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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» !

«منشور آزادی»، جبهه واحد ضد دیکتاتوری و
ضرورت عاجل لحظه کنونی

ـته مـرکزی حـزب تـودۀ ایـران، در آذرمـاه ـی کـم
1372 سندی را با عنوان «منشور آزادی» منتشر کرد و
در ـتوـضـیح ـضرورت اـنـتـشار اـین ـسـند ـنوـشت: «کـشور
ـما در ـتارـیخ ـمـعاـصر ـخود، ـبه دـلـیل دـخاـلت ـبیگانگان،
دادی و ـب ـت ای اـس ـتـعمـارگران و حـاکـمـیت رژـیم ـه اـس
ـنهـا دوره هـای کوتـاـهی را در یک، ـت ضـد دمـوکراـت
ت... دـهه ـرده اـس ـصـلح، آراـمـش و آزادی ـبه ســر ـب
اـبـخـشودـنی دـیـشه و ـبـیان ـجرـمی ـن ـهاـست که آزادی اـن
ـیـهن دوـست، آزادی ـخـواه و ـسـان ـهـای ـم اـست و اـن
ـعدالت ـجو به ـخاـطر تـسلیم ـنـشدن به اسـتبداد و ـظلم به
زـندان اـنداـخته ـشده اـند، شکنـجه ـشده اـند و چه ـبـسـیار
به ـجوخه ـهای اـعدام سپرده ـشده اـند... ـمـلت اـیران در
ـتی، ـظـلم، داـل دازه کاـفی ـبی ـع د دـهه گذـشـته ـبه اـن چـن
ـتم ـتـحـمل کرده اـست و امـروز ـحق ریـزی و ـس خـوـن
ـادالـنه را از ـیت و ـع ـن ـا اـم ـده ای آزاد، ـب ـن ـا آـی دارد ـت
نـیروـهای ـسـیاسی و ـسـیاستـمداران کـشور طـلب کـند. به
گـمان ـما ـتنـها راه ـتأـمـین چـنـین ـخواـست ـعاجـلی ـمـبارزه
اـسی و ای ـسـی روـه ـی ردم و ـن د ـم ر و ـمـتـح راگـی وـسـیع، ـف
اـمه ـمردم»، آزادی ـخواه کـشور اـست...» (ـبه ـنـقل از «ـن

شماره 416، 16 آذرماه 1372).
ـنـوان ـنـد سپس اـصـول چـنـدگاـنه زـیـر را ـبه ـع ـس
ن پیکار ـی ـاره چـن ـادل نـظــر درـب ـب کارپاـیه ـبحـث و ـت
واه رـقی و آزادی ـخ ای ـمـت روـه اـمی ـنـی رکی ـبه ـتـم ـشـت ـم

پیشنهاد می کند: 
ــاسـی، ــردی، ســی ــای ـف ــرار آزادی ـه ـق - اســت

اجتماعی و حاکمیت ملی؛
ـین و ـی ـنـازع ـشـهـروـنـدان در ـتـع ـین ـحق ـبالـم - ـتـأـم
ـتخـاب نـوع و تـرکـیب حکوـمت مـرکزی از طـرـیق اـن

مراجعه مستقیم به آراء عمومی؛
- تأمین بدون قید و شرط آزادی اندیشه، مذهب،

بیان و تشکل؛
- ـتأـمـین ـبدون ـقـید و ـشرط آزادی ـمـطـبوـعات ـبا ـهر
دـیدگاه فکری، ـفـلسـفی، ـفرـهنگی، ـسـیاـسی، اـقـتـصادی و

اجتماعی؛
- تأمین بدون قید و شرط آزادی احزاب، سازمان
ـها و گروه ـهای ـسـیاـسی و ـصـنـفی ـبا ـهر دـیدگاه فکری،

فلسفی، سیاسی و یا مذهبی؛
ـتأـمین ـبراـبری حـقوق ـفرـهنگی، اجـتـماـعی و سـیاـسی
زنان و مردان و از ـبین بردن کلیه قوانین مـحدود کننده
ران در أـمـین ـحـقوق ـمـلی ـخـلق ـهای اـی ان؛ - ـت ـحـقوق زـن

چارچوب یک ایران آزاد، مستقل و دموکراتیک؛
د و شـرط آزادی اـقـلـیت هـای ـی دون ـق أـمـین ـب - ـت
ـیـان، ـم ـی ـیـان، کـل ـیـح ـس ـیـان، ـم ـت ـش ـمـله زرـت ـبی از ـج ـمـذـه

آسوریان، بهائیان و دیگران؛
ـد، ـیـش ـعقــاـی ـت ـف ـیه ارگان هــای ـت - اـنـحالل کـل

سرکوب و ترور در جامعه؛
- جدایی کامل دین از حکومت؛

- تأمین حاکمیت ملی ایران بر پایه استقرار روابط
ا ـتـماـمی کـشورـهای ـمـنـطـقه و دوـسـتاـنه، ـبراـبر و ـعادالـنه ـب

ادامه در صفحه 10

شرکت حزب توده ایران در
اجالس جهانی احزاب
کمونیست- کارگری

در صفحات 7 و 8

ـبر اـساس گزارش پایگاه اـیـنـترـنـتی اـمـیرکـبـیر،
اده رگـش اـمه ـس ار ـن ـش ـت ا اـن ر ـتحکـیم وـحدت، ـب دـفـت
ـدی از ـی ـااـم ـار ـن ـا اـظـه ـان،  ـب ـن ی ـع ی ـبه کوـف ـی
ـیـرکل ـسـازـمـان ـمـلل ی، از دـب ـمـردان کـنـوـن ـت دوـل
ن ـت ـیـدگی ـبه زـیـر پا گذاـش ـتـحـد ـخـواـهـان رـس ـم
اـمه از ـجـمـله د. در اـین ـن ران ـش ر در اـی ـش وق ـب ـحـق
ـضـو اـتـحـادـیه ـشـجـوـیـان ـع آـمـده اـست: «ـمـا داـن
نـدگان مـاـی ـشجـویـان، ـن ـنهـای اـسالـمی داـن ـم اـنـج
ـمـنتـخب داـنـشـجوـیان داـنشگاـهـها در ـسراـسر کـشور
اـیران (دـفـتر ـتـحـکـیم وـحدت) ـهـسـتـیم. از آـنـجاکه
ده ای اـست که اـن ـیـم اـق ا ـتشکل ـب شکل، ـتـنـه اـین ـت
ـان ـی ی و ـب ـوـی ـته امکان پی ـج ـان گذـش ـی ـاـل در ـس
ـمـطاـلـبات داـنشـجوـیان را عـلـیرـغم تـحـمل ـفـشارـها و
ـبرـخوردـها ـیاـفـته ـلذا اـمروز ـنـیز ـبر ـحـسب وـظیـفه ـبا
اـعالم ـنااـمـیدی از روـند پیگـیری اـصالح ـطـلـبان از
ه ه را ـب ــاـم ــود، اـیـن ـن ــوـج اـصالح حکوـمـت ـم

ادامه در صفحه 2

نامه افشاگرانه دفتر تحکیم وحدت به
دبیرکل سازمان ملل متحد

بن بست اصالحات و
آپارتاید سیاسی رژیم

حمایت از خواستهای اقتصادی یا
مانور برای بهره برداری سیاسی

ادامه در صفحه 4

کمونیست های عراق برای
دموکراسی و استقالل می رزمند!
مصاحبه با رفیق سالم علی، عضو کمیته

مرکزی حزب کمونیست عراق
در صفحه 12

یـروهـای مـداـفع ذوب در یـر، ارـتجـاع و ـن ـطی سـال هـای اـخ
ا که، در وان ـمـیـهن ـم ردـمی پرـت ا ـجـنـبش ـم اروـیی ـب والـیت، در روـی
راه ـتامـین آزادی و ـعداـلت اـجتـماعی پیکار ـمی کـند، از ـشـیوه ـها و
اگون ـسود ـبرده اـطع گوـن ا ـمـشـخـصی در ـمـق روش ـهای ـمـتـفاوت اـم
اـند.  یکی از اـین روش ـها، کوـشش در راه ـتـغـیـیر و ـیا ـسـمت و ـسو
دادن ـمبارزات و طرح شـعارهای دروغین، بی ـموقع، زود هنگام و
دف ا ـه اـبـهنگام، ـب ده وـن اـسـنـجـی ات ـن داـم ا واداـشـتن ـجـنـبش ـبه اـق ـی

انحراف و در پایان بی اثر ساختن این جنبش بوده است.

نامه دفتر تحیکم وحدت بیان روشن این
حقیقت است که در چارچوب ادامه رژیم والیت
فقیه  تحقق  اصالحات پایدار، دموکراتیک و

بنیادین امکان پذیر نیست. 
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ـجـناـبـعاـلی ـمی ـنوـیـسـیم ـتا ـضـمن ـبازگوـیی ـموارد نـقض ـمـفاد اـعالـمـیه جـهاـنی ـحـقوق
ـبـشر در اـیران ـتوـسط ـحاـکـمـیت اـیران، از ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـتـقاـضای رـسـیدگی
نمائیم. عالیجـناب کوفی عنان شکایت به شما آورده ایم بدان دلیل که آپارتاید
ـیل که ـحق ـحـاکـمـیت ـبـر ـیـاـسی اـمـان از ـمـلت اـیـران ـبـرـیـده اـست، ـبـدان دـل ـس
د رـفع ر ـح ا ـس ان را ـت ـسـتن ـم دان دـلـیل که زـی د، ـب ده اـن اـن ـت ا ـس وـشت را از ـم رـن ـس
ارـیخ از تکرار ای ـت دان دـلـیل که در اـین واـنـفـس د و ـب زل داده اـن ای اوـلـیه ـتـن ازـه ـی ـن
اـنی که ـس راـسـیم از تکرار ـفجـاـیع اـن راـسـیم، ـمی ـه ان ـمی ـه ایگان ـم ـس ـتجـرـبه ـهـم
دان دـست ـمی وـیش ـب دار ـخ ـت رای ـحـفظ اـق ارـیخ ـب ای ـت رودـه ودکامگان در ـف ـخ
رد چه در ـحوزه ـشـخـصی و ر ـف دگی ـمی کـنـیم که ـه ا در کـشوری زـن د. ـم زـن آوـی
چه در ـحوزه اـجـتـماـعی در ـتـماس ـمـسـتـقـیم و ـهـمـیشگی ـبا دـستگاه ـعـظـیم و ـحـجـیم
حکوـمـتی اـست و ـمـتاـسـفاـنه از آنـجا که ـساـخـتار حکوـمت ـمـتصـلب و ـغـیر پاسخگو
ـنـد ـهم ـی ظ وـضع ـمـوـجـود ـمی ـب ش را در ـحـف ـتـدار ـخـوـی اـست و از آـنـجـا که اـق
د و ـهم ـتالش رـن وزاـنه راه ـبه جـاـیی ـنـمی ـب ـس ای دـل زارـه اـنه و اـن ـصـف ـن ای ـم دـه ـنـق
ان، ر واـقع ـنـمی گردد. آزادی ـبـی وـث ود ـم وـج ر ـشدن وـضع ـم رای ـبـهـت دان ـب روـن ـشـه
ا، آزادی دیکاـه ا و ـسـن ا، اـنـجـمن ـه ده، آزادی ـتشکـیل ـتشکل ـه راز ـعـقـی آزادی اـب
ا، رای آـئـین ـه اب دـین و اـج ا، آزادی در اـنـتـخ ات و ـمـیـتـینگ ـه رگزاری ـتـجـمـع ـب
ـحق بـهره مـندی از رـساـنه ـها، حـقوق زـنان، ـحق انـتـخاب ـنوع و نـحوه پوـشش، حق
رخـورداری از دادگاـههـای ـتی، ـحق ـب دار دوـل ـت صـوـنـیت حـوزه ـشـخـصی از اـق ـم
مـنصفانه و... که همگی مـنبعث از مفاد اعالـمیه جهانی حـقوق بـشر است و دولت
اـیران آن را اـمـضاء ـنـموده که ـمـتاـسـفاـنه ـنه ـتـنـها ـخود را ـمـلزم ـبه پاـیـبـندی و اـجرای
آن ـنـمی کـند که به گوـنه ای آن را ـنـقض ـمی ـنـماـید که گوـیی ـهیچ ـتعـهدی ـبدان
اـسی و د ـسـی اـی اـست که آپارـت ال ـه ان ـس ای کوـفی ـعـن اب آـق داـشـته اـست...ـجـن ـن
اـجـتـماـعی ـمـنـتج از ـبرداـشـتـهای ـناروا از دـین و ـمذـهب ـخودی ـها را از ـغـیر ـخودی
اً ـت اـی ا و ـنـه ر اـنـقالـبی ـه ا را از ـغـی ان، اـنـقالـبی ـه ـش دـی ان را از دگر اـن ـش دـی ا، ـهم اـن ـه
اـبی ـبه دان درـجه دو ـجدا ـنـموده و ـحق دـسـتـی دان درـجه یک را از ـشـهروـن ـشـهروـن
مواـهب اجتـماعی (قدرت، ـثروت، مـنزلت و اطالعات) را ـجز از طریق واـبستگی
واد  و   اـعالـمـیه اـلی که ـطـبق ـم اـخـته اـست. در ـح اـممکن ـس ود ـن وـج اکـمـیت ـم ـبه ـح
اظ ـحـیـثـیت و د و از ـلـح وـن ر آزاد زاده ـمی ـش ـش رادـب ام اـف ر «ـتـم ـش وق ـب اـنی ـحـق ـجـه
ا اـید ـب د، ـهمگی دارای ـعـقل و وـجدان ـهـسـتـند و ـب رـن راـب ا ـهم ـب کراـمت و ـحـقوق ـب
د ـبی ـهیچ گوـنه واـن ر کس ـمی ـت د» و «ـه ار کـنـن ـت رادراـنه رـف ا روـحـیه ـب یکدیگر ـب
تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین
ا ـهر وـضـعـیت دیگر از ـتـمام ـحـقوق و ـمـنـشا ـمـلی و اـجـتـماـعی، ـثروت، والدت و ـی
آزادـیـهای ذکر ـشده در اـعالـمـیه ـجـهاـنی ـحـقوق ـبـشر ـبـهره ـمـند گردد و ـنـباـید ـهیچ
ـتـبـعـیـضی ـمـبـتـنی ـبر وـضع ـسـیاـسی، ـقـضاـیی و ـبـین اـلـمـلـلی کـشور ـیا ـسرزـمـیـنی که ـبه
ان ای کوـفی ـعـن زاـید: « ـجـناب آـق اـمه در اداـمه ـمی اـف آن ـتـعـلق دارد ـبـعـمل آـید». ـن
ـطـبق ـماده   اـعالـمـیه ـجـهاـنی ـحـقوق ـبـشر: «ـهر ـفردی ـحق زـندگی، آزادی و اـمـنـیت
شخصی دارد». اما در کشور ما قتل ها و جنایات بسیاری در طول سالهای دهه 60
ا ان ـصورت گرـفـته که در آـنـه دـش اـی راد ـبه واـسـطه ـعـق زه ـحذف اـف ا انگـی    و 70    ـب
ـته ـیم دخـاـلت داـش ـتـق ـس حـاکـمـیت یـا الاـقل ـبخــشهـاـیی از حـاکـمـیت ـبه طـور ـم
اـند...اـفراد ـمـشـهور و ـبـسـیاری از اـفراد ـغـیر ـصاـحب ـنام در ـساـلـهای دـهه 60    و 70
ـبـخـصوص در پاـئـیز ـسال 1377    ـتوـسط ـنـیروـهای اـطالـعاـتی و اـمـنـیـتی حکوـمت و
اـلـفـین ادی از ـمـخ داد زـی دون اـثـبات ـجرم ـتـع داـمـهای ـبی ـمـحاکـمه و ـب ـهمچـنـین اـع
ارز اـلـهای دـهه 60    و ـبـخـصوص در ـسال 1367      ـمـصادـیق ـب ران در ـس حکوـمت اـی
دگی د که ـحق زـن اـشـن ر) ـمی ـب ـش وق ـب اـنی ـحـق اده   اـعالـمـیه ـجـه اده (ـم ـنـقض اـین ـم
اکـمـیت ـسـته و ـمـنـتـسب ـبه ـح ای واـب روـه ا ـنـی اکـمـیت ـی وی ـح راد ـبه راـحـتی از ـس اـف

ستانده شده است...» ادامه نامه افشاگرانه دفتر تحکیم وحدت ...
ـنامه در اداـمه ـضمن اـشاره به ـحمـله اـخـیر ـمزدوران وـلی فـقـیه به داـنشگاه ـهای
شگاه ای داـن ر ـمجـدداً ـبه خـوابگاـهـه ای اـخـی د: « در روزـه کشـور اضـاـفه ـمی کـن
ا ـسالـحـهای ـسرد و اـیی، ـهـمدان و ـیزد ـب اـطـب ـتـهران و ـخوابگاه داـنشگاه ـعالـمه ـطـب
رـین شکل اـنه ـت ا ـبی رـحـم ان ـب وـی ـشـج ده و داـن اق، ـحـمـله ـش ر و چـم و و ـخـنـج چاـق
ـنـدگان ـمـاـی ـته ـمی ـشـوـنـد و از ـسـوی دیگر ـن م ـقـرار گرـف ـت ـمـورد ـضـرب و ـش
اوـین ـمـخـتـلف ـمورد اـنواع و اـقـسام اـمه اـنـتـقادی ـبه رـهـبر ـنـظام ـبه ـعـن اـمـضاءکـنـنده ـن
تـهدـیدات واقع ـمی ـشوـند و ـحتی ـنـمایـنده ای از اـین اـمـضاءکنـندگان ـبا اـتومـبیل به
دره افکـنده ـمی ـشود، در اـین ـشراـیط چگوـنه ـمـیـتوان ـبرای ـمـنـتـقدـین و ـمـعـترـضـین
اری از ـسـی ران ـب ار اـمـنـیت ـشـخـصی داـشت؟  ... در اـی ـظ ـت و ـمخـاـلـفـین حکوـمت اـن
ـفـعاالن ـسـیاـسی و داـنـشـجوـیی شکـنـجه و ـتـحت ـمـجازات و رـفـتاری ـظاـلـماـنه و ـغـیر
اـنـساـنی ـقرار ـمی گـیرـند و ـحـتی ـمردم ـعادی ـنـیز از رفـتار ـغـیر اـنـساـنی و تحـقـیر آمـیز
ـبی ـنـصـیب ـنـبوده اـند که از اـین ـمـیان ـمی ـتوان به ـموارد ذیل اـشاره ـنـمود: شکنـجه
وـهـین ـبه اـشی و ـت ر و ـفـح رار، ـتـحـقـی رای گرـفـتن اـق ا ـب رـس اـقت ـف ای ـسـخت و ـط ـه
ـبازداـشت ـشدگان، ـضرب و ـشـتم و ـبـسـتن ـبه ـتـخت ـبرای ـشالق زدن، ـبی ـخواـبی
ـهای ـمداوم و ـطوالـنی ـمدت ـبه ـصورت ـنـشـسـته و اـیـسـتاده، ـبردن پای چوـبه اـعدام
ان و شکـنـجه وـی ازـج ار ـب ـت اـیی اـست از رـف وـنه ـه ـم ار رواـنی و... ـن ـش اد ـف رای اـیـج ـب
ا از رـخی از آـنـه اـمه ـب وـمی که ـن ارت ـعـم ـظ د ـن اـق وم و ـف اـمـعـل ای ـن داـنـه گران در زـن
اـطـبی، ـعزت اـله ـسـحاـبی، ـمـحـمد ـملکی، اـمـیرـفرـشاد ـجـمـله ـعـلی اـفـشاری، اـحـمد ـب
اری از اـین ـسـی د ـب ـسـتـن رکوـهی گواه و ـم رج ـس اری و ـف رضـا ـجـب ـی ـیـمی، ـعـل راـه اـب
ی ـیل ـشهـرت و ـب اـمه کسـاـنی اـست که ـبه دـل ازه اـین ـفـقط ـن ات اـست و ـت ـی واـقـع
راد ان و اـف ـشـجوـی ارـند از داـن ـسـی واـهـمه از ـعواـقب آن ـمـنـتـشر ـشده اـست و گر ـنه ـب
ـمظـلوم و ـبی پـناه که ـبا ـنااـمـیدی از اـسـتـیـفای ـحـقوق ـشان، بـغـضـشان را در گـلو ـفرو
ـخورده اـند و دم ـبر ـنـیاورده اـند و کـمـتر ـعـضوی از ـتشکل دـفـتر ـتحکـیم وـحدت
اـنی و ـس ر اـن اـنه و ـغـی اـلـم اری ـظ ا آزار و اذـیت و رـفـت ورد شکـنـجه ـی اـشد که ـم ـمی ـب
ان ـتـهـم وـیی از ـم ازـج ـیـلم ـب وان ـبه ـف ـیـت د. ـهمچـنـین ـم اـش رار نگرـفـته ـب ز ـق رآـمـی ـتـحـقـی
قـتلـهای زنـجـیره ای ـنـیز اـشاره کرد که ـنـشان ـمـیداد ـبازـجوـیان ـبرای اـثـبات ـحرـفـشان
ود ـبه چه زدوران ـخ ـستگان و ـم ا واـب ان ـحـتی ـب رـش ـظ ورد ـن ات ـم راـف و گرـفـتن اـعـت

روشهای غیر انسانی متوسل می شدند...» 
ای ـی اـف اـیی حـاکـمـیت ـمـملکت و ـم ـط رون وـس ار ـق اـخـت اره ـبه ـس ا اـش اـمه سپس ـب ـن
ـقدرت در ـشـماـیل والـیت فـقـیه که ـتـماـمی اـبزارـهای واـقـعی ـقدرت را در انـحـصار
ا در حـال د که: «اداره کشـور ـم خـود درآورده اـست ـبه درـسـتی اشـاره ـمی کـن
رد. د صـورت ـمی پذـی اد راـیی که ـمـلت در سـال 1358      داده اـن ـن ـت حـاضـر ـبه اـس
ام ـحاکم ـمورد ـخواـست ـمـلت ـجز از ـطرـیق اـجازه ـتـعـیـین ـسرـنوـشت و ـتـعـیـین ـنـظ
اـنی ـحق ا کـس اـیـید ـحاکـمـیت و ـبه دـست ـحاکـمـیت ـممکن ـنـیـست. ـتـنـه ـمـجوز و ـت
وی د که از ـس دگان ـمـلت دارـن ـن اـی ـم وان ـن ردم را ـبه ـعـن وـسط ـم دن ـت ـتخـاب ـش اـن
حاکمیت ـتایید ـشده باـشند و از ـصدها فیلـتر رسمی و غـیر رسمی صالحـیت شان
ـمورد پذـیرش واـقع ـشده ـباـشد. در اـیران ـبرای اـثـبات ـحـقاـنـیت و ـشاـیـستگی یک
ودن اـست و ـجاـلب اهکار ـب راـئت و گـن ر ـعدم ـب رد ـجـهت اـنـتـخاب ـشدن اـصل ـب ـف
ر از ـسوی حکوـمت ور از اـین ـهـمه ـفـیـلـت رادی ـهم که پس از ـعـب اـیـنـجاـست که اـف
د اـق د پس از کـسب رای ـمـلت ـعـمالً ـف اـبـن ازه اـنـتـخاب ـشدن ـمـیـی ده و اـج د ـش اـئـی ـت
وـشت رـن ـیـین ـس ال ـحق حـاکـمـیت ـمـلت و ـتـع درت ـجـهت اـعـم ای الزم ـق زارـه اـب
رای وکراـتیک ـب ز یک ژـست دـم زی ـج ان چـی ـم ود پارـل ران وـج د. در اـی اـشـن ـب ـی ـم
د اـش ا ـب ـن ان که ـب ـصـمـیم و رای پارـلـم رـین ـت اـیش دادن ـنـیـست چرا که کوچکـت ـنـم
وی اـعضـای ا وـت د ـب اـن اکـمـیت را ـبه چاـلش بکـش اـنه ـح ـم اـل ای ـظ واـنـین و روـشـه ـق
واـجه ـشده و ـعـمالً راه ـبه ـجاـیی ـنـمی اـبی و ـمـنـتـصب ـحاکـمـیت ـمـطـلـقه ـم راـنـتـخ ـغـی
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سـئوال: فـعاـلیتـها و سـیاستـهای نـیروـهای اشـغالگر آـمریکاـیی- انگلـیـسی را در
ـعراق چگونه ـتوـصـیف ـمی کـنـید؟ نگراـنی ـعـظـیـمی از امکان ـطوالـنی ـشدن اشـغال
و ایجاد پایگاه ـهای نظامی-اقتصادی در عراق به وـجود آمده است، چگونه می

توان آن را رفع کرد؟
ال آن کاـمالً راق و اـشـغ ر ضـد ـع ریکا ـب داف واـقـعی ـجنگ آـم واب: اـه ـج
ریکا اـست راـنه- آـم د- ـحـمـله پـیش گـی دـی رـین ـج آشکار اـست که ـبـخـشی ازدکـت
ان ـطـقه ودر ـجـه ـن ـطـبی کردن  کاـمل در ـم ـسـلط و یک ـق ور ـتـحـمـیل، ـت ـظ ـن که ـبه ـم
اـبل، ا و ـتـضـمـین ـمـق اـه ا وـجود ادـع اـست و در ـنـتـیـجه ـخـطر واـقـعی اـیـنـجاـست که ـب
اشـغالگران ـطرح ـهاـیی ـبرای ـحـضور ـطوالـنی ـمدت ـنـظاـمی و  بـهره ـبرداری ـعـظـیم
از ـمـناـبع نـفـتی و ـغـیره را دارـند که ـبرـضد ـمـنافع ـمـلی ـمردم ـما و ـحـقوق ـقاـنوـنی آـنـها

برای استقالل و صلح و پایداری است.
ـحزب ـما ـمـخالـفت ـخود را ـبا اشـغالگران و ـحاکـمان ـنـظاـمی، ـمشـخص اعالم کرده
اـست و ـتـماـمی گروه ـهای ـسـیاـسی ـعـمده ـعراق در ـحال ـحاـضر مـخاـلـفت ـسـیاـسی
ـخود را ـبر ـضد اشـغالگران اعالم کرده اـند. در اـین راـبطه یکی از وـظایف دوـلت
رد اـین اـست که ود را ـبه کار گـی ارات کاـمل ـخ ـی د اـخـت اـی اـلی- اـئـتالـفی که ـب ـتـق اـن
ـمذاکراـتی در ـتـسرـیع روـند ـخاـتـمه اـشـغال ـتوـسط آـمریکا و انگـلـیس در ـهمکاری
ـبا ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد اـنـجام دـهد. ـحـفظ اـتـحاد ـمـلی ـعاـمل ـحـیاـتی و ـمـهم در پاـیان
دادن به ـحـمایت ـهای ـبـین الـملـلی ـبرای پاـیان دادن ـبه این اشـغال  است.  اـما اـشاره
ـبه اـین نکـته ـهم ـمـهم اـست که، ـحـماـیت از ـحـقوق ـمـسـلم ـمردم ـعراق ـبرای ـتـعـیـین
ـسرـنوـشت ـخود اـمری ـحـیاـتی ـبرای رـسـیدن ـبه اـین ـهدف ـقاـنوـنی اـست. ـهـمـبـستگی
ـفـعال ـتوـسط ـجـنـبش ـهای ـصـلح ـطـلـباـنه در ـتـمام ـجـهان اـمری ـبـسـیار ـمـهم ـبرای اـین

خواست است.

ـنـد ـحـزب ـیـاـسی ـمـاـن ـیـاـست ـهـای اـصـلی گروه ـهـای ـس ـمـا ـس وال: ـش ـئ ـس
دـموکرات کردـسـتان ـعراق و اـتـحادـیه ـمیـهـنی کردـسـتان ـعراق ،گنگره ـمـلی ـعراق
راق راق» و دیگران را در وـضـعـیت ـفـعـلی ـع اـلی اـنـقالب اـسالـمی ـع ورای ـع ، «ـش
چگوـنه ـتوـصـیف ـمی کـنـید؟ چه ـنـیروـهای ـمؤـثر دیگری در ـعراق وـجود دارـند؟
کدام یک از اـین ـنـیروـها ـبا ـشـماـهمکاری و رواـبط ـنزدیک دارـند؟ دوـلت ـمـترـقی

که شامل اتحاد نیروهای فوق باشد چه دور نمایی دارد؟
ـمـاـیت از ـجنگ  ـبه ـبل از ـجنگ در ـمـورد ـح واب : ـبـا وـجـودی که ـق ـج
ـعـنوان ـعامل ـعـمده در ـجـهت تـغـیـیر رژـیم ـبا ـبرـخی از اـحزاب ـمثالٌ اـتـحادـیه ـمـیـهـنی
کردـسـتان و«ـشورای ـعاـلی انـقالب اـسالـمی ـعراق» اـخـتالـفاـتی داـشـتـیم. وـلی بـعد از
ا  وـجود داـشـته اـست، اـتـمام ـجنگ ـمی ـتوان گـفت که ـهـمدـلی و ـهـمراـهی ـبـین ـم
وکراـتیک دـعوه ، ـحزب اـسالـمی، گروه ـهای دـم اـمل ـحزب اـل ام ـش واـفق ـع اـین ـت
ـمسـتقل ، جـنـبش ـسوـسـیالـیـست ـعرب و گروهـهای دیگر هم ـبوده اـست. اـما ـتوـسط
نیروـهای اشغالگر ، روی بعـضی از این گروهها فـشارهایی ـبود تا طرح ـجایگزین
آـنـها ـمـبـنی ـبر «ـشورای ـسـیاـسی»  ـفـقط ـبا ـقدرت ـمـشاوره ای و ـنـیز «ـجـلـسه ـتـصوـیب
اـبل اـین اـیـند . در ـمـق اـنون اـساـسی را ـتـصوـیب کـند، ـقـبول ـنـم اـنون اـساـسی» که ـق ـق

اعمال فشارها مقاومت انجام گرفت .    
ا اـید ـبه ـطور ـجدی ـب در ـهر ـحال اـین ـنـقـطه ـضـعف اـساـسی وـجود دارد که ـب
اـفع ری ـمـیـهـنی ـمـتـحد اـست  که اـهداف و ـمـن ود یک رـهـب اـبـله کرد و آن ـنـب آن ـمـق
ـمردم ـعراق را ـنـماـیـندگی کـند و آنـها را در جـهت ـنـبرد ـقـطـعی و اصـلی به ـتـحرک

اـشی ازادامه مصاحبه با رفیق سالم علی ... ا را که ـن روـه واـضع اـتـخاذی ـبـعـضی از اـین ـنـی ا آشکارا ـم وادارد. ـحزب ـم
ـتنگ ـنـظری ـسـیاـسی و ـمـحاـسـبات اـشـتـباه اـنـهاـست و ـماـنع اـیـجاد ـهمکاری اـئـتالـفی
رارداده اد ـق ـتـق ورد اـن ود، ـم ـیـهـنی ـمی ـش ای ـعـمـلی و واـضح ـم اـمه ـه رـن اس ـب ر اـس ـب
ای ـمـیـهن دوـست روـه ـی ـیه ـن ـطه از کـل راق در اـین راـب ـست ـع وـنـی زب کـم اـست. ـح
اـئل ـجدی را ـحل و ـس ا اـین ـم راری دـعوت کرده ـت اـیی اـضـط رای یک گردـهـم ـب
ـموضع واـحدی اتـخاذ کـنـند. ـنـقطه دلگرم کـنـنده ـیی که ـباـید ـبدان ـتوجه کرد اـین
ر ورد ـب راق در ـم اـسی ـع ای ـسـی ای اـصـلی در ـطـیف گروـهـه روـه اـست که کـلـیه ـنـی
اـنون اـساـسی دـموکراـتیک ـهم ـعـقـیده ـقرار کردن حکوـمت چـند ـحزـبی ـبر پاـیه ـق
هسـتند.  ولی ـجایگزین دموکراـتیک واقعی فقط بر اـساس حرکت دـموکراتیک
وکراـسی و رای اـسـتـقالل ، دـم ردم در ـتالش ـب وده ای و ـبه ـجـنـبش در آوردن ـم ـت

عدالت اجتماعی ممکن است.

ان ـسـئوال: ـحزب کـموـنـیـست ـعراق از ـسال 1992 ـبـطور ـعـلـنی در کردـسـت
ا ـنـیروـهای اـصـلی کرد ـفـعاـلـیت داـشـته اـست ، ـشـما از رواـبط ـسازـنده و ـهمکاری ـب
رـخوردار ان ـب اـنـند ـحزب دـموکرات کردـسـتان ـعراق و اـتـحادـیه ـمـیـهـنی کردـسـت ـم
وری اـت رنگوـنی دیکـت راق و ـس ال ـع ا ـبـعد از اـشـغ د، وـضع اـین ـهمکاری ـه وده اـی ـب

عراق چگونه است ؟
ان وکرات کردـسـت احـزب دـم ود ـب واب : حـزب ـبه ـهمکاری خـوب ـخ ـج
ـعراق و ـجـبـهه ـمـیـهـنی کردـسـتان در ـهـمه ـسـطوح اداـمه ـمی دـهد. درـبرـخی ـمـساـئل
اـسی اـخـتالف دـیدگاـهی داـشـتـیم که ـقـبل از ـجنگ وـجود داـشت و ـهـماـنـطور ـسـی
که ـقـبالً گـفـتم ـهر دو ـحزب ـمـخاـلـفت ـخود را ـبا اـشـغال ـعراق اـعالم ـنـمودـند و از
یک راه ـحل دـموکراـتیک ـحـماـیت کردـند.  ـما یک ـهدف ـعـموـمی دارـیم و آن
ودن کـشور دراـلی ـب ا ـهم از ـف وکراـتیک اـست که کردـه درال و دـم راق ـف یک ـع
بهره مند خواهند شد.  حزب کمونیست کردستان-عراق نقش فعال خود را در

زندگی سیاسی منطقه ادامه خواهد داد.

ودهء زب ـت ران در کل و ـح وکراـتیک اـی رـقی و دـم ای ـمـت رو ـه ـی وال: ـن ـسـئ
ایران به طور مشخص همیشه روابط نزدیک و

ی ـمـل ـته اـست،  راه ـهـای ـع ـست ـعـراق داـش ـی ـبـرادراـنه ای ـبـا ـحـزب کـمـوـن
گسترش همبستگی با شما و زحمتکشان عراق را چگونه می بینید؟

ـسـتی و ـی اـل وـن اـسـی رـن ـت ای اـن اـیت ـه رور و سپاس ـعـمـیق از ـحـم ا ـغ واب: ـب ـج
ـهـمـبـستگی وـسـیع، اـصوـلی و ـبرادراـنۀ ـحزب ـتوده اـیران در ـطول ـشراـیط  ـسـخت
وری اـت ـسـتی و دیکـت اـشـی وـنـین ـسرکوب در حکوـمت ـف دـهه گذـشـته در کارزار ـخ
ا ـتـحت ده که کشـور ـم د و پیچـی رـحـله جـدـی ـیم. در اـین ـم شکر ـمی کـن صـدام ـت
اشـغال اـست و مـیراث رژیم دیکـتاـتوری ـسابق، جنگـها و مـحاـصره ـهای اقـتـصادی
ا ـبه اـلـقوه ـحاد ـبرای کل ـمـنـطـقه ـسنگـیـنی ـمی کـند، ـمـجددا ـم و ـهمچـنـین ـعواـقب ـب
حماـیتهای سیاـسی و معنوی اـحزاب برادر و کلیه نـیروهای مـترقی نیازمـندیم . در
اـنی از ـب ـی رای پـشـت وار ـب ای اـسـت اـیت ـه ال ـحـم ـب دـن وـنی ـمـهم اـست که ـب راـیط کـن ـش
زم ـتـل ـس ر ـم اـشـیم ، اـین اـم وکراـتیک در حـال رشـد درعـراق ـب ـجـنـبش هـای دـم
رادر ان دو ـحزب ـب اده و اـنـتـقال ـتـجرـبـیات ـمـفـید ـمـی ا اـفـت رـخورداری از رواـبط ـج ـب

است.
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وزـشی و راکز آـم اآراـمی در ـم وازات ـن ر، ـبه ـم د ـهـفـته اـخـی در چـن
ار دیگر ـبه ـشـیوه داـفـعان ذوب در والـیت، ـب داـنشگاه ـهای کـشور، ـم
ـشه ـهمگاـنی، ـیـعـنی اشک دـی رـیب اـن ود ـبه ـف ده ـخ اـخـته ـش کـهـنه و ـشـن
ـتـمـساح رـیـخـتن ـبرای ـمـطاـلـبات اـقـتـصادی و ـفـقر و ـسـیه روزی ـمردم،
ـمـتوـسل ـشدـند. در اـین ـخـصوص ـهـمه ـبـلـندگوـهای واپس گراـیان ـبه
کار اـفـتاد.   نـماـیـندگان ارتـجاع در ـمجـلس در سخـنراـنی ـهای پر آب
و ـتاب ـخود، ـبر ـلزوم حل ـمـسایل اـقـتـصادی و رسـیدگی به ـمـعضالت
ـمـعـیـشـتی آن ـهم ـبه ـفورـیت ـتاکـید کردـند.  ـبانک ـمرکزی ـجـمـهوری
اـسالـمی که، ـهـمواره ـبا ـهدـفی ـمـعـین، ـمـیزان ـنرخ ـتورم را پاـیـین ـتر از
ورم رخ ـت زان ـن اده و ـمـی ـحد واـقـعی اـعالم ـمی دارد، ـبه دـست و پا اـفـت
داـلت وان ـع اـبی کرد !  از دیگر سـو دـی را ـبـیش از 15 درصـد ارزـی
اره ای 2 وزارـتخـاـنه ر ا درـب اـمه ـه ـشـن داـمی ضـرـبـتی ـبـخ اداری در اـق
گراـنی ـهای اـخـیر ـباـطل کرد؛ و ـبه وزـیر راه و ـتراـبری ـبرای ـتوـضـیح
ـعـلت گراـنی و اـفزاـیش ـنرخ ـبـلـیت ـهواپـیـما ـمـهـلت داد.  ـطی ـنـشـسـتی،
ی دـیـوان ـعـداـلت اداری در حــضـور وزرای راه و ـمـوـم ـیـات ـع ـه
ـسه داد و در شکـیل ـجـل رو و پـست و ـتلگراف و ـتـلـفن، ـت ـی ری، ـن راـب ـت
اـضالب را زـیـنه آب و ـف زاـیش ـه ر اـف رو ـمـبـنی ـب ر ـنـی اـمه وزـی آن ـبـخـشـن
وع وـض زـیـنه پـسـتی از 10 درـصد ـم زاـیش ـه اـطل کرد.  ـهمچـنـین اـف ـب
وـسـعه را ـخارج از ـحدود ـتـشـخـیص اـله ـت اـمه پـنج ـس رـن اـنون ـب اده 5 ـق ـم

داده، رای به ابطال آن داد.
ت در ن اقــدامــات، رـمـضــان زاده، ـسخـنگوی دوـل در پی اـی
ر اـساس ـمـصوـبه ـشان ـساـخت که؛ ـب کـنـفراـنس ـهـفتگی ـخود ـخاـطر ـن
ـهـیات وزـیران ـسـتاد ـبررـسی و کـنـترل ـقـیـمـتـها ـمی ـتواـند در ـخـصوص
ات دوـلـتی که، از دـم ا و ـخ اـمی کاالـه ا کاـهش ـقـیـمت ـتـم د و ـی اـیـی ـت
اـبـتدای اـمـسال ـقـیـمت گذاری ـشده اـست، ـتـصـمـیـمات ـمـقـتـضی اـتـخاذ
کند.  وی تـصریح کرد، تصمیـماتی که از سوی ستاد ـمذکور اتخاذ
می ـشود ـبرای تـماـمی دستگاه ـهای اـجراـیی و ـشرکتـهای دوـلتی الزم

االجرا است.
اـما ـمـهـمـتر از ـهـمه اـین ـموـضع گـیری ـها، ـسـخـنان ـعـلی ـخاـمـنه ای
در ـخـصوص ـمـسایل اـقـتـصادی ـبود که، ـمـطـبوـعات واـبـسته ـبه ارـتـجاع

و صدا و سیما به شکلی گسترده به تبلیغ آن پرداختند.
تگران و ـمعـدنکاران و ـنـع ـمـعی از ـص ا ـج ـنه ای در دیـدار ـب خـاـم
ـصـوـصی، ـتی و ـخ ـنـعت و ـمـعـدن در ـبخـش ـهـای دوـل ـمـدـیـران ـص
ـسـخـناـنی را ـبر زـبان راـند که ـنـشان ـمی دـهد ـتاریک اـندـیـشان ـحاکم،
ـنه ـتـنـها در فکر ـحل ـمـعـضالت اـقـتـصادی ـجاـمـعه ـنـیـسـتـند، ـبلکه ـفـقط و
ـتی وـقـعـیت حکوـم وـضع و ـم وـیت ـم رـیبکاری و ـتـق ـفـقط در صـدد ـف
ـمـله گـفت:  «اـیجـاد نـان از ـج ـیه در اـین ـسـخ نـد.  وـلی ـفـق ـت ـس خـود ـه
مـحـیـطی اـمن و ـمـطـمـئن ـبرای ـفـعاـلـیت ـسرـماـیه گذاران . . . به پـیـشرـفت
کـشور و اـعتالی اقـتـصادی و اـیـجاد اـشتـغال کمک ـمی کـند... ـجذب
رای پـیـشرـفت کـشور ـضروری اـست ز ـب اـیه گذاری ـخارـجی ـنـی رـم ـس
م ـاـمل ـمـه ـزود:  ـع ـود اـف ـان ـخ ...» وی در ـبـخـش دیگری از ـسخــن
اـیه گذاران ـخارـجی ـبه ـفـعاـلـیت در اـیران اـین اـست که، ـتـشوـیق ـسرـم
ان و ا اـطـمـیـن د، و ـب ا اـحـساس کـنـند در ـمـحـیـطی اـمن کار ـمی کـنـن آـنـه
ات د.  ـضـمن اـینکه ـبی ـثـب وـن ـشـغول ـش اـلـیت ـم ر ـبه ـفـع اـط آـسودگی ـخ
ارـجی اـیه گذاری ـخ رـم رر ـجذب ـس اً ـبه ـض ـطـع ور ـق وه دادن کـش ـجـل

ذب و اـمه ـج رـن ر ـب ـنه ای ـعالوه ـب اـم ان ـخ رـین نکات ـسـخـن اـست،  یکی از ـمـهـمـت
ا اره ـب ر اـمر ـخـصوـصی ـسازی ـبود.  او در اـین ـب اکـید ـب اـیه ـخارـجی، ـت ـجـلب ـسرـم
ـصراـحت گـفت:  بـخش ـخـصوـصی ـمی ـتواـند در ـهـمه زـمـینه ـهای ـتوـلـیدی ـفـعاـلـیت
ور د در کـش وـلـی دان دار کار و ـت د اـین ـبـخش (ـبـخش ـخـصوـصی) ـمـی اـی د و ـب کـن
ـباـشد.   اـین ـسـخـنان و ـیا در واـقع ـموـضع گـیری ـصرـیح، ـهیچ نکـته ـتازه ای را در
ا اـمه ـهای ـضد ـمـلی اـست که، اـجرای آـنـه رـن اره آن ـب اـیـید دوـب اً ـت دارد و ـصرـف رـن ـب
ـمـوـعه ـتـاریک ـنه ای و ـمـج ـبـحـران ژرف کـنـوـنی را پدـیـد آورده اـست!  ـخـاـم
ا ـتـحوالت ا ـب اـمـعه ـم دـیـشان در اوـضاـعی اـین ـمـساـیل را ـطرح ـمی کـنـند که، ـج اـن

بزرگی رو به روست.  
وان نگاه ا ـعـن اـله ـیی ـب ر ـمـق وری اـسالـمی در ـس اـمه ـجـمـه پـیش از اـین، روزـن
حکوـمـتی ـنوـشـته ـبود:  »اگر اـین ـسـئوال از ـصاـحب ـنـظران پرـسـیده ـشود که ـبرای
نظام جمهوری اسالمی مهار آشوب های اخیر مهمتر است یا مهار گرانی، آنها
چه ـجواـبی به این سـئوال ـخواهـند داد؟»  و سپس می اـفزاـید:  »خـطر ـبزرگ آنگاه
ـمـتوـجه یک ـنـظام حکوـمـتی ـمی ـشود که، حکوـمتگران ـبه ـهر دـلـیل از ـمشکالت
شکالت ردم اگر از ـم د... ـم سـاـیل دیگر شـوـن د و سـرگرم ـم ردم غـاـفل شـوـن ـم
روزـمره مـعـیـشـتی و ـساـیر گرـفـتاری ـها ـفارغ ـباـشـند . . . ـتوـطـئه دـشـمن ـتوـسط ـخود
ـته ـبه ـس ـتـخـاب که، ـبه ـبـاـنـدـهـای واـب ـثی ـمی ـشـود .»  و ـیـا روزـنـاـمه اـن ـن ـمـردم ـخ
رـفـسـنـجاـنی ـنزدیک اـست ـبا ـصراـحت ـتاکـید کرده:  »کارـشـناـسان مـعتـقدـند ـجامـعه
اده اـسی آـم اـعی، اـقـتـصادی و ـسـی اـضر ـبه دالـیل ـمـخـتـلف اـجـتـم ال ـح ران در ـح اـی
راواـنی در پی رات ـف اـط د ـمـخ واـن اـعی اـست که، ـمی ـت ای کور اـجـتـم ورش ـه ـش
ا آـغاز دور ـجدـیدی از اـفزاـیش ـقـیـمـتـها از داـشـته ـباـشد . . . ـنا آراـمی ـهای اـخـیر ـب
یـز ـهمـزمـان شـده اـست.  اـین در حـاـلی اـست که ـبخـش قـاـبل سـوی دوـلت ـن
ـتوجـهی از ـمردم اـیران از مشکالت مـعیـشتی رنج ـمی ـبرند.  کارـشـناـسان معتـقدـند
ز و اـلـمت آـمـی ـس رـیق ـم ردم از ـط ادی ـم اـعی و ـبه ویژه اـقـتـص ات اـجـتـم اـلـب ـط اگر ـم
ـمـشروع پاـسخ داده ـنـشود، ـهر ـحادـثه ـیی ـمی ـتواـند ـمـبـنای ـناآراـمی ـهای ـجدـید و

غیر قابل پیش بینی در آینده باشد. »
ـبه اـین ـترـتـیب ـتـبـلـیـغات پر ـسر و ـصدای رژـیم و ـموـضعگـیری ـشـخص ـخاـمـنه
ای، ـبـیش از آنکه از ـسر دـلـسوزی و ـیا اـحـساس ـمسـئولـیت ـباـشد، ـناـشی از ضعف
ـیه را ردـمی رژـیم والـیت ـفـق طـری اـست که از جـاـنب ـجـنـبش ـم سـاس ـخ و اـح
ـتـهدـید ـمی کـند و درـست ـبه ـهـمـین ـمـنـظور، ارـتـجاع ـبه ـسرکردگی ـخاـمـنه ای و
رـفـسـنـجاـنی در پی اـنـحراف ـجـنـبش و ـسرکوب و ـخـنـثی ـنـمودن آن اـست!  پـیش
رای آن از ردم و ـسـیـنه چاک دادن ـب اـلـبات اـقـتـصادی ـم دن ـبه اـصـطالح ـمـط کـشـی
ز اـین اـیی ـج ای حکوـمـتی ـمـعـن اح ـه رـین ـجـن ده ـت اـن رـین و واپس ـم اه ـت ـسوی ـسـی
ـندارد. اـما دراـین ـباره که، ـمشکالت اـقـتـصادی و ـبـطور کـلی ـبـحران، نـفس ـمردم
اـنه ـحال ـجاـمـعه را بٌـرـیده ـبه ویژه ـطـبـقه کارگر، ـساـیر زـحـمتکـشان و ـقـشرـهای ـمـی
زی که رژـیم آن را ا چـی ـست، اـم ـی دی ـن ردـی اـست.  جـای ـهیچ گوـنه شک و ـت

پنهان می سازد علت و یا علت العلل این بحران ژرف و مزمن است.
ـما ـبارـها ـتاکـید کرده اـیم، عـلت بـحران کـنوـنی را ـباـید در اـجرای ـبرـنامه ـهای
اـقـتـصادی   اـجـتـماـعی رژـیم والـیت ـفـقـیه ـجـسـتـجو کرد که، از ـسوی ـصـندوق ـبـین
اـله و از آن ر ـس ده اـست.  دـلـیل گراـنی ـه اـنی دیکـته ـش انک ـجـه ـمـلـلی پول و ـب اـل
و ر پاـیه ـن صـادی اـست که ـب ـت وـسـعه اـق اـمه پـنج سـاـله ـت رـن سـال اجـرای ـب ـجـمـله اـم
اـمه پـنج ـلـیـبراـلـیـسم اـقـتـصادی ـتدوـین گردـیده.  ـبر پاـیه ـماده 11 ـقاـنون ـسوـمـین ـبرـن
ا و ای کاالـه ر ـبـه اـله)، 10 درصـد ـب ر ـس د ـه ـی اـله (دـقت کـن ر ـس وـسـعه، ـه اـله ـت ـس
ـخدـمات اـفزوده ـمی ـشود و از آنـجا که ـشـیرازه اـقـتـصادی کـشور از ـهم گـسـیـخـته
د، اـین ان در دـست دارـن ازارـی ا کمک ـب ور را ـب ـشـتی دالل ـسر رـشـته اـم اـست و ـم
گراـنی 10 درـصدی ـبـصورت ـغده ـیی ـسرـطاـنی، مـنـجر به اـفزاـیش ـهای 20 ـتا 30
ادامه در صفحه 5
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و گاه 50 درـصدی ـمی ـشود.  آنچه اـمـسال ـمـیزان گراـنی را ـبـیش از ـسال
ـهای گذـشته ـجـلوه گر ـساـخت، ـبـخـشـنامه ـها و دـسـتوراـتی ـبود که از ـسوی
اد ـنـی ان، ـب ـسـتـضـعـف اد ـم ا از ـجـمـله ـبـنـی ا و ارگاـنـه ادـه ا، ـنـه اـنه ـه رـخی وزارـتـخ ـب
د که ادر ـش ده کاال ـص ار واردکـنـن ز ـتـج داد ـخـمـیـنی و ـنـی د، کـمـیـته اـم ـشـهـی
ـقـیـمت کاالـها و ـخدـمات را عالوه ـبر 10 درـصد ـساـلـیانه، اـفزاـیش ـمی داد.
ـهـمه اـین گوـنه اـقداـمات ـسـبب گردـید که ـبه ـطور ـمـثال ـنرخ ـبـنزـین ـنـسـبت
اـیع 19 درـصد، ـقـند و شکر 25 درـصد، ـبه ـسال گذـشـته 30 درـصد، گاز ـم
ات 20 وـب ری 15 درصـد، ـحـب ای ـشـی رآورده ـه ر و ـف ان 17 درصـد، ـشـی ـن
درـصد، ـنرخ ـمسکن 30 درـصد، کرایه ـتاکسی 40 درـصد و اـجاره ـمسکن
45 درـصد اـفزاـیش پـیدا کـند. اـین اـفزاـیش چـند ـبراـبر ـنـیز ـخودـسراـنه ـنـبود،
زـیرا ـبر پایه ـبرـناـمه یکـسان ـسازی ـنرخ ارز، آزاد ـسازی تـجاری، و تـقوـیت
اـمه رـن ان ـب رـفت، ـیـعـنی در چارچوب ـهـم ورت پذـی ازی، ـص ـخصـوـصی ـس
دوق ـبـین اـلـمـلـلی اـنی و ـصـن انک ـجـه ده از ـسوی ـب ای اـقـتـصادی اراـیه ـش ـه

پول.
اد در ا ـتشکـیل ـسـت ورم و گراـنی، ـب ار ـت ران اـقـتـصادی، ـمـه ا ـبـح اـبـله ـب ـمـق
دوـلت و ـموـعـظه و ـمـنـبر رـفـتن و ـبـخـشـناـمه و دـست ـبه داـمان دـیوان ـعداـلت
ـیل اـست که ـمـین دـل ـست.  ـبه ـه ـی ـنهـا امکان پذیـر ـن اداری شـدن و جـز اـی
ارات و ـجـمالت اـید گـفت که ـسـخـنان ـخاـمـنه ای، ـجز ـمـشـتی ـعـب اـنه ـب اـطـع ـق
ـعوام ـفرـیـباـنه چـیز دیگری ـتـلـقی ـنـمی ـشود.  ـخاـمـنه ای از ـسـیاـست ـهاـیی ـبا
اً اـق ـحرارت ـحـماـیت ـمی کـند و ـبه ـعـنوان  ـنـسـخه ـشـفا  اراـیه ـمی دـهد که اـتـف
ـیه اـست، ـسـبب ـبحـران و ظـر وـلی ـفـق اجـرای آـنهـا ـهمـان گوـنه که مـد ـن
ر اـطالع کاـفی دارد. ر ـحـقـیـقت اـم ده اـست.  اـلـبـته او ـب وـنی ـش ـمـعـضالت کـن
ی پس از پاـیـان ـنـجـاـن ـنه ای کـسی اـست که، دـست در دـست رفــس ـخـاـم
جنگ خانمان سوز هشت ساله با عراق، مبتکر و حامی اجرای دستورات

صندوق بین المللی پول در ایران بوده است.
د و اـیـی ا ـت ان ـب اـلـی ام اـین ـس اـست ـهای کالن اـقـتـصادی ـطی ـتـم کـلـیه ـسـی
اـمه ـتـشوـیق وـلی ـفـقـیه ـهـمراه ـبوده از ـجـمـله ـسـیاـست ـتـعدـیل اـقـتـصادی و ـبرـن
راـفی ود اـعـت ز ـخ ـی ر وی ـن ان اـخـی ادی.  ـسـخـن ـص وـسـعه اـقـت اگون ـت ای گوـن ـه

دوباره به این امر است.
ـظه ان، روـشی اـست که، ارـتجـاع در ـلـح ـی ار ـمـهم در اـین ـم ـی ـس نکـته ـب
اـسـتـهای اـقـتـصادی رد.  ـیـعـنی ـموج ـحـمالت ـبه ـسـی کـنوـنی از آن ـسود ـمی ـب
ـضالت س در ـحل ـمـع ـمی و ـمـجـل دوـلت و نـاتـوان خـوانـدن دوـلت خـاـت
اـقـتـصادی و مـعـیـشـتی ـمردم.  در ـحاـلی که ارـتـجاع ـحاکم ـخود از ـهواداران
ان اـین اـمـنه ای، ـبـی ر ـخ ان اـخـی اـست!  مگر ـسـخـن اـسـتـه ـجدی اـجرای اـین ـسـی
ا ـتواـنی و ـبی ـعـمـلی دوـلت ـخاـتـمی درـست واـقـعـیت ـقـلـمداد ـنـمی ـشود؟ ! ـن
در این نکته نهفته است که، بر خالف خواست ـتوده های میلیونی مردم،
ـنـد، ـبـرـنـاـمه ـهـای کـسـاـنی که دم از اـصالـحـات و ـقـاـنـون گراـیی ـمی زـن
اـقـتـصادی رـفـسنـجاـنی  ـخاـمـنه ای و ـبـطور کـلی ارـتـجاع را اداـمه داده و اـجرا

کردند.
ـموج ـحـمالت ـبرـضد گراـنی و ـفرـیاد و فـغان ارـتـجاع ـبرای به اـصـطالح
رای ـشی اـست که، ـب ردم، پوـش ـشـتی ـم ـی اـمـین خـواـست هـای ـبه ـحق ـمـع ـت
الکان ـبه ویژه زرگ ـم اـیه داران و ـب اـسی ـبه سـود کالن سـرـم ـی داف ـس اـه
ود. ران بکار گرـفـته ـمی ـش اری اـی ده ـتـج اـن اـسد و واپس ـم اـیه داری ـف رـم ـس

باید این ترفند را خنثی و جنبش مردمی را در برابر آن تجهیز کرد! 
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راغ اـشد) ـس اکم ـمی ـب اـنی در آن ـح ام پارـلـم ـظ اً ـن ا (که واـقـع ـی ور دـن رد. کدام کـش ـب
اکـمـیت، وق ـمـلت از ـح ای ـحـق رای اـسـتـیـف دگان ـمـجـلس ـب اـیـن ـم د که در آن ـن دارـی
اپی ار پـی ران دوـب دـست ـبه ـتـحـصن و اـعـتـصاب زـنـند؟ رـئـیس ـجـمـهور کـشور در اـی
یـون ـنفـر ایـراـنی ـمی بـاشـد ـیـل ش از    20 ـم ـتـخب ـبـی ـن یـر ـم در اـین شـش سـال اـخ
ا ـبه اـنون اـساـسی و ـحـقوق ـبـشر ـبـن اـخـتـیارات ـعـمـلی اش ـبه ـعـنوان ـمـسـئول اـجرای ـق
گـفـته ـخود اـیـشان از یک ـفرد ـعادی ـنـیز کـمـتر اـست و ـلذا ـعـمالً رـیاـست ـجـمـهور
مـلت ـتنـها مـقاـمی ـتـشریـفاـتی ـمی ـباـشد که فـقط در ـمواردی که ـحاکـمـیت ـمطـلقه را
وـشت رـن راـیط از ـحق ـتـعـیـین ـس اـلـیت دارد. در اـین ـش ازه ـفـع د اـج ـیفکـن ـبه چاـلش ـن
ـمـلت ـبرای مـلت چه ـباـقی ـمی ـماـند؟ ... ـجـناب آـقای کوـفی ـعـنان اکـنون که ـتـظـلم
و دادـخواـهی پـیش ـشـما آورده اـیم، اکـنون که ـخاـطرات تـلخ ـساـلـیان گذـشته را به
ده اـممکن دـی اـنـبه ـخوـیش را ـن ون که رـشد آزاداـنه و ـهـمه ـج ـشـسـتـیم واکـن تکرار ـن
اـیم ـجای اـین ـسوال ـنـیـست که از وـظـیـفه ـخوـیش ـنـسـبت ـبه ـجاـمـعه ـخوـیش بپرـسـیم
وق و اـسـفـیم که ـحـق اـیـیم. .. ـمـت ـم رـیف ـن ازـتـع و ـب ود را از ـن دی ـخ روـن وق ـشـه و ـحـق
آزادـیـهای اـساـسی و ـمـقـتـضـیات ـعادالـنه، اـخالـقی و ـنـظم و رـفاه ـعـموـمی در ـجاـمـعه
ـما زـیر پا گذاـشـته ـمی ـشود و ـنـصاـیح دـلـسوزاـنه و ـنـقدـهای ـمـشـفـقاـنه روـشـنفکران و
اـصالح ـطـلـبان ـنـیز راه ـبه ـجاـیی ـنـمـیـبرـند. ـجـناب آـقای کوـفی ـعـنان اـین روزـها که
ـمی گذرـند روزگار ـسـیاـهی و ـتـباـهی ـقوم ـجان ـباـخـته ای اـست که ـخـبر از ـفرداـیی
روـشن ـمی ـجوـیـند. ـفرداـیی که ـسرـنوـشـتـشان را ـخود رـقم زـنـند و زـمام اـمورـشان را
د و آزادی و ـن طـوـفت عـرـضه کـن د و ـع رـن رگـی داد ـب ـی د، ـب رـن خـود در دـست گـی
دـموکراـسی را در ـسرزـمـین کـهـنـساـلـشان ـنـهادـیـنه ـبـیـنـند. ـبـیدادـشان را داد ـسـتاـنـید، ـنه
ـشاـید وـقتی دیگر که اـمروز که ـمـظـلوـماـنه به ـشـما پـناه آورده اـند و ـبه انـتـظار ـنـشـسته
ری شـود و سـاـیه ـصـلح و آزادی، شگـی راژدیک پـی سـاـنی و ـت ا از ـفجـاـیع اـن د ـت اـن

دموکراسی و حقوق بشر بر این مرز و بوم مستدام گردد.»
دادی و د ـمحکـمی در ـمحکوـمـیت رژـیم اـسـتـب ر ـتحکـیم وـحدت ـسـن اـمه دـفـت ـن
رـین شکل ـشن ـت دان خـود را ـبه ـخ ظـاـلم اـست که دـهه هـاـست ـحقـوق ـشهـروـن
اـمه دـفـتر ـتحکـیم وـحدت ـبه درـسـتی ـبرای ـنـخـسـتـین ـممکن زـیر پا گذاـشـته اـست. ـن
د که در آن اره ـمی کـن ال 1367 اـش اـسی، در ـس داـنی ـسـی زاران زـن ار ـه ار ـبه کـشـت ـب
ـشجـوـیی و ران ـجـنـبش داـن ـب ـیـختگان، ـنـخبگان، رـه ـنفکران، فـرـه ـجـمـعی از روـش
واداران و اء و ـه ا ـتن از اـعـض دـه اـهی، از ـجـمـله ـص ای ـسـتم ـش دان ـه ان زـن اـن رـم ـقـه
رـین شکل ـممکن ـبه ـجوـخه ـهای ـمرگ اـنه ـت ران ـبه وـحـشـی وده اـی ران ـحزب ـت رـهـب

سپرده شدند. 
ان روـشن اـین ـحـقـیـقت اـست که در چارچوب ر ـتـحیکم وـحدت ـبـی اـمه دـفـت ـن
ادامه رژـیم والـیت فـقیه  ـتحـقق  اـصالـحات پاـیدار، دـموکراـتیک و ـبـنـیادـین امکان
واـست ان روـشن ـنـظرات و ـخ ر ـتحکـیم وـحدت ـبـی اـمه دـفـت واـضع ـن ر ـنـیـست. ـم پذـی
ـهای ـطـیف وـسـیـعی از ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه و دـموکراـتیک ـمـیـهن ـماـست که ـسال
ـهاـست ـبر آن پا ـفـشرده اـند و در راه ـتـحـقق اـین آرـمان ـها، ـیـعـنی ـتـحـقق آزادی ـها

و حقوق دموکراتیک شهروندان رزمیده اند.

ادامه نامه افشاگرانه دفتر تحکیم وحدت ...

آزادی برای همه زندانیان 
سیاسی ایران !
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به دـعوت ـحزب کـموـنـیـست ـیوـنان، ـهـیـئت ـنـماـیـندگی کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران در کنـفراـنس
جـهاـنی اـحزاب کـموـنـیـست- کارگری ـجـهان در روزـهای 29 ـتا 30 ـخرداد ( 19- 20 ژوـئن) که در آـتن

برگزار شد، شرکت کرد.
اـنه در ـفاـصـله کوـتاـهی از ـحـمـله ـنـظاـمی کـنـفراـنس اـمـسال که در ـشراـیط ویژه ـجـهان و ـمـنـطـقه ـخاورـمـی
اـیاالت ـمـتـحده و ـمـتـحدان آن ـبه ـعراق اـنـجام ـمی گرـفت، ـبه دـلـیل ـنوع ـسـئوال ـهاـیی که در دـسـتورکار و
اره ـست از پـنج ـق وـنـی زاب کـم اـفـته اـست.  اـح رار داـشت، اـهـمـیت ویژه ـیی ـی اـبل آن ـق اـیـفی که در ـمـق وـظ
رکل راـنی رـفـیق آلکا پاپاریگا، دـبـی ا ـسـخـن راـنس ـب د. کـنـف ا اـهـمـیت ـشرکت داـشـتـن ان در اـین اـجالس ـب ـجـه
ـحزب کـمونـیست ـیوـنان، مـیزـبان اجالس، ـبا ـبرـجسـته نـمودن سهم احزاب کـموـنـیست در ـسراـسر جـهان در
کارزار ـعـلیه ـجنگ تـجاوزگرانه و اـشـغال ـعراق آـغاز گردـید.  رـفـیق پاپاریگا در سـخـنراـنی ـخود ـضـمن ـبر
ـشـمردن ـفـعاـلـیت ـهای ـضد ـجنگ کـموـنـیـست ـهای ـجـهان ـبه «اـبتکار ـمـهم» ـحزب ـتوده اـیران در ـتدارک
ـبـیاـنیه ـمـشـترک 34 ـحزب کـموـنـیـست جـهان در ـسالگرد ـجنگ ـخانـمان ـسوز ـهـشت ـساله اـیران- ـعراق  در

رابطه با تهدید ماجراجویی نظامی جدید امپریالیسم آمریکا، به مثابه اولین ابتکار عملی اشاره کرد.
ر اـنی ضـد ـجنگ در حـاـلی که از یکسـو ـسـعی ـب شـان کرد که ـجـنـبش ـجـه ر ـن رـفـیق پاپاریگا خـاـط
ـحـماـیت از ـقواـنـین ـبـین اـلـملـلی را داـشت، از ـسوی دیگر مـخاـلـفت ـخود ـبا «ـتـهاـجم و ـبرـبرـیت امپرـیاـلـیـسـتی»

را با و یا بدون قطعنامه سازمان ملل به نمایش گذاشت.
ا ـجنگ ان ـب ودـش اـفع ـخ اع از ـمـن ان و روـسـیه ـفـقط در دـف ـسه، آـلـم راـن ای ـف اره کرد که دوـلت ـه او اـش
ـمـخالـفت کردـند. ـفراـنسه و آـلـمان در قبل از اـین ـجنگ ـبا ـبمـباران ـیوگـسالوی ـبدون ـقطـعـنامه ـسازـمان ملل
ـمواـفـقت کرده ـبودـند. رـفیق راـئد ـفـهـیم، ـنـماـیـنده ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، در ـسـخـنراـنی ـخود ـخاـطر ـنـشان
کرد که ـهدف ـجنگ ـبرـضد ـعراق ـبـسـیار ـفراـتر از ـهدف ـبالواـسـطه کـنـترل ـعراق ـمی ـباـشد.  « اـین بـخـشی
اـلـیـسم اـفع امپرـی ر اـساس ـمـن اـنه ـب اـسی- اـقـتـصادی در ـتـماـمی ـخاورـمـی رای اـیـجاد ـتـغـیـیرات ـسـی راتژی ـب از اـسـت
آـمریکا در درـجه اول و ـسرـمایه ـبـین اـلـملـلی در ـمرحـله بـعد اـست. .. ـتـجرـبه تـلخ ـنـشان داده اـست که راـبطه
ـمتـقاـبل تنگاـتنگی ـبـین ـمـبارزه ـبرـضد امپرـیاـلـیـسم و جنگ از یک ـسو و ـبر ـضد دیکـتاـتوری و ـبرای آزادی

وکراـسی از سـوی دیگر وجـود دارد.»  رـفـیق ـفـهـیم و دـم
گفت که کمونیست های عراقی « این ادعا را که جنگ
ده دـموکراـسی واـند ارـمـغان آورـن و اـشـغال ـخارـجی ـمی ـت

باشد»  مردود می شمارند.
ـست ـی ـیـرکل حـزب کمـوـن سـام ـمخـول، دـب ـیق اـی رـف
اـسراـئـیل، اـشـغال ـسرزـمـین ـهای ـفـلـسـطـیـنی ـتوـسط اـسراـئـیل
را به ـمـثابه «ـمنبع و ـمنـشاء اصلی ـخـشوـنت و درگـیری ـهای
رح ـط رار داد.  او ـم وـجه ـق ورد ـت ور ـم وـنـین» در دو کـش ـخ
اـمه ـشارون ـهیچ ـجاـیی ـبرای یک دوـلت رـن کرد که «در ـب
ـیل راـئ ا اـس اـبل دوام) که در ـصـلح ـب دـنی (ـق اـن ـسـتـقل و ـم ـم
دارد.» رـفـیق ـمـخول که ود ـن د، وـج اـش ـسـتی داـشـته ـب زـی ـهـم
اری رژـیم رکـن ار ـب واـسـت راـئـیل اـست ـخ ان اـس و پارـلـم ـعـض
ـشارون به ـعـنوان ـمانع ـقاـطع در ـمـسـیر  صـلح ـعادالنه ـشد و
اـنان و ـشـهدای ـجـنـبش ـهـمـبـستگی ـبـین اـلـمـلـلی در از ـقـهرـم

فلسطین اشغالی ستایش کرد.  
اری از ـسـی وی ـب دن، از ـس اـنی ـش ر ـجـه د و ـخـط دـی ـتـه
ـسـخنگوـیان در کـنـفراـنس اـحزاب کـموـنـیـست- کارگری
د که دـن ذکر ـش ا ـمـت رار گرـفت. آن ـه وـجه ویژه ـق ورد ـت ـم
ا ـتـخـیـلی و ـساـختگی اـست، ـبلکه راـیـندی ـمـجرد و ـی اـین ـف
رـین دـت روـتـمـن وـسط ـث اـنه اـست که ـت راتژی آگاـه یک اـسـت

شرکت حزب توده ایران در اجالس
جهانی احزاب کمونیست و کارگری

* شرایط حساس منطقه خاورمیانه و تهدیدات امپریالیسم آمریکا بر
ضد ایران مورد توجه خاص کنفرانس قرار گرفت.

* بیانیه نهایی کنفرانس، مخالفت کمونیست های جهان با سیاست
ماجراجویانه امپریالیسم آمریکا در رابطه با ایران را بیان کرد.

کنفرانس همچنین قطعنامه جداگانه یی در حمایت از مبارزه مردم
ایران و بخصوص مبارزه دانشجویان برای دموکراسی به تصویب

رساند.
* نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران از سخنرانان گردهمایی
باشکوه شرکت کنندگان در تظاهرات بر ضد سیاست های اتحادیه

اروپا در شهر تسالونیکی یونان بود.
* در طول کنفرانس نمایندگان رسانه های گروهی یونان و ایتالیا با

نماینده حزب مصاحبه کردند.   
از باال به پایین: تظاهرات و راه پیمایی  ده ها هزار نفری بر ضد
سران کشورهای گروه 8 که نماینده حزب از جمله سخنرانان

اصلی آن بود. عکس پایین نماینده حزب کمونیست کوبا در حال
سخنرانی در کنفرانس 
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ریکاادامه شرکت نماینده حزب توده ایران ... اـلـیـسم آـم ا ـتـهدـیدات امپرـی اـمه ـجداگاـنه در راـبـطه ـب ـطـعـن اـیی، ـسه ـق اـنـیه ـنـه ا ـبـی ار ـبـحث در راـبـطه ـب کـن
راـنس ـبه ـبـحث و اـیی کـنـف د.  ـبـخش ـنـه اـنـی وـیب رـس ران ـبه ـتـص وری ـخـلق کره و اـی ا، ـجـمـه د کوـب رـض ـب
ـست- وـنـی زاب کـم اـلـیت ـبـین اـح اـهنگی ـفـع ا و ـهـم اء ـسـطح ـهمکاری ـه وه ارـتـق ا ـنـح ـطه ـب ررـسی در راـب ـب

کارگری، و ادامه کنفرانس های ساالنه احزاب برادر اختصاص داشت.  
در روز پس از کنـفراـنس به ابتکار رـهبری ـحزب کـموـنیـست ـیونان  ـنـمایـندگان اـحزاب کـمونـیست
-کارگری در ـتـظاـهرات ـباشکوه ـصدـهزارنـفری ـجـنـبش کارگری ـیوـنان و ـنـیروـهای ـمـترـقی کـشورـهای
ا ـتوـجه ـبه ـمـطرح ا اـجالس ـسران اروپا در ـتـساـلوـنیکی ـبرگزار ـشد، ـشرکت کرد.  ـب اروپا که ـهـمزـمان ـب
اشکوه، ـبودن ـتـحوالت اـیران درافکار ـعـموـمی ـجـهان ـبه دـعوت کـمـیـته ـبرگزار کـنـنده اـین ـتـظاـهرات ـب
اـتول» در ـمرکز ـنـماـیـنده ـحزب ـتوده اـیران از ـسـخـنراـنان گردـهـماـیی ـنـهاـیی ـتـظاـهرات در ـمـیدان «آرـسـت
وـنیکی ـبود.  ـنـماـیـنده ـحزب ـمان در ـسـخـنان ـخود ـضـمن ـتشکر از دـعوت کـمـیـته ـبرگزار کـنـنده و ـساـل ـت
همچنین همبـستگی حزب کمونیست یوـنان با مبارزات مردم کـشورمان ضمن توضیح ـلزوم همبستگی
ـبا ـمـبارزات داـنـشـجوـیان اـیران در ـطـلب دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر ـبه ـتـهدـید ـهای اـیاالت ـمـتـحده و اـین
ـحـقـیـقت که اـین ـسـیاـست ـماـجراـجوـیاـنه ـعـمالٌ دـست ـنـیروـهای ارـتـجاـعی در ـسرکوب ـمـبارزات ـمردم را
ـباز کرده اـست، ـمـتذکر ـشد که اـیاالت ـمتـحده ـهیچ ـحـقی ـبه دـخاـلت در  ـتـحوالت ـسـیاـسی ـمـیـهن ـمان و
دارد. ـسـته ـبه خـود را ـن اـسی ورشکـسـته واـب ـی روهـای ـس ـی دان دادن ـبه ـن ـی طـرح کردن و ـم ا ـسـعی در ـم ـی
راز اـحـساـسات ـحـضار که ـهزاران ا ـتاکـید ـبر ـلزوم ـهـمـبـستگی ـفـعال ـبـین اـلـمـلـلی و در ـمـیان اـب ـسـخـنراـنی ـب
ت.                                      ـاـف ـان ـی ـد، پاـی ـودـن ـان ـب ـان آـن ـی ی در ـم ـاـن ـوـن ـسـت ـی ـی جــوان کمــوـن

کـشورـهای ـجـهان  و در ـخدـمت اـنـحـصارات ـسرـماـیه داری
ارام یچوری ، ـعضـو ـهـیـئت ـت ـی داـیت ـمی شـود.  رـفـیق ـس ـه
اره ـبه ا اـش ارکـسـیـست) ـب وـنـیـست ـهـند (ـم اـسی ـحزب کـم ـسـی
اـیه رـم اـیه در گراـیش ـس رـم اب ـس ارکس در کـت رـیف ـم ـتـع
شـر در وق ـب واـنـین و ـحـق اـمی ـق ـم رپا گذاردن ـت داری ـبه زـی
ـجـسـتـجوی ـسود ـبـیـشـتر ـمـتذکر ـشد که «روـند ـجـهاـنی ـشدن
ـخود ـتـشدـید کـنـنده گراـیش ـهای ـجنگ و ـتـجاوز اـست.»
وسـعت گـیری تـجاوزات امپرـیالـیستی ـتوـسط اـیاالت متـحده
اـمه واـفق ـن ازـمان ـمـلل و ـت و ـنـقض ـخـشن و ـصرـیح ـمـنـشور ـس
زاب دگان اـح اـیـن ـم اری از ـن ـسـی وی ـب رگ از ـس ورـنـب ای ـن ـه
ا رار گرـفت.  آن ـه د و ـتـقـبـیح ـق دـی اد ـش ـتـق ورد اـن اضـر ـم ـح
ـخاـطر ـنـشان ـمی کردـند که اـین ـمـساـله ـعـمالٌ بـحران ـسازـمان
ز ـی ـضـمـین ـحل ـصـلح آـم رای ـت ا ـنـقش آن ـب ـطه ـب ـمـلل در راـب
ر کرده اـست. ای ـعـضو را ـعـمـیق ـت ات ـبـین کـشورـه اـخـتالـف
ـنمایـندگان اـحزاب کمونـیست از کـشورهای اروپا ـهمچنین
ـنـقش اـتحـادـیه اروپا را در ارـتقـاء ـجهـاـنی شـدن سـرمـاـیه
ـد ـبت ـبه روـن ـد و ـنــس ـرار دادـن ـوـجه ویژه ـق ـورد ـت داری ـم
یـاـسی- ـصـمـیم گیـری ـس تـار هـای ـت مـرکز شـدن سـاـخ ـت ـم
اقـتـصادی و امـنـیـتی- ـنـظاـمی آن و رـشد ـنـظاـمی گری در اـین

قطب جهان سرمایه داری اعالم خطر کردند.
ـته مـرکزی حـزب تـوده ـی ده کـم ـن مـاـی راـنی ـن ـن در ـسـخ
اـیران، ـضـمن اـشاره ـبه ـمـشـخـصه ـهای ـجـهاـنی ـشدن ـسرـماـیه
ظـاـمی گری، ـبه ان ـبه ـجنگ و ـن اـیج آن در ـجـه ـت داری و ـن
وـجه داده اـیه داری ـت رـم ـسـتم ـس اـمد ـطـبـیـعی ـسـی اـبه یک پـی ـمـث
ـطه ود ـبه راـب ان ـخ ده ـحزب در ـبـخـشی از ـسـخـن اـیـن ـم د.  ـن ـش
اـمی ـظ د ـن اـیه داری و رـش رـم ای ـس ران ـعـمـیق اـقـتصـاد ـه ـبـح
ـطه را ن راـب ـاءگری در اـی ــش ـزوم اـف ـاره کرد و ـل گری اـش
وـظیـفه کـموـنـیـست ـها داـنـست.  ـبـخش ویژه ـیی از ـسـخـنراـنی
ا در درک و وـنـیـست ـه ان ـبه وـظاـیف کـم ده ـحزب ـم اـیـن ـنـم
ـتدـقـیق ـنـقاط ـقدرت و ـضـعف ـجـنـبش ـهای ـمـخاـلف ـجـهاـنی
صـاص داـشت. ـبخـش شـدن سـرمـاـیه داری و ـجنگ اـخـت
ران در وده اـی وـضـیح ـتـحـلـیل ـحزب ـت ا ـت راـنی ـب اـنی ـسـخـن پاـی
راـبطه ـبا تـحوالت اخـیر ـمیـهن ـمان و از جـمله بـحران ـسـیاـسی
ان و ـتـهدـیدات ـشـجوـی راـضی داـن ـحاکـمـیت و ـتـظاـهرات اـعـت
ای ری ـه وـضع گـی ریکا، و ـم ـسم آـم ـی اـل داـخـله گراـنه امپرـی ـم

مشخص حزب مان در تقبیح آن اختصاص داشت.
ـنـماـیـندگان اـحزاب ـحاـضر در کـنـفراـنس ـتوـجه ـخاـصی
ران وده اـی ران و ـتـحـلـیل ـهای ـحزب ـت ـسـبت ـبه ـتـحوالت اـی ـن
د ـبه و چـن اـن ای دوـج ات ـه د.  در ـمالـق ـطه داـشـتـن در اـین راـب
ا ای اـصـلی اـین ـتـحـلـیل ـه ـبه ـه ان ـجـن ـم زـب ده ـح اـیـن ـم ـبه ـن اـن ـج
ان رـی رار گرـفت.  ـهمچـنـین در ـج ررـسی ـق ورد ـبـحث و ـب ـم
کـنـفراـنس ـنـماـیـندگان رـساـنه ـهای گروـهی ـیوـنان در راـبـطه
اـیـنده کـمـیـته ا ـنـم ا ـتـحوالت کـنوـنی ـمـیـهن ـمـصاـحـبه ـهاـیی ـب ـب

مرکزی حزب مان انجام دادند.
ان در ـست- کارگری ـجـه ـی وـن راـنس احـزاب کـم کـنـف

نکته هایی از بیانیه نهایی کنفرانس جهانی احزاب کمونیست و
کارگری، آتن، یونان 29 - 30 خرداد ( 19-20 ژوئن 2003)

اـتی وـع اـنـیه ـمـطـب ان ـبـی اره ـجـه ـسـتی ـکارـکری از پـنج ـق وـنـی اـتـمه ـبـحث ـهای دوروزه اـحزاب کـم در ـخ
اـیه داری» که از ـسوی رـم اـنی ـشدن ـس ا و ـجـنـبش ـهای ـضد ـجنگ و ـجـه وـنـیـست ـه اـیی اـجالس «کـم ـنـه
دـقـیق ـبه ود، پس از ـبـحث و اـصالح و ـت ده ـب دوـین ـش ان، ـت وـن ـست ـی وـنـی زب کـم س، ـح راـن ان کـنـف زـب ـمـی
تصویب رسید.  در ادامه نکات کلیدی این بیانیه جهت اطالع خوانندگان نامه مردم گزارش می شود.
در ـنوزدـهم و ـبـیـستم ژوـئن ـسال 2003 ، اـحزاب کـموـنـیـسـتی و کارگری جـهان در اجالـسی تـحت عـنوان
«کـموـنـیـست ـها و ـجـنـبش ـبر ـضد ـجنگ و ـجـهاـنی ـشدن ـسرـمایه داری»، در آتن پایـتـخت ـیوـنان ـشرکت
د ا رـش ـطه ـب ر در راـب ات چـشمگـی رـبـی اـنی و ـتـج اع ـجـه ورد اوـض دی در ـم رات ـمـفـی ـظ ادل ـن ـب د... و ـت کردـن
مبارزات مردم و جنبش های توده ای در مخالفت با جنگ و جهانی شدن سرمایه داری  انجام دادند.
اـحزاب ـشرکت کـنـنده ـبا ارزـیاـبی ـتـحوالت جـهاـنی در اـین دوره، بـخـصوص ـبـعد از ـمداخـله ـنـظاـمی
اـجم اک  ـتـه رـن رش ـخـط ور، گـسـت ال اـین کـش راق و اـشـغ ردم ـع رضـد ـم ا ـب ـی راـل ریکا، انگـلـیس و اـسـت آـم
امپریالیستی  و ـنادیده گرفتن خشن اصول و مـقررات قوانین جهانی را محکوم کردـند.این عمل بحران
ـسازـمان ـمـلل را ـعـمـیق ـتر کرده واز ـنـقش آن در راـبـطه ـبا ـحـفاـظت از ـصـلح و  ـحل ـصـلح آـمـیز درگـیری

بین کشور ها کاسته است.
ـتـعدادی از ـشرکت کـنـندگان ـبه گراـیـشات و ـمـشـخـصات ـسرـماـیه داری ـمـعاـصر اـشاره کردـند که،
ا رـیت  ـطـبـقات زـحـمتکش را ـب اـفع اکـث ده و ـمـن ر ـش زـت راـلی ـتـی ـیـب و ـل وـنی ـحـمالت اـقـتـصاد ـن راـیط کـن در ـش
اـلـیـسـتی اـعـمال ـمی ـشود، ـعواـقب ـجدی رو ـبه رو ـمی کـند. اـین ـتـعرـضات که از ـطرـیق ـموـسـسات امپرـی
اری از ـسـی ان اـست. ـب وـسـعه ـجـه ال ـت ای در ـح ورـه دن کـش اـن ادی کـش ار اـقـتـص وـجه ـبه اـسـتـعـم ـهمچـنـین ـمـت
ـسـخـنراـنان ـخاـطر ـنـشان کردـند که، اـین ـتـحوالت ـنـشان ـمی دـهـند که ـهـمه ـخـلق ـها و ـجـنـبش ـهای ـتوده
اـشـند. ر، ـمی ـب رـت اـبه ـقدرت ـب ریکا ـبه ـمـث اـیه اـنـحـصاری، و ـقدرت آـم ورد ـتـهدـید ـجدی ـسرـم ا ـم ای آن ـه
ـبرـخی از ـشرکت کـنـندگان اـین نگراـنی را اـبراز کردـند که ـتـهاـجم کـنوـنی ـبه ـتـحوالـتی ارـتـباط دارد که
اـهنگ رـین و ـهـم وـسـعه وـسـیع ـت از ـبه ـت دگان ـنـی ـسـتی دارـند.   ـشرکت کـنـن اـشـی اـهت ـبه گراـیش ـهای ـف ـشـب
ـترـین اـقدام ـممکن ـبه ـمـنـظور ـمـقاـبـله ـبا اـین وـضـعـیت ـخـطرـناک از ـطریق ـتـغـیـیر در ـموازنه اـمروزـین ـنـیروـها
رار د ـق اکـی ورد ـت ردـمی ـم ای ـم زاب و ـجـنـبش ـه ـطـقه ای و ـبـین اـلـمـلـلی را از ـطرف اـح در ـسـطح ـمـلی، ـمـن

دادند. 
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ان ـمـلل اـمه 1483 سـازـم ـن ـطـع دگان اـجالس، ـق ـن ظـر شـرکت کـن از ـن
ار ـمـنـفی ـسـی ده ـب راق، یک پدـی ا ـع ـطه ـب اه ـمه 2003 ، در راـب وـبه 22 ـم ـمـص
اـبه ـث وـصـیف ـتجـاوزگران ـبه ـم ا ـت اـمه اـین ـتجـاوز را ـب ـن ـطـع اـست.  اـین ـق
اـنوـنـیت ـمی ـبـخـشد.  ـقـبول دکـترـین ـحـمالت پـیش «ـنـیروـهای اـشـغالگر» ـق
گـیرـنده در ـهـمـین ـقطـعـناـمه ـبه ـعـنوان اـمری ـبـسـیار ـخـطرـناک ارزـیاـبی ـشد.
اـمـبر 2001 ـتوـسط آـمریکا ـبه کار گرـفـته اـین دکـترـین که ـبـعد از 11 سپـت
ده االت ـمـتـح وـنی اـی ا هژـم ورـتی ـب روـیی را که ـبه ـص ـی ر ـن ده اـست ، ـه ـش
اـشد، ـتـهدـید ـمی کـند.  ـهـماـنـند ـتـهدـیداـتی که ـهم اکـنون ـعـلـیه ـمـخاـلف ـب
ـسورـیه و اـیران اـنـجام ـمی گـیردو ـممکن اـست ـبه گـسـترش ـجنگ ـمـنـجر
شـور خـود  و ـن رـطـبق ـم د ـب اـی ان ـمـلل ـمی ـب ازـم د که ـس د ـش اکـی گردد. ـت
کـنواـنسیون 1949 ژـنو ـمسـئولیت را به دوش گـیرد وامنـیت زندگی ـمردم
ـساـنی در ـعراق ـشـتر ـحـقوق اـن ـعراق را ـتـضـمـین کـند، و از ـضاـیع ـشدن ـبـی

توسط نیروهای اشغالگرجلوگیری کند.
ـتـهدـیدات دوـلت آـمریکا ـبر ـضد اـیران ، ـمی ـتواـند کل ـمـنـطـقه را ـبه
ـجنک و ـناـبودی بکـشاـند. ـحـمـله اـحـتـماـلی ـنـظاـمی آـمریکا به اـیران نه ـتـنـها
ی ـرـق ـت ـای ـصـلح ـطـلب و ـم ـرکـتـه ی ـح ـاـم ـم ـران ـبلکه ـت ـردم اـی ـرای ـم ـب
دگان اـجالس ود.  ـشرکت کـنـن ار ـخواـهد ـب اـجـعه ـب ان ـف وکرات ـجـه ودـم
اـید ـتوـسط ـمردم اـیران و ـنـیروـهای ـتاکـید کردـند که آـیـنده اـیران ـفـقط ـب
مترقی و دموکرات این کشور  رقم بخورد و نه نیروهایی که سرنخشان

در خارج است.
االت ـمـتـحده در ای اـی اـنـیه ـه ـی ا ـب ـطه ـب دگان ـهمچـنـین در راـب رـکت ـکـنـن ـش
ـمورد بکارگـیری ـتـسـلـیـحات اـتـمی و ـنـیز ـشـتاب ـبـخـشـیدن ـبه ـبرـناـمه ـتوـلـید
وشکی اع ـم اـمه «دـف رـن ریکا، ـتـحت ـب ای اـتـمی آـم د» ـسالح ـه دـی ـسل ـج «ـن
د ـی وـل ان ـمـنع ـت دود» که در ـنـقض پـیـم وشکی ـمـح اع ـم ری» و «دـف راـس ـس
ـموشک ـهای ـضد ـباـلـیـسـتیکی وـخـنـثی کـنـنده ـمـصوـبه ـهای ـخلع ـتدرـیـجی
ـسالح ـهای اـتـمی اـسـتارت و ـساـلت ـمی ـباـشـند، ـموـضع گـیری کردـند.
اـین ـموـضوع ـبرـجـسته ـشد که ـنـظاـمی کردن رواـبط ـبـین اـلمـللی جـنـبه ـهای
ـخـطرـناک ـتری به ـخود  ـمی گـیرد و تـهدـید درگـیری ـهای ـنـظامی ـجدـید
ـبه دـلـیل رـقاـبت ـها و ـمداـخالت گـسـترش ـمی ـیاـبـند. چـندـین ـسـخـنران در
ـسه «گروه 8» دراوضـاع ـته شـده در ـجـل مـات  گرـف ـی ـم ـص مـورد ـنـقش ـت
روی ـی ـصـمـیم آن ـبه اـیجـاد ـن ان، و ـنـقش اـتحـادـیه اروپا و ـت اـسی ـجـه ـسـی
ودر اـت رـین ـجدـید ـن داـخـله گر  «ـنـیروی واکـنش ـسرـیع»، و دکـت ـظاـمی ـم ـن
د. د کردـن اکـی رش آن ـت ز گـسـت ـی راـنه و ـن شگـی ظـاـمی پـی ا ـحـمـله ـن ـطه ـب راـب
مـاـمی ـسم ـمعـاصـر ـت ـی اـل سـاـله که  امپرـی دگان روی اـین ـم ـن شـرکت کـن
بشریت را هدف گرفته و صلح جهانی ، امنیت و ثبات جهانی در خطر

است،توافق نظر داشتند.
ـمورد ـتاکـید ـقرار گرـفت که ـبررـغم ـتـشدـید ـتـهاـجـمات امپرـیاـلـیـسـتی
ـنـده اـین دوره ـیـد وارکـن ـئـله ـمـهم و اـم ـس ـبـر 2001 ، ـم ـبـعـد ار 11 سپـتـاـم
ای رـضد ـجنگ ـه ا ـب ـسـیج ـعـموـمی ـمردم و عکس اـلـعـمل آـنـه گـسـترش ـب
اال در ان و ـح ـسـت اـن ر ضـد ـجنگ در اـفـغ ورد اول آن ـب ـسـتی  ( ـم ـی اـل امپرـی

عراق) است.
ر اـلـیـسم ـب اـنـیه ـهای امپرـی اری از ـشرکت کـنـندگان ـعـملکرد و ـبـی ـسـی ـب
ا و ـهمچـنـین ـجـمـهوری ـخـلق کره اورد ـهای ـمردم کوـب ا و دـسـت ـضد کوـب
اـمـبرده را اـعالم را ـمحکوم کردـند. آـنـها ـهـمـبـستگی ـخود ـبا کـشورـهای ـن
ر ـضد رابکاراـنه و ـتـهدـیدات ـب کرده و درـخواـست کردـند که اـعـمال ـخ

مردم این کشورها متوقف شود.
ارزه ـمردم ـفـلـسـطـین را ـمورد ـشرکت کـنـندگان ـحـماـیت ـخود از ـمـب

د, اـلـفت کردـن ارزات ـمـخ ـسـتی زدن ـبه اـین ـمـب رورـی رچـسب ـت ا  ـب د، وـب رار دادـن د ـق اکـی ـت
اـشـغالگران اـسراـئـیـلی را ـتـنـها ـمـنـشا ـخـشوـنت در ـمـنـطقه ـشـمردـند. راه پـیـماـیی ـبرای اـعالم
ور رای کـسب  کـش ردم ـب ـسـطـین و ـتالش اـین ـم ردم ـفـل ادالـنه ـم ارزه ـع ا ـمـب ـستگی ـب ـهـمـب
ـمـسـتـقل و پاـیدار ـخود ـبا پاـیـتـخـتی اورـشـلـیم ـشرـقی ـباـید در ـسراـسر ـجـهان گـسـترش ـیاـبد.
روـهای ـصـلح دوـست اـسراـئـیل اـعالم کرده و ـشرکت کـنـندگان ـحـماـیت ـخود را از ـنـی
اـطق ازی در ـمـن رـب ام ـخدـمت ـس راـئـیـلی ـبه اـنـج ان اـس واـن اـلـفت ـج وج ـمـخ ـبـخـصوص ـبه ـم
وـجه ویژه ـیی کردـند. ـشرکت کـنـندگان دان ،ـت اـلی ـحـتی در ـصورت ـمـجازات زـن اـشـغ
اداـمه اـشـغال اراـضی ـسورـیه و ـلـبـنان را ـمحکوم کرده و ـخواـسـتار ـفراـخواـندن ـنـیروـهای
ای  242 ، 338و 194 اـمه ـه ـن ـطـع ر ـطـبق ـق دگان ـب اـهـن اـمی پـن ـم ازگـشت ـت ـیـلی و ـب راـئ اـس
ردم ا ـم ود ـب ـستگی ـخ راـنس ـهـمـب دگان کـنـف د. ـشرکت کـنـن دـن ان ـمـلل  ـش ازـم وـبه ـس ـمـص
قبرس و تالش های آنان در جهت تامین یک راه حل فدرالی بر اساس  مصوبه های
دد دت ارـضی ـمـج رکـیه و وـح اـمی ـت ـظ الگر ـن ای اـشـغ روـه ـی روج ـن ان ـمـلل ، و ـخ ازـم ـس
کـشور ـقـبرس اعالم و ـتاکـید کردـند که اـین اـمر در مـنطـقه ـشرق ـمدـیـترانه صـلح و ثـبات

خواهد آورد.
ـسـخـنراـنان ـمـتـعدد ـضـمن اـشاره ـبه اـقداـماـتی که ـنـماـیشگر ـبـیداری و روح ـمـبارزه و
ـمـقاوـمت در ـجـنـبش کارگری و ـسـندیکاـیی و ـتـقوـیت ـحـضور ـنـیروـهای آگاه ـبه ـمـناـفع
ـشـخص ای ـم واـست ـه رای در ـخ ارزات ـب وـسـعه ـمـب د، ـت اـش ـطـبـقه در درون ـجـنـبش ـمی ـب
اـلـیت ارـحـماـیت از آن ـها ـشدـند. ـنـیاز ـبه ـتوـسـعه ـفـع ـسـته و ـخواـسـت کارگران را ـبرـحق داـن
در ـمحـیط ـهای کاری ، و تـقوـیت نـیروـهای ـطبـقاتی در ـجـنـبش اتـحادیه ـیی و کارگری

مورد تاکید قرار گرفت.
اـنی و ـنـقش اـیه داری ـجـه رـم د ـجنگ، ـس ورد ـجـنـبش ـض دکان در ـم رکت کـنـن ـش
د وان ـجـنـبش ـض و ـت اـلی که از یکـس د. در ـح ر کردـن ـظ ادل ـن ـب ا در آن ـت ـست ـه وـنـی کـم
اـفـته، از ـسوی زاـیش ـی اگوـنی اشکال آن، اـف اـیه داری، درـعـین  گوـن رـم اـنی ـشدن ـس ـجـه
دیگر برخوردهای درون صفوف آن در رابطه باگرایش ها و آماج خواست های آن

برجسته تر شده است.
ز ـی زاب کارگری و ـن وـنـیـست و اـح زاب کـم ال از اـح اـیت ـفـع اـست ـحـم از ـبه ـسـی ـی ـن
اـیت از از ـبه ـحـم ـی ران ـن دـین ـسـخـن رار گرـفت. چـن د ـق اکـی ورد ـت ردـمی ـم ای ـم ـجـنـبش ـه
اره ورد اـش ـسـتی کارگری را ـم وـنـی زاب کـم رـخی از اـح وـسط ـب ده ـت ام ـش اـبتکارات اـنـج

قرار دادند. ازجمله چنین ابتکاراتی به موارد زیرند:
ا ـمردم کوـبا، ـخواـست آزادی پـنج ـمـیـهن پرـست  کوـباـئی که ـبه * کارزار ـهـمـبـستگی ـب
داـنی ـهـسـتـند- ریکا  زـن اـمی در آـم ـسـتـقر در ـمـی رورـیـست ـم ا گروه ـهای ـت ارزه ـب ـعـلت ـمـب

همچنین مبارزه برای برداشتن محاصره اقتصادی امریکا بر ضد کوبا.
*اـبتکاراـتی درمـخالـفت ـبا ـطرح ـهای  ـباز ـسازی ـنولـیـبراـلی اقـتـصاد  اـمریکای التـین

و کشور های حوزه کارائیب.
*ـهـماـهنگ ـنـمودن مـخاـلـفت ـبر ـضد ـطرح ـهای آـمریکا و اتـحادـیه اروپا در جـهت

تحت کنترل گرفتن اقتصادهای کشور های عرب( مغرب و مشرق)
رـهنگی و ارـمـجدد اـقـتـصادی ، ـف رای اـسـتـعـم ا ـب اـلـیـست ـه ا ـتالش ـهای  امپرـی ارزه ـب * ـمـب

سیاسی کشور های «جهان سوم»
* پـیوسـتن به اـبتکارـهای  فـعال ـبرای ـهـماـهنگ کردن فـعاـلیت اـحزاب کـمونـیـستی-
زون زاـیش روزاـف وـجه ـبه اـف ا ـت اـیه داری، ـب رـم اـنی ـشدن ـس ا ـجـه اـلـفت ـب کارگری در ـمـخ

جنبش های مخالفت باسیاستهای دول امپریالیستی و شرکتهای چند ملیتی.
ـشرکت کـنـندگان ـنـیاز ـبه اداـمه و اـفزاـیش ـجـلـسات اـحزاب کارگری و کـموـنـیـسـتی را
ـمـلـلی و ر در ـسـطح ـبـین اـل ـسات وـسـیع ـت از ـبه ـجـل ـی د، ـهمچـنـین ـن رار دادـن د ـق اکـی ورد ـت ـم
رار دادـند. اکـید ـق ا ـموـضوـعات ـمورد ـعالـقه  ـمورد ـت ـهمچـنـین ـمـنـطـقه ـیی را در راـبـطه ـب
ـتالش ـبرای ـبرگزاری ـجـلـسات اـحزاب در راـبـطه ـبا رـخداد ـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـبزرگ ـبه
وـجه ورد ـت ا ـم دگاه ـه زدیک کردن دـی ررـسی ـمـشـترک و ـجـمـعی و ـن ـمـنـظور ـحـصول ـب
رار اـنی» که ـق اـعی ـجـه اـیی اـجـتـم ان «گردـهـم رـی رـصـتی در ـج رار گرـفت. اـین چـنـین ـف ـق

است سال آینده (2004) در مومبائی در هند برگزار گردد، ایجاد خواهد شد.

ادامه نکته هایی از بیانیه نهایی ...



اـتوری ا ـجنگ و دیکـت ـبرای آزادـیـهای دـموکراـتیک و ـحـقوق ـبـشر و ـمـخاـلـفت ـب
ا پیچـیدگی اـثـیر ـخوب ، ـنـقش اـساـسی داـشت . اـم وـقـعـیت و ـت اـبی ـم ازـی ،ـهـمه در ـب
رار دارد ر کـشور ـق راـب ادی که در ـب ـشراـیط ـحاـصل از ـجنگ و ـنـیز ـمشکالت زـی
اـتی چون اـئل ـحـی ـس وده و ـم ـسـیج ـنـم ردم را ـب ود که ـم زم ـنـم ان ـحزب را ـمـل ازـم ـس

تامین مایحتاج زندگی و ادامه خال قدرت را بین مردم مطرح کند .
ده رکز ـش ای کارگری ـمـتـم ادـیه ـه وکراـسی و اـتـح ازی دـم از ـس ر ـب ـتالش ـب
ا اـلـه ـشـجوـیی و داـنش آـموزی ـبـعد از ـس ان، داـن واـن ان، ـج ان ـهای زـن ازـم اـست، ـس
اـلـیت ـعـلـنی ـخود را آـغاز کردـند. کارگران ـبرای اـیـجاد اـتـحادـیه کار ـمـخـفی  ـفـع
ظـاهـرات راه یکاری ـت رش ـب ـیه گـسـت اال زده و ـعـل ـین ـب ـت هـای ـمـلی کارگری آـس
ـطه بـا ـحقـوق تـراـضی در راـب ظـاهـرات اـع ـین ـت ـته اوـل نـد . در مـاه گذـش ـت انـداـخ
کارگران درکمپاـنی ـهای اـمریکاـیی و چـند ـمـلـیـتی در ـبـصره که ـتوـسط اـتـحادـیه
دـموکراـتیک کارگران ـسازـماـندـهی ـشده ـبود ـصورت گرـفت . ضـمـنا کـمونـیـست
رکت داـشـته و در االـنه ـش ر ـفـع ـش وق ـب اـسـیس ـحـق ـت داـل دـی ای ـج ان ـه ازـم ا در ـس ـه
د . ری دارـن وـث ای رژـیم ـصدام کمک ـم اـی ـشـتـناک ـبـق ار وـح ای کـشف آـث ـتالـشـه
کشف گورـهای دسته ـجمعی که آـمار مفـقود ـشدگان سـیصد ـهزار نـفر ـبرآورده
ـمی ـشود و ـلـیـست ـبـلـند زـنداـنـیان ـسـیاـسی اـعدام ـشده که ـشامل ـصدـها کـموـنـیـست

که تعداد زیادی از انها رفقای زن هستند. 
ـحزب ـهمچـنـین در اـحـیاء و ـحـماـیت از ـفـعاـلـیت ـهای ـمـخـتـلف ـفرـهنگی ـفـعال
دادـهای ـجوان ولکـلوریک ـبـخـصوص اـسـتـع ر و ـف اـت اـشد و از گروـهـهای ـتـئ ـمی ـب
ـحـماـیت ـمی کـند و ـفـعاـلـیت ـهای اـحـیای ـفرـهنگی  اـمری واـجب  و ـحـیاـتی ـبرای
ـساـخـتن مـجدد ـجامعه  و ـترـمـیم زـخم ـهای آن و ـبرـقراری پایه ـهای ـمـناـسب ـبرای
راری رـق وکراـتیک و آزاد ضـروری اـست. و یک ـتالش ـمـهم دیگر ـب راق دـم ـع
کـمـیـته ـهای ـهـماـهنگی ـسـیاـسی مـحـلی در ـبـغداد و ـساـیر ـشـهرـها اـست.  اـین کـمـیـته
ـها درـبر گـیرـنده ـنـماـیـندگان ـسازـمان ـهای ـمـخـتـلف ـسـیاـسی ـبرای کمک ـبه ـبـسـیج
ـطح ـتهـای آـنهـا در ـس ز اـنعکاس درخـواـس ـی اـفع آـنهـا و ـن ـن دگی ـم ـن مـاـی ردم و ـن ـم
ا ـمـسـئوـلـین حکوـمت ـمـحـلی اـست. در ـشـهرـهای ـبزرگ  ـمـبارزه ـبزرگ ـسـیاـسی ـب
اـشـغالگر در ـجرـیان اـست آـنان ـحق ـطـبـیـعی ـمردم را در اـنـتـخاب ـنـماـیـندگان ـخود
ا ـبه وضـوح یگانگی ـنجـا ـم د.  در اـی رـن ده ـمی گـی ادـی ور ـمـحـلی ـن رای اداره اـم ـب

مبارزه برای دموکراسی و استقالل و بر قراری حق حاکمیت را می بینیم.

وـنی وجـود دارد؟ ـشمـا چگوـنه از طـراـتی در اوضـاع کـن وال : چه ـخ ـسـئ
اـمـنـیت و اـیـمـنی اـعـضاء و ـسازـمان ـحزب در اـین ـشراـیط پرـتالـطم ـمـحاـفـظت ـمی

کنید؟  
اد اـست و دـلـیل راـیط ـخـطر زـی ـجواب : کاـمال آشکار اـست که در اـین ـش
آن ـهم ـخال ـقدرت، ـعملکرد ـبـقاـیای رژـیم خـلع ـید ـشده و ـعدم اـمـنـیت اـست که
ـشدـید ـمی ـشود.  ـفـقط دوـلت اـئـتالـفی- الگر ـت ریکاـیی اـشـغ روـهای اـم ا اـعـمال ـنـی ـب
ـتـقالل و دار و کشـور را ـبه طـرف اـس د شـراـیط را پاـی واـن ـتقـاـلی  عـراق ـمی ـت اـن
د اـی ا ـحزب ـب دـه دـی ر رـغم ـخـطرات و ـتـه ازـسازی ـسوق دـهد.  ـب وکراـسی و ـب دـم
از وده ای را ـب وکراـتیک ـت د و یک ـجـنـبش ـعـمـیق دـم اـسی را اداـمه دـه کار ـسـی

سازی کند و این عمده ترین وظیفه حزب است.
الزـمه ـساـخـتن چـنـین ـجـنـبـشی، ـنه ـتـنـها ـمـقاـبـله ـبا ـتـهدـیدـها و ـخـطرات  چـندـین
وق رای ـحـق ردم ـب ارزه ـم ری در ـمـب اـمـین رـهـب رای ـت اـنـبه اـست، ـبلکه ـهمچـنـین ـب ـج

دموکراتیک ، استقالل ملی و عدالت اجتماعی ضروری و حیاتی می باشد .
در اـین ـموقـعـیت ـسـیاـسی ـما ـباـید ـخـطرـهای ـجاری را دـیده و ـنـحوه مـقابـله ـبا آن
را ـبداـنـیم ، اـلـبته ـبا ـتوجه ـبه ـتـجرـبه ـمـبارزه ـطوالـنی ـحزب در رژـیمـهای دیکـتاـتوری

متوالی سازماندهی مناسب در این شرایط ضروری است. 

ا و ـحـمـله و کـشـتن ـنـیروـهای ر درگـیری ـه ـسـئوال: گزارـشات روزاـنه ـمـبـنی ـب
اـنه ـعـلـیه ـسـلـح ای ـم اوـمـتـه اء اـین ـمـق ـش د ـمـن واـنـی د ، ـمی ـت راق ـمی رـس ریکاـیی از ـع اـم

نیروهای اشغالگر امریکایی  انگلیسی را توضیح دهید ؟

ریکاـیی ازان اـم رـخی از اـین ـحـمـله هـا ـبه سـرـب ـست که ـب ـی واب : شکی ـن ـج
ا ـبه دـلـیل رـخی از آـنـه ا ـب رد اـم ام ـمی گـی ده اـنـج رنگون ـش ای رژـیم ـس اـی وـسط ـبـق ـت
دـخاـلت ـبی دـلیل و ـخـشن ـنـیروـهای اـمریکاـیی در اـمور داخـلی ـمردم اـست. اـفزاـیش
اـبل اـین چـنـین عکس اـلـعـمل ـهاـیی ـیدـلـیل ـخالء ـقدرت و ـبـحران ـسـیاـسی ـموـجود ـق
رای اـلی ـب ـتـق راری دوـلت اـن ر ـق رـفت در ـجـهت ـب ـش دی پـی ار اـست. ـبه دـلـیل کـن ـظ ـت اـن
اداره کـشور واـتـمام ـسرـیع اـشـغال کـشور ، ـمـقاوـمت و ـخـشم ـعـظـیـمی در ـبـین ـمردم

وجود دارد .
ـسـئوال: ـبـعد از ـسه دـهه ـسرکوب و دو دـهه ـجنگ و ـتـخرـیب ـعراق، ـنـیاز ـبه
د؟ ری ـمی کـن ازی دارد، چه کـسی اـین  کار را رـهـب ازـس رای ـب ـظـیم ـب کارزاری ـع

حزب شما در این عرصه چه برنامه ای دارد؟
ـیع اـست که ـظـیم و وـس ـیـفه ـیی ـع ازسـازی کشـور ـبه راـسـتی وـظ واب : ـب ـج

شدیداٌ وابسته به روند سیاسی و  ساختن دولت قانونی ودموکراتیک می باشد.
اولوـیت  باـید به ـبازـسازی ـخدمات پاـیه ای ( برق و آب و ....) و ـساـختارـهای آنـها
و ـنـیز ـسـیـسـتم درـمان و آـموزش داده ـشود.  ـخـسارات وارده ـبه ـصـنـعت ـنـفت ـبر اـثر

غارت و چپاول ، حدود هشتصد میلیون دالر آمریکایی بر آورد شده است.
اـقداـمات اـضـطراری پایه ای در جـهت ـباز ـسازی اـقـتـصادی و اـفزاـیش ـبیکاری
(70 درصد) انجام پذیرد . به موازات آن، برنامه سهمیه بندی غذا زیرنظرسازمان
ملل باید ادامه یابد تا از تامین نیازهای دو- سوم جمعیت عراق مطمئن گردیم.  
ـتصـادی ازی اـق ازـس ریکا در ـب داف آـم ورد اـه ای ـعـمـیـقی در ـم ا نگراـنی ـه اـم
وـجود دارد. آـمریکاـیی ـها ـمـیـخواـهـند  ـبه ـطرف ازاد ـسازی  کاـمل اـقـتـصادی پـیش
ار کمپاـنی اـبع در اـخـتـی رار دادن ـمـن ار ـق اـبودی ـبـخش ـعـموـمی و دراـخـتـی ا ـن روـند؛  ـب ـب
ـهای ـخارـجی اـقـتـصاد ـمـلی ـعراق  را ـبه اـقـتـصاد  ـسرـماـیه داری ـجـهاـنی پـیوـند دـهـند.
ا در ریکاـیی ـه وـسط آـم ام گرـفـته ـت داـمات اـنـج ا اـق ر ـمی رـسد ـب ا ـبـنـظ اـین نگراـنی ـه
واگذاری ـقراردادـهای ـسود آور و کالن در ـبـخش ـهای اـساـسی وپاـیه ای  کـشور
ـبه کمپاـنی ـهاـیی ـمثل بچـتل ،ـهاـلی ـبرـتون، ـبـیـشـتر ـمی ـشود.  اـین ـقراردادـها ، ـطی ده
سال آیـنده بیش از دهها ـمیلیارد دالر ـهزینه خواـهد داشت. و بررغم ادـعای حفظ
ای ان ـمی دـهد که واـشنگـتن ـطرح ـه ـش دارک ـن واـهد و ـم راق، ـش ردم ـع ـحـقوق ـم
اـمل ـبـخش کـلـیدی و رای پروژه ـهای اـساـسی و اـقـتـصاد ـمـلی ـعراق ـش ـشـخـصی ـب ـم
اـسی دیگر اـعالم کرده روـهای ـسـی اـیر ـنـی ا ـس ا ـهـمراه ـب اـتی  ـنـفت دارد. ـحزب  ـم ـحـی
اـنوـنی که ـتوـسط ـمردم ـبـطور دـموکراـتیک اـنـتـخاب ـشده وـلـین ـق اـند که  ـفـقط ـمـسـئ
اـند حق حل ـمـساـئل اـسـتراتژیک ـماـنـند ـمـساله اـقـتـصاد و ـبـخش ـنـفت را دارـند. و اـین

حق انکار ناپذیر مردم عراق است.
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جهان.
ال 1376، ـضـمن اه ـس ود، در ـبـهـمن ـم ارـمـین کنگره ـخ ا سپس در چـه ـحزب ـم
دوم دوم راـن ردم در رـف ارـیـخی ـم روزی ـت ور، پس از پـی اـبی وـضـعـیت کـش ارزـی
ـخرداد، و ـتوـطـئه ـهای وـسـیع ارـتـجاع ـبرای ـبه شکـست کـشاـندن ـجـنـبش ـمردـمی
اـمـعه و ـجـنـبش ـبه اـین راـیط ـعـیـنی و ذـهـنی ـج اـبی ـش ات، و ارزـی رای اـصالـح ـب
ار ـحاکـمـیت اـسـتـبداد ـمـطـلق ـقرون وـسـطاـیی وـجه ـبه  ـساـخـت ا ـت ـنـتـیـجه رـسـید که ـب
در ـمـیـهن ـما، و ـمـماـشات و ـتـسـلـیم ـطـلـبی ـنـیروـهای ـمدـعی اـصالـحات در درون
ـحاکـمـیت، یگانه راه ادامه و ـبـسط روـند اصالـحات و تـحقق ـخواـست و آرـمان
ای روـه ا و ـنـی روـه اد ـجـبـهه وـسـیـعی از ـهـمه ـنـی ا اـیـج وده ـه ای ـجـنـبش ـعـظـیم ـت ـه
سـیاـسی و اـحزاب و شخـصیت ـهای ـضد اسـتـبداد و ـضد دیکـتاـتوری ـحول یک
وکراـتیک در ایگزـین ـمـلی و دـم اد یک ـج رای اـیـج داـقل ـب ـشـترک ـح اـمه ـم رـن ـب
اـبی و ال گذـشـته اـهـمـیت اـین ارزـی وـنی اـست. در ـس دادی کـن اـبل رژـیم اـسـتـب ـمـق
ـنـظرات ـبـیش از پـیش ـمورد ـتوجه ـنـیروـهای مـخـتلف ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی کـشور
اد ـعـمل، اگون در زـمـیـنه ـضرورت اـتـح ای گوـن وان ـه راـخ رار گرـفـته اـست. ـف ـق
اـمه ـهای گوـناگون که ـبه اـمـضای ـصدـها ـتن از ـفـعاالن اـنـیه ـهای ـمـشـترک و ـن ـبـی
ـسـیاـسی - اـجـتـماـعی رـسـیده اـست ـهمگی ـبر ـبـنـیان اـین ارزـیاـبی اـسـتوار اـست که
ـتـقالل و ـتقـدان ـبه آزادی، اـس ـمه ـمـع وـنی اـتحـاد ـعـمل ـه وـضـعـیت حـسـاس کـن
اـید در اـین زـمـیـنه گام ـهای ـعـمـلی ـعداـلت را ـطـلب ـمی کـند و ـخالـصه اـینکه ـب
ردـمی دـیم که ـجـنـبش ـم د کـلی ـمـعـتـق ال از اـین روـن ا ـضـمن اـسـتـقـب رداـشت. ـم ـب
اـبی ـبه اـین ـمـهم ـهـنوز راه پر پیچ و ـخـمی را در پـیش دارد. ا دـست ـی ا ـت ـمـیـهن ـم
ا و اـعالـمـیه اـیـنه ـه ـی وـجه الزم ـبه آن در اـین گوـنه ـب وز ـت اـسی ـیی که ـهـن نکـته اـس
ا و ـهای ـمـشـترک کـمـتر ـمالـحـظه ـمی ـشود اـین اـست که گردـهم آـمدن ـنـیروـه
ـشـخـصـیت ـهای ـسـیاـسی گوـناگون ـتنـها ـبا ـمذاکره چـند ـجاـنبه ـنـیروـهای ـسـیاـسی،
ظـرات و در ـعـین حـال یـز از فـرـقه گراـیی و  ـتـحـمـیل ـن طـاف ـعـمل و پرـه اـنـع
اـحترام ـمتـقابل به نـظرات مـخالف امکان پذـیر است. تـجربه ـهای ـموفق ـتاریخی
ـنـشان داده اـست (از ـجمله تـجرـبه ـتشکیل کنگره ـمـلی آـفریـقا و ـسازـمان آزادی
ـین ال 1323) که چـن ران در ـس رـبه «ـجـبـهه آزادی» در اـی ـطـین و ـتـج ـس ـبـخش ـفـل
اـسی و ای ـسـی ان ـه ازـم زاب، ـس د که اـح وده اـن وـفق ـب اـیی آن ـهنگام ـم ـجـبـهه ـه
ـشـخـصـیت ـهای اـجـتـماـعی ـبا ـحـفظ آرـمان ـها و عـقاـید ـخود و اـحـترام ـبه ـنـظرات
دیگران ـتواـنـسـته اـند ـحول اـساـسی ـترـین مـعـضالت و ـمـساـیل پـیش روی ـجـنـبش

به توافق بر سر یک برنامه حداقل مبارزاتی برسند. 
وـجه اـست اـبل ـت اگون ـق ا و اـعالـمـیه ـهای گوـن اـنـیه ـه نکـته دیگری که در ـبـی
ا آن ـضروری اـست. در ـحاـلی که پدـیده ـسازـمان گرـیزی اـست که ـبرـخورد ـب
در اـیران چـنـین روـندی ـمی ـتواـند ـبه دـلیل «ـغـیر ـقاـنوـنی» ـبودن ـتـماـمی اـحزاب و
ـسازـمان ـهای ـسـیاـسی کـشور ـتوـجـیه ـشود وـلی ـبازـتاب آن در ـخارج از کـشور
ایگزـین راد ـج اس آن اـف ر اـس ده ـیی اـست که ـب د نگران کـنـن انگر روـن ـش ا ـن ـنـه ـت
ر د. اصـوالٌ ـجـبـهه ـیی که ـمتکی ـب اـسی ـمی شـوـن ای ـسـی ان ـه احـزاب و سـازـم
اـسی - ای ـسـی واـست ـه ا و ـخ ان ـه ده آرـم اب دـهـن ازـت اـعی و ـب ای اـجـتـم روـه ـنـی
اـجـتـماـعی آـنان ـنـباـشد ـنـمی ـتواـند ـبه ـعـنوان یک ـنـیروی ـموـثر در ـحـیات ـسـیاـسی
أکـید کرده اـست ارـها ـت ا در ـسال ـهای اـخـیر ـب ا کـند. ـحزب ـم کـشور ـنـقـشی اـیـف
ـمـله کارگران، ـمـاـعی از ـج ـت ـیـروـهـای اـج ـیع ـن ـنـهـا ـبـا ـسـازـمـان دـهی وـس که ـت
زـحـمتکـشان، ـجواـنان، داـنـشـجوـیان و زـنان ـمـبارز ـمی ـتوان ارـتـجاع ـحاکم را ـبه
ان ازـم زاب و ـس ر اـساس چـنـین درکی اـست که اـح ـشـیـنی وادار کرد. ـب ـعـقب ـن
ـهای ـسـیاـسی ـبا پایگاه ـهای اـجـتـماـعی ـمتـفاوت ـباـید ـنـقش اـساـسی ـیی در شکل
ای د.  ـحضـور ـشـخـصـیت ـه اـشـن ده داـشـته ـب ر ـعـه دی ـب دـهی چـنـین ـجـبـهه واـح
د ـبه ـنـقش واـن واه در چـنـین ـجـبـهه ـیی ـمی ـت رـقی و آزادی ـخ اـسی، ـمـت رد ـسـی ـمـنـف
ـبـسیج گرانه ـجبهه کمک کـند وـلی هـمان ـطور که پـیش ـتر اـشاره کردیم اـفراد

نمی توانند جایگزین احزاب، سازمان ها و نهادهای اجتماعی باشند.
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وـضـعـیت ـبه ـشدت ـبـحراـنی و ـحـساس کـشور وـظاـیف دـشوار و ـتارـیـخی ـیی راادامه «منشور آزادی»، جبهه واحد ...
وادث ور ـمی گذارد. ـح واه کـش رـقی و آزادی ـخ ای ـمـت روـه ـی ر دوش تک تک ـن ـب
ای زدوران وـلی ـفـقـیه ـبه داـنشگاه ـه ر کـشور، از ـجـمـله ـحـمـله وـسـیع ـم ـهـفـته ـهای اـخـی
اک رـن ـط داـخالت ـمخـرب و ـخ ار ـم زاران ـمخـاـلف، در کـن ری ـه کشـور و دـستگـی
رای ا ـب ردم ـم وـشت ـمـیـهن و ـم رـن رـین ـعالـقه ـیی ـبه ـس ارـجی که کوچکـت روـهای ـخ ـنـی
د در ـمـجـموع وـضـعـیت دارـن اـعی ـن داـلت اـجـتـم اـبی ـبه آزادی، اـسـتـقالل و ـع دـست ـی
رای اـیـجاد یک ـشدـید ـتالش ـب رار داده اـست. ـت ا ـق اـبل ـم اکی را در ـمـق رـن ار ـخـط ـسـی ـب
د اد یک ـجـبـهه واـح رداـشـتن در راه اـیـج وکراـتیک و گام ـب رـقی و دـم ایگزـین ـمـت ـج
اـمه ـمـشـترکی ـبرای ـتـحـقق ـحـقوق ـبـشر و دـموکراـسی ـمی ـضد دیکـتاـتوری ـحول ـبرـن
اـبی ـبه رای دـست ـی ا ـب ردم ـمـیـهن ـم والـنی ـم وار و ـط ـسـتـین گام در راه دـش د ـنـخ واـن ـت
آزادی، اـستقالل و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـباـشد. ـما ـبار دیگر ـتـماـمی ـنـیروـها، ـسازـمان ـها،
اـحزاب و ـشـخـصـیت ـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه کـشور را ـبه ـمذاکره و دـست ـیاـبی
وـنی، ـیـعـنی اداـمه رژـیم والـیت ـشـترک کـن اـبل ـمـعـضل ـم ـشـترک در ـمـق ـبه راه ـحل ـم

فقیه فرا می خوانیم. 

آزادی برای بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی
ـبر اـساس گزارش ـخـبرگزاری ـها، 222 نـفر از اـفراد و ـشـخـصـیت ـهای ـسـیاـسی،
ر ای اـخـی ازداـشت ـه ا و ـب دادـه اره روـی راـضی درـب اـنـیه اـعـت ـی شگاـهی ـب رـهنگی و داـن ـف
ان ـکه ده اـست: «ـهمچـن ـیه آـم اـن ـی د.در اـین ـب ردـن اء ـک ـض وه اـم ران ـسه ـق اب ـبه ـس ـخـط
اطالع دارـید ـبه دـنـبال ـیک ـسـلـسـله ـناآراـمی ـها، ـتـظاـهرات و اـعـتراـضات داـنـشـجوـیی
اـنـها ـجـمع ـکـثـیری از داـنـشـجوـیان و ـفـعاالن ـطی ـهـفـته ـهای اـخـیر در ـتـهران و ـشـهرـسـت
راـنی، رـضا ـعـلـیـجاـنی، ر، اـمـیر ـطـی اـیان ـتـقی رـحـماـنی، ـهدی ـصاـب ـسـیاـسی از ـجـمـله آـق
اً وـم ؤـمـنی، ـمـحـسن ـسازگارا و... ـکه ـعـم ـعـلی اـکرـمی، ـمـهدی اـمـیـنی زاده، ـعـبداهللا ـم
ـتـقل ـشـده اـنـد.ـمـا ـن ـئـون اـسالـمی ـبـازداـشت و ـبه زـنـدان ـم ـبـرـخالف ـمـوازـین و ـش
ز از ارـهای ـخـشوـنت آـمـی راض ـبه اـین ـقـبـیل رـفـت اـمه ـضـمن اـعـت دگان اـین ـن اـکـنـن اـمـض
ـجـمـله ـحـمـله ـلـباس ـشـخـصی ـها ـبه ـکوی داـنشگاه و ـخوابگاهـهای داـنـشـجوـیان ـشـهـید
شگاـههـا و خـوابگاـههـای ـمـله ـبه داـن ـین ـح اـیی و... ـهمچـن ـب اـط ـب ـشـتی و ـعالـمه ـط ـبـه
وق اـنی ـحـق ـس اـقض اـن ده اـمـنـیت و ـن دـکـنـن دـی ور ـکه ـتـه ـش ای ـمـخـتـلف ـک اـنـه رـسـت ـشـه
ـشـهروـندان اـست ـخاـطرـنـشان ـمی ـسازـیم ـکه اداـمه اـین اـقداـمات ـخود ـعاـمل ـمـهـمی
ـسـتـمـسک درت ـمـلی و ـم زاـیش ـخـشوـنت و ـتـضـعـیف ـق راـضات، اـف رار اـعـت در اـسـتـم
دخالت خارجی است.»  بیانیه در انتها خواستار اقدامات عاجل زیر از سوی سران

رژیم شده است:
«ـبا ـعـناـیت ـبه ـموارد ـفوق ـکه در ـنـتـیـجه آـنـها ـبدـیـهـیـترـین اـصول ـحـقوق اـنـساـنی و
قانونی زـیر پا گذاشته شده است، اـنتظار داریم نـسبت به موارد ذیل اـقدام عاجل به
اـسی ـمـتوـقف گردد. ان و ـفـعاالن ـسـی ـشـجوـی وـنی داـن اـن رـق ازداـشت ـغـی ـعـمل آـید: 1- ـب
2- ـکـلـیه اـفراد ـبازداـشت ـشده ـکه ـبرـخالف ـقاـنون ـبازداـشت ـشده اـند، آزاد ـشوـند.
3- در ـصورـتی ـکه مـقاـمات ـقـضاـیی، ـمـسـتـنداـتی ـمـبـنی ـبر اتـهاـمات ـبازداـشت ـشدگان
دگی ـسـبت ـبه رـسـی ون ـن اـن اـبق ـق ـط ات ـم اـم وـقع اـتـه ا ـتـفـهـیم ـبه ـم د ـب ار دارـن ـی ـت در اـخ
اـتـهاـمات و ـتـشـکیل دادگاه ـعـلـنی ـمـطاـبق اصل 168 ـقاـنون اـساـسی ـبا ـحـضور وـکیل و
ازداـشت ـشدگان ـتا ـتـشـکـیل اً اـقدام ـشود. 4- در اـین ـصورت ـب ـهـیأت ـمـنـصـفه ـسرـیـع
دادگاه رـسـیدگی ـبه اـتـهاـمات اـمـکان ـمالـقات ـمـنـظم و ـمـسـتـمر وـکال و ـخاـنواده ـها ـبا
اـمالن اـصـلی ازات ـع اـکـمه و ـمـج رـفی، ـمـح راـهم گردد. 5- ـمـع دگان ـف ازداـشت ـش ـب
راد ـکه ـمـنـجر ـبه ـضرب و ر و ـحـمـله ـکـنـندگان ـبه اـف ا و آـشوب ـهای اـخـی اآراـمی ـه ـن
وری و اـست ـجـمـه دگان رـی اـیـن ـم رـکب از ـن أـتی ـم ده اـست. 6- ـهـی ان گردـی ـشـتم آـن
ررـسی ان را ـمورد ـب ا آـن رـخورد ـب ازداـشت ـشده ـمالـقات و ـنـحوه ـب راد ـب ا اـف ـمـجـلس ـب
اـنـیه از ـجـمـله اـساـمی  ـفرـهاد ـبـهـبـهاـنی، ـقرار دـهـند.»  در ـمـیان اـمـضاء کـنـندگان اـین ـبـی
اـبی، وـسـلی، ـعزت اهللا ـسـح اس ـت وـسـلی ـحـجـتی، ـغالـمـعـب ان، ـمـحـمد ـت ـحـبـیب اهللا پـیـم
اـکری، اـحـمد ـصدر راـهـیم ـش اـبی،اـب رـیدون ـسـح ز، ـف ـخـسرو ـسـیف، ـعـیـسی ـسـحرـخـی

حاج سید جوادی،هاشم صباغیان و  ابراهیم یزدی به چشم می خورد.
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«توافق های» اخیرفلسطین و اسرائیل
به سود کیست؟

در ـهـفته ـهای اـخـیر «ـتوافق» ـهاـیی که ـبـین اـسراـئیل و فـلـسـطـین ـصورت گرـفت ـبه ادـعای ـخـبرگزاری
وـسوم ـبه «ـنـقـشه راه» ادی اراـیه ـشده از ـسوی ـبوش ـم ـشـنـه ا در ـجـهت اـجرای ـطرح پـی ا ـنـخـسـتـین گام ـه ـه
ـبرای ایـجاد «صلح» ـبین اـسرائیل و ـفـلـسطـین ـبوده اـست. در بحـبوحه ـتـشدـید ـحمالت اـسراـئیل به فـلسـطیـنی
ر ا وزـی اـسر ـعرـفات پس از دـیدار ـب ا، ـی ـسـطـیـنی ـه اـنه از ـسوی ـفـل ا و ـعـمـلـیات ـتالـفی ـجوـی ار آـنـه ا و کـشـت ـه
اـمور ـخارجه اـیرـلـند در یک ـمـصاـحـبه ـمـطـبوـعاـتی اـعالم کرد که اـنـتـظار ـمی رود ـتا گروه ـهای ـحـماس و
اـسـین»ٌ، رـهـبر ـحـماس، ـنـیز در  26 ـجـهاد اـسالـمی ـعـمـلـیات ـنـظاـمی ـخود را ـمـتوـقف کـنـند. «ـشـیخ اـحـمد ـی
د رـض ات ـجنگی ـب رای ـتـعـلـیق ـعـمـلـی اس ـممکن اـست ـب وـنی گـفت که “ـحـم زـی وـی ژوـئن  در ـمصـاـحـبه ـتـل
اـسراـئیل آـمادگی داـشـته ـباـشد.» ـساـعـتی پس از اـین ـمـصاـحـبه، مـقاـمات اـسراـئـیـلی و ـفـلـسـطـیـنی اـعالم کردـند
ور اـمـنـیـتی رل اـم ـسـطـیـنی کـنـت اـمات ـفـل ای آن ـمـق ر ـمـبـن د که ـب اـمه ـجدـیدی» را اـمـضاء کرده اـن واـفق ـن که «ـت
مـناطق شـمالی ـنوار ـغزه و کرانه ـغربی را دوـباره در اـختـیار بگـیرـند. خـبر این ـموافـقت ـنامه به دنـبال دـیدار
ار ـش ریکا، اـنـت اده ویژه آـم رـسـت ا ـحـضور ـجان ووـلف، ـف و و ـب ـسـطـیـنی در ـتل آوـی راـئـیـلی و ـفـل ام ـهای اـس ـمـق
اـمه اـخـیر که ـمی ـشود گـفت در پی اـعالم ـطرح «ـنـقـشه راه» از ـسوی ـجورج ـبوش، ـخـیـلی ـیاـفت. ـتواـفق ـن
ـسرـیع ـصورت گرـفته، ـطرـحی اـست که ـتنـها و ـتنـها ـمـنافع آـمریکا و اـسراـئیل را ـتاـمـین ـمی کـند و کـمـتر به
ا ـمـحـمود ـعـباس، ـنـخـست وزـیر اـفع ـفـلـسـطـین ـمی پردازد.  روز 4 ژوـئن، ـجورج ـبوش در ـبـندر ـعـقـبه، ـب ـمـن

فلسطین، و آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، مالقات کرد.  
ـتصـمیم اـیاالت متـحده را ـبرای ـترـغیب ـمذاکرات ـجدـید ـباـید از دو جـنبه ـبررـسی کرد. از ـسوـیی، به
رـغم ـحمالت ـبی وقـفه ارـتش اـسراـئـیل به ـمردم  فـلـسـطـین، که از پـشـتـیـباـنی کامل آـمریکا ـبرـخوردار ـبوده،
ا ـتوـجه ـبه ـبـحران اـقـتـصادی داـمـنه دار اـفـته اـست و اداـمه اـین وـضـعـیت ـب ـمـقاوـمت ـمردم ـفـلـسـطـین کاـهش ـنـی
ان ـخـلق ـهای اـسراـئـیل دـشوار اـست. ازـسوـیی دیگر ـحـمـله ـبه ـعراق اـحـساـسات ـضد آـمریکاـیی را در ـمـی
ود حکوـمت وـبه ـخ زاـیش داده اـست که ـبه ـن رـبی اـف ای ـع ورـه دان کـش روـن ان ـشـه ـطـقه و ـبه ویژه در ـمـی ـمـن
ر ـشه راه» ـب رح «ـنـق دی رو ـبه رو کرده اـست. ـط ا ـمشکالت ـج ـطـقه را ـب ـن ریکا در ـم رسپرده ـبه آـم ای ـس ـه
خالف ـتـبـلیـغات ـفراواـنی که در ـمورد آن ـشده اـست، ـموارد ـمـهـمی از ـخواـست ـهای ـمردم فـلـسـطین را ـبر
ـشه راه» ـطرح ـسـطـیـنی، «ـنـق واه ـفـل رـقـیـخ ای ـت روـه رـخی ـنـی اری و ـبه ویژه ـب ـسـی اور ـب ازد و ـبه ـب آورده ـنـمی ـس
ال رای ـس وش ـب ارون وـب وی ـش ـسـطـیـنی که از ـس رزـمـین»  ـفـل اـمـیت آن اـست. «ـس ـسـطـین در ـتـم ودی ـفـل اـب ـن
2005 در ـنـظر گرـفـته ـشده اـست ( که ـمـنـطـقه ـتـحت ـحاکـمـیت دوـلت ـفـلـسـطـیـنی ـخواـهد ـبود)، ـمـتشکل از
چـهار مـنـطقه مـجزا و ـبدون ارـتـباط است و اـین ـمـناطق وسـعتی در ـحدود ـنـیمی از کراـنه ـغربی و ـنوار ـغزه
را دارد. کراـنه ـغرـبی و ـنوار ـغزه که در ـسال 1967 ـتوـسط اـسراـئـیل اـشـغال ـشد، در ـمـجـموع 22 درـصد

فلسطین تاریخی را تشکیل می دهد. 
ـتواـفق ـهای اـخـیر در ـشراـیـطی ـصورت گرـفـته اـست که ـشارون ـهمچـنان در ـمواـضع ـخود در ـمورد
ـفـلـسـطـین پا ـبرـجا اـست، یـعـنی ـهـمان ـمواضـعی که او چـند ـماه پـیش از پـیروزی ـخود ـبرای ـنـخـست وزـیری
ود. «ـحـفظ» کاـمل اورـشـلـیم ا اورـشـلـیم پـست، در 21 ژوـئـیه 2000، اـعالم کرده ـب اـحـبه ـب راـئـیل در ـمـص اـس
ـبزرگ، ـبدون تـقـسـیم آن به دو ـبـخش ـشرـقی و ـغرـبی، ـتـحت کـنـترل اـسراـئیل ، که ـبه ـمفـهوم ـتـماـمی ـشـهر

اورشلیم و اطراف آن است  که اسرائیل آن را در سال 1967 به اشغال خود در آورد.
ود، ـمی ده ـب ال ـش رـبی که اـشـغ زرگی از کراـنه ـغ ارون اـعالم کرد که ـبـخش ـب ـیه 2000 ، ـش در ژوـئ
ـباـیست ـضـمیـمه اـسرائـیل ـشود. در ـحال ـحاـضر ـنـیز دولت او ـمشـغول تکـمیل دـیوار امـنـیـتی به ـطول ـبـیش از

300 کیلو متر است که تمامی مناطق فلسطینی نشین را احاطه می کند.
ـتـحوالت اـخـیر در ـفـلـسـطـین، و ـتبـلیـغات ـفراواـنی که در ـمورد آن ـمی ـشود، به ویژه ـخروج ـنـیروـهای
اـسراـئیـلی از ـبرـخی ـمـناطق، ـبـیـشـتر در ـبرگـیرـنده ـمـناطـقی اـست که ـخارج از ـبرـناـمه دوـلت اـسراـئیل در آنـها
ـتوـسط ـنـیروـهای ـبـسـیار اـفراطی  ـشـهرک ـهای یـهودی ـنـشـین ایـجاد ـشده ـبود.  ـبا ـتوجه به اـین، در ـصورت
اـجرای ـموـفـقـیت آـمـیز «ـنـقـشه راه»، اـسراـئـیل ـمـناـفع ـبـسـیار ـجدی ـیی ـخواـهد داـشت که ـبر پایه آن ـنـیـمی از
اـقی راـئـیل ـب رل کاـمل اـس ان  در کـنـت ا ـعـمالٌ ـهمچـن رـه اـمی ـشـه رـبی ـضـمـیـمه اـین کـشور ـشده و ـتـم کراـنه ـغ
اـنـجی گری آـمریکا ـصورت گرـفـته اـست، ا ـمـی ا ـمذاکراـتی که اـخـیرأ ـب ـخواـهـند ـماـند. از ـسوـیی دیگر و ـب
اـسراـئیل از ـسوی کـشورـهای ـمـنطـقه به رـسـمـیت ـشـناـخـته ـخواـهد ـشد و رواـبط ـسـیاـسی و ـبازرگاـنی در ـبـین
ودگردان» ، ـبه ـصورت یک وان یک «دوـلت ـخ ـسـطـین ـبه ـعـن اـلی که ـفـل د. در ـح د ـش واـه اد ـخ ا اـیـج آـنـه

مستعمره  با نیروی کار ارزان و بازار بزرگ اقتصادی برای اسرائیل در خواهد آمد.

مرگ قابل پیشگیری 6
میلیون کودک!

داـشت ان ـبـه اسـان سـازـم ـن ا ـبه گزارش  کارـش ـن ـب
ون کودک  ـبه ـعـلت االـنه ـبـیش از 6 ـمـیـلـی اـنی ، ـس ـجـه
تـرـسی ـبه دارو و درمـان هـای الزم بـر اثـر عـدم دـس
اـبل پـیش گـیری ـجان ـخود را از دـست ـمی ـبـیـماری ـق

دهند.
ر رگ و ـمـی اس اـین گزارش 50 درصـد ـم ر اـس ـب
ان، ـنـیـجرـیه، چـین، کودکان در ـشش کـشور ـهـندوـسـت
پاکـسـتان، ـجمـهوری دـموکراـتیک کنگو و اـتـیوپی، از
ره اـین گروه ان و در زـم اـبل درـم ـبـیـماری ـهای ـهای ـق

هستند.
ن ـر اـی ـی ـاعٍـت ـمـرگ و ـم ی که ـب ـاـی ـاری ـه ـم ـی ـب
وء رـیه و ـس ال، ذات اـل د اـسـه اـنـن ود، ـم کودکان ـمی ـش
اـبل ا ـق ری و ـی شگـی اـبل پـی دز  ـق ا و  اـی االرـی ا ـم ذـیه ـت ـتـغ
معالجه هستند. دکتر جنیفر برایس، از سازمان بهداشت
وـجه خـود را ردم پول وـت د:   ٌاگر ـم ـجهـاـنی ـمی گوـی
واـنـیم ـساالـنه ـجان ا ـمی ـت د، ـم اـیـن اـله ـنـم ـس وـجه اـین    ـم ـمـت
ا آنچه که در حـال ون کودک را ـفـقط ـب ـی ـیـل ـشش ـم
ـحاـضر ـمی داـنـیم چه ـباـید بکـنـیم، نـجات دـهـیم،  ـمـساله
ـست، ـبلکه ـی ـتن تکـنیک ـن ـس چگونگی ـمـعـاـلـجه و داـن
ری از وگـی ات.” پزشکان امکان ـجـل اـخـتـصاص امکاـن
ـشـنـهادی اـین ـمرگ ـها را دارـند، وـلی راه ـحل ـهای پـی
آـنـها در ـترکـیب ـسـیاـست ـهای ـبـهداـشت ـعـموـمی ـقرار
ه پزشکی ـجـل ن شــمــاره ـم مـی گـیــرد. در آـخــرـی ـن
س و ـسـاـیـر ـست” (LANCET)، دکـتـر ـبـراـی “الـن
ن ـمـوـضـوع ـتخـصــصـان ـبـهـداـشت کودکان ـبـر اـی ـم
پافــشـاری کرده اـنـد که ـسـازـمـان ـمـلل، دوـلت ـهـا،
دان، ـنـیروی ـخود ـشـمـن وـسـعه و داـن ا ی رـشد و ـت ادـه ـنـه
ـمـرکز ـت ـر ـبـهـداـشت و ـنـجـات ـجـان کودکان ـم را ـب
ون ـمی ورـت ـست، ریچارد ـه ر ـمـجـله الـن ردـبـی د. ـس ازـن ـس
رـین دن کودکان را عـاـجل ـت ده مـاـن گویـد: “ مـا زـن
ود ـمی داـنـیم.” اـنی دوران ـخ ـس اـسی و اـن وع ـسـی وـض ـم
أ ـتـماـمی ـمرگ و ـمـیرـهاـیی که در ـبـین کودکان ـتـقرـیـب
رخ ـمی دـهد، در کـشورـهای ـفـقـیر ـصورت ـمی گـیرد.
ده، از ـقـبـیل وه ـهای پـیش گـیری کـنـن ا و ـشـی ا داروـه اـم
دان ، رزـن ادران ـبه ـف ر دادن ـم رـغـیب ـشـی شـوـیق و ـت ـت
ره ـش ا (ـح ره ـه ـش ردن ـح ذاـیی، از ـبـین ـب واد ـغ ود ـم ـبـهـب
ـا، ـاالرـی ـتال ـبه ـم ـری از اـب ـوگـی ـرای ـجـل ـا) ـب کش ـه
ود در ـتـهـیه آب ا و ـبـهـب اـسـیون ـعـلـیه ـعـفوـنت ـه واکـسـیـن
آـشاـمـیدـنی و اـقداـمات دیگر ـبـهداـشـتی که ـمی ـتواـنـند
ـنـد، در ـمـاری ـهـا پیـش گـیـری کـن ـی ن ـب ـتال ـبه اـی ازاـب
دـسـترس ـنـیـسـتـند.  و آن ـبـیـماری ـهاـیی که کودکان ـبه
ا، االرـی ای ـضد ـم وـسـیـله داروـه د، ـب وـن آن ـمـبـتال ـمی ـش
ی ، ـقـاـبل ن “ و دیگر روش ـهـای درـمـاـن ـی ـیـل ی ـس “پـن
ـنـد. دکـتـر ـسـزار ویکـتـورـیـا، یکی از ـت ـمـعـاـلـجه هــس
کارـشـناـسان ـبیـماری ـهای واگـیر دار، در داـنشگاه “پی
ـلوـتاس” ـبرزـیل ـمی گوـید: “ـبـیـشـتر اـین امکاـنات پـیش
گـیری کنـنده به نـیمی از کودکاـنی که اـحتـیاج ـبه آنـها

دارند، نمی رسند.”



ـوط ـبه ـرـب ـار ـم ـب ـا از وصــول اـخ ـئـوال: ـم ـس
ـبازگـشاـیی دـفاـتر ـحزب کـموـنـیـست ـعراق در بـغداد و
ات ـبـخصـوص رـی ـش وزـیع وـسـیع ـن ا و ـت رـه ر ـشـه اـی ـس
ـرادر)، ـزب ـب ـرکزی ـح ب( ارگان ـم ــشـع ـرـیق اـل ـط
م. ـلــطفــا در ـمــورد نکات ـمهـم خــرســنــد شــدـی
وـضـیح ـتقـرارـمجـدد حـزب ـبعـد از ده هـا سـال ـت اـس

بفرمایید.
م واب : ـبالـفـاـصـله ـبـعـد از ـسـرنگوـنی رژـی ـج
وف ورـصـف ر کـش راـس ـست در ـس واـن زب ـت دام، ـح ـص
ار دیگر وـفـقـیت ـب د. اـین ـم ان دـهی کـن ازـم ـخود را ـس
ا ـبـعد از دو دـهه و ـنـیم کارزار ـشان داد که ـحزب ـم ـن
ـای ـیع، رـیــشه ـه ـرکوب وـس ـزیکی و ـس ـی ـحـذف ـف
اوـمت راق داـشـته و دارد. ـمـق ردم ـع ـعـمـیـقی در ـبـین ـم
داـئـمی ـحزب و ـحـضور ـمـسـتـمر در داـخل ـعراق و در
ن ـی یـار ـسـخت  و ـهمچـن ـس کنـار مـردم در شـراـیط ـب
داشـتن برـنامه ـسیاـسی میهن پرـسـتانه و مـبارزه بی اـمان
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راٌ رادر، رـفـیق ـسالم ـعـلی،  که اـخـی  در چارچوب ـمالـقات ـهای اـخـیر ـمـیان ـنـماـیـندگان رـهـبری دو ـحزب ـب
اـمه پس از ـشش ـهـفـته ـماـمورـیت ـحزـبی ـسرـنوـشت ـساز در ـبـغداد ـبه اروپا ـمـساـفرت کرده اـست، ـبه ـسـئواالت ـن

مردم درباره با تحوالت بغرنج این کشور و سیاست های حزب برادر پاسخ می دهد.

سـئوال: ـتـقرـیـباً دو ـماه از ـجنگ تـحمیـلی اـمریکا به ـمردم ـعراق و ـسرنگوـنی رژیم دیکـتاـتوری ـمی گذرد
وسـمت و ـسوی روـند ـحوادث هـنوز ـمشـخص ـنـیست. ـبا ـتوـجه به ـبازگـشت اـخـیر ـشـما از ـعراق و ـمـطالعه اوـضاع

از نزدیک، لطفا وضعیت موجود در کشور را تشریح کنید.
ـجواب: ـبـعد ازـفروپاـشی رژـیم ـصدام ـحـسـین و اـشـغال ـعراق ـتوـسط ـنـیروـهای اـمریکا و انگـلـیـسی، درـنـهم
اـعث ـخالء آورـیل واـتـمام ـجنگ،  در کـشور وـضـعـیت ـحادی را دارـیم. ـجنگ دوـلت ـعراق را از ـبـین ـبرد و ـب
ـقدرت گردـید. ـهـنوز ـمردم ـعراق ـبه دـلـیل ـعدم اـمـنـیت، ـحـضور ـعواـمل رژـیم گذـشـته و ـنـبود ـماـیـحـتاج اـساـسی
دگی ـبه ان زـن رـی ور ـجدی ـج د. اـین وـضـعـیت ـبه ـط دگی ـمی کـنـن راـیط ـسـخـتی زـن رق وـسوـخت در ـش د  ـب اـنـن ـم
م ـیـجه خـوـشحـاـلی از سـر نگوـنی رژـی ـت رار داده اـست در ـن ر ـق ـی اـث وزش را ـتـحت ـت ـخصـوص ـبهـداـشت و آـم
ای روـه ای ـنـی د ـه ر پا گذاردن ـتـعـه ا زـی ر ـب ده اـست. اـین اـم دـیل ـش اـنـیت ـتـب ـصـب دگی و ـع اـن وری ـبه درـم اـت دیکـت
ا از ـحـقوق ـبر ـحق ـخود ـبرای ـتـعـیـین اـشـغالگر ـمـبـنی ـبر اـجرای ـتـعـهداـتـشان که ـبه ـمردم ـعراق اـجازه ـمی دـهد ـت

سرنوشت و آینده سیاسی خود و بااراده خود بدون دخالت خارجی شرکت کنند، بدتر شده است.
ال ر ـضد اـشـغ اوـمت ـب اـعث ـتـشدـید اـحـساـسات و ـتـشدـید ـمـق ا ـب ـعدم پاـسخگوـیی ـبه درـخواـست ـمردم ـتـنـه
آـمریکا و انگـلـیس ـمی گردد. ـبرای ـمـقاـبله ـبا وـضع    بـحراـنی که از ـعوارض ـبـعد از ـجنگ و خال ـقدرت اـست
رای اـنـتـخاب دوـلت اـئـتالـفی ـمـیـهـنی که از اـسی ـب روـهای ـعـمده ـسـی راه دیگر ـنـی راق ـبه ـهـم وـنـیـست ـع ـحزب کـم
اـیـسـتی ـطرح اـشد دـعوت ـبه کـنـفراـنس وـسـیع ـمـلی ـنـموده اـست. اـین دوـلت اـنـتـقاـلی ـب ـقدرت کاـمل ـبرـخوردار ـب
ـقاـنون اـساـسی را اـماده ـسازد وـبا ـتـضـمـین آزادی ـهای دـموکراـتیک و آـماده ـسازی ـشراـیط الزم ـبرای اـنـتـخاـبات
رای گذر ـبه ر و اـساـسی ـب وـث وان گاـمی ـم ام دوره گذار، ـبه ـعـن زاـتـم ان ـمـلل ـمـتـحد، و ـنـی ازـم ر ـنـظارت ـس آزاد زـی

ساختن عراقی دمکراتیک و قانونی قدم بردارد.
ای روـه وـسط ـنـی ور ـت ال کـش اـتـمه اـشـغ رـیع در ـخ ـس رای ـت ذاکره ـب ر دیگر اـین دوـلت اـئـتالـفی ـم وـظـیـفه ـخـطـی

امریکایی- انگلیسی و تضمین کامل حق حاکمیت و استقالل کشور خواهد بود .
ـبدـنـبال مـصوبه ـشورای امـنیت ـسازـمان ـملل متـحد در ـماه گذشته (ـقطعـنامه 1483) که عمالٌ ـبه اشـغال ـعراق
دون داـشـتن اـسی ـمـشورـتی را ـب ر ـتـحـمـیل یک ـشورای ـسـی ریکاـیی اـینک ـسـعی ـب وـلـین اـم ـسـئ وـنی داد ـم اـن ـجـنـبه ـق
ای آن ده و ـبه ـج راق رد ـش اـسی ـع ای ـسـی روـه ـی ـطـلق ـن رـیت ـم وـسط اکـث ا ـت د . اـین ـتالـشـه راـیی دارـن درت اـج ـق
ا د.  در اـین راـسـت ودـن ارـجی ـنـم اـمل ـخ دون دـخاـلت ـع اـلی ـب رار کردن یک دوـلت اـئـتالـفی اـنـتـق رـق درـخواـست ـب
ردم وـنـیت ـبـین اـلـمـلـلی، در دادن ـقدرت ـبه ـم اـن ر پاـیه ـق ان ـمـلل ـب ازـم اـنـبه ـبـین اـلـمـلـلی از ـطرـیق ـس اـیت ـهـمه ـج ـحـم

ادامه در صفحه 9عراق و قادر کردن آن ها در تعیین سرنوشت خود، از اهمیت وافر برخوردار است.

کمونیست های عراق برای دموکراسی
و استقالل می رزمند! 

مصاحبه با رفیق سالم علی، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق و از مسئوالن شعبه
روابط بین المللی حزب، دربارۀ اوضاع جاری  و وظایف حزب برادر در شرایط سخت

کنونی عراق

روزنامه طریق الشعب، ارگان حزب کمونیست
عراق که در ده ها هزار نسخه در عراق منتشر و

پخش می شود


