیران در ـشراـیـطی ـمـبارزه ـخود را اداـمه دادـند ـکه در ـصـحـنه ـسـیاـسی ـکـشور
، روـیاروـئی و ـنـبرد ـبا ارـتـجاع ـمراحل ـحـساس و ـحادی را پشت ـسر ـمی گذارد . در اـین
ردـمی ـبـیش از ای ـمـخـتـلف ـجـنـبش ـم دـهی گرداـنـه اـن ازـم رورت ـس اع ـحـساس ، ـض اوـض
یـر و ـتـارـیـخی را بـر دوش ـط ـیـفه ای ـخ ـمـین امـر وـظ ـته مـوضـوـعـیت داـشت و ـه گذـش
رو و اـمـکاـنات ـکارگران در ارگران و زـحـمـتـکـشان ـمی ـنـهد. از ـیک ـطرف ، ـتـمام ـنـی ـک
وـطـئه ـهای رنگارنگ ـمداـفـعان ذوب در والـیت راه ـعـقـیم گذاردن و در ـهم ـکوـبـیدن ـت
ارگری - وان ـجـنـبش ـک اـنات و ـت زرگی از اـمـک ود و از ـطرف دیگر ـبـخش ـب ـمـتـمرـکز ـب
ـسـندـیـکاـئی ـصرف ـمـقاـبـله و اـفـشای ـسـیاـست ـهای ـضد ـکارگری و ـتـسـلـیم ـطـلـباـنه  اـصالح

طلبان حکومتی  شد. 
برنامه ای به نام سیاست زدائی

از ویژگی ـهای اـساـسی ـساـلـیان اـخـیر در ارـتـباْط ـبا ـجـنـبش ـکارگری   ـسـندـیـکائی ـتبـلیـغات
وـسط اـسی  ـت اـلـیت ـسـی رات ـمـخرب  ـفـع ون ـبه اـصـطالح اـث راـم داوم و پر ـحـجم رژـیم پـی ـم

کارگران بود . 
ام " ـفرـهنگ ـبـیـشـتر - ـسـیاـست ـکـمـتر"  را ـتدوـین و ـبه اـمه ای ـبه ـن رـن رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب
ردـمی و ـخـصـلت د ـجـنـبش ـم وـجه ـبه رـش ا ـت اـمه ـب رـن را درآورده اـست . اـین ـب رـحـله اـج ـم
آشکار آزادیخواهانه و عدالت جویانه آن و برای پیش گیری از تحوالت مترقی تهیه

شده است . 
ر اـتـمی و رـئـیس دـفـت اور ـمـحـمد ـخ ـش ران اـین ـطرح ـکه ـم اـجـیک از ـمـبـتـک ا ـت د رـض ـمـحـم
ـبررـسی ـهای اـسـتراتژـیک ـسـتاد رـیاـست ـجـمـهوری ـمی ـباـشد ، دالـیل اـین ـطرح را چـنـین
ـعـنوان ـکرده اـست .   " ـظـهور ـناـهـنـجاری ـهای ـمـخـتـلف اـجـتـماـعی - ـفرـهنگی و ارز ـشی
و ـهمچـنـین ـنارـساـئی ـهای اـقـتـصادی و ـمـعـیـشـتی چاـلش ـهای ـفرا روی دوـلت اـصالـحات
است . چالش های محیط خارجی و ـحاد شدن خصلت اعتراض های اجتماعی و باال
رفتن استعداد بحران زائی جامعه از زمره دیگر چالش های دولت اصالحات شده می

شوند.. . "
اـین ـسـیاست ـناـظر ـبر مـهار ـکلـیه جـنـبش ـهای اجـتـماـعی ، ـبویژه ـموـثرـترـین و ـنـیرومـندـترـین
اـمه رـن ـیه ـب راتژی ،رژـیم والـیت ـفـق ای اـین اـسـت ا ـجـنـبش کـارگری اـست . در راـسـت آـنـه
ـهدـفـمـندی را ـبرای ـجـنـبش ـکارگری - ـسـندـیـکاـئی ـتدارک دـیده اـست .رژـیم ـبا ـتوـجه
اـست زداـئی از ـی ـتمـاـتـیک در صـدد ـس ـس ـی طـور ـس وغ ـجـنـبش کـارگری ـب ـبه رشـد و ـبـل
اـسی در ر اـیـنـکه :  پیگـیری اـهداف ـسـی ار ـمـبـنی ـب ر ـک ر وزـی واـضع اـخـی ارزات اـست . ـم ـمـب
ـتشـکلـهای ـصنـفی ـنـتایج مـعـکوس ـبه ـهـمراه دارد .  ـخود بـهـترـین گواه اـین واـقـعـیت اـست .

ا ـظراـفت ـخاـصی ـتـبـلـیغ ـمی ـشد . ـکوـشش ـعـنوداـنه ـبرای در ـسال گذـشـته اـین ـسـیاـست ـب
ا ـخواـست ـهای ـسـیاـسی از ـسوی ـترـسـیم ـمرزـبـندی ـمـصـنوـعی ـمـیان ـخواـسـتـهای ـصـنـفی ـب
اـید رژـیم والـیت ـفـقـیه ـصورت گرـفت . اـینگوـنه ـتـبـلـیغ ـشد ـکه اـصوال ـمـبارزه ـکارگران ـب
ـفـقط ـصنـفی- رـفاـهی ـباـشد . اگر ـکارگران رنگ ـسـیاـسی ـبه ـمـبارزات ـخود ـبدـهـند ـمـناـفع

و حقوق اقتصادی آنها پایمال خواهد شد !
ـعـلـیرـضا ـمحـجوب، دـبـیر کل ـخاـنه ـکارگر واـبـسته ـبه ـحـکوـمت اـین ـهدف رژـیم را چـنـین
ـبـیان ـکرد:   ـجاـمـعه ـکارگری (ـبـخوان ـطـبـقه ـکارگر ) ـباـید ـبا ـتـمـسک ـبه ـفرـهنگ اتـحادـیه
د   ـعـلت اـصـلی ز ـکـن رـک ود ـمـتـم ای ـخ رـکـتـه ردن ـح ود را در ـصـنـفی ـک وان ـخ ام ـت ای ـتـم

ادامه همگام با جنبش کارگری و سندیکایی  ...
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ـبرـناـمه ـسـیاـست زداـئی از ـجـنـبش ـهای اـجـتـماـعی ـبه ویژه ـجـنـبش
ارزه اـید در اـین ـنـکـته ـکـلـیدی دـید ـکه رژـیم از ـمـب ـکارگری را ـب
اـعی ـضد ـمـلی ادی   اـجـتـم ری اـقـتـص رـضد ـسـمتگـی ان ـب زـحـمـتـکـش
ـخود ـبـیـمـناک و ـهراـسان اـست . رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمی ـکوـشد ،
ـبـارزه را ـصـرـفـا  در اـفـقی ـمـحـدود ـمـهـار ـکـرده و نگذارد ـبه ـم
ـمراـحل ـباالـتر و اـفق ـهای گـسـترده ـتر ـفرا ـبروـید . ـمـبارزه ای ـکه
ادر د ـق اـن ـم اـقی ـب اـهی ـب اـفع ـصـنـفی - رـف ـن ا  در چارچوب ـم صـرـف
نـخواـهد بود اـمنیت ـشغلی ـکارگران و مـنافع آـنان را ـتامـین کـند .
ر اـسی ـنـیـست . اـین ـه ارزه ـسـی ـسـتـقل از ـمـب ارزه ـصـنـفی اـمری ـم ـمـب
دو جنبه در عین محتوای مستقل دارای ارتباط دیالکتیکی با هم

هستند . 
ـتالش ـبرای ـسـیاـست زداـئی از ـسوی رژـیم در واـقع ـتالش ـبرای
ـمـلـلی دوق ـبـین اـل ده از ـسوی ـصـن ای دـیـکـته ـش اـمه ـه رـن رای ـب اـج

پول و بانک جهانی است !

طرح نو سازی صنایع
ا رژـیم شـان ـب ـتـک ادـین زـحـم ـی ـن ای ـمخـاـلـفت ـب رـصه ـه ـیـکی از ـع
والـیت فـقـیه ـبر ـسر ـسـمت گـیری اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی آن اـست
.ـکارگران درـیاـفـته اـند اگر دـسـتـمزد آـنـها پاـئـین ـتر از ـنرخ واـقـعی
ا ـخصـوـصی ا ـب ـیـین ـمی شـود ، اگر اـمـنـیت ـشـغـلی آـنـه ورم ـتـع ـت
ـسازی ـبه ـخـطر ـمی اـفـتد و اگر ـقراردادـهای ـموـقت چون ـیوـغی
ـیم ـتـق ـس ـیـجه ـم ـت د ، ـهـمه وـهـمه ـن ا ـسنگـیـنی ـمی ـکـن ر گردن آـنـه ـب
سـمت گیری اقـتصادی - اـجتماـعی مبتـنی بر ـخصوصی ـسازی و
ـتاـمـین اـمـنـیت ـسرـماـیه اـست و ـبدون ـمـبارزه ـبا اـین ـسـمت گـیری ،

منافع آنها تامین نخواهد شد . 
اـمه ـهای اـقـتـصادی ـجـمـهوری اـسالـمی ـکه ـهر ـبه ـهـمـین ـسـبب ـبرـن
دو ـجـناح ـبر ـسر آن ـتواـفق ـکـلی دارـند ـهـمواره ـبا ـمـخاـلـفت ـقاـطع

زحمتکشان رو به رو شده است . 
در ـسال گذـشـته ـبر پاـیه اـین ـسـمت گـیری چـند ـطرح و الـیـحه از
از ازی و ـب وـس دا ، دوـلت الـیـحه ـن ـتـصوـیب ـمـجـلس گذـشت .اـبـت
ر ز ـمـه اد و ـمـجـلس ـنـی رـسـت اـجی را ـبه ـمـجـلس ـف ـس اـیع ـن ازی ـصـن ـس
ـتـصوـیب ـبر آن نـهاد . اـین ـطرح ـتـماـما  ـضد ـکارگری ـبا مـحـتوای
ان ـش وق زـحـمـتـک ردن ـحـق ال ـک ا پاـیـم ود ـکه ـب اـعی ـب اـمال  ارـتـج ـک
ران ـبه اـیه داران اـی رـم اـفع ـکالن ـس ـساـجی ، ـمـن اـیع ـن ـشاـغل در ـصـن

ویژه بخش داللی آن سرمایه تجاری را تامین می کند 
اـسـیس اـیت از ـت ال 80 ، الـیـحه ـحـم اه ـس د ـم پس از آن در اـسـفـن
د . اـفی ـبه ـتـصوـیب رـسـی اـلی ـب رـکز ـق ـمـجـتـمع ـهای ـبزرگ و ـمـتـم
ا رـض ارگری اـست ـکه ـحـتی ـعـلـی ان ـضد ـک ور آنچـن ذـک رح ـم ـط
ا ا اـین ـمصـوـبه ـم ا آن  گـفت :   "ـب اـلـفت ـب ز در ـمـخ وب ـنـی ـمـحـج
وارد ـعـصری ـشده اـیم ـکه اگر بگوـئـیم ـعـصر وـحـشـیاـنه ای ـبرای
وـبه ـمـجـلس ارگران اـست ـسـخـنی ـبه گزاف نگـفـته اـیم ... ـمـص ـک
اـیه داری وـحـشی ـمی رـم ـشان داد ـکه ـصدای پای ـس ـبه وـضوح ـن

آـید ، سرـمایه داری که نه به ـقاـنون ، مقررات و نه ـبه احکام دـینی و ـشرعی پایبـند
است. "

ـبر اـساس ـمـتن و ـمـحـتوای اـین ـمـصوبه ، ـکـلـیه ـکارگران ـقاـلی ـباف ، پـیـماـنـکار ـتـلـقی
اـنون ـکار ـجدا ـهـسـتـند . اـفزون ـبر ـمی ـشوـند ، ـیـعـنی از ـحـقوق ـیک ـکارگر ـطـبق ـق
اـین ـمزاـیای گوـناگون ـشامل حق ـباز ـنـشستگی ، ـبـیمه ـبـیـکاری ، پرداـخت ـمـسـتـمری
رـتـیب ـکـلـیه ـکارگران ا ـبه آـنـها ـتـعـلق ـنـمی گـیرد .ـبه اـین ـت اـندگان و ـجز اـیـنـه ازـم ـبه ـب
ـشاـغل در ـکارگاهـهای ـقاـلی ـباـفی ـسراـسر ـکـشور از ـشـمول ـقاـنون ـکار ـخارج ـشده

و استثمار وحشیانه شامل حال آنها می شود . 
اـمـین ودـیم ، ـت اـمه ای اـست ـکه ـقـبال  ـبه آن اـشاره ـکرده ـب رـن اـین ـطرح اداـمه ـهـمان ـب

امنیت سرمایه با نیروی کار ارزان و مطیع ! 
دو طرح نامبرده ، بخشی از برنامه کلی هستـند که اخیرا  از تصویب هیئت دولت

به ریاست محمد خاتمی گذشته است . 
ازی و ـس رح ـن دی ، ـط ورـشـی ال 1381 ـخ ران در ـس ـسه ـهـیـئت وزـی ـسـتـین ـجـل درـنـخ
س اراـئه ـخـواـهـد ـشـد . الـیـحه ـصـوـیب گذـشت و ـبه زودی ـبه ـمـجـل ـنـاـیع از ـت ـص
ـمـلـلی پول ـبه دوق ـبـین اـل اـست ـکـلی اـست ـکه ـصـن اـیع ـبـخـشی از ـسـی ازی ـصـن وـس ـن
رژـیم والـیت فـقیه دـیـکته کرده و اـجرای اـکـید آـنرا ـخواـسـتار ـشده . ـیـکی از ـموارد

بسیار مهم در این الیحه اصالح قانون کار است. 
اـسـیس اـنون ـکار ـنـظـیر آنچه در ـطرح   ـحـماـیت از ـت ا اـصالح ـق ـمـطاـبق اـین الـیـحه ـب
ارگران از ده، ـک ـته ـش ر گرـف ـظ اـفی   در ـن اـلی ـب ز ـق رـک ـتـم زرگ و ـم ای ـب ـمـجـتـمع ـه
اـیه و سـود ـیه خـود ـمحـروم شـده و اـمـنـیت سـرـم ـسـلم و اوـل وق ـم اری از ـحـق ـسـی ـب
ـین دـهه 70 ـت ـین ـمی ـشـود . ـبه ـعالوه، ـبـار دیگر ـهمچون ـسـال ـهـای ـنخــس ـضـم ـت
ـخورشـیدی ، سـیاـست تـعدـیل نـیروی اـنـسانی در اـبـعادی به ـمراـتب گسـترده ـتر پـیاده

خواهد شد . 
از ـهم اـکـنون از ـصـنایع پوالد و ـخودرو ـسازی به ـعـنوان گام ـهای ـنـخـست اـجرای
ـنوـسازی ـصـناـیع ـکه ـطـبق آن ـنـیروی ـکار ـمازاد ـباـید اـخراج ـشود ، ـسـخن در ـمـیان
اـست . مـعاون وزـیر ـصـنایع چـندی پـیش ـیاد آور ـشد ،   در ـصـنـعت پوالد و ـصنـعت
اـیع پوالد ود دارد . در ـصـن رـفـیت الزم وـج ار ـبـیش از ـظ روی ـک ازی ـنـی ودرو ـس ـخ
ـشـمار ـکارگران 4 ـبراـبر ـنـیروی ـمورد ـنـیاز اـست ... ـناچار ـبه ـتـعدـیل ـنـیروی اـنـساـنی

هستیم . 

وحدت و تشکیالت
ـبا آنچه ـمورد اـشاره ـقرار گرـفت ، ـمی ـتوان درـیاـفت ـطـبقه ـکارگر اـیران ـباـید ـخود

را برای مبارزه ای حیاتی و تعیین کننده آماده سازد . 
ـتـجرـبه ـحاـکی از اـیـنـست ـکه ـباـید ـسازـماـندـهی ـمـطـلوب را ـبه ـهر ـشـکل ـمـمـکن و از

هر راه عملی در جنبش کارگری - سندیکائی برقرار کرد . 
اری و دراـیت وـشـی ا ـه ارزه و ـب ـب ال ـم وـسل ـبه ـهـمه اـشـک ا ـت رو و ـب ـی ام ـن ا ـتـم د ـب اـی ـب
طـبـقاـتی ـمـبارزات پراـکـنده را به ـیـکدیگر ـمـتصل ـساـخته و در ـبراـبر ـیورش ـهای پی
در پی ـسرـمایه و رژـیم منـفور والیت فـقیه ـماـنع و ـسد ایـجاد ـکرد ه و آنـها را ـخنـثی
نـمود . سمت گیری اـقتصادی   اجـتماعی رژیم ـضربات جـبران ناپذـیر و بنیادـین بر
دـسـتاوردـها و ـحـقوق ـکارگران و زـحـمـتـکـشان وارد ـمی ـسازد . ـطـبـقه ـکارگر ـبرای
ـست آن ـمحـور ـن د اـست . اـی ـن ازـم ـی ـشـکـیالت ـن ات ـبه وحـدت و ـت دـفع اـین ضـرـب

اساسی که باید برای آن بطور خستگی ناپذیر مبارزه و تالش کرد .

ادامه همگام با جنبش کارگری و سندیکایی  ...

شماره 5658    سه شنبه 26  فروردین ماه 1382



ادامه  رابطه با آمریگا...
وـطـئه ا ـت اـبـله ـب رای ـمـق اـیی را  ـب ـه
ـهای ارـتـجاع ـسازـمان دـهی کرده
ای ان دـهی ـحرکت ـه ازـم د. ـس اـن
ـعـمـلی، از ـجـمـله اـتـخاذ ـسـیاـست و
ـمواضع مـشترک، همچـنان که در
ادی از ار زـی رک ـشـم ـشـت ـیه ـم اـن ـی ـب
ـای ـه ـت ـا و ـشخـصــی ـان ـه ـازـم ـس
ـبـلـور ـمـعه، ـت ی، در روز ـج ـیـاـس ـس
ـسط اـین اـفت، گاـمی ـمـهم در ـب ـی
ـیـاـست مکاری ـهـا و اـتـخـاذ ـس ـه
ـبـال ـتـرک در ـق ـش ـمـلی ـم ـهـای ـع
ـاـمـعه و در ـطـقه، ـج ـن ـتـحـوالت ـم
اکم اـست. اع ـح ا ارـتـج اف ـب ـمـص
شـان ـین حـرکت هـاـیی ـن اـین چـن
ـمی دـهـد که ـمـرزـهـای ارـتـجـاع
ه ــودی»  ـب ــر ـخ ــودی و غــی «ـخ
روپاـشی اـست ال ـف رـعت در ـح ـس
اره ضـاوت درـب ـنهـا ـمالک ـق و  ـت
نـیروـهای گوـناگون ـموـضع گـیری
وده اـفع ـت ال ـمـن ا در ـقـب و ـعـمل آـنـه

هاست.
ـحزب ـتوده اـیران ـبا ـتوـجه ـبه
ـشراـیط ـفوق الـعاده بـحرانی ـمـنطقه
و ـمیـهن ـما هـمه نـیروـهای مـترـقی و
آزادی خـواه کشـور را ـبه اـتحـاد
رای رک ـب ـشـت ـعـمل و حـرکت ـم
دات خـارـجی و ا ـتهـدـی ـمقـاـبـله ـب
ق ـق ـح ه ـت فـــراـهـم آوردن زـمــیــن
اـصالـحات ـبـنـیادـین، دـموکراـتیک
ا ـتـحـقق و پاـیدار ـفرا ـمی ـخواـند. ـب
زدیکی و ر ـن اـتی اـم چـنـین اـصالـح
ا حکوـمت ـمـبـتـنی یگانگی ـمردم ـب
ـواـست و اراده آزاد ـخـلق ـر ـخ ـب
ـهای اـیران ـعـمـلی ـمی ـشود و اـین
واری اـست که ـت ـنه اـس ـی ـهمـان زـم
ـمـقاوـمت شکـست ـناپذـیر ـمردم را
در مـقاـبل ـهر ـنوع ـتـجاوز ـخارـجی

به میهن تضمین می کند.
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آمریکا به دنبال چه چیزى است ؟
دوـلت ـبوش  که در اـبـتدا ـتـحت   ـنام “ـخـلع ـسالح” ـصدام و از ـبـین ـبردن “ـسالح کـشـتار ـجـمـعى” در ـعراق ،
ر رژـیم “ ا گذـشت زـمان و ـبه ـسرـعت آن را ـبه “ـتـغـیـی ود ، ـب از کرده ـب رـضد اـین کـشور را آـغ ـتـهدـیدـهاى ـخود ـب
ـعراق ـتـبدـیل کرد. ـجورج ـبوش ـبا مـخاـلـفت ـبا  پـیـشـنـهاد ـبرکـنارى و ـیا اـسـتعـفاى ـصدام که از ـسوى ـبرـخى کـشور
ـهاى ـعرـبى ـمـطرح ـشد ،  و ـبه رـغم اـعالم ـنـظر ـبازرـسان ـشوراى اـمـنـیت ـسازـمان ـمـلل در ـمورد ـعدم وـجود ـسالح
کـشـتار ـجـمـعى در ـعراق ، اـعالم کرد که ـبه ـهر ـصورت ـبه ـعراق ـحـمـله ـخواـهد کرد و ـسراـنـجام ـنـیز ـبا ـهمکارى

دولت انگلستان و در مخالفت با افکار عمومى جهانیان وسازمان ملل متحد ، به عراق حمله کرد. 
اکنون مشخص شده اـست که آمریکا طرح هاى خود را براى آینده پس از صدام خیلی پیش از یورش ،
ى اـق راق ـب اه در ـع راى ـشش ـم ریکاـیی ـب اـمی آـم ـظ ای ـن روـه از ـجنگ اـعالم کرد که ـنـی ا آـغ ود و ـب اده کرده ـب آـم
ـخواـهد ـماـند و پس از ـتشکیل یک دوـلت ـموـقت از ـسوى آـمریکا ، به ـمرور زـمان “اداره کـشور “ را به “ـعراـقى
اع آـمریکا ، پل وـلف وـیـتز “ در اـین ـمورد گـفت : “ ـعراق ـممکن ا “ ـمـنـتـقل ـخواـهـندکرد . ـمـعاون وزارت دـف ـه
رل آن را ـبه االت ـمـتـحده کـنـت اـنیکه اـی ا زـم رد ، ـت رار گـی ریکا ـق اـمى آـم ـظ رل ـن اه ـتـحت کـنـت اـست ـبـیش از ـشش ـم
ال ا در ـشـم اد دوـلت کردـه راى اـیـج اره ـبه اـینکه ـب ااـش د .”(گاردـین 7 آورىل2003) او ـب ا واگذار کـن راـقى ـه ـع
ان ور ـیـقـین ـبه زـم ـط ر اـست و ـب ده ـت راـتب پیچـی ورد ـبه ـم ود، گـفت: اـین ـم ان الزم ـب اه زـم راق ـبـیش از ـشش ـم ـع
ـبـیـشـترى ـنـیاز ـخواـهد ـبود .” او ـهمچـنین اـشاره کرد که “نـقش مـهـمى ـبراى ـسازـمان مـلل مـتـحد در ـبازـسازى ـعراق
و ـیا کنـترل آن در نـظر گرفته ـنـشده است. “ اـمری که با مـخالـفت ساـیر کـشورهاى جـهان و ـسازـمان ملل متـحد و
حتى انگـلسـتان   روبرو ـشده است .  آـمریکا تالش دارد تا ـبا این اـقدام در عمل ـسازمان ملل را کـنار  بگذارد و

بدون هر گونه مقاومتی ، به تنهائی  کنترل عراق و منابع سرشار نفتی و معدنی آن را به دست بگیرد .
ا ـتـعـیـین “دوـلت ـموـقت “ آنچـنان ـشراـیـطى ـبه وـجود آـید که دوـلت دوـلت ـبوش ـهمچـنـین ـمـصر اـست که  ـب

هاى آتى عراق برای دوره ای طوالنی حامى منافع آمریکا باشند.
دولت ـبوش در رابطه ـبا چگونگی کنـترل عراق اـعالم کرده است که “ دولت ـموقت ،تحت ـنظارت ژـنرال
راى راد ـب ارى از اـف ـسـی ز ـب ر ـنـی اـض ال ـح د کرد و در ـح واـه روع ـبه کارـخ ر، ـش اى گارـن ریکاـیی ، ـج ـسـته آـم ـش ازـن ـب
حکوـمت ـموـقت در ـعراق ـتـعـیـین ـشده اـند.”(ـنـیوـیورک ـتاـیـمز 25 ـمارس 2003). ـبه رـغم ادـعاـهاى دوـلت ـبوش
در ـمورددوـلت ـموـقت در ـعراق ، از اوـضاع چـنـین ـبر ـمى آـید که ـباـید ـهـمانگوـنه که در اـفـغاـنـسـتان اـتـفاق اـفـتاد،
اـنـتـظار اـشـغاـلى ـطوالـنى را در ـعراق داـشت .  آـمریکا ـبا اـشـغال ـعراق ـبه دـنـبال دـست ـیاـبى ـبراى ـطرح ـهاى ـخود
در راه کـسب اـیـجاد “ـنـظم ـنوـین “ ـجـهاـنى و ـسرکردگى ـجـهاـنى اـست. ـسرکردگى ـیی که در ـمـسـیر ـخود ـحـتى
ا اـشـغال ـعراق، از ـسوـئی اـیاالت ـمـتـحده ـتوـلـید ـنـفت اـلـیـسـتى آـمریکا را ـنـیزدر ـبرـخواـهد گرـفت . ـب ـمـتـحدان امپرـی
اـین کـشور و چگونگى ـعرضه آن به ـبازار جـهاـنى را کـنـترل ـخواـهد کرد .(ـعراق  دومـین کـشور ـجـهان از لـحاظ

ذخایر نفتى است و منابع نفتى آن  تاثیرى تعیین کننده در عرضه نفت و قیمت آن دارد.)
رـین ـطرف زرگـت اى اروپاـیی، چـین و ژاپن که ـب ر روى کـشورـه ار را ـب ـش د ـف واـن رـیق ـمى ـت ریکا از اـین ـط آـم
ـهاى ـقرار دادـهاى ـنـفـتى ـبا کـشورـهاى ـخاور ـمـیاـنه ـهـسـتـند، اـفزاـیش دـهد و در واـقع ـنـبض ـتـغـیـیرات اـقـتـصادى آـنـها
واـند ـقـیـمت ـنـفت را کـنـترل کـند و اوپک را که ـسازـمان ـتـعـیـین کـنـنده ـنـفت را در دـست بگـیرد . ـهمچـنـین ـمى ـت
ـبراى کـشورـهاى ـعـضو و ـمـیزان ـتوـلـید ـبراى  آـنـهاـست ، در ـعـمل ـمـنزوی ـسازد و اـین گروه از کـشورـها را ـنـیز از

نظر اقتصادى دچاراختالل کند و تحت کنترل درآورد.
ـطـقه ـن اـبـقه در ـم ریکا  ـحضـورى ـبی ـس راق ارـتش آـم اـفه کرد که در پی ـجنگ ـع د اـض اـی ا ـب ار اـین ـه در کـن
ـخواـهد داـشت و اـین ـخـطر ـمداـخله اـیاالت ـمتـحده و ارـتش آن را در کـشور ـهای دیگر اـفزاـیش ـخواـهد داد.  ـبه
ـلـحاظ اـقـتـصادی دوـلت آـمریکا اـمـیدوار اـست که اـمـتـیاز ـهای کـسب ـشده ـبـتواـند ـبا تـقوـیت بـخش ـصـنایع ـنـظاـمى ،
ا آن دـست ـبه ى که ـب والـن ى ـط راـن د و آن را از ـبـح ور را وادار ـبه ـتـحرک کـن ى اـین کـش ادى انگـل ـسـتم اـقـتـص ـسـی
گرـیـبان اـست نـجات بـخـشد .  ـسـیاـست ـها و ـعـملکرد آـمریکا اـین حـقـیـقت را آشکار ـمى ـسازد که ـحمله آـمریکا
ـبه ـعراق ، در اـساس ـبا ـهدف اـیـجاد امکان ـسـلـطه ـبر ـخاور ـمـیاـنه و ـباز کردن راه ـبراى هژـموـنى ـجـهاـنى ـصورت
اـبه اـبزارى  ـبراى ـتـحـقق اـین گرـفت و ـشـعار ـهای “ـمـبارزه ـبرـضد ـترورـیـسم “ و اـیـجاد “دـموکراـسى” ، ـتـنـها ـبه ـمـث

هدف مورد استفاده ابزاری قرار گرفتند.



منافع ترکیه از جنگ آمریکا 
بر ضد عراق

ـبا ال گرـفـتن روـند ـجنگ در ـعراق و ـتـمرکز ـخـبرـها در این ـباره
، ـسـبب ـشده اـست ـتا ـساـیر ـخـبرـها کـمـتر ـمورد ـتوـجه ـقرار گـیرـند و
ـطـقه ـسرکوب ا رژـیم ـهاى ـسرکوبگر ـمـن ده اـست ـت اـنه اى ـش اـین ـبـه
نیروـهاى ملى و یا جـنبش هاى آزادیخواـهانه را گسترش ـبدهند.در
ده اـست و ام ـمردم را ـشدت ـبـخـشـی اـسراـئـیل ، دوـلت ـشارون ـقـتل ـع
در ـتالش ـبراى از ـبـین ـبردن دوـلت و ـمـلت ـفـلـسـطـین ، ـتـماـمى ـقواـنـین
وى ر پا گذاـشـته اـست . در ـس ى را زـی ـمـلـل ى و ـبـین اـل دـن ى ، ـم اـن ـس اـن
ا ارزه ـب ام “دـفاع از “ـتـماـمـیت ارـضى” ـخود و “ـمـب دیگر ، ـترکـیه ـبه ـن
روـهاى ـنـظاـمى ـخود و اـسـتـقرار ا گـسـیل ـنـی رورـیـست ـهاى کرد “ ـب ـت
آـنـها در ـمرزـهاى ـعراق ، ـعالوه ـبر ـسرکوب ـنـیروـهاى ـمـبارز کرد ،
تالش مى کند تا از پیکر دریده شده عراق  سهم خود را به دست
ـاد ـت ـیـس ـس ـرال “ اوز کوک  ، رـئ ـارس ، ژـن آورد . در روز 26 ـم
ضـور ا اـعالم آمـادگی و ـح ـسـلح تـرکـیه، ـب یـروهـاى ـم ـشتـرک ـن ـم
االت رای ـعـمل از اـی رکـیه و آمـادگی آـنهـا ـب ظـاـمی ـت روهـای ـن ـی ـن
ـمتـحده ـخواـست ـتا ـنـیروـهاى ـبـیشـترى را به ـشـمال ـعراق اـعزام نکـند .
اـنه ر رـس اـی رکـیه و ـس اى گروـهى ـت اـنه ـه ا ـبه رـس ـن ز ، ـب پـیش از آن ـنـی
ود ذاکرات ـخ رکـیه در ـم ده و ـت االت ـمـتـح ان ، اـی رى ـجـه اى ـخـب ـه
ـمـساـله ـحـضور ـنـیروـهاى ـترکـیه در ـشـمال ـعراق ـبه ـمـثاـبه ـبـهاـیی ـبرای
ر رای پرواز ـب ریکاـیى و انگـلـیـسى ـب ا ـهاى آـم واپـیـم اـجازه دادن ـبه ـه
د .  اـخـتالف دو رار دادـن طـاـلـعه و گـفتگو ـق ورد ـم رکـیه را ـم راز ـت ـف
اـلی ود.  در ـح راـقی ـب روـهای کرد ـع ر ـسر داـمـنه ـعـملکرد ـنـی ـطرف ـب
ای روـه ـی رکت ـعـمـلی ـن ر ـش ده ـمتکی ـب االت ـمـتـح ای اـی رح ـه که ـط
کرد ـعراقی در عملیات ـبود، دولت ترکیه ـشرایط مرزـهاى خود را
ـبـحراـنى اـعالم کرده و امکان درگـیرى ـبـین ـنـیروـهاى کرد و ارـتش

ترکیه را جدى می دانست.
ا از آـنـجا ـئى که دوـلت ـبوش که اـنـتـظار یک پـیروزى ـسرـیع اـم
ا ـمـقاوـمت ـجدى در ـجـنوب ـعراق روـبرو ـشد، را داـشت در ـعـمل ـب
ر کرد و ـفـقط ـبه ـعـمل ـظ رـفـن ال ـص ـبـهه وـسـیع در ـشـم ودن ـجـب از گـش
ـنـیروـهای ویژه آـمریکاـیی در ـجبهه ـشـمال ـبـسـنده کرد.  در اـین ـمـیان
ـیـارد دالر کمک ـیـل ـتـحـده یک ـم ، ـقـرار ـشـده اـست ـتـا اـیـاالت ـم
بالـعوض و 8.5 ـمـیـلـیارد دالر وام ـجدـید در اـخـتـیار ـترکـیه ـقرار دـهد
بـران کنـد. تـا “ضـررـهـاى نـاشـى از ـجنگ ـبه اـین کشـور “ را ـج

(نیوىورک تایمز 26 مارس)
در اـین راـبطه ، پـنـتاگون ـتاکـید کرد که ـنـیروـهاى ـمسلح کرد به
ـطور رـسـمى ـتـحت رـهـبرى اـیاالت ـمـتـحده ـسازـماـندـهى ـشده اـند ـتا
بتوانند به نیروهاى ویژه آمریکا در شمال عراق کمک برسانند . 
ـبه ـاـح ـص ـز در ىک ـم ـی ـان” ـن ـرکـیه “اردوـغ ـر ـت ـنـخــست وزـی
ـتـلوـیزـیوـنى در 23 ـمارس گـفت که “ آـمریکاو ـترکـیه ـتواـفق کرده
اـند ـتا ـنـیروـهاى ـترکیه در یک ـمـنطـقه مـحدود ،به ـطول 19 کیـلو ـمـتر
در ـمرزـهاى ـشـمال ـعراق ، ـمـسـتـقر ـشوـند.” (کاـنال ـخـبرىĤـسـیا دات
کام 24ـمارس) ـبـنا ـبه گـفـته “اردوـغان “ـهدف از اـسـتـقرار ـنـیروـها در
ده ـعراـقى اـست اـهـن زاران پـن وگـیرى از ورود ـه ـمرزـهاى ـعراق ،ـجـل
نکه ـد و دیگر اـی ـن ـت ـور ـهــس ن کـش ـى اـی ـوـب ـن ـاى ـج ـرزـه که در ـم
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“تروریست هاى “ کرد را تعقیب کنند. روز 21 مارس ، مجلس ترکیه به پرواز
ـهواپـیـما ـهاى آـمریکاـئی و انگـلـیـسى ـبر ـفراز اـین کـشور راى داد . اـین در ـحاـلى
اـست که ـسه ـهـفـته پـیش ، ـمـجـلس ـبا ورود 62 ـهزار ـسرـباز آـمریکاـئی ـبه ـترکـیه و
زب ر ـح ان، رـهـب ود. اردوـغ اـلـفت کرده ـب راق ، ـمـخ ال ـع ى در ـشـم اد پایگاـه اـیـج
ا اـیاالت ـمـتـحده ـهـسـتـند، اـما ـحاکم و ـبه ویژه ارـتش ـترکـیه ،ـخواـسـتار ـهمکارى ـب
ـمـخاـلـفت افکار ـعـموـمى ـبا ـجنگ و ـتـظاـهرات وـسـیع ـخـیاـباـنى ـسـبب ـشد ـتا دوـلت
ى که  صـورت ـیـن اـب ـن ـی ى ـب واـفـق رد. ازاـین رو در ـت ریکا را نپذـی راـیط آـم رکـیه ـش ـت
گرـفت ،  ـترکـیه ـبا پرواز ـهواپـیـماـهاى آـمریکاـئی و انگـلـیـسى ـبر ـفراز اـین کـشور و

عبور تجهیزات آنها به شمال عراق از مسیر ترکیه ، موافقت کرد .
ـترکـیه در زـمره کـشورـهاـئی اـست که ـباالـترـین کمک ـهاى ـماـلى و ـنـظاـمى را
اى کرد روـه ـی رکوب ـن ى ـس والـن ى ـط دـت اـفت کرده اـست و در ـم ریکا درـی از آـم
ـتوـسط دوـلت ـهاى ـحاکم در ـترکـیه ،ـمورد ـحـماـیت واـشنگـتن ـبوده اـست.از ـسال
1984 ـتا 1999 در عملـیات ـخونین ـسرکوب کردها ـتوسط ارـتش ترکیه ـبیش از

30 هزار نفر که اکثر آنها غیر نظامى بوده اند ،کشته شده اند.
ا در ـنـظر گرـفـتن ـشراـیط ـمـنـطـقه و ـفرـصـتى که ـبدـست آـمده ، ـتالش ـترکـیه ـب
ا ـبه گزارش ـن دـست آورد . ـب ادـیه اروپا ـب ا اـتـح ریکا و ـی اـیی را از آـم زاـی ا ـم دارد ـت
دگان اـیـن اـتى ـبـین ـنـم راق ، ـمالـق دن ،ـسه روز ـقـبل از ـحـمـله ـبه ـع ز ـلـن اـیـم دى ـت اـن ـس
ت که در آن ـرکـیه در آنکارا صــورت گرـف ت ـت ـا دوـل ـیـس ـب ـریکا و انگـل آـم
چگونگى ـترکـیب گروه ـهاى “اپوزـیـسـیون” در ـعراق و ـبرـخى رـهـبران کردـهاى
ى وـق ـست ـحـق راد در ـلـی رـخى از اـین اـف د که ـب اره گردـی د و اـش ى ـش ررـس راق ـب ـع

سازمان سیا قرار دارند.(ساندى تایمز 23 مارس)
در ـحاـلی که کردـهاى ـعراق در ـشـمال اـین کـشور ـماه ـها اـست که ـمـخاـلـفت
ان” ـت ـیـهـنی کردـس ران “اـتحـادـیه ـم ـب د ، رـه ا اـین ـجنگ اـعالم کرده اـن خـود را ـب
ـاى ـروـه ـی ـراق ،(KDP)، ـبه ـن ـان “ ـع ـت ـوکرات کردـس (PUK) و “ـحـزب دـم
آمریکایى برضد رژیم صدام پیوسته اند، و این در حالى است که دولت ترکیه
واـفـقت ر دو ـحزب کرد ـم ر ـه ا ـبه گزارش روـیـت ـن اـلف اـست . ـب اد ـمـخ ا اـین اـتـح ـب
ر 18 د.(روـیـت ریکاـئی ـعـمل کـنـن روـهاى آـم ـسـتـقـیم ـنـی ا ـتـحت رـهـبرى ـم د ـت کرده اـن
ـنـاـفع آـمـریکا و ـتـرکـیه در ـمـیت دارد ، آن اـست که ـم ـمـارس) اـمـا آنچه که اـه
ـشـمال عراق و ـمناـفع کردها ـبراى رسـیدن به حـقوق ـخود و ـخود مخـتارى، ـفاصله
بسیار زیادى دارد و بطور کلى براى آمریکا و ترکیه اهمیتى ندارد که چه بر سر
رکـیه ، ریکا و ـت ور آـم ردو کـش د . ـه ران ـمى آـی ا اـی راق و ـی رکـیه ، ـع ا در ـت کردـه
ـنـیروـهاى آزادـیـخواه و ـمـبارز کردـسـتان را دـشـمن ـمى ـشـمارـند و ـسال ـهاى ـسال

است که آنها را تحت شدیدترین فشارها  قرار داده اند.
ا دادن ـیه آـنـه دف اوـل ى اـعالم کرده اـست که ـه ور رـسـم ـط ده ـب االت ـمـتـح اـی
وش وـصل اـست . دوـلت ـب ى،کرکوک و ـم ـطـقه ـنـفـت اـفـظت از دو ـمـن اـمـنـیت و ـمـح
ـنـمى ـخواـهد که ـنـیروـهاى ـمسـلح کرد، ـحـتى آنـهاـئی که ـمتـحدان آـمریکا ـهـسـتـند ،
اـفع ـنـفـتى اـین ا ـمـن رل و ـی ا کـنـت دارد ـت اـیـلى ـن د و ـتـم دا کـنـن وذ پـی اـطق ـنـف در اـین ـمـن
ا اـطق ـبه دـست کردـه ا کـنـترل اـین ـمـن ز ـب رکـیه ـنـی ا کـسى ـتـقـسـیم کـند. ـت ـمـنـطـقه را ـب
مـخالف اـست و آن را ـخـطرى ـجدى ـمى داـند که ـمى ـتواـند به  ـتـقوـیت اقـتـصادى

و نظامى کردها بیانجامد.
ـترکـیه که در ـحال ـحاـضر ـبا وـضـعـیت اـقـتـصادى وـسـیاـسى ـبـسـیار ـمـتزـلزـلى رو
ى ، وـقـعـیت ـفـعـل رى از ـم ره گـی ا ـبـه ى ـب ا از سـوـئ د ـت ى کـن ـبه رو اـست ، ـتالش ـم
امـتـیازـهاى اـقـتـصادى و ـسـیاـسى را در راه کاـهش بـحران ـهاى دروـنى ـخود ـبدـست
ـتـفـاده از ـبـحـران اـیـجـاد ـشـده  ـبـراى ـسـرکوب آورد و از ـسـوـئـى دیگر ، ـبـا اـس
روـهاى ر ـنـی اـی ا و ـس اـلـیت کردـه زاـیش ـفـع وگـیری از اـف روـهاى آزادـیـخواه و ـجـل ـنـی
ـمـترـقى اـسـتـفاده کـند و ـتا که ـمدـتى ، ـهر چـند کوـتاه ـهم که ـشده ، ـصداـها را در

گلو خفه کند.



ـمرـحله ـنـظاـمی تـجاوز و اـشـغال ـغـیرـقاـنوـنی ـعراق ـتوـسط اـیاالت ـمتـحده آـمریکا
ـعمالٌ در ـشرف تکـمیل اـست. اـظـهارات ـسران دوـلت آـمریکا ـهـمه دالـلت ـبر ـقـصد
ـیـنی آن دارد. ـبه رزـم ار زـی رـش اـبع ـس ـن راق و ـم اری ـع ـتـعـم رل اـس ـت اـین کشـور ـبه کـن
وط کاـمل دوـلت ون و ـحـتی ـقـبل از ـسـق ای گروـهی از ـهم اکـن گزارش رسـاـنه ـه
بـعـثی در ـعراق یک ـفرـماـنروای آـمریکاـیی در ـقاـلب ژـنرال ـبازـنـشـسته «ـجای گارـنر»
ـبرای اداره اـین کـشور گـمارده ـشده اـست.  «ـجای گارـنر» رـئـیس «اداره ـبازـسازی
و کمک ـهای اـنـساـندوـسـتاـنه» آـمریکا اـست که ـهـماـنـند دیگر ـساـخـتار ـها و آژاـنس
ام ـبی ر «اداره اـمـنـیت داـخـلی»،  ـن ـظـی وش اـیجـاد کرده اـست، ـن اـیی که دوـلت ـب ـه
ریکا دـهی ـتالش ـهای آـم اـن ازـم رکز ـس ازـسازی» در واـقع ـم اـیی دارد. «اداره ـب ـسـم ـم
ـبرای ـغـصب کردن نـقش ـسازـمان ملل ـبه ـعـنوان بـخـشی از ـهدف ـمـنحل کردن اـین
ـساـخـتار ـجـهاـنی و ـجایگزـین کردن آن ـبا ـنـیروـهای ـنـظاـمی آـمریکاـیی ـجـهت ـحـفظ

هژمونی ایاالت متحده می باشد.
ـمـقاـصد واـقـعی آـمریکا در راـبـطه ـبا ـعراق و ـمـنـطقه ـخاورـمـیاـنه از مـحـتوای ـمـقاـله
اـفـشاء کـنـنده ای ـبه ـقـلم «ریچارد پرل» که اـخـیراٌ در ـمـجـله «اسپکـتاـتور» ـمـنـتـشر ـشد،
ـشه هـای ـجنگی نـد.  «ریچارد پرل» یکی از طـراحـان ـنـق کاـمالٌ عـریـان ـمی بـاـش
اـست ـته ـسـی ول کـمـی ـسـئ ام ـم اری در ـمـق اه ـج روردـین ـم ا اواـیل ـف ریکا اـست و ـت آـم
گذاری دـفاع آـمریکا که ـنـقش ـمـشاور پـنـتاگون را دارد، ـعـمل ـمی کرد. گرچه او
ـبدـنـبال اـختالف ـنـظرـهاـیی در راـبـطه ـبا ـمراـحل ـعمـلـیاـتی ـطرح ـحـمله ـنـظاـمی ـبه ـعراق
از ـمـسـئوـلـیت اـین کـمـیـته کـنار رـفت وـلی ـهـنوز ـهم ـعـضو اـین ـساـخـتار ـمـهم ـسـیاـست

گذاری  در دولت بوش می باشد.
پرل در ـمـقاـله ـخود ـتـحت ـعـنوان: «شکر ـخدا ـبرای ـمرگ ـسازـمان ـمـلل» اـظـهار
ـمی دارد: « دوران ـحاکـمـیت ـترور ـصدام ـحـسـین در ـشرف پاـیان اـست.  او ـخـیـلی
اـفـظی ود. اودر ـخداـح ا ـنـخواـهد ـب ـسرـیع از ـصـحـنه ـخارج ـخواـهد ـشد، وـلیکن ـتـنـه
طنز آـلود خود همچنین ـسازمان ملل را نـیز به زیر خواـهد کشید.  در زـمانی که ما
ررـسی و ـتفکیک ـهـسـتـیم، اـین ده از ـجنگ ـمـشـغول ـب اـن اـقـیـم راـنه ـهای ـب ان وـی در ـمـی
مـهم اـست که ـجـسد ـتفکرـمـتـفرـعـناـنه ـلـیـبراـلی در راـبطه ـبا اـمـنـیـتی که از ـطرـیق ـقاـنون
ـبـین اـلـمـلـلی و ـتوـسط ـموـسـسات ـبـین اـلـمـلـلی اـعـمال ـمی ـشود، را ـحـفظ کرده و اـین

مرگ را درک کنیم.»
ان ازـم ران» ـبه ـجای ـس ود از «اـئـتالف ـهم ـنـظ داری ـخ رـف اـله ـط پرل در اداـمه ـمـق

مرگ و ویرانی بر فراز عراق
طرح آمریکا برای ایجاد امپراطوری و

تسلط جهانی

ـمـلل را ـبرای ـتـضـمـین ـنـظم و ـحـفاـظت در ـمـقاـبل آـنارـشی و ـهرج و
مرج مورد تصریح قرار می دهد.  

ـطه ـبـا ی از کـشـورـهـاـیی دارد که در راـب ـت یــس دوـلت ـبـوش ـل
ده ـشده ان کـشـی ـش ا ـخط و ـن رای آن ـه ار ـب ال و اـسـتـعـم ـجنگ، اـشـغ
رای ـتـحـمـیل وـنه  ـب اـبه یک ـنـم رار اـست ـبه ـمـث راق ـق رـبه ـع اـست. ـتـج
نـظم استـعـماری در ـمسـیر ـتاـسـیس امپراـطوری آـمریکاـیی ـمورد بـهره
برداری قرار گیرد.  همانگونه تونی بن، سیاستمدار برجسته حزب
س، ـمی ـی ـیخـواهـاـنه چپ انگـل رـق ـتفکرـین ـجـنـبش ـت کارگر و از ـم
گوـید: «اگر ـما ـبه اـیاالت ـمـتـحده اـجازه ـبدـهـیم که ـسازـمان ـمـلل را
ـمی ـمهـور سـاـبق آمـریک ـجـی د- آنگوـنه که رـئـیس ـج ود کـن اـب ـن
ا آن اـعالم ـطه ـب وـبل در راـب زه ـصـلح ـن اـی ول ـج راـسم ـقـب ر در ـم کارـت
ـاـبه ـث ـراـنه را ـبه ـم ـای پـیـشگـی نگ ـه ـاده از ـج ـتـف ـر کرد و اـس خــط
ـبازگـشودن راه ـخـشوـنت از ـطرف یک کـشور ـبر ـعـلیه یک کـشور
د واـه ون ـجنگل ـخ اـن ون، ـق اـن ا ـق ود- آنگاه ـتـنـه دیگر را ـمحکوم ـنـم

بود.»
«ـمورد ـنـموـنه» (ـعراق) ـهم اکـنون ـبا یک بـحران اـنـسان دوـسـتانه
ـمه اول ـی ـرخ در ـن ب ـس ـی ی ـصـل ـمـلـل ن اـل ـی ـته ـب ـی ـواـجه اـست. کـم ـم
ـسـتم آب ـی رار ـمجـدد و سـرـیع ـس ـتـق طـار کرد که اـس روردـین اـخ ـف
اـنی، ـسـخنگوی دا دوـم د.  ـن اـش اـتی ـمی ـب ره ـحـی ـص دـنی در ـب اـمـی آـش
اـمـیدـنی ـبه ـحدکاـفی راـهم کردن آب آـش ـصـلـیب ـسرخ، گـفت: « ـف
ـبرای جمـعیت محـلی حـیاـتی است چرا که درـجه ـحرارت در ـطول

روز از 100 درجه فارنهایت باال تر می رود.»
رض ردـمی که در ـمـع رای ـم رات ـب ـط رـین ـخ یکی از ـمـهلک ـت
ود آب دم وـج د، ـع رـن رار ـمی گـی اـنی ـق ـم اـن رج و ـبی ـخ رج و ـم ـه
د. کودکان، اـش اـضالب ـمی ـب داـشت و ـف ـسـتم ـبـه دـنی و ـسـی اـمـی آـش
اری ـیـم ال و ـب د اـسـه دـی ا ـتـه واـجه ـب دان ـهـمه ـم اـلـمـن اردار و ـس ان ـب زـن

هایی هستند که از طریق آب آلوده سرایت می کند.

الشخورها بر فراز عراق
ان ـمـلل، ازـم ودی ـس اـب ایگزـیـنی و ـن اـبه ـبـخـشی از پروـسه ـج ـبه ـمـث
رای چپاول کردن وغـارت ـشهـرهـا و ریکاـیی ـب کمپاـنی هـای آـم
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