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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” !

اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر
کارگران و زحمتکشان در راه تحقق حقوق پایمال شده صنفی، و در صفی واحد با
جوانان، دانشجویان و زنان، به مبارزه برای طرد رژیم والیت فقیه و استقرار صلح،

آزادی و عدالت اجتماعی ادامه می دهند

کارگران و زحمتکشان مبارز
ـستگی رزـمجـویـاـنه ـب ـم روز اول مـاه ـمه، روز ـجهـاـنی ـه
د د ـعـه دـی ان و روز ـتـج ر ـجـه راـس ان ـس کارگران و زـحـمتکـش
ـترـقی ـخواـهان جـهان ـبا آ رـمان ـهای واالی ـطبـقه کارگر ـبرای
راـبری و اـبی ـبه ـب اـیه و دـست ـی ار ـسرـم ر اـسـتـثـم اـیی از زـنـجـی رـه
ـعداـلت اـجـتـماـعی، ـفرا ـمی رـسد. کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده
ـمه ـیـد کارگری را ـبه ـه ـته ـع ن ـخجــس ـیـدن اـی اـیـران ـفـرا رـس
ا که ـهمچـنان پاـیدار و ـخـلل کارگران و زـحـمتکـشان ـمـیـهن ـم
ـناپذـیر در راه تـحـقق ـحـقوق پاـیـمال ـشده ـشان ـبر ـضد ارـتـجاع
ـحاکم ـمی رزـمـند ـتـبریک ـمی گوـید و اـمـیدوار اـست که ـسال
پـیش رو ـسال پـیروزی ـهای ـمـهم در ـنـبرد ـبرای رـهاـیی ـمـیـهن

از زنجیرهای استبداد باشد.  
د ـی رگزاری اـین ـع دـهـمـین سـالگرد ـب سـال صـد و ـهـف اـم
ـبـقه کارگر ـجهـاـنی و کارگری در سـراسـر ـجهـان اـست.  ـط
د که ال اـین روز ـمی روـن ـطی ـبه اـسـتـقـب راـی دان آن در ـش ـمـتـح
امپرـیالـیـسم جـهانی ـبا اتکا به هژـمونی ـنـظامی - اـقـتـصادی ـخود
ال ز اـعـم زی ـج اـنی» را که چـی وـین ـجـه ا «ـنـظم ـن ـتالش دارد ـت
ـست ـبه ـمـلل ـجـهـان ـی ـمـلـلی ـن ـین اـل ط ـب دیکـتـاـتـوری در رواـب
ـتـحـمـیل کـند. ـتـهاـجم وـسـیع ـسرـماـیه انـحـصاری ـبر ـضد ـحـقوق
اـفـته اـست، کارگران که ـطی ـسده ـها ـمـبارزه ـقـهرـماـنه ـتـحـقق ـی
در کـنار اتـخاذ سـیاست ـهای مـخرب در زمـینه مـحـیط زـیست،
ـتـشدـید ـفـقر و  ـسنگـیـنی ـصدـها ـمـیـلـیارد ـبدـهی کـشورـهای در

ـحال رـشد، که ـفـشار اـصـلی آن ـبر دوش زـحـمتکـشان اـست،
ر رب ـب ر و ـمـخ راـب اـب اً ـن ـیـق ـم اـست ـتجـاری ـع ـتـحـمـیل یک ـسـی
کـشورهای جـهان در کنار استـفاده از جنگ و تـهاجم نـظامی
ظـر یـاـست هـای مـورد ـن نـوان ابـزاری در راه ـتـحـقق ـس ـبه ـع
اـنـحـصارـها، در ـمـجـموع وـضـعـیت ـبـسـیار ـبـغرـنج و دـشواری را
اـیه رـم اـنی ـس اکـمـیت ـجـه د ـح ر ـض ارزه ـطـبـقه کارگر ـب در ـمـب
ـای ـادـیه ـه ـیع اـتـح ـرکت وـس ـد آورده اـست. ـش داری پدـی
ر ـضد ردـمی ـب راـضات وـسـیع ـم ا در اـعـت دیکاـه کارگری و ـسـن
ـر در ـی ـای اـخ ـاه ـه ن در ـم ـی مچـن ـدن و ـه ی ـش ـاـن ـد ـجـه روـن
ـتـظاـهرات پر شکوه ـمـیـلـیون ـها اـنـسان ـصـلح دوـست و آزادی
ـخواه در ـسراـسر جـهان ـنـشانگر اراده خلل ـناپذـیر کارگران و
م ـت رای رهـاـیی از ـس بـارزه ـب ـمتکشـان ـجهـان در اداـمه ـم زـح
ـسرـمایه و دـست ـیاـبی به صـلح و ـعداـلت اـجـتـماـعی در گوـشه

و کنار جهان است.
ـا که در ن ـم ـیـه ـاه ـمه در ـم ن اول ـم ن ـجــش ـی ـت از ـنـخــس
ر پا ـشد ـبـیش از 81 ـسال ـمی گذرد. اه 1301 ـب اردـیـبـهـشت ـم
ـمه فــشـارـهـا، ـبـا وـجـود م ـه از آن روز ـتـا ـبه اـمـروز ـبـررـغ
ی، ـد ـمـل ی و ـض ـیــس ـای پـل ن حکوـمت ـه ـی ـوـن ـرکوب ـخ ـس
کارگران و زـحـمتکـشان اـیران اـین روز را ـهر ـساـله ـبه ـعـنوان
اـسی اـتی، ـصـنـفی و ـسـی ـبـق ر از پیکار ـط اپذـی ـبـخش جـداـیی ـن
ـخود ـبرگزار کرده اـند و اـمـسال ـنـیز اول ـماه مه ـفرـصـتی اـست

فرحنده باد روز اول ماه مه،  روز جهانی گارگر و روز همبستگی رزمجویانه با پیکار کارگران جهان!

ادامه در صفحه 10

دربارۀ آخرین تحوالت عراق:
پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به حزب کمونیست عراق

مصاحبه با رفیق حمید موسی
انتشار نخستین شماره روزنامۀ «طریق الشعب» در عراق

در صفحات 7، 9، 11 و 12

کارگران و
زحمتکشان و احیای
حقوق سندیکایی

ال گذـشـته، کارگران و در ـس
اـهد ـتـحرک ران ـش زـحـمتکـشان اـی
اـنه کارگر و دی از ـسوی ـخ دـی ـج
دیگر ـنـهادـهای واـبـسته به رژـیم در
ـمـساـیل کارگری ـبودـند.اـین ـترـفـند
ر وـجه ـبه رـشد چـشمگـی ا ـت وـین، ـب ـن
ی کارگران، که قــاـت آگاهـی طــب
ـنـدیکاـهـا و شکـیل ـس ـتـار ـت ـخـواـس
ی ـتـقل و واـقـع اـتـحـادـیه ـهـای ـمــس
ده را ـش ـظـیم و اـج د، ـتـن ـسـتـن ـخود ـه

است.
الـشـی ــا ـت ه ـب ـقــی رژـیـم والـیـت ـف
م ـنـوداـنه درـصـدد ـبـر آـمـد و ـه ـع
ز در ـصدد اـست ـتشکل ون ـنـی اکـن
ـنــد خــاـنه کارگر و ی مــاـن هــاـی
ـشوراـهای اـسالـمی کار و ـجز اـینـها
ای واـقـعی و وان ـتشکل ـه را ـبه ـعـن
اـمع ران ـبه ـمـج ـسـتـقل کارگری اـی ـم
معـتـبر ـبین اـلمـللی ـنـظـیر ـسازـمان بـین
ون دراـسـی اـلـمـلـلی کار (ILO) و ـف
اـنی، ـمـعرـفی کرده دیکاـیی ـجـه ـسـن
و کرـسی ـخاـصی را ـبرای ـخود ـبه
ـیـاورد و از اـین ـطـرـیق ـبه چنگ ـب
ـسـته و ارـتجـاـعی در ای واـب ادـه ـنـه
داـخل و ـخارج کـشور ـمـشروـعـیت
ــوان ـش پرـت ــده و جـنــب ـبخــشــی
ـار ی را ـمـه ـدیکاـی ـن کارگری- ـس
ـیه ـق ت ـف م والـی ـد. ـبـعالوه رژـی کـن
ـزـیه و ـا ـتـج ـد ـب ی کـن کوـشـش ـم
ــدی در ـجــنــبــش ـقـــســیـم ـبــن ـت
ن ـنـدیکاـیی کارگران اـیـران اـی ـس
دی ـن اح ـب ده ـجـن ـجـنـبش را ـبه زاـئ
اـخـته و از دل ـس ای حکوـمـتی ـمـب ـه
ـنـیروی زـحـمتکـشان ـبه ـسود  ـحـفظ

خود  سوء استفاده کند.
ـرـضـا ـی ن خــصـوص ـعـل دراـی
اـحـبه ای گـفـته ـص ـمـحـجوب ـطی ـم
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طرح مزایای پایان کار
چیست و چرا کارگران

با آن مخالفند ؟

ـبه دـنـبال ـسـلـسـله اـعـتراـضات کارگری
ور، در اول ـبـهـمن اـطق ـمـخـتـلف کـش در ـمـن
ط کار م رواـب ـی ـظ ـن ـمـاه امــسـال، ـمـعـاون ـت
ــاـعـی ـطـی ــور اـجــتــم وزارت کار و اـم
ـمـصاـحـبه ـیی ـخاـطر ـنـشان ـساـخت؛ ـمـصوـبه
ی کار ـبــا ـتــواـفق اخــیــر ـشــورای ـعــاـل
ادامه در صفحه 2

ویژه نامه روز اول ماه مه
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ر ر ـب اـظ ده اـست و ـن ان کـشور ـبه ـتـصوـیب رـسـی اـی رـم دگان کارگران و کارـف اـیـن ـنـم
اـجرای ـماده 191 ـقاـنون کار ـبوده و از اـین ـجـهت اـعـتراـضات ـبرـخی کارگران ـبه
اده راـساس اـین ـم دارد. وی ـهمچـنـین ـتـصرـیح کرد، ـب اـنوـنی ـن اـین ـمـصوـبه ـمـبـنای ـق
ـقاـنوـنی، ـشورای ـعاـلی کار به ـتازگی کـلیه کارگاه ـهای کوچک کـمـتر از 10 نـفر
ررات اف کرد، وـلی ـمـق ال ـمـع دت ـسه ـس ون کار ـبه ـم اـن اده 37 ـق ول ـم را از ـشـم
ـجایگزـیـنی را در ـنـظر گرـفـته اـست! اـندکی پس از اـین، وزارت کار در زـیر ـفـشار
ا ای ـب ا ـخروج کارگاه ـه ان اـعالم داـشت که ـب راـضات کارگران و زـحـمتکـش اـعـت
رای  ـحمـاـیت  از ون کار، ـمـجمـوـعه ـمقـرراـتی را ـب اـن ر از ـشمـول ـق ـت 10 ـنفـر کـم
کارگران ـمـقرر ـساـخته، که تـحت ـعـنوان  ـمزاـیای پاـیان کار  به ـمورد اـجرا گذاـشـته
دون ـعـلت ا ـب رـم انچه کارـف رر ـمی دارد که، چـن رح از ـجـمـله ـمـق ود. اـین ـط ـمی ـش
راـیط، ـبه وـجه ـبه ـش ا ـت د ـب واـن رـجع ـحل اـخـتالف ـمی ـت کارگری را اـخراج کرد، ـم
ای زاـی وان ـم ا 75 روز ـتـحت ـعـن زدی ـبـین 45 ـت اـبـقه کار دـسـتـم ال ـس ر ـس ـسـبت ـه ـن

پایان کار به نفع کارگر اخراج شده، صادر نماید.  
ـهـمان گونه که مالـحظه ـمی ـشود، حق اـخراج ـبدون عـلت ـبرای کارـفرـماـیان
وی و ویژگی والن وزارت کار در ـخصـوص ـمـحـت ـسـئ وظ اـست. یکی از ـم ـمـحـف
ر اـط رگزاری ـجـمـهوری اـسالـمی از ـجـمـله ـخ ان کار  ـبه ـخـب ای پاـی زاـی ـهای ـطرح  ـم
د، اـطی کارگاه را ـنـقض کـن ـضـب اـمه اـن رگاه یک کارگر آـیـین ـن اـخت؛ ـه ان ـس ـش ـن
کارـفرـما حق دارد ـبا وی ـقـطع ـهمکاری کـند (یـعـنی او را اـخراج ـنـماـید)، وـلی ـمی
وات ـخدـمت ـبه وی پرداـخت وان ـسـن وق ـبه ـعـن اه ـحـق اـلی یک ـم ادل ـس د ـمـع واـن ـت
ـا ـادگی و ـی ـت مکاری ـبه واســطه از کاراـف ـطع ـه ـانکه ـق ـال چـن ن ـح ـی ـد، در ـع کـن
اـید ـبراـساس آـخرـین ـمزد کارگر ـبه ـنـسـبت ا ـب اـشد، کارـفرـم ازـنـشـستگی کارگر ـب ـب
رـتـیب د. ـبه اـین ـت زد ـبه وی پرداـخت کـن زان 30 روز ـم دـمت ـبه ـمـی اـبـقه ـخ ال ـس ـس
رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبا ـناـبود کردن اـمـنـیت ـشـغـلی زـحـمتکـشان ـبه ـسـیاـسـتـهای کارگر
ز ـبه اـصـطالح ـی رـیب کارگران ـن رای ـف ده و ـب اـن وـنی پوـش اـن اـمه ـق ود ـج زاـنه ـخ ـی ـسـت

مقررات جایگزین در قالب طرح مزایای پایان کار ایجاد کرده است!
ده ـن اـمـین کـن اً ـمـضحک، ـبه ـهیچ رو، ـت رح واـقـع ررات و ـط وـعه ـمـق اـین ـمـجـم
د، چگوـنه د پرـسـی اـی ـست. ـب ان ـنـی وق ـطـبـقه کارگر و دیگر زـحـمتکـش اـفع و ـحـق ـن ـم
ـهنگاـمی که کارگری از ـسوی کارـفرـما اـخراج ـمی ـشود و ـتـحت ـحـماـیت ـقاـنون
کار ـنـیست و ـبه بـیاـنی از شـمول این ـقاـنون ـمـستـثنی ـشده، در هـمان ـحال می ـتواـند،
اـفت زد درـی زان 30 روز دـسـتـم ود ـبه ـمـی اـبـقه ـشـغـلی ـخ ـسـبت ـس راج ـبه ـن پس از اـخ
اـنه اـعی ـهمچون ـخ ای زرد و ارـتـج ز ـتشکل ـه ـی ا وزارت کار و ـن ـنـج د؟! در اـی کـن
کارگر و کاـنون ـشوراـهای اـسالـمی کار، ـخاک ـبه چـشم کارگران ـمی پاـشـند. ـبا
ـتـصوـیب و اـجرای آـیـین ـناـمه ـماده 191 ـقاـنون کار، ـبـخش ـبزرگی از کارگران و
ز د و ـج رـی ازـخ راج ـب ده و ـهنگام اـخ ون کار ـحذف ـش اـن ان از ـشـمول ـق زـحـمتکـش
اینها، هیچ مزایا و حقوق شناخته شده شامل حال آنان نمی گردد. به عالوه، این
وه ـضد ا ـشـی زرگی از کارگران را که ـب رـیت ـب ان کار  اکـث ای پاـی زاـی ـبه اـصـطالح  ـم
اـنـساـنی ـقراردادـهای ـموـقت به کار اـشـتـغال دارـند، در ـنـظر ـنـیاورده و ـبه ـهیچ رو از
وـنی ـبی اـن ای ـق زاـی ام ـم اً از ـتـم ان ـسـخـنی ـنـمی گوـید. اـین گروه کارگران ـطـبـیـعـت آـن
ون کار، اـن واد ـق ا ـحذف اـغـلب ـم زود؛ ـب اـید اـف ا، ـب ار ـهـمه اـیـنـه ـسـتـند! در کـن ره ـه ـبـه
اـنوـنی  کـسب کرده اـند که، ـبه اـیه داران اـین امکان را ـبـطور  ـق اـیان و ـسرـم رـم کارـف
د ررات آن پدـی راـیط کار و ـمـق ری را در ـش رگوـنه ـتـغـیـی ش، ـه وـی ـمـیل و اراده ـخ
ـوات و ـن ن از پرداـخت ـحق ـس ـت ـرات در واـقع ـسـخن گـف ـی ـی ـغ ن ـت ـا اـی آورده، و ـب

مراجعه به هیئت حل اختالف بی پایه و بی اساس است!
هم اکنون اعتراضات کارگری برضد این مصوبه یعنی خروج کارگاه های
کـمـتر از ده ـنـفر از ـشـمول ـقاـنون ـجرـیان دارد. پراکـندگی اـین اـعـتراـضات از یک
دان ـمی ـشود که دیکاـهای واـقـعی کارگری از دیگر ـسو، ـمـنـجر ـب ود ـسـن ـسو و ـنـب
ر ده و ـغـی راـضات پراکـن ا ـهـمـین اـعـت د. اـم اـش داـشـته ـب ال ـن اـبل ـلـمس ـبه دـنـب اـیج ـق ـت ـن

رانگـیـخـته و دراـین ـخـصوص اـست که، ـمـتشکل ـهراس گرداـنـندگان رژـیم را ـب
اـبل اء ـق وارد اـسـتـثـن د، ـم اـنه کارگر اـعالم داـشـته اـن ال آن ـخ وزارت کار و ـبه دـنـب
ـتوجـهی ـبرای زـحـمتکـشان پس از ـمـصوبه ـشورای ـعاـلی کار در ـنـظر گرـفـته اـند.
اـمل اـین ون کار ـش اـن واد ـق اده از ـم زدیک ـبه 30 ـم ده، ـن ادآور ـش وزارت کار ـی
اسـتثـناء می ـباـشد و در کار گاهـهای کـمـتر از 10 نـفر کـماکان اـجرا ـخواـهد ـشد.
ـنـظری گذرا ـبه اـین ـمواد ـنـشان ـمی دـهد، ـتـماـمی آـنـها ـفـقط ـناـظر ـبر ـقواـنـین تـغـیـیر
در وضـعـیت ـمالکـیت کارگاه ـها، وـضـعـیت دوران ـخدـمت ـسرـبازی کارگران و
ا ـیـجه ـب ـت رد. در ـن ر ـمی گـی اـسی را در ـب ر اـس واد ـغـی اً ـم ـب رـی ر آن اـست، و ـتـق اـی ـظ ـن
اـطـمـیـنان ـباـید گـفت ـطرح  ـمزاـیای پاـیان کار  ـجز یک ادـعای ـعوام ـفرـیـباـنه چـیز
ـان ـراف اذـه ی و اـنـح مگاـن ـرـیب افکار ـه ـرای ـف ـاٌ ـب ـرـف ـیــست و ـص دیگری ـن

زحمتکشان مطرح می گردد و جنبه عملی و واقعی ندارد.
ال اـجرای وـجه ـبه اـینکه رژـیم والـیت ـفـقـیه در ـح ا ـت ا، ـب ر ـهـمه اـیـنـه ـعالوه ـب
ار اـقـتصـادی و ـخصـوـصی اـخـت اـست ضـد ـمـلی و ضـد کارگری اـصالح ـس ـسـی
ـسازی گـسـترده اـست، کـلـیه اـین ـمـقررات ـحـماـیـتی که ـبا ـبوق و کرـنا اـعالم ـمی
ـشوـند، ـحـتی ـجـنـبه ـتـبـلـیـغاـتی و ـظاـهری ـخود را از دـست ـمی دـهـند. ـبرای ـنـموـنه،
ار ـصـنـعت ـنـساـجی اـجـعه ـب اـیع ـنـساـجی کـشور را در ـنـظر ـبـیاورـیم. وـضـعـیت ـف ـصـن
اـنه کارگران اـین اـن رـم ارزه ـقـه ر ـهیچکس پوـشـیده ـنـیـست، ـمـقاوـمت و ـمـب ران ـب اـی
رـشـته ـصـنـعـتی ـنـیز که ـبرای ـتاـمـین ـمـناـفع ـخود ـمی رزـمـند، از ـعرـصه ـهای ـجدی
ـجـنـبش کارگری  ـسـندیکاـیی ـطی چـند ـسال اـخـیر ـبه ـحـساب ـمی آـید. در دـهم
بـهـمن ـماه رـساـنه ـهای ـهمگاـنی ـخـبر دادـند، ـبا ـتـصـمـیم ـسـهاـمداران، کـلـیه ـحـقوق
اری ال ـج ان ـس ا پاـی دران ـت ازـن ان ـم اـجی اـسـت ـس اـیع ـن ات کارگران ـصـن اـلـب ـط و ـم
پرداـخت ـخواـهد ـشد. ـحسـین اـسدی ـمـسـئول کارـخانـجات ـنـساـجی ـمازـندران در
ازی و ازـس ر ـب اـیـتی دوـلت در اـم ای ـحـم اـسـتـه ای ـسـی اـین زـمـیـنه گـفت:  در راـسـت
اـحـیای ـصـنـعت ـنـساـجی و ـبر اـساس ـمـصوـبه کـمـیـته ـبـحران ـنـساـجی کـشور، ـمـقرر
ـشده اـست، ـبا اـفزاـیش ـسرـمایه گذاری ـسـهاـمداران و تـخـصـیص اـعـتـبارات ارزی
و ریالی توسط دولت طرح نوسازی و بازسازی و عملیات تکمیل کارخانجات

نساجی مازندران بزودی به مرحله اجرایی در آید. 
اـئم ـشـهر و اـنه ـتالر ـق وـسازی در کارـخ ول، ـن ـسـئ ام ـم ـطـبق اـطالـعات اـین ـمـق
اـنه ازی کارـخ ازـس ز تکـمـیل ـب ر و ـنـی ارج ـشـه اـفی ـبه ـخ اـنه گوـنی ـب ال کار ـخ ـتـق اـن
اـسی از ـمی گردد که در آن ـبـخش ـخـصوـصی ـنـقش اـس زودی آـغ ان ـب رـسـت ـطـب
دـیل رح، ـتـع رـین ـبـخش اـین ـط د اـصـلی ـت اـی رـین و ـش ا ـمـهـمـت د داـشت. اـم واـه ـخ
ـنـیروی اـنـساـنی اـست. ـمـسـئول کارـخاـنـجات ـنـساـجی ـمازـندران در اـین ـباره ـتاکـید
دران ازـن اـجی در ـم ـس ازی ـصـنـعت ـن ازـس اء و ـب کرده:  یکی از اـهداف ـطرح اـحـی
تـعدیل ـنـیروی اـنـسانی می ـباـشد، زـیرا ـباـید ـمـساله ـسود ـبرای سـهاـمداران و بـخش

خصوصی که مبادرت به سرمایه گذاری  می کنند، تضمین شود. 
رح ا ـط ان ـب زـم اه گذـشـته و ـهـم وـسط وی ـطی ـم ده ـت ار اراـیه ـش ر پاـیه آـم ـب
ان200 رـسـت اـنه ـطـب ون 500 کارگر از کارـخ اکـن دران، ـت ازـن اـجی ـم ـس ازی ـن ازـس ـب
ا د، وـی ازـخرـی اـنه ـتالر ـب اـفی و 430 کارگر از کارـخ اـنه گوـنی ـب کارگر از کارـخ
ازـنـشـستگی پـیش از ـموـعد ـشده و ـشـماری ـنـیز اـخراج گردـیده ـمـشـمول ـطرح ـب
ار ام ـعـی وـنه ـتـم دران ـنـم ازـن اـجی ـم ـس اـنـجات ـن ا کارـخ ازـسازی و اـحـی د. ـطرح ـب اـن
ـسـیاـسـتـهاـیی اـست که ـهدف آن ـتاـمـین ـمـناـفع کالن ـسرـماـیه داری به زـیان ـمـناـفع

طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است.
اه ـسـخن: آنچه ـتـحت ـعـنوان  ـمزاـیای پاـیان کار  ـبرای ـفرـیب کارگران کوـت
ـمـطرح ـمی ـشود، ـصرـفاً ـجـنـبه ـتـبـلـیـغاـتی داـشته و ـفاـقد مـحـتوی واقـعی اـست. ـتنـهاو
زاـنه ـبه داـمات کارگر ـسـتـی ا اـین اـق وان ـب اـنه ـمی ـت ارزه ـمـتشکل و آگاـه ا ـمـب ا ـب ـتـنـه

مقابله برخاست و توطئه های رژیم را نقش بر آب کرد.

ادامه طرح مزایای پایان کار چیست ...
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آزادی برای همه زندانیان سیاسی
ایران!

راردادـهای ـموـقت ا ـق ا 1377، ـبـیش از 400 ـهزار کارگر ـب ـسال ـهای 1372 ـت
وده واز ول ـب ـشـغ ور ـبه کار ـم ارگوـشه کـش راـیط ـممکن در چـه رـین ـش دـت در ـب
د سـال گذـشـته ار در چـن ز ـمحـروم؛ اـین آـم ـی وق خـود ـن رـین ـحـق داـیی ـت ـت اـب
اـفزاـیش ـیاـفـته و اکـنون ـبـیش از یک ـمـیـلـیون ـتن ـبر اـساس ـقراردادـهای ـموـقت

به کار اشتغال دارند.
وـقه وق ـمـع وازات پرداـخت ـحـق وـقت ـبه ـم ای ـم راردادـه و ـق واـست ـلـغ ـخ
اـینک از اـصـلی ـترـین ـشـعارـهای ـجـنـبش کارگری- ـسـندیکاـیی ـمـیـهن ـماـست.
ـنـباـید ـفراـموش کرد رـشد ـقراردادـهای ـموـقت ـسـبب رـشد ـسرـسام آور پدـیده
زوم ارـتی اـین دو الزم و ـمـل ده اـست. ـبه ـعـب وـقه ـش ای ـمـع وق ـه اک ـحـق دردـن
اـله ـس ود ـم راه ـخ اـیی ـبه ـهـم ر ـج وـقت در ـه ای ـم راردادـه د ـق د. ـعـق یکدیگرـن
ان رـم زاران کارگر ـقـه اـهرات ـه ا را داـشـته، ـتـظ ـتـعوـیق در پرداـخت دـسـتـمزدـه
چـیت ـسازی ـبـهشـهر در اواـخر ـفروردـین ـماه اـمـسال بـهـترـین گواه اـین واـقـعـیت
اده ـخود ار پرداـخت ـحـقوق ـعـقب اـفـت اـست. کارگران در ـبـهـشـهر ـهم ـخواـسـت

بودند و هم لغو قراردادهای موقت را طلب می کردند.
مبارزه برای لغو قراردادهای موـقت، مبارزه ای برای تامین امنیت شغلی
زـحـمتکـشان اـست. ـطبـقه کارگر اـیران ـخواـسـتار ـلـغو کـلـیه ـقراردادـهای ـموـقت
راردادـهای راردادـهای دـسـتـجـمـعی اـست. ـلـغو ـق اد ـق اـمی ـسـطوح و اـنـعـق در ـتـم
موقت و پرداخت بموقع دستمزدها خواست بحق زحمتکشان ایران است.  

انک ـمـلـلی پول و ـب ـین اـل دوق ـب ـین ـصـن ـبه مـوازات اجـرای فـراـم
ـجـهاـنی در ـجمـهوری اسالـمی که تـحت ـعـناوـین کـلی  اصالح ـساـخـتار
اـقـتـصادی  در ـجرـیان اـست، ـما ـشاـهد رـشد پدـیده ـیی نگران کـنـنده ـبه
ـیم که هـر روز ـبخـش بـزرگتـری از ـت ـس نـام قـراردادهـای مـوـقت ـه
رد و ر ـمی گـی وـلـیدی را در ـب اـتی- ـت راکز ـخدـم اـغل در ـم روـهای ـش ـنـی

امنیت شغلی کارگران را به نابودی می کشاند.
ی ـتـرش ـقـراردادـهـای ـمـوـقت، ـبخــشی از ـبـرـنـاـمه ـهـای کـل گـس
اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی رژـیم والـیت ـفـقـیه اـست. اـین ـنوع ـقراردادـها در
راـستای ـتامین اـمنیت ـسرمایه ـبوده و ـسود سرـمایه داران و انحـصارات

فراملی را تامین و تضمین می کند.
اـمه ـتـعدـیل رـن اـصـله پس از اـجرای ـب دا ـبالـف راردادـهای ـموـقت اـبـت ـق
ـبه فـراگیـر و ـبه ـن ـنجـاـنی ـج ـس صـادی تـوـسط دوـلت هـاـشـمی رـف ـت اـق
اـصـطالح  ـقاـنوـنی  ـبه ـخود گرـفت. ـقراردادـهای ـموـقت در آن ـسال ـها
ای 90 روزه ـشـهرت راردادـه ز رواج دارد) ـبه ـق ون ـنـی (گرچه ـهم اکـن
اـست ـتـعدـیل ان پس از اـجرای ـسـی اـی رـم اـیه داران و کارـف داـشت. ـسرـم
ا ده را ـب د ـش رـی ازـخ ا ـب راـجی ـی دداً کارگران اـخ اـنی، ـمـج ـس روی اـن ـی ـن
اـنون کار اـمـضاء ـقراردادـهای 90 روزه، که پاـیـین ـتر از ـحد ـنـصاب ـق
اً پس از 90 رـتـب ا ـم راردادـه ود، ـمـجدداً ـبه کار وا ـمی داـشـتـند و اـین ـق ـب
اـبل ـتوـجـهی از روز ـتـجدـید ـمی ـشد. ـبـطوری که ـهم اکـنون درـصد ـق
کارگران و ـحتی کارـمـندان رده پاـیین و مـتوـسط که ـبرـخی بـین 15 ـتا
د و وـقت کار ـمی کـنـن د، ـهمگی ـبه شکل ـم اـبـقه کار دارـن ال ـس 20 ـس
ـهرگاه کارـفرـماـیان ـتـشـخـیص دـهـند، آـنـها اـخراج ـشده و کار ـخود را
ر ار اـقـتـصادی که اـصالح و ـتـغـیـی اـخـت ا اـصالح ـس از دـست ـمی دـهـند. ـب
ای راردادـه راه داـشـته از سـال 79 ـبه اـین سـو، ـق ـم ون کار را ـبه ـه اـن ـق
ـمالً جـاـمه  قـانـوـنی  ـبه آن ـته اـست و ـع ـشتـری یـاـف ـی مـوـقت وـسـعت ـب
پوـشاـنده ـشده اـست. در مـهر ـماه ـسال گذشـته ، پـیش ـنوـیس آـیـین ـنامه
اـنون کار پس از اـمـضاء ـبرای ـتـصوـیب ـنـهاـیی ـبه اده 191 ـق اـجراـیی ـم
ـمراـجع ـتـصـمـیم گـیری اراـیه ـشد، ـبر اـین پاـیه، کـلـیه کارگاه ـهاـیی که
ده و ذف ـش ون کار ـح اـن ول ـق د از ـشـم اـغل دارـن ر ـش ر از 10 ـنـف کـمـت
ـسرـمایه داران ـمی ـتواـنـند ـبا ـخواست و تـمایل ـخود ـمـتـقاـضـیان را ـبه ـهر

شکل که برایشان سودمند باشد، به استخدام خود در آوردند.
اـین پـیش ـنوـیس در کـنار ـطرح ـنوـسازی ـصـنایع و الـیحه ـحـماـیت
از ـتاـسـیس ـمـجـتـمع ـهای ـبزرگ و ـمـتـمرکز ـقاـلـیـباـفی که در ـسال 80 ـبه
ـتـصوـیب رـسـیده ـبود، راه را ـبرای ـعـقد ـقراردادـهای ـموـقت ـبه ـمراـتب
ان زاران ـتن از زـحـمتکـش د ـه ود و ـسـبب گردـی ر از گذـشـته گـش دـت ـب
اجباراً تن به امـضاء این نوع قراردادها بدهند. آـمار نشان می دهد در

قراردادهای موقت باید لغو گردد
{ضرورت مبارزه برای لغو قراردادهای موقت و

پرداخت به موقع دستمزدها}

محروم جامعه ما و طیف گسترده ای از زنان که شامل طبقات کارگر و میانه حال
ـمی ـشود، ارـتـباط دارد. در اـین ـطرح می ـباـیـست اوـلوـیت به زـنان ـسرپرـست ـخاـنوار،
اـطق ـن ان خـاـنه دار در ـم دی، زـن ـن واده هـای کارگری و کارـم ان خـاـنه دار خـاـن زـن
روـسـتاـیی و ـعـقب اـفـتاده کـشور ـبه ویژه زـنان روـسـتاـیی از ـمـیان دـهـقاـنان ـبی زـمـین و
یـاری طـور مـرـتب ـمـع یـاـنه 10 هـزار تـومـان ـب ـین داده شـود. پرداـخت مـاـه کم زـم
ا اـمـعه ـب روم ـج ای ـمـح واده ـه اـن اـطع ـخ رـیت ـق را اکـث ادرـست اـست. زـی ده و ـن ـسـنـجـی ـن
دستمزدی پایین تر از نرخ واقعی تورم گذران زندگی می کنند و امکان پرداخت

مرتب آن را نخواهند داشت.  
اـین وـظیـفه ـسازـمان بـهزـیـسـتی و اـصوالً دوـلت اـست که اـین ـمشکل اـجـتـماـعی را
حل کـند. بـنابراـین بهـترین و ـعملی ـترین امکان، تـقویت ـسازـمان بـهزیـستی در مـقابل
کمـیته اـمداد خـمـیـنی اـست. ـباـید ـبودجه ـهای کالن از کـمـیته ـمزـبور که ـمحل چپاول
ان ازـم د، و اـین ـس اـب ال ـی ـسـتی اـنـتـق زـی ان ـبـه ازـم دوزی اـست ـبه ـس روت اـن و دزدی و ـث
ان ـخاـنه دار ـخاـنواده ـهای زـحـمتکش را پرداـخـته و ازـنـشـستگی زـن کل ـهزـیـنه ـبـیـمه ـب
ـبرای آن دسـته از زـنان ـخانه دار که به اـقـشار مـیانه ـحال واـبـسته ـهـستـند و امکان ـماـلی
ـبـلـغی واده ـم اـن رپرـست ـخ زد ـس انگـین دـسـتـم ـی اس ـم د ـبه اـس ـبـلـغی را دارـن پرداـخت ـم

تعیین نماید که کامالً عادالنه باشد.
در ـعین ـحال ـباـید بیـفزایم، که ـسازـمان ـمدـیریت و ـبرـنامه رـیزی کـشور می ـباـید
ـبودـجه ـهای الزم را در اـخـتـیار ـسازـمان ـبـهزـیـسـتی ـبرای ـطرح ـبـیـمه ـبازـنـشـستگی زـنان
راـبر کـمـیـته اـمداد ـخـمـیـنی ا ـتـقوـیت اـین ـسازـمان در ـب ـخاـنه دار ـقرار دـهد و اـین ـجز ـب

امکان پذیر نیست.  

ادامه طرح بازنشستگی ...
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شکـیالت اـلـیت ـت د ـفـع اـه ال پـیش ـش د ـس ا از چـهل و چـن ود:«  ... ـم ـب
خانه کارگر بودیم و در گذشته تا امروز شاهد فـعالیتهای متاًثر از
ات ر کـشوری ـمـقـتـضـی والً ـه ـسـتـیم ... اـص ر ـه راگـی اـین ـتشکـیالتِ ـف
وم داف ـش وـبی اـه ان ـبه ـخ ودش را دارد ...  .» اـین ـسـخـن ـخاص ـخ
رژـیم را ـبرمال ـمی ـسازد. ـبه ـعالوه ـنـباـید از ـیاد ـبرد، که در ـجرـیان
ار اـنه کارگر در کـن ا، ـخ ر و روـسـت ای ـشـه وراـه ر ـش ات اـخـی اـب ـتـخ اـن
ر رـبی را ـب ره ـنـقش ـمـخ د ـحزب اـسالـمی کار و ـغـی اـنـن اـتی ـم اـن رـی ـج
ـسـنـجاـنی و کارگزاران ـبه ـسود ا رـف ـعـهده داـشـتـند و کاـمالً ـهـمـسو ـب
تـقویت ـسرـمایه داری داللی و انگـلی حرکت کردـند. اـصوالً ـخانه
م اـسی رژـی ـی زار ـس شـاـبه آن اـب سـو و ـم ـم شکل هـای ـه کارگر و ـت
ا را در وان آـنـه د و ـنـمی ـت ار ـمی آـیـن ـیه ـبه ـشـم ده والـیت ـفـق پوـسـی
شکل هـای کارگری که در چارچوب ـتعـرـیف شـده  ـحقـوـقی  ـت
ـمـنـشور ـجـهاـنی ـحـقوق ـبـشر و اـعالـمـیه ـجـهاـنی ـحـقوق ـسـندیکاـیی و
نیز مقاوله نامه های سازـمان بین المللی کار به صراحت قید شده،

محسوب کرد.
دگی اـیـن ـم ای  ـن اصـری که ادـع ـن ره واـقـعی ـع شـا چـه رای اـف ـب
کارگران را دارـند و ـتشکل ـهاـیی که ـمی کوـشـند ـخود را  ـمـسـتـقل 
ی ـحـقـوق ـیه ـجـهـاـن ی از اـعالـم ـرازـهـاـی ـد، ـف ـن ـوه دـه ی  ـجـل و  واـقـع
ر دیکا ـب رـیف ـسـن ود. در ـعـین اـینکه ـتـع ازگو ـمی ـش دیکاـیی ـب ـسـن
ی گردد. سـنــدیکاهــای ی درج ـم ـیه ـجهــاـن ن اـعالـم اســاس اـی
رکز ـتـجـمع و ـتشکل ـمـجـموـعه کارگران ـصرف ـنـظر کارگری، ـم
ـسلکی و نژادی و ذـهـبی، ـم اـسی، ـم دـتی- ـسـی ای ـعـقـی اوت ـه از ـتـف
ـمه کارکـنـان فکری و ـیـدی زـیـر پوشـش ـقـوـمی آـنـان اـست. ـه
اع از ـحقـوق د و ـبه دـف رـن رار ـمی گـی دیکاهـا و اـتحـادـیه هـا ـق ـسـن
ای ان ـه ازـم د. ـس ود ـمی پردازـن ادی ـخ اـعی و اـقـتـص ـصـنـفی- اـجـتـم
ـسـندیکاـیی به وـسـیع ـترـین ـتوده ـهای زـحـمتکـشان تکیه دارد و ـعام
ـترـین ـمـسایل دـفاع از ـحـقوق کارکـنان (فکری- ـیدی) را ـمـطرح و
دیکاـیی کارگران، اشکال د. ـجـنـبش ـسـن ارزه ـمی کـن ـب دور آن ـم
ـشکـیل ـر ـت ـبـش ـب ن جــن ی ویژه خــود را داراسـت. اـی ســازمــاـن
ه، اداره و ســنــدیکاـهــای پاـیه در کارگاه ـهــا (اعـم از کارـخــاـن
ـموـسـسات دوـلـتی و ـخـصوـصی) ـتشکل ـهای ـحرـفه ای و رـشـته ای
و ـسازـمان ـسراـسری ـسـندیکاـیی اـسـتوار اـست. چـنـین ـسازـماـندـهی،
اـنه ای، اداری، د، کارـخ زدی (کارگر، کارـمـن اـغالن کارـم ـهـمه ـش
آـموزـشی و ـخدـماـتی ... ) را در ـبر ـمی گـیرد. در ـسـندیکاـها، تکـیه
ـیع تـوده هـای کارگر در اسـاـسی بـر دمـوکراـسی و شـرکت وـس
ی ـسـازـمـان ـهـای م گـیـری اـست؛ گرچه اـصل تـشکـیالـت ـی ـم ـص ـت
ـصـنـفی- ـسـندیکاـیی ـنـیز ـبر ـمرکزـیت- دـموکراـتیک اـسـتوار اـست.
ود ان کاری وـج ا پـنـه دیکاـه ـسـتـقل ـصـنـفی- ـسـن ای ـم شکل ـه در ـت
واره ول، ـهـم ادی و ـمـعـم راـیط ـع ا در ـش را اـین ـتشکل ـه دارد، زـی ـن

علنی، آشکار و غیر مخفی هستند.
ـجـنـبش ـسـندیکاـیی کارگران و زـحـمتکـشان، ـجـنـبـشی ـمـسـتـقل
و ـقاـئم ـبا ـلذات اـست و ـقواـنـین رـشد ـخاص ـخود را دارد. ـهرگوـنه
دـخاـلت دوـلتـها و ارگان ـهای دوـلـتی ـبا ـماـهـیت ـمـسـتقل ـسـندیکا در

مغایرت قرار دارد.
مـی اسـت، که ـحـقــوق ـل ـعــرـیف ـع ن ـت ه اـی درسـت ـبــر پاـی

ـسـندیکاـیی ـتوـضـیح داده ـمی ـشود؛ در اـعالـمـیه ـجـهاـنی ـحـقوق ـسـندیکاـیی از ـجـمـله ـمی ـتوان ـبه
موارد زیر توجه کرد:

ـته و ـحق رـف اـمه خـود ـعضـو پذـی ـن ر ـطـبق اسـاـس د، ـب دیکاـیی ـحق دارـن ای ـسـن ان ـه * سـازـم
ـعـضوـیت و ـیا کمک ـماـلی درـیاـفت کـنـند. ـهیچ کارگری را ـنـمی ـتوان از ـعـضوـیت در ـسـندیکا

منع کرده و یا مورد پیگرد قرار داد؛
ا از کـلـیه د و ـی دـهی کـنـن اـن ازـم ا را ـس اب ـه د، اـعـتـص دیکاـیی ـحق دارـن ای ـسـن ان ـه ازـم * ـس
د. ـبه دـلـیل اـین ـقـبـیل اـنی کـنـن ـیـب د پـشـت شکـیل اـعـتـصاب ـبه ـعـمل ـمی آـی ور ـت اـتی که ـبه ـمـنـظ داـم اـق
اقدامات و فعالیتها، در هیچ موردی نمی توان کسی را مورد بازخواست و تعقیب قرار داد؛

اـمات دوـلـتی کـنـفراـنس، د، ـبدون کـسب اـجازه از ـمـق * ـسازـمان ـهای ـسـندیکاـیی ـحق دارـن
همایش، میتینگ و تظاهرات برگزار کنند؛

* سازمان های سندیکایی حق دارند به منظور دفاع از منافع و حقوق زحمتکشان، درباره
ورد آن د و درـم ر کـنـن ـظ ار ـن رـهنگی دوـلت اـظـه اـسی و ـف اـعی و ـسـی ادی- اـجـتـم ـص ات اـقـت داـم اـق
ـمـسایلی که ـبا ـمـنافع و حـقوق زحـمتکـشان ارتـباط دارد و ـیا آنـها را به ـخـطر می اـندازد ـمذاکره و

اقدام کنند؛
ان ـمی وط ـبه زـحـمتکـش رـب اـیل ـم ـس اـتی، که ـبه ـم ـس وـس د، در کـلـیه ـم ا ـحق دارـن دیکاـه * ـسـن
پردازـند ـحـضور داـشـته و ـبـیانگر ـمـناـفع ـفردی و ـجـمـعی زـحـمتکـشان ـباـشـند و ـبرای دـفاع از ـمـناـفع

آنان به اقدامات قانونی دست بزنند؛
* سندیکاها حق دارند، که درباره دستمزدها و شرایط کار، با کارفرمایان و از آن جمله،
ـبا ـمـقاـمات دوـلـتی ـمذاکره کـنـند و ـبا آـنـها در ـمورد یک ـحرـفه ـیا ـجـمـعی از ـحرـفه ـها و ـهمچـنـین

به مقیاس کشوری پیمان جمعی منعقد سازند؛
ای ان ـه ازـم اـعی و ـس ـم ای اـجـت ـیـمه ـه ور ـب د، که در اداره واـقـعی اـم ا ـحق دارـن دیکاـه * ـسـن
آـموزـشی ـحرـفه ای و دیگر ـموـسـسات ـمرـبوط ـبه ـمـساـیل اـجـتـماـعی زـحـمتکـشان ـشرکت داـشـته

باشند؛
* ـسـندیکاـها ـحق دارـند ـبه ـمـنـظور تکـمـیل، ـتـطـبـیق و ـیا ـبـهـبود ـقراردادـهای ـجـمـعی کـشوری

در محل کار با کارفرمایان پیمان جمعی امضاء کنند؛
ات و وـع ـطـب د، ـم ـن دا کـن رـسی پـی د دـسـت اـیـلـن اـتی که ـم وـع ـطـب د ـبه ـم ان ـحق دارـن * زـحـمتکـش
دون د و ـب دیکاـیی بپردازـن ات ـسـن ـیـغ ـبـل د و ـبه ـت دیکاـیی و کارگری را پـخش کـنـن ات ـسـن رـی ـش ـن

دخالت مقامات دولتی و کارفرمایان، آموزش سندیکایی دلخواه خود را فرا بگیرند؛
* ـسـندیکاـها ـحق دارـند ـبا ـتـصـمـیـمات یک ـجاـنـبه ای که ـبدون ـمـشورت ـقـبـلی ـبا ـسـندیکاـها

برای تغییر شرایط کار از جانب کارفرما اتخاذ می شود مخالفت کنند؛
ا ـتوـجه ـبه آنچه ـمورد اـشاره ـقرار گرـفت، ـخاـنه کارگر، و دـستگاه ـهاـیی ـبه اـین ـترـتـیب و ـب
ـنـظـیر آن،  ـنـماـیـنده ـتشکل ـهای واـقـعی کارگران ـنـیـسـتـند و از اـین رو اـیـجاد ـسـندیکاـهای واـقـعی،
وـیت اـشد، و اـحـیای ـحـقوق ـسـندیکاـیی، از اوـل اـتی ـسازـمان دـهی ـشده ـب ر پاـیه ـصـحـیح ـطـبـق که ـب

های انکار ناپذیر مبارزه جنبش کارگری ایران است.

ادامه کارگران و زحمتشکان و احیای حقوق  ...



اـلـیـسم آـمریکا و انگـلـسـتان ـبه کـشور ـتـجاوز ـنـظاـمی امپرـی
ردـمی ـصدام ـحـسـین در اـتوری ـضد ـم ـعراق، و ـسـقوط دیکـت
ـطـقه ـن ـمـیت در ـم م و پٌر اـه ـبـغـداد، ـتـحـوـلی ـفـوق اـلـعـاده ـمـه
ـمـداد ـمی ـشـود، و ـارس ـقـل ـیج ـف ـاـنه و ـحـوزه ـخـل ـی ـخـاورـم
ـمـجـموـعه ـحوادث ـمـیـهن ـما را ـنـیز ـبه ـشدت ـتـحت ـتاـثـیر ـخود

قرار می دهد.
تکـشـان ـعـراق ـم ـنـهـا ـبه ـمـردم و ـبه ویژه زـح ـجنگ ـنه ـت
ـخـسارات ـجـبران ـناپذـیر و ـصدـمات اـنـسانی و اـقتـصادی ژرفی
وارد آورده و پـیاـمدـهای آن ـتا ـساـلـیان اداـمه ـخواـهد داـشت،
وش ران را دـسـتـخ ـطـقه از ـجـمـله اـی وـعه اـقـتصـاد ـمـن ـبلکه ـمـجـم
گرـفـتاری ـهای ـجدی ـساـخـته  اـست. از اـین رو، کارگران و
رو رده ای روـب ار گـسـت ـش ا ـصدـمه و ـف ز ـب ران ـنـی زـحـمتکـشان اـی
ـمـاـسب ـیه، ـطـه م والـیت ـفـق ـصـاد رژـی ـت ـشـده اـنـد. وزـیـر اـق
ـمـظاـهری در ـخـصوص اـثرات کوـتاه ـمدت ـجنگ در اواـسط
ود:  «... دوـلت ـته ـب ـمـله گـف سـال (82) از ـج فـروردـین مـاه اـم
ـبرای کاـهش اـثرات اـین ـجنگ ـبر اـقـتـصاد کـشور در آـیـنده و
دارک و اـیی را ـت اـمه ـه رـن ای ـمـخـتـلف، ـب وـه ارـی ـن گذر از ـس
ر رات کـلی اـین ـجنگ ـب ـظـیم کرده اـست ... ـبه ـلحـاظ اـث ـن ـت
ارس، ای ورودی ـبه ـخـلـیج ـف زـیـنه ـبـیـمه کـشـتـیـه ا ـه ـی اـقـتـصاد دـن
د کرد، اـین در واـه ا ـتـحـمـیل ـخ اد ـم ـص ر اـقـت ار ـجنگ را ـب ـش ـف
ب ـب ـطـقه ـس ـن ش آـمـده در ـم ـست که نگراـنی ـهـای پـی ـی ـحـاـل
د شـد ...»  ـبی شک صـادی کشـور خـواـه ـت کاـهش رشـد اـق
ش ان افـزاـی ـت ـس شگر کـشی آمـریکا و انگـل رات ـل یکی از اـث
ر ران اـست. ـه ورم در اـی رخ ـت زاـیش ـن دـینگی و اـف ـحـجم ـنـق
دگی و ر زـن ور ـمـشـخص ـب ـط اً و ـب ـسـتـقـیـم ا ـم دـه اـم دوی اـین پـی
ـشـغل کارگران و زـحـمتکـشان اـثر ـمی گذارد. ـقدرت ـخرـید
زل ـمی زـل ـت ان را کاـمالً ـم ا را کاـهش و اـمـنـیت ـشـغـلی آْـن آـنـه
ران و اـیه داری دالل اـی سـازد. از ـجنگ، ـفـقط و ـفـقط سـرـم
ـقـشرـهای انگـلی ـجاـمـعه ـسود ـمی ـبرـند. ـتـجار ـبزرگ ـبازار از
ودی اـب ری کرده و ـبه ـقـیـمت ـن ره گـی ده ـبـه وـضـعـیت پـیش آـم
ودـهای ـمـصـنوـعی و ا اـیـجاد کـمـب وـلـید ـمـلی، ـب ر ـت ـشـت ـهر چه ـبـی
د. ورود ـسـیل ـن ای ـهنگـفت ـبه ـجـیب ـمی زـن ودـه اـحتکار، ـس
آـسای کاالـهای ـخارـجی ـحـتی در ـشراـیط اـفزاـیش ـنرخ ـبـیـمه

جنگی در خلیج فارس، خود گواه این واقعیت است. 
ـمدـیر ـبـیـمه ـهای ـبارـبری اـیران در اواـخر ـفروردـین ـماه در
ادآور ـشد:  در ا ـصراـحت ـی ا ـب رـن رگزاری اـی ا ـخـب گـفتگوـیی ـب
ـمـناطق اـمن ـماـنـند بـندر ـعـباس و اسکله ـشهـید رـجاـیی، تـغـیـیری
در ـنرخ ـبـیمه ایـجاد ـنـشده و در ـنـتیجه ـتـمایل ـبه تخـلیه کاال در
ر ـتـخرـیـبی ـجنگ اد ـشده اـست ...  ـبه ـعالوه اـث اـین ـمـنـطـقه زـی
بر اقتـصاد منطقه و ایران، واردکنندگان کاالـها یعنی تجار و
ی و ـدگان اروپاـی ـن ـد کـن ـی ـوـل ـراه ـت ـم ـاـیه داران ـبه ـه ـرـم ـس

آـمریکاـیی ـبا اـفزاـیش ـقـیـمت کاالـهای ـخود ـسود ـبرده و در ـمـقاـبل ـمـصرف کـنـندگان و
از آن ـجمـله زـحـمتکـشان ـبا ـفـشار ـماـلی ـجدی ـتر رو به رو ـمی ـشوـند. ـنـماـیـنده آـبادان در
اـعث ود:  ـجنگ ـب اـحـبه ای در اـین ـخـصوص گـفـته ـب ـص ورای اـسالـمی ـطی ـم ـمـجـلس ـش
ار ـمـنـفی اـست.  در ـسـی ر آن ـب اـثـی اال رود و در ـمـجـموع ـت ـشده ـقـیـمت کاالـهای وارداـتی ـب
د وـلـی راق ـبه ویژه ـصـنـعت ـنـفت و گاز آن و ـت ـسم در ـع اـلـی ز، ـحـضور امپرـی د ـمدت ـنـی ـبـلـن
ای واری ـه ا دـش ز ـعضـو آن اـست را ـب ـی ران ـن ای ـعضـو اوپک که اـی ـنـفت در کشـورـه
اـسان درـصد ـبزرگی از ـبزرگ رو ـبه رو ـخواـهد کرد و در اـین ـمـیان ـبه ـبرآورد کارـشـن
د آن در وسـان شـدـی ـیـمت ـنـفت و ـن وـجه ـبه کاـهش ـق ا ـت زـحـمتکشـان اـین کشـورهـا ـب
ر و کاـهش ـسـطح اـیـلی چون ـبیکاری، ـسـطح دـسـتـمزد پاـیـین ـت ـس ا ـم اـنی، ـب ازارـهای ـجـه ـب

زندگی مواجه خواهند شد.
تگران و دیگر زرگی از ـنـف صـارات فـراـمـلی در ـنـفت عـراق، ـشمـار ـب ضـور اـنـح ـح
اـنه ـتر، ـعدم اـمـنـیت ـشـغـلی و دـسـتـمزدـهای پاـیـین زـحـمتکـشان ـعراـقی را ـبا اـسـتـثـمار وـحـشـی
اـثـیر ـمی کـند. از اـین رو ـطـبـقه رو ـبه رو ـمی ـسازد و اـین اـمر در اـیران ـنـیز ـبـطور ـجدی ـت
ان در ـسـت ریکا و انگـل ا ـجنگ و ـحـضور آـم ا ـب ران و دیگر زـحـمتکـشان ـمـیـهن ـم کارگر اـی
ران در اـین رار دارد. کارگران اـی ا ـصـلح ـق وـند ـب ان در پـی اـفع ـعـیـنی آـن اـلـفـند. ـمـن ـعراق ـمـخ
ا ود را ـب رادری ـخ ـستگی و ـب ود، ـهـمـب اـفع ـخ اع از ـمـن ر ـضـمن دـف راـیط ـحـساس و ـخـطـی ـش
ـطـبـقه کارگر و زـحـمتکـشان ـعراق ـبه ویژه ـنـفتگران ـعراـقی اـعالم ـمی کـند و ـخود را در

مبارزه آنان شریک و سهیم می داند.  

جنگ و منافع کارگران و
زحمتکشان

شماره 5659    سه شنبه 9 اردیبهشت ماه 1382

طرح بیمه بازنشستگی زنان خانه دار
ـسازـمان ـبـهزـیـسـتی کـشور اـعالم کرده اـست، ـطرح ـبـیـمه ـبازـنـشـستگی زـنان ـخاـنه دار در 32

شهر کشور به مرحله اجرا در آمده است. 
اـین ـطرح که به ـطور آزـماـیـشی اـجرا ـمی گردد، ـمدت آن یک ـسال ـقـید گردـیده و ـشاـمل
ـمزاـیاـیی است که زـنان ـخاـنه دار ـبا پرداـخت ـماـهی 10 ـهزار ـتوـمان پس از 20 ـسال ـهـماـنـند زـنان
ـسـتی زـی ان ـبـه ازـم ـسـئوالن ـس ـشـستگی ـبـهره ـمـند ـخواـهـند ـشد. ـهمچـنـین ـم ازـن ـشاـغل از ـخدـمات ـب
ـخاطر ـنشان ساـخته اند، اـلویت در این ـطرح با زـنان سرپرست ـخانوار است. اـین طرح، ویژگی
ـهای ـجامـعه ـما و ـمـناـفع زـنان ـخاـنه دار را در ـنـظر نگرـفـته و  ـبـیـشـتر ـجـنـبه ـتـبـلـیـغاـتی دارد. زـیرا اگر
د واـنـن ان ـمـحروم و زـحـمتکش ـمی ـت واده اـست، چگوـنه اـین زـن اـن ان ـسرپرـست ـخ ا زـن وـیت ـب اوـل
ـای ـزاـی ـان پس از 20 ـسـال از ـم ـا آـن ـد ـت ـن ـمی از آن را پرداـخت کـن ـی ی ـن ـت ـا ـح ـبـلغ و ـی کل ـم
ان اری از وـضـعـیت زـن ال پـیش آـم ـسـتی در ـس زـی ان ـبـه ازـم د. ـس وـن وردار ـش رـخ ـستگی ـب ـش ازـن ـب
ا ـطرح کـنوـنی ـمـقاـیـسه ـشود، اـبـهاـمات ـطرح ـمذکور را ـسرپرـست ـخاـنوار اـنـتـشار داد، که اگر ـب
اـنه دار ان ـسرپرـست ـخ ر ـخط ـفـقر کـشور را زـن راد زـی ار 29 درـصد اـف ازد. ـطـبق آـم رـمال ـمی ـس ـب
ـتشکیل ـمی دـهـند، ـحدود 70 درـصد اـین زـنان روـسـتاـیی ـهـسـتـند و اـغـلب مـحروم از ـسواد، ـبـیش
از 30 درـصد اـین زـنان هیچ ـفرد ـشاغـلی در ـخاـنواده ـندارـند و ـتحت ـهیچ بـیمه ای نـیز ـنـیسـتـند. از
ون و 37 ود، ـحدود 1 ـمـیـلـی اکـید کرده ـب ـسـتی ـطی گزارـشی ـت زـی ان ـبـه ازـم ـسوی دیگر ـهـمـین ـس
وارـهای کـشور ـتوـسط زـنان ـسرپرـسـتی ـمی راـنی ـمـعادل 5/8 درـصد از کل ـخاـن وار اـی ـهزار ـخاـن
ر، ـس ارت اـست از در گذـشت ـهـم رـتـیب ـعـب ان ـبه ـت وـسط زـن رپرـسـتی ـت د. ـعـلت اـصـلی ـس وـن ـش
صـرـیح شـده ادگی و . . .   ـطی اـین گزارش ـت ـت رد، از کار اـف داـنی شـدن ـم اد، زـن ـی ـت ـطالق، اـع
اـست، 55 درصـد زنـان سـرپرـست خـاـنه دار ـشهـری و 70 درصـد زنـان سـرپرـست خـانـوار

روستایی بیسواد مطلق هستند.
واقـعـیت اـیـنـست که ـبا ـتوجه ـبه ـقواـنـین ـقرون وـسـطاـیی وـضد اـنـساـنی رژـیم والـیت ـفـقیه زـنان
ـسرپرـست ـخاـنه دار، در ـعرـصه دـسـتـیاـبی ـبه ـشـغل و ـتاـمـین ـهزـیـنه ـهای زـندگی ـبا ـمواـنع ـمـتـعدد و

بزرگی مواجه می شوند و از موقعیت برابر با مردها برخوردار نیستند.
ار ـصـحـیح ا و ـمـعـی د ـمـبـن اـق اـنه دار در اـین زـمـیـنه ـف ان ـخ ـشـستگی زـن ازـن ـیـمه ـب راـین ـطرح ـب اـب ـن ـب
ان اـفع زـن ـن ا ـم دی که ـب ار ـج ـسـی ری اـست ـمـهم و ـب اـنه دار، اـم ان ـخ ـستگی زـن ـش ازـن ـیـمه ـب اـست. ـب
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ای ان در کشـورـه ای جـواـن ان ـه ازـم اـسی و ـس ای ـسـی روـه ـی ر ـن ای اـخـی در ـهـفـته ـه
ام ـهای واـهی در اـیی که ـبه اـتـه ان کوـب رـم اع از پـنج ـقـه ـمـخـتـلف ـجـهان اـبتکاراـتی در دـف
د. از ـجـمـله چـنـین اـبتکاراـتی ان داده اـن ازـم د، ـس رـن ر ـمی ـب ـس دان ـب ده در زـن االت ـمـتـح اـی
ـبرگزاری ـتـظاـهرات اـعـتراـضی در ـمـقاـبل ـسـفارت ـهای آـمریکا و اـنـتـشار ـصدـها اـعالـمـیه
ای اگراـنه در اـین راـبـطه در کـشورـه ـش ا و ـجـلـسات اـف راـنس ـه رگزاری کـنـف اـنـیه و ـب ـی و ـب
اشـد. ادا ـمی ـب ا اوروگوـئه و کاـن ان ـت وـن ـیه و از ـی ا روـس ـته ـت ـین گرـف ـت ـمـخـتـلف از آرژاـن
اـعـضاء و ـهواداران ـحزب ـتوده اـیران در اـقـصی نـقاط ـجـهان در اـین ـفـعاـلـیت ـها ـشرکت
ز وـطن رـمی ـج اـسی که ـج داـنی ـسـی رـسـخت آزادی اـین پـنج زـن ارزان ـس ـب کرده و از ـم
پرـسـتی و ـمـقاـبـله ـبا ـترورـیـسم ـندارـند،  ـمی ـباـشـند.  در ـجرـیان ـبـحث ـها و ـتـصـمـیم گـیری
های سمینار سازمان های جوانان کمونیست اروپا در آتن که در روزهای 14 الی 16
اـله ـس راق، ـم ـسـتی ـبه ـع اـلـی ای امپرـی روـه اوز ـنـی اـله ـتـج ـس ار ـم رگزار ـشد،  در کـن آورـیل ، ـب
ـسازـماـندـهی ـموـفـقـیت آـمـیزکارزار دـفاـعی از پـنج ـمـیـهن دوـست کوـباـیی از ـموـضوـعات
اـصـلی ـبود. در ـشراـیـطی که پنـجـمـین ـسالگرد ـبازداـشت ـغـیر ـقاـنوـنی و ـسرکوبگراـنه اـین
پـنج میـهن دوست کوـباـیی در راه است، و در ـحـماـیت از کارزار جـهانی دـفاع از آـنان،
ازنگاـهی ـبه ـعـملکرد ـسرکوبگراـنه و ـغـیردـموکراـتیک  ـسـیـسـتم اـمـنـیـتی اـیاالت ـمـتـحده ـب

آمریکا در رابطه با آنان داریم.
*************************

ـاـمـوران ـسـازـمـان ـر 1998)، ـم ـب ـاـم ـاـمـداد روز 2 ـشـهـرـیـور 1377 ( 12 سپـت در ـب
اـمی را ـبه ـجرم اـیی ـمـقـیم ـمـی رانگـیز پـنج ـجوان کوـب «اف.ـبی.آی»، در ـشراـیـطی ـسـئوال ـب
ـجاـسوـسی ـبرای کوـبا و ـبرـضد آـمریکا دـستگـیر کردـند. از ـهـمان اـبـتدا اـین کاـمالٌ واضح
ده از ـسوی ارگان ات ـسرکوبگراـنه ـطرح ـش ان ـبـخـشی از یک ـعـمـلـی رـی ود که اـین ـج ـب
ـهای اـمـنـیـتی کـشور ـبا ـهدف بـهانه ـجوـیی ـبرای اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای اـیذاـیی ـبرـضد کوـبا
وب اـیی ـیی اـست که از سـال 1959 ـجـن ـی اـف تکار و ـم اـی ـن ود کردن ـمحـاـفل ـج ـشـن و ـخ
ـفـلورـیدا را ـبه پایگاه ـعـمده ای ـبرای ـجنگی ـضد اـنـقالـبی ـبرـضد کوـبا ـتـبدـیل کرده اـند.
ات رـسـمی که رواـبط اـم داران و ـمـق اـسـتـم اـمی و ـسـی ای ضـد اـنـقالـبی ـمـقـیم ـمـی گروه ـه
اـنـبه و پر ـسر وـصدا ـبه ز ـهـمه ـج وراٌ یک کارزار  ـجون آـمـی د، ـف ا دارـن ا آن ـه زدیکی ـب ـن
از اـیی آـغ داـنی کوـب ـسـبت ـبه اـین پـنج زـن وـمی ـن رـیب افکار ـعـم ریک و ـتـخ ور ـتـح ـظ ـمـن
کردـند.  در ـجـنوب فـلورـیدا، ـمـنـطقه ای که تـقرـیـباٌ ـتـمامی رـسانه ـهای ـخـبری از روزـنامه
گرفته ـتا ـتـلوـیزـیون و رادـیو ـیا ـتوـسط نـیروـهای ـضدکوـبایی کـنـترل ـمی ـشوـند و ـیا ـتحت
ال ول پـنج ـس د، در ـط ـن ـظـیم ـمی کـن ـن ود را ـت رـیه ـخ رـی ای ـتـح اـست ـه ا ـسـی د آن ـه دـی ـتـه
اـنـیه ـهای ـمـقاـمات گذـشـته روزی ـنـبوده اـست که ـمـقاـله و ـیا اـطالـعـیه  ـجدـیدی ـشاـمل ـبـی
اـبه ان ـبه ـمـث ر کردن آـن اـیی و ـتـصوـی ر کوـب اـشی ـبه اـین پـنج اـسـی ذـمت و ـفـح رـسـمی در ـم

دشمنان خطرناک جامعه منتشر نشده باشد. 
اـمی اـیی ـمـی داـنـقالـبی کوـب اـفل ـض ان در ـمـح ریکا و ـمـتـحدان آـن اـیی آـم اـمات ـقـض ـمـق
داـنی کردن پـنج ـمـیـهن دوـست ادالـنه زـن رـع د که دالـیل واـقـعی و ـغـی کوـشش داـشـته اـن
ا و رـساـنه ـهای ـتـحت کـنـترل اـیی از افکار ـعـموـمی ـمـخـفی نگاه داـشـته ـشود.  آن ـه کوـب
ـشان کـلمه ـیی در ـمورد زـندگی  ـمـنزه و ـشراـفـتـمـنداـنه اـین ـقرـباـنـیان «ـعداـلت آـمریکاـیی»

ـشجـو، وان داـن االت ـمـتحـده ـبه ـعـن ا و چه در اـی چه در کوـب
کارگر، پدر و شـهروـند ـنـمی گوـیـند.  ـهیچ ـخـبری در ـمورد
اـظت از اـیت و ـحـف رای ـحـم ان ـب ای آـن ودگذـشتگی ـه از ـخ
شـر ـنـمی شـود و گزارـشی از ـت ـن ا ـم ـیـهن شـان و ـخـلق کوـب ـم
اـمـبر 1998 ـتاکـنون آنچه پس از دـستگـیری آـنان از 12 سپـت
اـبل ـتـصور ـخـشن و ر ـق ان آـمده اـست، ـشراـیط ـغـی ر ـسر آـن ـب
ورد اـیی که در آن ـم ازداـشتگاه ـه ا و ـب دان ـه ـساـنی زـن راـن ـغـی
شـده اـست. جـرارد شـر ـن ـت ـن د، ـم ـته اـن رار داـش ـیقـات ـق ـی ـض ـت
و ـی وـن ـت س، آـن زاـل دز گوـن اـن رـن و، ـف ـن ـی اـن ون الـب دز، راـم اـن رـن ـه
گوـئـترو و رنه گوـنزاـلس ـقرـباـنـیان یک ـبی ـعداـلـتی  زـشت و
ز که در ـی رآـم ـی سـاـنی و ـتـحـق ر اـن اـنه، ـغـی رخـورد ـبی رـحـم ـب
دای ان اـست.  در اـبـت اـنی آـن ـس وق اـن ا ـحـق اـقض آشکار  ـب ـتـن
دستگـیری ـخود آـنان ـتا روز 3 ـفوریه 2000 یـعنی ـهـفده ـماه
ای ول ـه اـبل ـتـحـمل ـسـل رـق رـیط ـجـهـنـمی و ـغـی واـلی در ـش ـمـت
داـنی ر زـن ا ـه دیگر و ـی ا ـهـم اـسی ـب دون ـهیچ ـتـم رادی، ـب اـنـف
ر واـنـین ـحاکم ـب ودـند. اـین اـمر در ـنـقض آشکار ـق دیگری ـب
زـندان ـها و ـبازداـشتگاه ـهای اـیاالت ـمتـحده اـست که ـمـقرر
ـنـوان ط ـبه ـع ـتـفـاده از زـنـدان اـنـفـرادی ـفـق ـمی دارد که اـس
ی ـوع ـم ـدان ـبه وـق ی که در زـن ـاـی ـرم ـه ـرای ـج ی ـب ـیـه ـب ـن ـت
پـیوـندـند، ـمـجاز اـست و در ـجدی ـترـین ـشراـیط ـنـظـیر ـقـتل و
د از اـی ان، ـمدت آن ـنـمی ـب ـی داـن روح کردن دیگر زـن ا ـمـج ـی
ان اـله اـیـنـست که ـمـیـهن دوـسـت ـس ـشـصت روز ـتـجاوز کـند. ـم
ازداـشت دان و ـنه پس از ـب اـیی ـنه در ـخارج از زـن اـسـیر کوـب
ات اـین ـبـع د. از ـت ودـن ده ـب ـش رتکب ـن ـهیچ کار ـخالـفی را ـم
ود وـنی ـخ اـن وق ـق ا از ـحـق ود که آن ـه والـنی اـین ـب دوره ـط
رـسی ـبه وکالی مـداـفع اط ضـروری و دـسـت ـب ر ارـت ـنی ـب ـب ـم
اـعـیه ـهای ـخود ـخود و ـشراـیط الزم ـبرای ـتـهـیه و ـتـنـظـیم دـف

محروم بودند.
رل اـمی ـتـحت کـنـت اـسی ـمـی و ـسـی انگوـنه که گـفـته ـشد ـج ـهـم
ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـطرـفدار «ـباـتـیـسـتا» دیکـتاـتور ـسرنگون ـشده
رم وان اـه اـنه ـهای گروـهی ـعـمالٌ ـبه ـعـن اـشد.  رـس ا ـمی ـب کوـب
ا اـنـتـشار داـسـتان ا ـب اـمه ـه ا ـعـمل ـمی کـنـند.  روزـن ـفـشار آن ـه
ـها و گزارش ـهای ـعـجـیب و ـغرـیب و ـغـیر ـمـسـتـند ـعـمالٌ ـبه
وی د.  در چـنـین ـج ا ـعـمل ـمی کـنـن ار آن ـه ـش رم ـف اـبه اـه ـث ـم
ررـسی ـبی د ـبه ـب واـن ـت ـصـفه ای ـب امکان اـینکه ـهیچ ـهـیـئت ـمـن
اـعـیات بپردازد، ـغـیرـممکن اـمات و دـف ده و اـتـه اـنه پروـن ـطرـف
اـست.  یکی از اـفرادی که ـبرای ـشرکت در ـهـیـئت ـمـنـصـفه
اکـمه ـبه ـنـفع ـتـیـجه ـمـح ود گت: «آری، اگر ـن ده ـب وت ـش دـع
اشـد، ـمن نگران اـمـنـیت و ـسالـمـتی ـب اـیی ـن ای کوـب گروه ـه
ر ـقـبل از اـیی اـسـی داـفع پـنج کوـب ـسـتم».  وکالی ـم خـودم ـه
ـیـقت را که در شـراـیط مـوجـود شـروع ـمحـاکـمه اـین ـحـق
مـیامی امکان برگماری هیئت منصفه ای بـیطرف و رعایت
ـعداـلت ـغـیرـممکن اـست را به اـطالع ـقاـضی پروـنده رـساـنده

کارزار بین المللی در دفاع از پنج قهرمان کوبایی 
* ایاالت متحده در حالی که زیر شعار دروغین «مبارزه با تروریسم» به کشورهای
دیگر حمله می کند، فعاالن ضد تروریسم کوبایی را در شرایط غیر انسانی به زندان

انداخته است.
* در رابطه با جریان دستگیری، بازداشت و محاکمه پنج میهن دوست کوبایی حقوق
انسانی آنان، قوانین و مقررات آمریکا و کنوانسیون های جهانی به صورت آشکار نقض

شده است.  
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رای داـفع ـب ا ـتـماـمی درـخواـست ـهای وکالی ـم ودـند. اـم ـب
ـتقـال ـمحکـمه ـبه یک ـشهـر دیگر از سـوی قـاـضی رد اـن
ود وـضوح آشکار ـب اکـمه  ـب راـحل ـمـح اـمی ـم ـشد.  در ـتـم
که ـشـیوه ـهای ـمرـسوم ـقـضاـیی و ـمـقررات دادرـسی ـبـطور
پیگـیراـنه  ـنـقض ـمی گردـید. وکالی ـمداـفع ـقـبل از ـشروع
رضـد ود ـب رار ـب د»ی که ـق واـه رـسی ـبه «ـش ـمحـاکـمه دـسـت
ـموکالـنـشان اراـئه ـبـشود، ـنداـشـتـند. ـقاـضی دادگاه ـهمچـنـین
ـبـیل داـفع از ـق راـجـعه وکالی ـم ورد ـم د ـم واـه رـخی از ـش ـب
ـودن ی اـسـاس ـب ی ـب ـور پاـیه ـی ـط ی که ـب ـم ـدارک رـس ـم
رـخی از ارد. ـب ردود ـشـم ات را روـشن ـمی کرد، ـم اـم اـتـه
ـنی و در ـصـحن دادگاه و در طـور ـعـل شـاهـدان دادگاه ـب
ـمـقاـبل ـقاـضی و ـهـمه ـحـضار ـتوـسط دادـسـتان ـمورد ـتـهدـید
ـقرار گرـفـتـند که اگر ـبرـخی از اـطالـعات را اـفـشاء کـنـند،
اـنه د گرـفت!! رـس واـهـن رار ـخ رض ـتـعـقـیب ـق ود در ـمـع ـخ
ا گروه ـهای ـهای گروـهی ـمـیاـمی در ـهـماـهنگی آشکار ـب
ـشار ریکا ـبه ـمـنـظور ـتـحت ـف اـیی ـمـقـیم آـم ـسـتی کوـب رورـی ـت
ـصـفه و ـقـاـضی  ـهـر روزه در ـمـقـاـبل ـن ـئت ـم ـی گذاردن ـه

ساختمان دادگاه تظاهرات براه می انداختند.
در ـخاـتمه پس از پـنج ـماه ـمـحاکمه و در دـشوارـترـین
صـور، در حـاـلی که ـصمـاـنه تـرـین شـراـیط قـاـبل ـت و ـخ
ا اـتـهاـمات اـصـلی ـبیگـناـهی کاـمل ـهر پـنج ـمـتـهم در راـبـطه ـب
ـمع آوری اـطالـعـات در ـمـورد ی، ـج ـیل ـجـاـسـوـس ـب از ـق
اـفع ـن رگوـنه ـم اـعی و ـه اـمی و دـف ـظ ور ـن ـیـتی، اـم اـئل اـمـن ـس ـم
ا چـشم پوـشـیدن اـیاالت ـمـتـحده اـثـبات ـشده ـبود، ـقاـضی ـب
داـفع اوری وکالی ـم اـب ان ـن ـی مـاـمی شـواهـد و در ـم ر ـت ـب
دت وـیل اـلـم ر و ـحـبس ـط رای ـسه ـنـف د ـب احکام ـحـبس اـب
ـبرای دو ـمـتـهم دیگر ـصادر کرد. واـشنگـتن ـبرای رـسـیدن
ازداـشت، راـحل ـب اـمی ـم ود در ـتـم ر ـخ ـظ ورد ـن ـبه حکم ـم
بازجویی و محاکمه بطور واضح استانداردها و مقررات

مورد قبول بین المللی را زیرپا گذارد.  
ی ـیـان کوـبـاـی نکه زـنـداـن ـبـول اـی دوـلت آـمـریکا از ـق
ذا از ا دارد و ـل د، اـب وـن اـسی ـمـحـسوب ـمی ـش ان ـسـی داـنـی زـن
ـتـصدیق ـحـقوق ویژه زـنداـنـیان ـسـیاـسی ـسرـباز ـمی زـند. اـما
اع از ود در دـف وار ـخ ارزه دـش ان ـبه ـمـب رـم اـیی ـقـه پـنج کوـب
ـحـقوق ـفردی ـخود و ـحق ـحاکـمـیت ـخـلق کوـبا اداـمه ـمی
رـقی ای ـت روـه ار ـهـمه ـنـی ران در کـن وده اـی د. ـحزب ـت دـهـن
ـخواه ـجـهان ـبرای اـحـقاق ـحق اـین ـمـیـهن دوـسـتان کوـباـیی
ـستگی ا ـهـمـب ارزه ـمی کـند.  ـم دان ـمـب ان از زـن و آزادی آـن
اـیی اـعالم ـمی ا پـنج ـمـیـهن دوـست اـنـقالـبی کوـب ود را ـب ـخ

کنیم.
            

بغداد، عراق

رفقای گرامی
رـهای اـصـلی ر رـسـمی ـحزب در ـبـغداد و دیگر ـشـه اـت اح دـف ر ـمـسرت ـبـخش اـفـتـت ـخـب
زب رکزی ـح ـشـعب (ارگان ـم رـیق اـل اره ـط راق، و پـخش وـسـیع و آزاداـنه اوـلـین ـشـم ـع
کـمونیـست عراق) در ـبین ـمردم عراق، پس از ـسرنگونی رژیم دیکـتاـتوری، در ساـعات
گذشته واصل ـشد.  ـهـمرزـمان شـما در ـحزب ـتوده اـیران اـقدام انقالـبی بـموقع و ـهدـفمـند
وـجه هـداـیت ـت اـسی خـود که ـم ـی شکـیالـتی و ـس رش ـت رادر را در ـجـهت گـسـت حـزب ـب
زـحـمتکـشان و ـمردم زـجردـیده کـشور در ـشراـیط ـبـغرـنج کـنوـنی ـحاکم ـبر ـعراق اـست،

تحسین کرده و برای شما آرزوی موفقیت دارند. 

رفقای گرامی
ـما در ـماه ـهای اـخـیر از ـنزدیک ـحوادث و ـتـحوالت ـعراق و ـبـحران ـبـین اـلـمـلـلی در
ا را در اـین ر ـشـم اپذـی ـستگی ـن ای ـخ اـلـیت ـه واـضع و ـفـع وری و ـم اـت ا رژـیم دیکـت ـطه ـب راـب
اـمه ـمردم، ارگان ـمرکزی ـحزب ـمان، اـنعکاس داده راـبـطه دـنـبال کرده و در ـصـفـحات ـن
وـنـیـست رادر، ـحزب کـم اـئـید ـصـحت و اـصوـلـیت کارزار ـهای ـحزب ـب ا ـضـمن ـت اـیم.  ـم
اع از ـصـلح و آزادی و در ـجـهت ارـجی، در دـف اوز ـخ ا ـجنگ و ـتـج اـبـله ـب راق، در ـمـق ـع
ده از ـسـتم اـن اـقی ـم راـنه ـهای ـب اـسـتـقرار دـموکراـسی و ـنـظاـمی ـعدل گـسـتر و اـنـساـنی ـبر وـی
ا اـنه خـود ـب ارزه جـوـی ـب ـستگی ـم ـمـب وری رژـیم صـدام و ـجنگ ـتجـاوزگراـنه، ـه اـت دیکـت
یکه ران در حـاـل وده اـی ـیم. حـزب ـت ردم زـحـمتکش عـراق را اـعالم ـمی کـن ارزات ـم ـب ـم
تـحوالت ـسـیاـسی ـعراق و کارزار ـنـیروـهای ـمیـهـنی ـعراق ـبرای ـخروج ـنـیروـهای اشـغالگر
و اـیـجاد یک دوـلت دـموکراـتیک گذار تـحت ـنـظارت ـسازـمان ملل ـمـتـحد را از ـنزدیک
دـنـبال ـمی کـند، آـمادگی ـخود را ـبرای ـنـماـیش ـهـمـبـستگی ـعـمـلی ـبا ـمـبارزات ـبرـحق ـشـما
اعالم ـمی دارد.  پـیروزی ـنـیروـهای ـمـیـهن پرـست و ـترـقی ـخواه در ـساـخـتـمان یک ـعراق
ـمـستقل، دـموکراـتیک و ـنـیروـمـند اـهـمـیت ـبـسزاـیی ـبرای ـجـنـبش آزادـیـخواـهاـنه و ـنـیروـهای
ران ا اـی اـنه و از ـجـمـله در ـمـیـهن ـم ـی اورـم ـطـقه ـخ ـست در ـمـن اـلـی د امپرـی وکراـتیک و ـض دـم
ـخواـهد داـشت که در دـهه ـهای اـخـیر ـهدف ـتـجاوزگری ـنـظاـمی رژـیم ـبـعـثی ـقرار داـشـته
ن ـیـقـاـنه ـخـود را در اـی ـته مـرکزی حـزب ـتـوده اـیـران درودـهـای گرم رـف ـی اـست.   کـم
رادر، ـحزب دـیم ـحزب ـب راق ـتـق ارـیخ ـع ده در ـت از و ـتـعـیـین کـنـن وـشت ـس رـن ـلـحـظات ـس
کـموـنـیـست ـعراق، ـمی کـند و ـبرای ـشـما آرزوی پـیروزی دارد. ـما ـبه ـشـما اـطـمـیـنان ـمی

دهیم که در این مبارزه سرنوشت ساز در کنار شما خواهیم بود.

برقرار باد همبستگی انترناسیونالیستی
پیروز باد سوسیالیسم

پاینده باد روابط برادرانه میان حزب توده ایران و حزب کمونیست عراق
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داهللا ـب ا، ـع ـن ـس ران، اـی ان اـی ـشجـوـی رگزاری داـن ـبه گزارش ـخـب
وـلـین دـفـتر ـتحکـیم وـحدت در ـمـصاـحـبه ـیی ـضـمن ـموـمـنی، از ـمـسـئ
ـشـست رگزاری ـن ر ـب اـمـنه ای در اـم ده ـخ اـیـن اره ـبه کار شکـنی ـنـم اـش

ساالنه این دفتر از جمله اشاره کرد که:
ـیم وحـدت و تـر ـتـحـک یـر در حـاـلی ـکه دـف «در روزهـای اـخ
شـور در ان سـراسـر ـک ـشجـوـی ضـای اـنـجـمن هـای اـسالـمی داـن اـع
ا ـقـبل سـاالـنه خـود و ـبه ـهمـراه آن ـست ـم ـش رگزاری ـن دارک ـب ـت
ـبـهه ـفـراگـیـر ـیل ـج ـنـاری در خــصـوص (( تــشـک ـی ـم ـبـرگزاری ـس
بـاسپور بـودنـد و یـد ـع شگاه ـشـه دمـوکـراـسی خـواـهی )) در داـن
رم اـست ـمـحـت ا رـی ز ـب ـی ـهمـاـهنگی هـای الزم در اـین ـخصـوص ـن
ـتـأـسفـاـنه ـبه ـعـلت بـاسپور اـنـجـام ـشـده ـبـود ، ـم ـیـد ـع شگاه ـشـه داـن
ـکارـشـکـنی ـمـسـئول دـفـتر ـنـهاد رـهـبری در داـنشگاه ـمذـکور ـبه ـبـهاـنه
دی ـشـکـلی ـج ا ـم ـشـست ـب رگزاری ـن راً ـب اـه اـمالً واـهی ، ـظ ای ـک ـه
ـمواـجه ـشده اـست . ( ـعـلـیرـغم ـصدور مـجوز ـتوـسط ـهـیأت ـنـظارت
رگزاری رای ـب یـان ـب شگاـه ـشـکل هـای اـسالـمی داـن ـیت ـت ر ـفعـاـل ـب
دـلـیل اه ـمـجوز ـب ارـیخ ـهای 10-11-12 اردـیـبـهـشت ـم ـنـشـست در ـت
را ـبه ـمـصـلـحت ـنداـنـسـته ـبود ، ـلـغو اـمه ـنـهاد رـهـبری داـنشگاه ـکه آـن ـن
ان اـب ای ارـب ارـشـکـنی ـه ا و ـک دازی ـه ـته ـقصـد ـسنگ اـن ـب د ) . اـل ـش
ـقدرت ـنه ـتازگی داشته و نه از ایـشان انـتـظار پاـیان می ـتوان داشت
و ـسال ـهاـست ـکه ـبه ـطور ـمـسـتـقـیم و ـغـیر ـمـسـتـقـیم ، گاه ـبه ـلـطاـیف
الـحیل و تـفرقه و نـفوذ و گاه و گاه ـعلـناً و آشـکارا ، ـکـمر به از ـهم
ـسـته اـند ، ـیک روز پاـشـیدن ـمـجـموـعه دـفـتر ـتـحـکـیم و اـنـحالل آن ـب
ان را ـشجـوـی ا داـن د ـت رـسـتـن شگاه ـمی ـف وی داـن ان را ـبه ـک ـحـمـله اـش
ـنـاـسب ـبـرای ـنـد و روز دیگر ـخـرم آـبـاد را ـم ـن م ـک ـت ـضـرب و ـش
ـنواختن تازـیانه اشان به دسـتان پر غقده مزدوراـنشان به دانشـجویان
رـیـبون ـها و ـمراـسم رـمان ـبر ـهم زدن اـجـتـماـعات ، ـت و دیگر روز ـف
ـشـان در ـمـاـل اـعالم ـشـده از ـسـوی اـنـجـمن ـهـای اـسالـمی را ـبه اـع
ـسـته ـبـلـکه ـعرض ادر ـمی ـکـنـند و چون از اـیـنـهـمه ـنـب ا ـص داـنشگاه ـه
ال اق را دـنـب وذ و ـنـف اـبـند ، ـخط ـنـف اد رـفـته ـمی ـی ر ـب ر ـب ـشـت ـی ـخود را ـب
ـته ، ـبـرای ـنـاـصـری ـضـعـیف و ـخـود ـفـروـخ ـکـردـنـد و ـبـا ـیک ـع
اـنی از ا پـشـتـیـب ـشـفـشان دـفـتر ـتـحـکـیم وـحدت ـهـلـهـله ـمی دادـند و ـب آـت
ـنـیروـهای واـبـسـته ـشان ، در ـصدد اـضـمـحالل اـعـتـبار ـبدـست آـمده ـبا
ا ـعـلم د و ـب دـن رآـم ر ـتـحـکـیم ـب ـت رای دـف ان ـب ـشجـوـی ون و دل داـن ـخ
ـشـکل از 5 ـیـا 6 ـنـفـر و ـت ـین ـم ـمـوـعه ـیی ـجـعـلی دروـغ ـکـردن ـمـج
دـمـیدن در ـهوـیت پوـشاـلی ـشان ، ـبه ـخـیال ـخود از ـتازـیاـنه اـنـتـقاد و
ـفرـیاد ـنظم به ـجـنـبش داـنشـجوـیی ـخود را آـسوده ـتـصور می ـکردـند
د و رده اـن ار ـب رـبه ـبه ـک ار اـین ـح دـین ـب ال چـن ا ـبه ـح اـلی ـکه ـت در ـح
اـیی دروـغـین ـبه وـعه ـه ا ـمـجـم ارـه ـسـته اـند و ـب ده اـند ـکه ـطرـفی ـب دـی
ا دت و ـی ر ـتـحـکـیم وـح ـت ا دـف اـبه ـب ـش ـت اـیی ـمـخـتـلف و گاه ـم اـسم ـه
واـنه ای ـکـمـتر از 10 در ا پـشـت ان ، ـب ـشـجوـی اـنـجـمن ـهای اـسالـمی داـن
صد دانشجویان و هویتی کوچکتر 5 یا 6 نفر در دانشگاه ها و در
ـعوض ـحـماـیت ـبی ـشاـئـبه ـقدرت ، ـساـخـتـند و ـتراـشـیدـند و ـهر ـسال
ـبراـیـشان ـسـمیـنارـها ـبرگزار ـکردـند و ـنـشست ـها ـترتـیب دادـند و پـیام
ـها ـفرـسـتادـند و دـیدارـها گذاـشـتـند و ـتـصاوـیرـشان را چـندـین و ـجـند
ـبار در ـصدا و ـسـیـماـیـشان ـنـشان دادـند ـتا ـبـلـکه ـهوـیت دـفـتر ـتـحـکـیم
ان ـبه ـشجـوـی دار داـن ـی ـشجـوـیی را در ذـهن ـب وحـدت و ـجـنـبش داـن

فراموشی بسپارند ، اما هر بار نیز طرفی جز جیف و میل اموال و منابع بیت المال نیافتند...»
ـسـته ـبه والـیت ـفـقـیه ـمی ا اـشاره ـبه ـنـقش ـمـخرب و ـضد ـمردـمی ـنـهادـهای واـب ـموـمـنی سپس ـب
اـفزاـید:  «و در طول تـمامی این ـسال ـها و در تماـمی این تـشکل سازی ـهای جعلی و ـفرماـیشی و
ـکارـشـکـنی ـهای ـسـیاـسی ، دـفـتر ـنـهاد ـنـماـیـندگی رـهـبری در داـنشگاه ـها ـنـقش اـصـلی و کـلـیدی را
ر ـهـمت ـمی ر اـین اـم ار ـب ا و آـشـک وده و در ـخـف ا ـمی ـنـم درت اـیـف ان ـق اـب دگان ارـب اـیـن ـم وان ـن ـبـعـن
ر ـتـحـکـیم وحـدت ـت وـعه دـف ـست ـمـجـم ـش و ـن ر ـلـغ اـنه ـب ز ـبه دو ـبـه ـی ار ـن گمـاـشـتن اـست . و اـین ـب
ـخودـسرانه ـحـکم راـنده است ـیـکی ایـنکه : چون مـجـموعه دـفـتر تـحـکیم وـحدت در ـنـشـست ـقبـلی
اـیـندگان ـکـمـیـسـیون ـحـقوـقی ـبـشر ـسازـمان ـمـلل اد ـتـنـظـیم ـخواـهی را ـبه ـنـم رـی اـمه ای ـف ـخود ـطی ـن
اـنه ذا ـبه ـتالـفی ای ـکودـک اـخـته اـست ، ـل ار ـس وـلـین ـنـظام را ـبی اـعـتـب دـینگوـنه ـمـسـئ اـعالم ـکرده و ـب
د شگاه ـشـهـی ان داـن وـی ـشـج اـنه اـیـنـکه داـن اً دوـمـین ـبـه ـی اـن ود . ـث رگزار ـش د ـب اـی ـب االـنه اش ـن ـشـست ـس ـن
ـعـباسپور از ـبرگزاری اـین ـنـشـست در ـسه روز تـعـطیل داـنشگاه ـها مـخاـلـفت ورزـیده اـند . ـکه اـلـبته
ا اـمـضای ا ـکـنون ـب اسپور ـت ان ـمـحـترم داـنشگاه ـشـهـید ـعـب اـنه دوم را ـخود داـنـشـجوـی ـجواب اـین ـبـه
ـطوـماری ـمـبـنی ـبر درـخواـست ـبرگزاری اـین ـنـشـست و (( ـسـمـیـنار ـجـنـبش دـموـکراـسی ـخواـهی ))
ری اد رـهـب ر ـنـه وی دـفـت ز ـعـجـیـبی از ـس اـنه اول ـهم چـی ا ـبـه د داد . اـم واـهـن ار آن داده و ـخ در ـکـن
ر درت ( و ـنه ـب ا ـق اـنه و ـب ر ـتـحـکـیم وـحدت وـقـتی آگاـه ای دـفـت وـعه اـعـض ـبـته ـمـجـم ـست ـکه اـل ـنـی
اـخت رـساـلت اـصـلی و ـهوـیت واـقـعی ـخود از رـخی از روی ـضـعف ) ـضـمن ـشـن ـخالف ـتـصور ـب
راتژی ـنـقد ـبی ورود و ـبه ـبازی گرـفـته ـشدن در داـیره ـقدرت اـجـتـناب ورزـیدـند و ـشـجاـعاـنه اـسـت
ری ـب رگان رـه اـمه ـبه ـخـب ـیل ، ـن د و زمـاـنی ـکه ـبه ـهـمـین دـل دـن رگزـی درت را ـب چون و چرای ـق
نگاـشـتـند و ـشـجاـعاـنه نـقدـهای ـجدی و در تـعارـفات ـماـنده اـین ـسال ـها ـنـسـبت به ـعمـلـکرد رـهـبری
داد وـظـلم اـیی از ـبـی ان در دـستگاه ـقـض دن دادـش اـن د از ـسـت ااـمـی ز آنگاه ـکه ـن د و ـنـی راز داـشـتـن را اـب
ـحاـکم در ـکـشور از ـحق ـقاـنونی و ـمسلم ـخود اسـتـفاده ـکرده وـفرـیاد ـتظلم و شـکوه و ـشـکاـیت از
ـظـلم و ـجور و ـسـتم و ـبـیداد و ـبی ـعداـلـتی ـکه در ـقـبال ـجـنـین ـحق ـخواـهی ـهای دـلـیراـنه و ـنـقادی
ـهای ـشـجاـعاـنه اـمری دور از اـنـتـظار ـنـیـست و ـبـناـبراـین اـین چـنـین ـمـماـنـعت ـها و ـبی ـمأواـیی ـها ـکه
ر پـیـکرش اـست ـکه ـب ال ـه ـشـجوـیی ـس وـمـیت ـجـنـبش داـن أواـیی و ـمـظـل اـهی و ـبی ـم ـحدـیث ـبی پـن
ش ـب ـن ـصـیت ـج تـر . چرا ـکه هـوـیت و ـشـخ ـنهـا افـزوـن ش در بـرابـر اـی ـتـحـمل اـست و ـمقـاوـمـت ـم
داـنـشـجوـیی و دـفـتر تـحـکـیم وـحدت نه ـبا ـبرـهم زدن و ـیورش به ـنـشـسـتـمان در ـخرم آـباد ـفراـموش
راـهی ا ـهـم ان رـجب ـبیگی ) ـب اـب ر ـتـحـکـیم ( در ـخـی رـکزی دـفـت ان ـم اـخـتـم دن ـس اـن ا ـسـت ده و ـنه ـب ـش
دست آموختگان نفاق افکنشان ، از دست رفت و نه قطعاً با مـمانعت از برگزاری نشستمان در
د شگاه ـشـهـی اـست داـن ا جـای گـله و ـتـعـجب و ـشکـوه از رـی د . اـم د گردـی شگاه خـواـه ـفالن داـن
ـعـباسپور و ـمـسـئوالن ـمـحـترم وزارت ـعـلوم ـکه چگوـنه ـبرگزاری ـنـشـسـتی که ـبرگزاری آن ـمورد
رد از اـلـفت ـیک ـف ر ـمـخ اـط رار گرـفـته اـست ، ـبه ـخ شگاه ـق ارت داـن ـظ أت ـن ان و ـهـی ـش واـفـقت اـی ـم
اـعـضای ـهـیأت ـنـظارت و ـنـماـیـنده نـهاد رـهـبری در داـنشگاه ـشیـهد ـعـباسپور ـحـکم ـلـغو اـین ـنـشـست
شگاه و وزارت وـلـین داـن ـسـئ رای ـم وع را ـب وـض ادر ـمی گردد و اـین ـم ال آن ـص ـط ار و اـب ـن و ـسـمـی
ـعـلوم ـجز ـضـعف و ـبی ـشـهاـمـتی و ـناـتواـنی و ـبی ـمـسـئوـلـیـتی و ـجز ـمـصاـلـحه ـبر ـسر ـحق داـنـشـجو و
ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ـبرای ـفرار از ـمـسـئوـلـیت ـبه چه ـتـعـبـیر ـکـنـیم . ـلذا ـضـمن ـمـحـکوم ـکردن اـقدام
ـنـماـیـنده ـنـهاد رـهـبری در داـنشگاه ـشـهـید ـعـباسپور از ـمـسـئوـلـین اـمر در وزارت عـلوم ـتـقاـضا دارـیم
ـکه در دـفاع از حـقوق داـنشـجوـیی و ـجـنـبش داـنشـجوـیی ـکوـشاـتر و در ـمـقابله ـبا ـخواـست ـظاـلـمانه
رگزاری ای الزم در ـخـصوص ـب اـهنگی ـه ام ـهـم ـسـبت ـبه اـنـج د و ـن اـشـن ر ـب رـت درت دـلـی اب ـق ارـب
ـنـشـست و ـسـمـیـنار ـمذـکور اـقداـمات ـمـقـتـضی را ـمـبذول ـفرـماـئـید ـتا ـنـماـیـندگان ـبزرگـترـین ـتـشـکـیل
داـنـشـجوـیی از حق ـطـبـیـعی ـخودـشان ـمـبـنی ـبر ـبرگزاری ـنـشـسـتی ـبا ـحـضور ـنـماـیـندگان ـبـیش از 50

دانشگاه کشور برخوردار باشند ...»
رای ضـرـبه زدن ـبه ـیه و ارگان هـای سـرکوب گر آن ـب ـستگان رژیِـم والـیت ـفـق ـتالش واـب
وـنـین گزمگان وـلی ـفـقـیه ـبه داـنشگاه ورش ـخ ازه ـیی ـنـیـست. ـی ر ـت ور اـم وـیی کـش ـشـج ـجـنـبش داـن
اـنه آن واـه ارزات آزادی ـخ وـیی و ـمـب ـشـج ان داد که ـجـنـبش داـن ـش اه ـن رـم ور در 18 ـتـی ای کـش ـه
ـخـطری ـجدی ـبرای ـمرـتـجـعان ـحاکم ـمـحـسوب ـمی ـشود و از اـین رو ارـتـجاع ـحاکم ـتـمام ـهای
ـتالش ـهای ـخود را ـبه کار ـبـسـته ـتا ـجـنـبش داـنـشـجوـیی کـشور را ـبه ـطرق گوـناگون ـسرکوب و
ر د آن ـب أکـی ـشـجوـیی و ـت اـنه و اـصوـلی ـجـنـبش داـن ـیـن واـضع روـشن ـب د. ـم اـی ا از درون ـمـنـفـجر ـنـم ـی
ـضرورت وـحدت ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه کـشور ـبرای ـتشکـیل ـجـبـهه واـحدی ـبر ـضد
اـید ـبرای ـتـحـقق اـبل ـتـقدـیر اـست که ـب اـتوری و در راه ـتـحـقق دـموکراـسی گاـمی ـمـثـبت و ـق دیکـت
واه رـقی و آزادی ـخ ای ـمـت روـه اـعی و ـنـی ای اـجـتـم اـمـعه و در ـبـین ـهـمه گردان ـه آن در ـسـطح ـج

تالش کرد.

دسیسه های نماینده خامنه ای برای ضربه
زدن به جنبش دانشجویی
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مـیراث دیکتاتوری ـبر همه
چیـــز ـسـنگـیــنـی ـمـی کنـــد.
ـیــست 55 ـا یک ـل ـیـه ـریکاـئ آـم
ظـام ـصـیت هـای ـن ـنفـره از ـشـخ
ـر تگـی ـد دـس ـاـی ـته را که ـب گذـش
راد ا اـف د. اـم د اراـئه داده اـن وـن ـش
د که در ـسـتـن راوان دیگری ـه ـف
د، اـلت داـشـتـن ا دـخ رکوب ـه ـس
این ها عبارتند از فـعالین حزب
ـبـعث، مـامـوران پـلـیس ـمـخـفی
نـوز ـهم ـفعـال و عـاـمالن که ـه

وـثق ـبه ار ـم ـسـی اـبع ـب ـن اـتی از ـم ا اـطالـع د. ـم رـن اـصـلی چپاول گری اـخـی
ـبل از ـسقـوط صـدام، شـان ـمی دهـد دو روز ـق دـست آوردـیم که ـن
ـتوـسط رـئـیس ـسروـیس ـهای مخـفی(ـسازـمان اـمـنـیت) اواـمری ـمـبـنی ـبر
اـندـهی ـخراـبی، چپاولگری و ـهرج و ـمرج ـصادر ـشد. درـست ـسازـم
رانگری هـا دان سـاده در اـین دزدی هـا و اـین وـی اـست که ـشهـروـن
ال د.  دوازده ـس ـسـتـن ـی ول ـن ـسـئ اٌ ـم ـم ـسـتـقـی ا ـم ا آن ـه د، اـم ـشرکت داـشـتـن
اـند. چـند ده ـسال ـتـحرـیم، از ـلـحاظ اـقـتـصادی ـهمگان را ـبه ـفـقر کـش
رژـیم اـسـتـبدادی ـخـلـقـیات و روـحـیات را ـلـطـمه زده، رواـبط اـجـتـماـعی
ای ـن رـب ا را در ـهم شکـسـته اـست.  زـی ده و ارزش ـه اـن اد کـش ـس را ـبه ـف
کـشور ـباـید دوـباره ـساـخته ـشود و ـهم چـنـین ـطرز ـتفکر ـها ـهم.  الزم
اـست کـلـیه واکـنش ـهای ـناـشی از ـترس از ـبـین ـبرده ـشود. اـندـیـشـیدن
وـسط ری ـت ـصـمـیم گـی ده و ـت ـن ان ـنهـادن آـی ـی ـن د آمـوـخت.  ـب اـی را ـب
ـاـمل دیگر روـشی اـست که ـوـخت. ـع ـد آـم ـاـی ـز ـب ـی ـان را ـن ـخـودـم
آـمریکاـئی ـها بکار ـبردـند که ـبرای ـجـلوگـیری از اـین ـبی ـنـظـمی ـهیچ
کاری نکردـند ـبه این بـهانه که آن ـها به اـینـجا ـنـیاـمدـند که کار پلـیس
داد اـسی ـبـغ ان ـشـن اـسـت وزه ـب د که ـم ا گذاـشـتـن د.  آن ـه دـهـن ام ـب را اـنـج
ود که ـبه اـئی ـب ز کار گروه ـه ره رـیـخـتن ـهـمه چـی وـب ود. ـبه ـت ران ـش وـی
ار ـطـعه از آـث صـد ـق د پاـن د روز ـبـع د. چـن ودـن ـته ـب اـف ان ـی ازـم خـوـبی ـس

بسرقت رفته این موزه در فرانسه پیدا شد.       
ـسـئوال: اـین اـمر را که اپوزـیـسـیون ـباـید اـین ـقدر پراکـنده ـباـشد
که در چـنـین دوره ـسـخـتی ـقادر ـنـیـست  و ـنـمی ـتواـند ـبه ـتواـفق ـبرـسد

را چگونه توجیه می کنید.
د ـن اـن د، ـم شکـیل ـش ون ـت ـسـی اـیی از اپوزـی راـنس ـه واب: کـنـف ـج
کـنـفراـنس ـلـندن و ـیا کـنـفراـنس ـسـلـیـماـنیه در کردـسـتان ( در دوـقدـمی
ـیم).  اـین کـنفـراـنس هـا ـتـحت ـحمـاـیت ـت ـس ون ـه ا اکـن ـمـحـلی که ـم
آـمریکاـئی ـها ـسازـماـندـهی ـشده ـبودـند.  واـشنگـتن ـبـسـیاری از ـسازـمان
ـهای ـسـیاـسی از ـجـمله ـحزب کـموـنـیـست ـعراق را از اـین گردـهـماـئی
ـها کـنار گذاـشـته ـبود. ـبـناـبراـین ـباـید روـند اـیـجاد ـتـحوالت را از ـصـفر
ا ـهـمه اـحزاب ـعراـقی را ـبدون ـشروع کرد. ـبدـین ـمـنـظور اـست که ـم
ـتقـرار یک دوـلت واـفق ـجـهت اـس اـبی ـبه یک ـت ـی ـت رای دـس ا، ـب ـن ـث ـت اـس
اـنتـقاـلی که بکوـشد به کـشور ـثـبات ـبـخـشد و ـبـقاـیای دیکـتاـتوری را از
را ـمی وکراـتیک، ـف وه هـای دـم ـی ا ـش رد، ـبه طـور ـجـمـعی و ـب ـب ـین ـب ـب
رد. ان ـمـلل اـنـجام پذـی ر ـنـظارت ـسازـم اـید زـی ان  ـب ـخواـنـیم و اـین ـجرـی
واـشنگـتن ـبرای ادامه ـحـضور ـخود در ـعراق ـمواـنـعی ـبر ـسر راه چـنـین
زرگی رات ـب د. اـین روش ـخـط رار ـمی دـه ون ـق ـسـی ادی از اپوزـی اـتـح
درـبر دارد. اگر اوـضاع کـشور ـتوـسط یک حکوـمت ـمـلی ـثـبات پـیدا
نکـند، تـشوـیش و انتـظار ـمردم ادامه ـخواـهد یاـفت و خـطر باال گرـفتن
تعصبات مذهبی و قومی، در صورتی که حضور آمریکایی ها ادامه

یابد،  منتفی نخواهد بود.   

اـلـیت ور ـبه ـفـع ـسـین ـمـجـب دام ـح وـسط ـص راق، پس از اـینکه ـت ـست ـع وـنـی زب کـم ـح
وـمـتری اـقالوه»، در 40 کـیـل ر ـخود را در ـشـهرک «ـش رزـمـیـنی ـشد، در ـسال 1984 دـفـت زـی
ـیـته در اـن اـمه اوـم اده ویژه روزـن رـسـت ر کرد. ـف ـسـتـق راق ـم ان ـع ر ارـبـیل در کردـسـت ال ـشـه ـشـم
ـشـعب»، ارگان رـیق اـل ر «ـط ردـبـی ری، ـس زاـی داـلـج وـسی و ـمـفـی ا رـفـیق ـحـمـید ـم ـهـمـین ـمـحل ـب
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست ـعراق که از روز 21 آورـیل اـنـتـشار عـلـنی ـخود را پس
از 25 ـسال از ـسر گرـفت، ـمالـقات کرد.  از ـهـفـته دوم آورـیل ـحزب کـموـنـیـست ـعراق

دفاتر خود را در مرکز بغداد گشود.
ای روی ـه ـش ر پـی راـب وال:  کـمی ـبـیش از دو ـهـفـته اـست که رژـیم صـدام در ـب ـسـئ
اره اـین ـنـخـسـتـین روز ا در ـب د.  ـنـظر ـشـم رو پاـشـی ریکا و انگـلـیس ـف اـمی آـم ـظ واـحدـهای ـن

های پس از صدام چیست؟
ـیم. اـین یک وط صـدام خـوـشحـاـل د ـهـمه عـراـقی هـا از ـسـق ـن اـن ز ـم ـی ا ـن واب: ـم ـج
ـشادـماـنی ـمـشروـعی اـست که ـبـیانگر اـحـساس آزادی ـبازـیاـفـته اـست.  ـما ـبالـفاـصـله از اـین
آزادی ـبرای ـبازگـشاـیی دـفاـترـمان در ـبـغداد و ـنـیز ـبرای اـنـتـشار و پـخش ـعـلـنی ـسی ـهزار

نسخه از روزنامه مان و همچنین پخش بیانیه هایمان استفاده کردیم.
روز 11 ـفروردـین ـماه( 31 ـماه ـمارس) گذـشته ـحزب کـموـنـیـست ـعراق که در ـسال
1934 ـتاـسـیس ـشد، ـشـصت و ـنـهـمـین ـسالگرد ـتاـسـیس ـخود را ـجـشن گرـفت.  در ـطول
اـین ـموـجودـیت، ـما ـشـصت و ـسه ـسال را ـمـخـفی ـبودـیم، و ـبه ـمدت چـهار ـسال در دوره
ال ـب اد ـمـیالدی، و ـبه دـن ای ـهـفـت ال ـه اـبـیـنی و سپس در ـس ـیـن اـلت ـب اـسم در یک ـح رال ـق ژـن
دـیم.  از آن ـبه ال را ـعـلـنی گذراـن زب ـبـعث، دو ـس ا ـح واـفـقت ـهمکاری دوـلـتی ـب یک ـم
ا د و ـی ا کـشـته ـشدـن وـنـیـست ـی زاران کـم دـیم و ـه ار ـهای ـسـخـتی را ـمـتـحـمل ـش ـش ا ـف ـبـعد ـم
ـمـجـبور ـشدـند راه ـتـبـعـید را در پـیش بگـیرـند وـلی ـما ـهـمواره ـفـعاـلـیت ـهای زـیرزـمـیـنی ـمان
را در ـخود ـعراق دـنـبال کردـیم و روزـناـمه ـما در ـقـطع کوچک از کردـسـتان ـبـطور ـمـنـظم
وط اـبـیم که ـسـق ا درـی د ـت ازه ـمی دـه ا اـج ارـیـخی ـبه ـم اد آوری ـت د.  اـین ـی پـخش ـمی ـش
دیکـتاـتور چه ابـعادی را درـبر ـمی گـیرد.  ولی در ـهمـین ـحال ـما ـبر این ـباوریم که ـبر اـین
ـجـشن وـسرور ـساـیه ای گـسـترده ـشده اـست.  اـین ـتـغـیـیر رژـیم از داـخل و ـبدـست ـعراـقی
ـها ـصورت نگرـفت. چـنـین ـشد که ـبرداـشـتن ـماـنع ـصدام ـبا ـمداخـله ـنـظاـمی ـخارـجی اـنـجام

پذیرفت.  اکنون باید به اشغالگری آمریکا پایان داده شود.   

وه ـب ان که اـن ـست، آن چـن ـی اک ـن طـرـن اـلقـوه ـخ درت ـب ا اـین ـخالء ـق وال:  آـی ـسـئ
چپاولگری ها، در تمامی شهرهای بزرگ به ثبوت رساندند؟

ـجواب: اـین چپاول گری ـها ـنـتیـجه ـعواـمل ـفراواـنی اـست و دـشواری ـهای ـعـظـیـمی
را برای برقراری ثبات کشور و بنیانگذاری رژیم جدید نمایان می سازد

به اشغال عراق توسط آمریکایی ها باید پایان داده شود!
مصاحبه با رفیق حمید موسی دبیرکل حزب کمونیست عراق

* حزب کمونیست عراق دفتر خود را در بغداد گشود و مردم را به تشکیل
یک دولت ملی انتقالی زیر نظارت سازمان ملل متحد فرا خواند.



ادامه اعالمیه کمیته مرکزی حزب ...
راـنی دـست در دـست ا ـهزار کارگر و زـحـمتکش اـی که ده ـه
ـهم ـبر ـضد ـسـیاـست ـهای ـضد ـمـلی ـخـصوـصی ـسازی، ـتـعدـیل
راـیی ای اـج داـلـتی و ـظـلم دـستگاه ـه اـنی و ـبی ـع ـس روی اـن ـی ـن
ار ـتـحـقق واـسـت د و ـخ رات بپردازـن اـه ـظ رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبه ـت
ـسـتـقل ای ـم رپاـیی ـتشکل ـه اً ـب ود، ـخـصوـص ـحـقوق ـصـنـفی ـخ
کارگری، یعنی ـسندیکاها و اتحادیه ـهای کارگری گردند.

کارگران و زحمتکشان آگاه و مبارز!
ـشـما در ـشراـیـطی ـبه اـسـتـقـبال ـبرگزاری اول ـماه ـمه، روز
ـون کارگر و ـی ـل ـی ـد که ده هــا ـم ی روـی ی کارگر ـم ـجهــاـن
داـفع ارـتجـاـعی ای ـم اـست ـه راـنی ـبه دـلـیل ـسـی زـحـمتکش اـی
ـشـقت را اـیه داری، سـاـلی دشـوار و پر ـم رـین اشکال سـرـم ـت
پـشت ـسر گذاـشـتـند. اداـمه ـسـیاـست ـخـصوـصی ـسازی دوـلت،
ـتأکـید ـبر «ـحـفظ اـمـنـیت ـسرـماـیه» و «ـجـلب ـسرـماـیه داران» در
ردن ـین ـب رای از ـب ورش ـب سـاـنی»، ـی روی اـن ـی دـیل ـن ار «ـتـع کـن
ـادی از ـار زـی ـم ی ـش ی ـحـق ن اداـمه ـب ـی مچـن ـون کار و ـه ـاـن ـق
ون کار اـن کارگران کار گاه هـای کوچک که از ـشمـول ـق
ـخارج ـشده اـند در ـمـجـموع وضـعـیت ـبـسـیار دـشواری را ـبرای
ا پدـید آورده اـست.  اـعـتراف ـصادـقی، ـطـبـقه کارگر ـمـیـهن ـم
از نـمایـندگان رژیِـم، در روزـهای اخـیر مـبنی ـبر اینکه به دـلیل
ـسـیاـست ـهای ـخـصوـصی ـسازی در ـهـفت ـسال گذـشـته ـبـیش
ده زار کارگر از کار ـبیکار ـش ـشـتصـد ـه ون و ـه ـیـلـی از یک ـم
انـد و اـین رونـد ـمخـرب ـهمچنـان اداـمه دارد ـعـمق فـاـجـعه
ـتحـمیل ـشده ـبه کارگران و زحـمتکـشان ـمیهن ـما را ـنـشان ـمی
اد گـسـترش وـثـقی در زـمـیـنه اـبـع ار دـقـیق و ـم دـهد.  اگر چه آـم
راف دارد وـلی ـهـمـین اـعـت ده ـبیکاری در کـشور وـجود ـن اـبـن ـی
روی کار، ـیـعـنی دگان رژـیم که ـبـیش از 16 درـصد ـنـی اـیـن ـم ـن
ار د، در کـن یکارـن ون کارگر و زـحـمتکش ـب ـی ـیـل ـبـیش از 6 ـم
یـدی ـیـلی و ورشکـستگی واحـد هـای تـوـل ـط اداـمه رونـد ـتـع
ـمـام ـتـوان ـبـا آن ـبه ـمـقـاـبـله ـفـاـجـعه ـیی اـست که ـبـاـیـد ـبـا ـت
ـادی از ن دشــواری هــا شـمــار زـی ـار اـی پرداخـت. در کـن
اـفت زدی درـی اـست که ـهیچ دـسـتـم اه ـه ا ـم کارگران ـمـیـهن ـم
نکرده اـند و در دـشوار ـترـین ـشراـیط ـفـقر و ـمـحروـمـیت ـقرار
دارـند. اـعـتراض ـهای گـسـترده کارگری در ـماه ـهای اـخـیر از
جمله ـحرکت اعتراضی کارگران در شهر بهشـهر که حدود
وـنه ـشـتی ـنـم ا ـم ـنـه د ـت اـفت نکره اـن وـقی درـی اه اـست ـحـق 28 ـم
ـبـقه کارگر خـروار از زنـدگی روزمـره و دشـواری هـای ـط

میهن ماست.
ـته ـبـا دراـیت و ـبـارز در ـسـال گذـش کارگران آگاه و ـم
اتکا ـبه ـتـجرـبـیات ـغـنی ـجـنـبش کارگری و ـسـندیکاـیی ـمـیـهن
ای شکل ـه داـخـتن ـت رای  راه اـن رده ـیی را ـب ا، ـتالش گـسـت ـم
ـیـار ـقـاـبل ـس ـتـقل کارگری ـسـازـمـان دـهی کردـنـد که ـب مــس
ـراـحل ـوز در ـم ـن ـا اگر چه ـه ن ـتالش ـه ن اـست. اـی ـی ـتـحــس
اـبـتداـیی اـست وـلی آـغاز اـین روـند و ـبـسط و گـسـترش آن ـبه
یکی از اـساسی ترـین خواست ـهای صنفی کارگران ـنشانگر
د ر ـض وارش ـب رد دـش ـب اـعـتالی کـیـفی ـجـنـبش کارگری در ـن
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رژیم دیکتاتوری حاکم است.

کارگران و زحمتکشان میهن در بند!
ـنـبرد دـلـیراـنه ـشـما ـبرای ـمـتوقف کردن روـند ـخـصوـصی ـسازی و ـتـعدـیل ـنـیروی اـنـساـنی و اـخراج
ـهای ـجـمـعی کارگران، ـبر ـضد ـقراردادـهای ـموـقت، ـبرای درـیاـفت ـحـقوق ـمـعوـقه، ـبرای یک ـسـیـسـتم
اـنون کار، و ـهمچـنـین أـمـین اـجـتـماـعی، زـیر پوـشش گرـفـتن کارگاه ـهای کوچک ـتوـسط ـق کارای ـت
در راه  اـیـجاد ـتشکل ـهای ـمـستـقل ـصـنـفی، ـسـندیکاـها و اـتـحادـیه ـهای کارگری ـبـخش ـجدا ـناپذـیری
از ـجنـبش ـمردم ـمیهن ـما ـبرای تحقق اصالـحات ـبنـیادین، دـموکراتیک و پاـیدار است. ـمردم ـمیهن ـما
ا اداـمه رژـیم د که ـب ـته اـن اـف داد درـی ـب ال گذـشـته و ـهمچـنـین دو دـهه حـاکـمـیت اـسـت ـبه ـتجـرـبه پـنج ـس
ا در ال گذـشـته ـشـم دارد. در پـنج ـس ود ـن ان وـج اـسی ـش ای اـس واـست ـه والـیت ـفـقـیه امکان ـتـحـقق ـخ
ارـها ـبه پای ـصـندوق ـهای رأی رـفـتـید ـخواـهان اـسـتـقرار ـحاکـمـیت کـنار ده ـها ـمـیـلـیون اـیراـنی دیگر ـب
ـمردم ـبر ـسرـنوـشت ـشان ـشدـید و دـست رد ـبر ـسیـنه نـماـیـندگان رژـیم والـیت فـقیه زدـید وـلی ـهمچـنان
ـخواـست ـهاـیـتان تحقق ـنـیاـفته ـباقی اـست. دولـتـمرداـنی که ـبا ـقول ـجامعه ـمدنی و تـحقق ـمردم ـساالری
به ـمـیدان آـمدـند و ـنـیروی ـشـما را پـشت ـسر ـخود اـحـساس کردـند، ـبه دـلیل ـمـماـشات، ـتـسـلـیم ـطـلـبی و
در اـنـتـها دـلـهره «ـحـفظ ـنـظام» ـنـتواـنـسـتـند گام اـساـسی در راه ـتـحـقق ـقول ـهاـیـشان ـبردارـند و ـخودداری
وـسـیع ـمردم از ـشرکت در اـنـتـخاـیات ـشوراـها در اـسـفـند ـماه ـسال 81 اـخـطار ـقـضاوت ـتارـیـخی ـمردم
در زـمـیـنه ـسـیاـست ـهای ـمـماـشات گراـنه و ـتـسـلـیم ـطـلـباـنه و از دـست رـفـتن ـفرـصت ـهای ـتارـیـخی ـمـهم
ـسـلح زار ـنـیروی ـم ا ـه رـنـجی روـبه روـست. ـحـضور ـصدـه راـیط دـشوار و ـبـغ ا ـش ا ـب روز ـمـیـهن ـم ود. اـم ـب
آـمریکاـیی و انگـلـیـسی در ـمرزـهای اـیران، ـخـطرات ـجدی را ـبرای ـمـیـهن ـما و ـهـمه ـنـیروـهای آزادی
ـخواه و ـمـلی در ـمـنـطـقه پدـید آورده اـست. کارگران و زـحـمـتشکان ـمـیـهن ـما در کـنار ـهـمه ـنـیروـهای
آزادی ـخواه، دـموکرات و مـلی عـمیـقا  اـعتـقاد دارـند که ـسرـنوـشت اـیران ـباـید ـبه دست ـمردم ـمیـهن ـما
و ـنـیروـهای اـجـتـماـعی و ـسـیاـسی آن رـقم زده ـشود. ـهرگوـنه دـخاـلت ـنـظاـمی ـخارـجی در ـمـیـهن ـما در
راـنه از ا اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای ـمدـب اـید ـب اـفع ـطـبـقه کارگر و ـهـمه زـحـمتکـشان اـست و ـب اـنـتـها ـبه ـضرر ـمـن

چنین خطری جلوگیری کرد.
کارگران و زحمتکشان آگاه!

ر رـبه اـخـی دان آن و ـهمچـنـین ـتـج ران و ـمـتـح ارزه ـطـبـقه کارگر اـی رـبه ـبـیش از ـهـشت دـهه ـمـب ـتـج
نـده ـمتکشـان در کنـار سـایـر گردان هـای رزـم ـبـقه کارگر و زـح شـان داده اـست که ـط ـیـهن مـا ـن ـم
اـجـتـماـعی، ـیـعـنی ـجواـنان، داـنـشـجوـیان و زـنان ـمـبارز و پیکارگر اـین ـتوان را دارد ـتا ـصف ارـتـجاع را
درـهم بکوـبد و راه را ـبرای ـتـحوالت اـساـسی بگـشاـید. درک اـین ـمـهم و ـتالش ـجدی در راه پـیوـند
زدن  مـبارزات ـصنفی ـطبـقه کارگر ـبا ـجـنـبش عـموـمی خلق و ـتالش در راه ـبر پاـیی یک ـجبهه وـسیع
ـضد اـسـتـبداد و ـبرای ـصـلح، آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی گام اـساـسی ـیی اـست که در ـصورت ـتحـقق
ـطـعی ر ـق ـی أـث د ـت ـمـن درـت ده کشـور نگاه کرد. ـحضـور ـق ـن ـیـنی ـبه ـتحـوالت آـی ـب ا خـوـش وان ـب آن ـمی ـت
ـصـاب ـت م ـشـاه، از ـطـرـیق اـع ـمن 1357 و ـبه زاـنـو درآوردن رژـی کارگران در پـیـروزی اـنـقالب ـبـه
ر ر ـه د ـب واـن ـبـقه کارگر ـمی ـت ـته ـط اـف ان ـی ازـم وان ـس ا اتکا ـبه ـت شـان داد که ـخـلق ـمـتحـد ـب وـمی ـن ـعـم
دـشواری، پـیروز ـشود.کمـیته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران ضـمن ـشادـباش مـجدد خـجـسته روز اول ـماه،
ـهـمه اـعـضا و ـهوارادان ـحزب و ـهـمه ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه ـمـیـهن را به ـتـشدـید ـمـبارزه و ـتالش در راه
اـتـحاد ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه و آزادی ـخواه و ـتالش در راه اـیـجاد ـتشکل ـهای ـمـسـتـقل کارگری ـبه

عنوان اساسی ترین گردان  رزمنده اجتماعی فرا می خواند.

فرخنده باد روز اول ماه مه، روز همبستگی رزمجویانه کارگران و زحمتکشان جهان!
با هم به سوی تشکیل سازمان های مستقل صنفی کارگران!

زنده باد طبقه کارگر رزمنده و دالور ایران!
درود  به خاطره تابناک صدها کارگر مبارز که در راه رهایی میهن جان خود را فدا کردند!
کارگران و زـحـمتکـشان در راه ـتـحـقق ـحـقوق پاـیـمال ـشده ـصـنـفی و در ـصـفی واـحد ـبا ـجواـنان،
داـلت رار ـصـلح، آزادی و ـع ـیه و اـسـتـق رد رژـیم والـیت ـفـق رای ـط ارزه ـب ـب ان، ـبه ـم ان و زـن ـشجـوـی داـن

اجتماعی ادامه می دهند.
کمیته مرکزی حزب توده ایران
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ـین ـمـادری ـنـداـشت و ـبـهـای ـتـوـجـهی ـبه ـمـردم و ـسـرزـم
ای اـین ارـیـه داـک د... ـف اـنه او را پرداـخـتـن ای اـحـمـق اـسـتـه ـسـی
ـمردم در راه ـبراـنداـخـتن اـین دیـکـتاـتوری ـبی ـحـساب و ـکم
ـنـظـیر اـست. اگر ـتوـصـیف رـنج ـمردم ـما و ـعـمق درد و ـغم
ا ـهـمـین اـنه ـصدام ـت آـنـها زـیر ـحـکوـمت اـسـتـبدادی و وـحـشـی
وده اـنی  ـت ادـم ود، اـمروز ـتوـصـیف ـش روز گذـشـته دـشوار ـب
اـتور و ـخالص ـشدن ا ز رژـیم ـهای ـمردم از ـسـقوط دـیـکـت
وط او در ا و دردی ـکه ـسـق ـصـیـبت ـه رـغم ـهـمه ـم ـی او، ـعـل
ـمـراه داـشت، دـشـوار اـست، ـیـجه ـتـجـاوز و ـجنگ ـبه ـه ـت ـن

جنگی که می شد و می بایست از آن اجتناب می شد.
ا ور، ـب ـش دی ـبه ـک ـست ـکه اـین ـتجـاوز و ـتـع ـی ـشـکی ـن
پـشـتـیـباـنی پـیـشرـفته ـترـین تکـنوـلوژی ـنـظاـمی و مـخرب ـترـین
ــوبـی ــود ـکه در هـم ـک ک، ـب ــاـبل جـنگی ـکالســی وـس
تواناییـهای نظامی رژیم و تالش ساخـتارهایی را که رژیم
ر ـبه اً ـمـنـج ـم ـی ـسـتـق رد و ـم ر ـک ان پذـی ود اـمـک ـبه آن ـمـتـکی ـب

سقوط دیکتاتوری شد.
رژیمی منفور و منزوی

ا ـعـلت ـسـقوط ـنـبود. اـین ا ـشـکی ـهم ـنـیـست  ـکه اـین ـتـنـه اـم
رژـیم ـبه دـلـیل ـبـنـیادی دیگر در ـهم پیچـید و ـسـقوط ـنـمود:
اده اش از ردم، ـسوء اـسـتـف ر ـضد ـم اـیـتـهاـیش ـب ـسنگـیـنی ـجـن
ـمـناـفع و ـخودـمـخـتاری ـکـشور، و ـقراردادن ـمردم و ـکـشور
رـین ازه ـت ا، ـکه ـت ـتـه رض ـفجـاـیع پی در پی و ـبی اـن در ـمـع
د اـی ود. ـعـلت ـسـقوط رژـیم را ـب ر ـب اـیع ـجنگ اـخـی ا ـفـج آـنـه
اـمل و ـعـمـیـقی اـیع ـجـست: ـجداـئی ـک وـعه اـین ـفـج در ـمـجـم
وان و اـنـصارش از ور و اـع اـت ردم از ـیک ـسو ودـیـکـت ـبـین ـم
بـد و ـت ـس ـسـبت ـبه ـم ـنفـر و خــشم ـن یـز ، ـت سـوی دیگر؛ و ـن
ـحـکوـمـتش که ـعـمیـقاً در ـبـین ـمردم وـجود داـشت....  مـنـجر
ـبه ـمـبارزه ای دـشوار و ـجاـنـفرـسا، ـفداـکارـیـهای ـعـظـیم و ـبی
اـندازه، در راه ـسرنگونی دـیکـتاـتوری و رـهائی از ـنکـبت و
آـثار ـشوم آن ـتوـسط ـنـیروـهای ـمیـهن دوـست ـشده ـبود.  ـبـنا
اـصـله ور ـف اـت ردم از دـیـکـت ود که ـم اـمالً ـطـبـیـعی ـب ر اـین، ـک ـب
بگـیرـند، و ـحـتی ـبه ـفـکر دـفاع از او ـنـیا ـفـتـند، ـبه ـطوری ـکه
ـصـاف ـنـهـاـئی ـبه ـم ـبـور شـوـنـد ـبه ـت ش ـمـج ـیـاـن او و اطـراـف
داـشت ـکه ردـیدی ـن د، ـکه ـهیچ ـکس ـت روـن وـشـتـشان ـب ـسرـن

جز شکست و سقوط پایانی نخواهد داشت.
مردم دیکتاتور را مجازات می کنند 

ام ـم اـنش را ـبه ـسـبب ـت ـی راـف ور و اـط اـت ا دـیـکـت ردم ـم ـم
د، دـن رـتـکب ـش اـئی ـکه ـم ـتـه اـی ا و ـجـن ا، ـتجـاوزـه دی ـه ـتـع
ردم از ود ـکه ـم ـیـعی ـب ـب ر اـین، ـط اـب ـن د. ـب رده اـن ـمجـازات ـک
سـقوط و ـسرنگوـنی ـحاـکـمان دـیـکـتاـتور ـمـتاًسف ـنـباـشـند، و
اگزـیرـشان ـهیچ ـکس ـبرای آـنـها، وـقـتی ـکه ـبه ـسرـنوـشت ـن
اـنی ادـم ا ـش زد. اـم رـی ره اـشـکی ـهم ـن ـط د، ـق دـن دچار ـمی ـش
دان وـمت او، ـب د و ـحـک ـسـتـب رنگوـنی ـم ا در پی ـس ردم ـم ـم
ـمـعـنی ـنـبود ـکه از اشـغال و ـتـجاوز ـخـشـنود و ـخوشـحال اـند.
از ـهـمان آـغاز، ـمردم ـما، ـبه راـهـهای گوـناگون، ـنـظر ـخود
را ـمـبـنی ـبر ـمـحـکوـمـیت ـجنگ  و ـمـصـیـبـتـهاـئی ـکه ـبر ـجای
ان ـجنگ، ویژه در پاـی ازه ای ـکه ، ـب گذاـشت، و ـبالـهای ـت
ور و رژـیم اـت اـئی از دـیـکـت ادی رـه د و ـش ا ـش ار آـنـه ـت گرـف
اً از ـبـین ـبرد، ـبـیرـحم او را در ـکام آـنـها زـهر ـکرد، و ـثـقرـیـب
ـین، د. ـهمچـن راز ـمی ـکـنـن ان ـهم اـب اـک د و ـکـم ردـن راز ـک اـب
اـمه رـن ا ـتـحـصـیالت ـب ا ـتالش ـخود را در ـمـخاـلـفت ـب ـمردم ـم

ریزی شده بر عراق ادامه می دهند. 
شادمانی نا تمام 

وـجب وری اش ـم اـت ـت آری سـرنگوـنی صـدام و دـیـک
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ا در ـنـتـیـجه از دـست دادن ـحـتی ردم ـم ا ـتن از ـم وـنـه اـنی ـکه رـنج ـمـیـلـی ـشد.، ـبه ویژه در زـم اـمل ـن اـنی ـک ادـم ـش
ـمایحـتاج اولیه زـندگی که هـمواره در دسـترسـشان بوده اـست، مثل آب اـشامیدـنی تمـیز، برق، دارو و ـغذا،
ـصد چـندان ـشده.... و ـهیچ ـتوـجـهی ـبه ـتاـمـین اـین ـنـیازـهای ـمردم ـنـشده، ـکه ـبه وـضوح ـتـخـطی از ـتـعـهدات
ـمـعاـهده ـهای ـبـین اـلملـلی، به و یژه ـقرارداد ژـنو در ـباره ـمـسـئوـلـیت ـقدرتـهای اشـغالگر ـنـسـبت ـبه ـمردم ـمـناطق
اـشـغال ـشده ـمی ـباـشد. ـبی ـتوـجـهی ـکاـمل ـبه اـین ـمـسـئوـلـیت ، ـحـتی ـمـنـجر ـبه از ـهم پاـشـیدن اـمـنـیت داـخـلی،
ا، و اوج گـیری اـنـتـقام ـجوـئی و ـتـصـفـیه اـغـتـشاش گـسـترده، ـغارت اـموال ـعـموـمی و ـبه آـتش ـکـشاـندن آـنـه

حسابهای شخصی شده است.
در اـین ـموارد ـهیچ اـقداـمی ـصورت نگرـفت، ـحـتی وـقـتی ـکه دار و دـسـته ـهای ـخراـبـکار و وـیرانگر ـبه
ا را ـغارت ا ـحـمـله ـکردـند و ـموـجودی آـنـه ا، ـموـسـسه ـهای آـموزـشی و ـموزه ـه اـبـخاـنه ـه ا، ـکـت ا ـنـه ـبـیـمارـسـت
اـتوری ـسـقوط ـکرده و ان دـیـکـت زدـیـکان و ـهـمدـسـت اـکـساـنی ـنـبودـند ـجز ـن راد اـین دار و دـسـته ـه د؛ اـف ـکردـن
ان رـی اه پـیش، در ـج دود ـشش ـم رـفه ای ـکه وی در ـح ان ـح اـنـی روـیس ـمـخـفی او، ـبه ـعالوه ـج زدوران ـس ـم

«عفو» رسوائی آوری که آن زمان اعالم کرد، از زندانها آزاد کرده بود.
غارت و ویرانگری... نشانه آزادی؟

در ـمواـجهه ـبا اـعـتراض ـهای گـسـترده ـنـسـبت به ـعدم اـقدام ـبرای ـکـنـترل و دـفع این اعـمال ـجـناـیتـکارانه،
مـقاـمات آـمریـکائی و انگـلـیسی آنچه را ـکه اتـفاق اـفـتاد  «یک چـیز طـبیعی» اـعالم ـکردـند که در پی ـسـقوط
ـهر رژیم ـمسـتـبدی پـیش می آـید! وزـیر دـفاع آـمریـکا ـحتی ـتا آنـجا پیش رـفت که گفت ـعراـقیـها آزاد ـشده

اند، و با آنچه کردند (غارت و دزدی ) در واقع تمرین آزادی می کنند! پس چرا باید اعتراض کرد! 
اـما آنچه ـبه ویژه ـسـبب ـخـشم زـیاد و اـعـتراض ـجدی ـمردم ـما و ـنـیز در ـسـطح ـبـین اـلـملـلی ـشد، آن ـبود
ـکه اـین رـفـتار ـغـیرـمـسـئوالـنه ـمـنـجر ـبه وـخاـمت ـشدـید و ـخراب ـشدن وضـعـیت ـبـیـمارـسـتان ـها و ـخدـمات آب
راـقی را ا ـع ون ـه ـیـلـی دـبـخـتی ـم ود، رـنج و ـب وـبه ـخ د. اـین وـضع ـبه ـن ارتگری ـش ـیـجه ـغ ـت اـنی، در ـن رق رـس و ـب

افزایش داده است. 
یاری گرفتن از عناصر رژیم دفن شده!

ره ـجوـئی از اـعـتراض و ا ـبـه اـئی و ا نگـلـیـسی اـست ـکه ـب رـیـک ام ـهای آـم وـجـیه ـمـق ر از اـین ـت د ـت ـحـتی ـب
س ـصـدام و ـی ـیـروی پـل ـظم و ـقـاـنـون، ـتالش دارـنـد از ـن ن ـن ـت ـسـبت ـبه در ـهم رـیـخ مگاـنی ـن ـشـکـاـیت ـه
ـعـناـصرـحزـبی رژـیم ـسابق که ـبیـعت گذـشته ـخود را تـخـطئه ـکرده اـند و به ـخدـمت اشـغالگران درآـمده اـند،
زون ـبه ازی روزاـف اـنی که ـنـی اـبق، در زـم روی پـلـیس ـس اـصر ـنـی اده از ـبـعـضی از ـعـن د! اـلـبـته اـسـتـف رـن اری بگـی ـی
اـید دـقت کرد که اـیـنان ـجزو ا ـب اه ـنـیـست. اـم رـخورد ـفوری و ـجدی ـبه وـضـعـیت اـمـنـیت کـشور اـست، گـن ـب
اـید ـجزو د، و ـب ا در ـفـساد و رـشوه ـخواری دـست داـشـته اـن ر ـضد ـمردم، ـی اـیت ـب اـشـند که در ـجـن آـنـهاـیی ـنـب
آنـهاـیی ـباـشـند که به ـقاـنون و حـقوق ـبـشر احـترام ـمی گذارـند.  از ـسوی دیگر، ـبا ـفزونـتر ـشدن رنج روزـمره
وـنـها ـعراـقی، ـسازـمان ـمـلل و ـسازـمان ـهای ـبـشردوـست ـبـین اـلـمـلـلی از ـهـمه کـشورـهای ـجـهان، ـبه ویژه ـمـیـلـی
رای اـمـین اـمـنـیت و ـثـبات، ـب ر ـت الگر، ـخواـسـته اـند که ـعالوه ـب ـسـتان ـبه ـعـنوان دو ـنـیروی اـشـغ آـمریکا و انگـل
ون اکـن د، چرا که آنچه ـت ـن دام کـن ا اـق رـیـع ردم ـس رای ـم ذاـیی ـب واد ـغ دـنی و ـم اـمـی اـمـین آب آـش ـضـمـین ـت ـت
د وع اـست که روـن اـیی در ـشرف وـق راـیـطی، ـتالـشـه ام اـست.  ـتـحت چـنـین ـش ود رو ـبه اـتـم ده ـب دارک ـش ـت
زـمـیـنه ـسازی ـبرای ـبرپاـیی «یک دوـلت ـعراـقی» را به پـیش ـمی راـند، دوـلـتی که ـقرار اـست ـبه ـعـنوان ـبـخـشی
از یک حکوـمت ـنـظاـمی ـعمل کـند که آـمریکا ـمـطاـبق نـقشه ـهای از پـیش تـهـیه ـشده، ـمی ـخواـهد در ـعراق

ایجاد کند.
مردم حکومت نظامی نمی خواهند

ـهـمان گوـنه که ـتا کـنون ـشواـهد زـیادی ـنـشان داده اـست اـشـغالگری و حکوـمت ـنـظاـمی به ـطورکـلی ـمورد
ـتاـئـید و پـشـتـیـباـنی ـمردم ـما ـنـخواـهد ـبود. ـمردم ـما ـمـبارزه کردـند ـتا از رژـیم دیکـتاـتوری و ـسرکوبگر ـصدام
رـهاـیی ـیاـبـند ـتا ـبـتواـنـند ـبر روی ـبـقاـیای آن حکوـمـتی دـموکراـتیک ـبـنا کـنـند که ـبـیانگر اراده ـمـسـتـقل آن ـها

باشد و به خواسته های برحق آن ها جامه عمل بپوشاند، نه یک حکومت نظامی سرکوبگر تازه!
ـسـتـقل و راق ـم د، در یک ـع ـسـتـن ا در آرزوی آن ـه ردم ـم وکراـتیک، که ـم روـشن اـست که رژـیم دـم
ـفدرال واـحد، ـتوـسط ـهیچ حکوـمت ـنـظاـمی ـیی، ـخارـجی و ـیا ـعراـقی، ـبر پا ـشدـنی ـنـیست.  چـنـین حکوـمـتی
ـباـید از راه ـبرپاـیی یک دوـلت ـموـقت اـئـتالـفی دـموکراـتیک و ـمیـهـنی ـحاـصل ـشود که ـمـبـتـنی ـبر ـنـماـیـندگی
گسـترده ـنـیروـهای نـمایـنده ـمردم و اـحزاب ـسـیاسی آن ـها ـباـشد که زـمانی ـطوالنی ـعلیه دیکـتاـتوری و ـبرای

استقرار گزینه ای دموکراتیک مبارزه کرده اند.
اـفع و آـمال ـمردم ـما، ـشاـمل ـهـمه اـقـشار و ـطـبـقات اـجـتـماـعی و ـموـلـفه ـتـنـها چـنـین دوـلـتی که ـنـماـیـنده ـمـن
ـهای ـمـلی و ـسـیاـسی آـنـها اـست، واـقـعاً ـمی ـتواـند ـضاـمن گذار ـکـشور ـما، ـبه ـصـلح و اـمـنـیت و اـحـترام ـبرای
حـقوق و آزادی ـهای ـمردم، ـبه دوران ـمـطـلوب ـفدرال دـموـکراـتـیک و ـثـبات ـباـشد.  وـفـقط به چـنـین دوـلـتی
از ـهای اـنـجام اـنون اـساـسی ـجدـید ـعراق دـموـکراـتـیک را ـتـهـیه ـکـند و پـیش ـنـی ـمی ـتوان اـعـتـماد ـکرد ـکه ـق

انتخاباتی آزاد و عادالنه را فراهم کند تا در آن مردم دولتی را که می خواهند انتخاب کنند.
ـبرای اـستـقرار دوـلت اـئتالـفی دـموکراـتیک اـنـتـقاـلی، نـخـست ـباـید ـبه اشـغال کـشور ـما پاـیان داده ـشود و
ان ـمـلل ـمـنـتـقل ـشود. وـظـیـفه اـین دوـلت در درـجه اول و پـیش از ازـم ـقدرت ـبه دوـلـتی ـموـقت ـتـحت ـنـظر ـس
اـسی ا ـشرکت ـنـماـیـندگان ـنـیروـهای ـمردم ـعراق، اـحزاب ـسـی ـهر چـیز دیگر، ـفراـخواـندن یک کـنـفراـنس ـب
آنـها، و دیگر اـنتـخاب کـنـندگان، و نـیز ـنـظارت ـبر ـبرپایی اـین کنـفراـنس است که ـمی ـتواـند درـباره اـستـقرار

دولت ائتالفی و ترکیب آن تصمیم گیری کند.   

ادامه  ما از ابتکار کمونیست های عراق ...



راق وری در ـع اـت وط رژـیم دیکـت اـقب ـسـق ـتـع ر و ـم ای اـخـی ـته ـه در ـهـف
اـیـندگان رـهـبری ـحزب ـتوده ادل ـنـظرـهای ـمـتـعددی ـبـین ـنـم ا و ـتـب گـفتگو ـه
ا ـتحـوالت ـطه ـب راق در راـب ـست ـع ـی وـن رکزی حـزب کـم ـته ـم ـی ران و  کـم اـی
ال ال اـشـغ دـنـب اـسی در ـعراق و چگونگی شکل گـیری وـضـعـیت ـب رـیع ـسـی ـس
ان دـهی یک ازـم ریکاـیی- انگـلـیـسی و امکان ـس روـهای آـم ـعراق ـتوـسط ـنـی
ر ـصورت گرـفـته اـست.  در اـین د و ـمـعـتـب درـتـمـن وکراـتیک ـق ایگزـین دـم ـج
رـقی روـهای ـت ران و ـنـی وده اـی ـستگی ـحزب ـت ار اـعالم ـهـمـب ا در کـن گـفتگو ـه
ـخواه کـشور ـبا ـمـبارزه کـموـنـیست ـها و ـمیهن پرـسـتان ـعراـقی، ـتاثـیر تـحوالت
ری وـضعگـی ا و ـم اـست ـه ر ـسـی اـثـی ران و ـت ارس و اـی ـطـقه ـخـلـیج ـف ر ـمـن راق ـب ـع
ـهای رژـیم «والیت فـقیه» در تـحوالت این کـشور و ـموضع گـیری نـیروـهای
زب ری ـح رار گرـفت.  رـهـب ورد ـبـحث ـق وری اـسالـمی ـم وذ ـجـمـه ـتـحت ـنـف
ـبرادر در اـین گـفتگو ـها ـبا ـتوـضـیح ـتحـلـیل ـخود از آـخرـین ـتـحوالت کـشور
وط راق،  ـخـط ای ـخـلـقی در ـع روـه ـی ور اـتحـاد ـن ـظ ـن تکارات خـود  ـبه ـم و اـب
ـمـحوری ـمـبارزه ـخود را در ـمرـحـله کـنوـنی ـترـسـیم کرد.  ـحزب ـکـموـنـیـست
ر رـسـمی اـت اـیی دـف ازگـش دام ـب رنگوـنی رژـیم ـص اـصـله پس از ـس راق ـبالـف ـع
ـشـعب»، رـیق اـل راق را اـعالم ـنـمود و «ـط رـهای ـع ر ـشـه اـی داد و ـس ـخود در ـبـغ
وط ود که پس از ـسـق اـمه ای ـب ـین روزـن رادر، اوـل رکزی حـزب ـب ارگان  ـم
ای حـزب ـصـمـیم ـه راق پـخش شـد.  از دیگر ـت اٌ در ـع ـیـع وری وـس اـت دیکـت
کـموـنـیـست ـعراق ـقرار اـنـتـشار هـفتگی ـطرـیق اـلشـعب و گـسـترش ـبرـنامه ـهای
رادـیوـیی «ـصدای ـخلق»، اـیـستگاه ـهای رادـیوـیی و ـتـلوـیزـیوـنی ـحزب اـست.
در این ـتـبادل ـنـظرات کـمونـیـست ـهای ـعراقی نگراـنی ـهای ـخود را از اـینکه
مقامات آمریکائی کوشش دارند از خالء قدرت کنونی برای مهره چینی
د. راز داـشـتـن د،  اـب ـن اده کـن ـتـف راق اـس اـسی ـع ده ـسـی ـن رآـی ـسـی و شکل دـهی ـم
ـنـیروـهای اـشـغالگر آـمریکاـیی ـبا ـمـخاـلـفت پیگـیر ـبا ـتشکیل ـجبـهه ـمـتـحدی از
ـنـیروـهای ـمـخاـلف و ـمردـمی ـسـعی دارـند که رژـیم آـیـنده ـحاکم ـبر ـعراق را
اگون و روـهای ـمورد اـعـتـماد پـنـت از درون ـمـهره ـهای ـحاـضر در ـصـفوف ـنـی
رگوـنه اء ـه ا اـیـف ریکا ـب اـنه دوـلت آـم رـسـخـت اـلـفت ـس د.  ـمـخ ا ـتشکـیل دـهـن ـسـی
ـنـقش ـتاـثـیرگذاری از ـسوی  ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد را ـباـید در اـین راـبـطه دـید.
ـهم ـسـخـنی ـبرـخی از ـنـیروـهای اپوزـیـسـیون ـسـیاـسی ـعراق و از ـجـمـله «ـجـبـهه
ـمـیـهـنی کردـسـتان» ـبا اـیاالت ـمـتـحده در راـبـطه ـبا نـقش ـسازـمان مـلل ـمـتـحد ـبر
ود از راـقی نگراـنی ـخ ای ـع ـست ـه وـنـی زوده اـست.  کـم اع اـف رـنـجی اوـض ـبـغ
ـظـهور اوـلـین ـنـشاـنه ـهای ـجدی ـبرـخورد اـسـتـعـمارگراـنه ـنـیروـهای آـمریکاـیی
در راـبـطه ـبا اـینکه چه ـنـیروـهاـیی ـمی ـتواـنـند در ـتـحوالت آـیـنده ـعراق ـنـقش
اـیـفاء کـنـند و ـهمچـنـین ـتـهدـیدات ـفزاـیـنده آـمریکا ـبرـضد اـیران و ـسورـیه را
ـبـیان کردـند. در ـحاـلی که ـخـطر واقعی ـسازـماـندهی ـموـثر و دوـباره نـیروـهای
واـبـسته ـبه رژـیم دیکـتاـتوری ـساـبق و ـنـشانه ـهای ـبرـخی ـهـماـهنگی ـهای آـنان
ـشـخـصی در ای ـنـقش ـم ور اـیـف ـظ ـسی ـبه ـمـن ریکاـیی- انگـلـی الگران آـم ا اـشـغ ـب
یـاـست مـاـمی ـهم و ـغم ـس نـده عـراق قـدرت ـمی گیـرد،  ـت حـاکـمـیت آـی
یـروهـای ـست هـا و ـن ـی گذاران آمـریکاـیی ـجلـوگیـری از شـرکت کمـوـن
ا درک اوـضاع رادیکال در دوـلت گذار اـست.  ـحزب کـموـنـیـست ـعراق ـب
ا واـقع ـبـیـنی و اـسی کـشور و درـنـظر گرـفـتن ـتـماـمی اـحـتـماالت ـب ـحـساس ـسـی
ال ـتـق رـیع اـن ـس ا ـت ـطـقه ـسـعی دارد که ـب ود در ـمـن وـج ای ـم اـسـیت ـه ـس درک ـح

ما از ابتکار کمونیست های عراق در رابطه با
تشکیل یک دولت گذار دموکراتیک موقت حمایت

می کنیم!

اـسی روـهای ـسـی اـسی- اـجـتـماـعی و اـقـتـصادی ـعراق ـبه ـنـی ـمـحورـهای کـنـترل اوـضاع ـسـی
وـسی، د ـم د گردد. رـفـیق ـحـمـی دـی وری ـج اـت ایگزـیـنی یک دیکـت اـنع ـخـطر ـج ردـمی، ـم ـم
دـبـیرکل ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، در  25 آورـیل اـبتکار ـمـحوری و ـعـمده کـموـنـیـست
ـها در ـمرحـله کـنوـنی را در راـبـطه ـبا تالش ـبرای ـتشکیل یک کـنـفراـنس مـلی ـبا ـشرکت
ور کار اـصـلی اـسی ـمداـفع دـموکراـسی در ـعراق اـعالم کرد.  دـسـت روـهای ـسـی ـتـماـمی ـنـی
اـین کنـفراـنس که کارزار ـتبـلـیغ و کار ـتوـضیـحی ـتوده ای درراـبـطه ـبا آن ـهم اکـنون در
واـفق در مـورد یک جـایگزـین ان اـست، ـت ـبغـداد و ـشهـرهـای اـصـلی عـراق در جـرـی

دموکراتیک در کشور خواهد بود.  
         

سقوط دیکتاتوری!
به نقل از «طریق الشعب» (راه خلق)، ارگان مرکزی حزب کمونیست عراق

فروردین 1382، شماره 9،  شصت و هشتمین سال
راق) در وـنـیـست ـع رـکزی ـحزب ـکـم ـشـعب» ( ارگان ـم رـیق اـل اره «ـط ـنـخـسـتـین ـشـم

اولین روزهای پس از سقوط و نابودی رژیم دیکتاتوری صدام، منتشر
اـمه آزاداـنه در ـبغـداد و دیگر ـشهـرهـا و ـسـخه از اـین ـشمـاره روزـن شـد.دـههـا هـزار ـن
ـشـهرـسـتان ـهای ـسراـسر ـعراق ـتوزـیع ـشده اـست. آنچه در اداـمه ـمی ـخواـنـید، ـسرـمـقاـله

ای است که در نخستین صفحه اول آن چاپ شده است:

مردم ما در آرزوی یک عراق واحد، فدرال، مستقل و
دموکراتیک

رده وط ـک ـسـین ـسـق دام ـح وار ـص وـنـخ وبگر،وـحـشی و ـخ رـک ام.... رژـیم ـس راـنـج ـس
د اـی ان، و ـش وـین ـمـنـطـقه و ـجـه ارـیخ ـن ا در ـت وری ـه اـت رـین دـیـکـت دـت ـسـتـب اـست؛ ـیـکی از ـم
اـبودی و ـخـسارت گـسـترده اـنی وـیراـنی و ـن اـتوری ـکه ـباـعث و ـب ـبـتوان گـفت ـتـنـها دـیـکـت
وی، و اـقـتصـادی، ادی و ـمـعـن اراـتی ـم ـس وده اـست، ـخ ودش ـب ردم ـخ ور و ـبه ـم ـش در ـک

ی، ـمـاـع ـت اـج
نگی و ـرـه ـف
رواـنــی، در
ـبه هــمه جــن
ـهـــــــــای

زندگی!
ـــــــا ـب
ـــــوط ســق
بــد و ـســت ـم
ـم اش، رژـی
ــرـیـت اـکــث
ه ــرـیـب ـب ـق
مـام مـردم ـت
ـعــراق، ـکه

ـنـخـسـتـین و اـصـلی ـترـین ـقرـباـنی ـبی ـعدا ـلـتی و ـسرـکوب ، و ـخوراک ـهـمـیشگی ـتـعدی
د. ده اـن د، ـبه آرزوی ـخود رـسـی وده اـن ارـجی او ـب ای داـخـلی و ـخ اـمی و ـجنگـه ـظ ای ـن ـه
اـست ـبی ـمالـحـظه او را ـکه ـهیچ ای ـسـی اـیت ـبـه د ـکه در درـجه اول و در ـنـه ودـن ان ـب اـیـن
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کمک های مالی
آهنگر از نروژ                                    1000 کرون
به یاد رفیق وارطان از دانمارک              500 کرون


