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وط ـبه ار مـرـب ـب ـته، اـخ ـته گذـش ـطی چنـد ـهـف
ـمذاکرات ـفـشرده ـمـقام ـهای ـجـمـهوری اـسالـمی
ون ـجـلب راـم راـمـلی پـی ای ـف رـخی اـنـحصـارـه ا ـب ـب
ارـجی در ـصـنـعت ـنـفت، در اـیه گذاری ـخ رـم ـس
رسانه های همگانی انتشار گسترده یی داشت.
ن ـمــذاکرات، گزارش ـهــای در کـنــار اـی
ـمـتـعددی در ـمـطـبوـعات داخـلی و ـخارـجی ـمـنـتـشر
گردـیده، ـمـبـنی ـبر اـینکه، ـبر پاـیه ـمـجـموـعه ـطرح
یـده، قـرار هـاـیی که تـدوـین آـنهـا ـبه پایـان رـس
ـسـمت ـهـای اـست در مـدت زـمـاـنی کوـتـاه ، ـق
ـران ـبه ـبـخـش ی ـنـفت اـی ـرکت ـمـل ـتـلف ـش ـمـخ

ـخصـوـصی واگذار شـود. در اـین طـرح هـا که ـبه ویژه در
اـله داز 20 ـس اـیی چـشم اـن د ـنـه وـسـعه و ـسـن ارم ـت اـمه چـه رـن ـب
یـدی ) ـبه وضـوح ایـران ( از سـال 1384 تـا 1404 خـورـش
ردی دی و راـهـب اـیع کـلـی ر اـنعکاس دارد. ـصـن ام ـت ـم رچه ـت ـه
ران، ـخصـوـصی رکت ـمـلی ـنـفت اـی ور، از آن ـجـمـله ـش کـش
ـشده، و دیگر ـجز ـناـمی از  ـصـنـعت ـنـفت ـمـلی ـباـقی ـنـخواـهد
ـیـنی ـبه واـن دوـین ـق ا ـت ون، ـب ـطه، از ـهم اکـن د. در اـین راـب اـن ـم
ران ورس ـتـه اـلـیت در ـب ازه ـفـع ارـجی اـج اـیه گذاران ـخ رـم ـس
داده ـشده اـست. یک ـعـضو ـهـیات رـیـیـسه کـمـسـیون ـبرـناـمه و

ـصـادف ـبـود ـبـا ـسـال ـم اول آذرـمـاه اـم
ی ـیـره ـی ـتل ـهـای زـنـج ن ـسـالگرد ـق ـی ـم پـنـج
ار دگراـندـیـشان و ـمـبارزان راه آزادی. کـشـت
ـر و ـروـه ـوش ـف ـاـنه پرواـنه و دارـی ـی وـحــش
ـنـده، ـبه ـتـاری و پوـی ـمـد ـمـخ ن ـمـح ـی مچـن ـه
اط ر اـمـنـیـتی رژـیم که در ارـتـب اـص دـست ـعـن
د، در رار داـشـتـن اع ـق ران ارـتـج ا ـس ـسـتـقـیم ـب ـم
کـنار ـهزاران قتل ـسـیاسی ـسال ـهای پـیش از
زاران ام ـه اـجـعه ـمـلی ـقـتل ـع اـین، از ـجـمـله ـف
زندانی سـیاسی، در تاـبستان ـسال 1367، بار
سـاـنی و ضـد اً ضـد اـن ـیـق ـم اـهـیت ـع دیگر ـم
ا ر ـمـیـهن ـم اکم ـب ردـمی حکوـمت گران ـح ـم
را در مـعرض ـقـضاوت افکار ـعـموـمی اـیران
ت ـوه حکوـم ـی ن ـش ـرار داد. اـی ـان ـق و ـجـه
مـوـنه ـجهـان» ـبخـش جـدا ظـام ـن مـداری «ـن
اری اـست که اـخـت دۀ ـس ـنـی ر و درـهم ـت اپذـی ـن
رکوب ود را در ـس ات ـخ ات و اداـمه ـحـی ـثـب
ـیـدن، ـنـد کـش خــشن آزادی اـنـدیــشه، ـبه ـب
اـبودی ـمـبارزان راه آرـمان ـهای شکـنـجه و ـن

مردمی و دگراندیشان می بیند.
اـفزون ـبر اـین،  روـند پـنج ـسال گذـشـته،
و ـبرـخی تالش ـها ـبرای پی ـبردن ـبه ـحـقاـیق
و ـیاـفـتن آـمران و ـعواـمل اـصـلی اـین ـقتل ـها،
ی، و ـل ـل ـم ن اـل ـی ی و ـب و دادـخــواهـی داـخـل
تگاه ـات مــضحک دـس ـاـیــش ـم ن ـن ـی مچـن ـه
ـتل ـنـوان «دادگاه ـق م که ـبـا ـع ـضـاـیی رژـی ـق

ان داد ـش د، ـن رگزار ـش ره ای» ـب ای زـنـجـی ـه
ا ر ـمـیـهن ـم رـتـجع ـحاکم ـب اـنـیون ـم که روـح
ـنه ـتـنـها اـعـتـقادی ـبه ـحـقوق اـنـساـنی ـندارـند،
ـده و ـی ـادات پوـس ـتـق ـر اـع ـا تکـیه ـب ـبلکه ـب
واپس گراـیـاـنه ـخـود، ـسـرکوب ـحـقـوق
ــظــام ـمــردم را ـبخــشـی از وـظــاـیف «ـن
ـدان آن ـنـد که ـشـهـروـن ی داـن ی» ـم اـسالـم
ـروی مــطـلق از ـد» و «پـی ـب ـع ـز «ـت ی ـج ـحـق
ـشن د. اداـمه سـرکوب ـخ دارـن ری» ـن رـهـب
ـحقـوق و آزادی هـای دمـوکراـتیک که
مـوـنه هـای آن را در مـاه هـای آخـرـین ـن
ـشجـویـان تـرده داـن تگیـری گـس یـر دـس اـخ
رنگاران و ـهم دگان و ـخـب ـسـن وـی ارز، ـن ـب ـم
ده ذـهـبی دـی ان ـمـلی - ـم ـش دـی چـنـین دگراـن
دی اـست که رـیه کـلـی ـظ د اـین ـن وـی اـیم،  ـم
ـیه م والـیت ـفـق ـیت رژـی ـاـه ـار و ـم ـت ـاـخ ـس
ـتـضادی  ـماـهوی ـبا اـسـتـقرار دـموکراـسی و

تحقق حقوق بشر در ایران دارد. 
اـتی ـیـغ ـبـل ای ـت دگوـه ران رژـیم و ـبـلـن ـس
ـبی که طـاـل راـنی هـا و ـم ـن ارـتجـاع در ـسـخ
اـنه  ـمدـعی اـند رـیـب ـمـنـتـشر ـمی کـنـند ـعوام ـف
د، و در ـمـین که ـمخـاـلفـان وجـود دارـن ـه
ـاگون مــاـیـش هــای گوـن ـمـجـلـس و ـه
اـمه هـا و د و در روزـن ـن راـنی ـمی کـن ـسـخـن

سپاه پاسداران، بازوی مسلح و
سرکوبگر ارتجاع حاکم 

تأملی بر نامه فرمانده سپاه پاسداران به
رئیس مجلس

ـمـیت ـیـار پر اـه ـس ـتـاب و ـب در ـتـحـوالت پرـش
ا دـخاـلت در ار دیگر ـب ا، سپاه پاـسداران، ـب ـمـیـهن ـم
اـمی ـظ ای ـن اـیف ارگان ـه ا وـظ اـسی که، ـب ور ـسـی اـم
مـغایرت دارد،درصدد است ، با به تـشنج کشاندن
وـقـعـیت رژـیم ـسی ـم ـی د ـفضـای پـل دـی ـش اـمـعه و ـت ـج
ظ و ـتحکـیم کـنـد. ـفـرـمـاـنـده ـیه را ـحـف والـیت ـفـق
ـته ـف ی که ـه م ـصفــوی، طـی نــاـمه ـی سپاه، رحــی
گذـشـته، ـبه ـطور گـسـترده در رـساـنه ـهای ـهمگاـنی
ـبازـتاب ـیافت، ـبه نـحوی ـبارز به تـهدـید نـمایـندگان
ن ـنـاـمه، ـتی پرداـخت. در اـی اـصالح ـطـلب حکوـم
که پاـسـخی ـبه ـسـخـنان ـفاـطـمه ـحـقـیـقت ـجو ـبود، ـبر
م ظ رژـی ـنـوان اـصـلی ـتـرـین ـحـاـف ـعـزم سپاه، ـبه ـع
ــــرکوب و ه، در ـس ــی ـق ـت ـف واپس گرای والـی
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ـته ـب د ... اـل رگذار ـش دان ـب ـی وـسـعه اـین ـم وـمی ـت ـصه ـعـم اـق ـن سـال ( 1382 ) ـم اـم
دان ـهیچ گاه وـسـعه اـین ـمـی ای ژاپـنی در ـخـصوص ـت رکت ـه ا ـش ذاکرات ـب ـم
اـلی و اـیل ـم ـس اـیل ـفـنی، ـحول ـم ـس ر ـم ذاکرات ـعالوه ـب ور ـم ده و ـمـح ـش ـقـطع ـن

قراردادی بوده است. »
عالوه ـبر ـمـیدان ـعـظـیم آزادگان، ـمـیدان نـفـتی ـبنگـسـتان ـنـیز که، از ـمـیادـین
ـبزرگ و ـغـنی در ـجـنوب اـیران ـبه ـشـمار ـمی آـید، دچار ـسرـنوـشت ـمـشاـبـهی
اـست و ـمدتـهاـست ـشرکت ـبرـیـتـیش پـتروـلـیوم ( انگـلـسـتان )و ـتوـتال ( ـفراـنـسه )
ـبه ـمذاکره و چاـنه زـنی ـبا ـمـقاـمات رژـیم ـمـشـغوـلـند. اـلـبـته ـطرف ـمذاکره ـبا اـین
اـنـحـصارـهای ـفراـمـلی ـباز ـهم ـنه ـشرکت مـلی ـنـفت و ـیا مـقام ـمـسـئوـلی از ـطرف
وـسـعه ـنـفت دـسی و ـت رکت ـمـهـن ای ـش ام ـه رکت ـبه ـن وزارت ـنـفت که، دو ـش
ار واـسـت وم ـخ روـلـی رـیـتـیش پـت د!! ـب ـسـتـن وب» ـه ز ـجـن «ـمـتن» و ـشرکت «ـنـفت ـخـی
ـمـشارکت و ـسـهم اـنـحـصاری در ـمـیدان ـنـفت ـبنگـسـتان ـشاـمل: اکـتـشاف، ـبـهره
ول واـقع گردد، ورد ـقـب ای آن ـم واـست ـه رداری و صـدور اـست، و اگر ـخ ـب

باید گفت فقط یک سهم ناچیز به ایران تعلق خواهد گرفت.
راج ران و ـح رکت ـمـلی ـنـفت اـی ازی در ـش رـتـیب، ـخـصوـصی ـس ـبه اـین ـت
ای ـخـصوـصی، ده اـست و ـشرکت ـه از ـش دـتی اـست که آـغ ـصـنـعت ـنـفت ـم
راد و ا و اـف ازاده ـه ـیـله آـق ا ـبه وـس دـت ـمه دوـلـتی که، ـعـم ـی ـمه ـخصـوـصی و ـن ـی ـن
عـناصر واـبسته به ـسران رژیم اداره ـمی ـشوند، ـبر مـنابع ـسرشار ـنفت و گاز، به
اـفـته اـند. از چـند اـتی در آـمدـهای ارزی کـشور، ـتـسـلط ـی ـعـنوان ـشاـهرگ ـحـی
ـسال گذشته به این ـسو، اـقدام های این ـشرکت ها که مـعموال ـبا رشوه، فـساد
ـیـخـته اـست، واکـنش هـاـیی را در داـخل و خـارج کشـور مـاـلی و اداری آـم
وـسط وه ـت اـلی و پرداـخت رـش ا، اـفـتـضاح ـم رـین آـنـه ده اـست که آـخ ـسـبب ـش
دان رزـن وـسط ـف ود که ـت راـنی ـب رکت اـی روژـبه یک ـش ات اوـیل ـن ران اـسـت دـی ـم
ورد د ـبه ویژه ـم اـی ا نکـته ـیی که ـب أـسـیس و اداره ـمی گردد. اـم اـنی ـت ـسـنـج رـف
ـتوـجه ـقرارداد اـیـنـست که ـبه ـموازات گـسـترش ـحـضور اـنـحـصارـهای ـفراـمـلی
ارج ـبه ران ـبه ـخ ران، ـصادرات ـنـفت اـی روـشـیـمی اـی اـیع ـنـفت، گاز و پـت در ـصـن
ار رکز آـم اـفـته اـست. ـطـبق گزارش ـم ر ـی زاـیش چـشمگـی ویژه ژاپن و اروپا اـف
ادـیه اروپا، در ـشش ای اـتـح ورـه ران ـبه کـش ادرات ـنـفت اـی ادـیه اروپا، ـص اـتـح
ازار ـنـفت رکز ـب د،که ـم ـن زاـیش داـشـته اـست. ـهـل اـهه اول سـال جـاری،  اـف ـم
ـیـون ـیـورو ـیـل ـسـال 488 ـم رـتـردام در آن واـقع اـست، در شـش ـمـاـهه اول اـم
ر از ـشش ـشـت ورو ـبـی ون ـی ران وارد کرد که، 162 ـمـیـلـی ـمـحـصوالت ـنـفـتی از اـی

ماهه نخست سال گذشته بوده است.
اـما آـیا ارز ـحاـصل از اـین ـصادرات ـنـفت ـبه ـطور ـعـمده ـبه اـیرن ـتعـلق ـمی
وط ـبه واگذاری رـب ار ـم شـار اـخـب ـت ا اـن ان ـب ـنـفی اـست. ـهمـزـم رد؟ پاـسخ ـم گـی
ـمـیادـین ـنـفـتی ـعـظـیم کـشور ـبه اـنـحـصارـهای ـفراـمـلی، ـمدـیر ـعاـمل ـشرکت ـمـلی
زـین در زان ـمـصرف ـبـن رآورده ـهای ـنـفـتی اـعالم کرد: «ـمـی پاالـیش و پـخش ـف
ـهـفت ـماـهه اول اـمـسال ـبه روزاـنه 3/53 ـمـیـلـیون ـلـیـتر رـسـید که ـنـسـبت ـبه ـمدت
ام ـمـسـئول اـضاـفه اـفت.» ـهـمـین ـمـق زاـیش ـی اـبه ـسال گذـشـته 7/11درـصد اـف ـش ـم
ون ا کـنون 5/85 ـمـیـلـی زـین از اـبـتدای ـسال ـجاری ـت وـلـید ـبـن زان ـت ـمی کـند:  «ـمـی
ـلـیـتر در روز ـبوده و در دیگر ـسو وادرات ـبـنزـین ( ـتوـجه کـنـید واردات ـبـنزـین
اده ر آن ـم ود که، 7/1 ـمـیـلـیون ـلـیـت ر ـب ) در اـین ـمدت روزاـنه 2/15 ـمـیـلـیون ـلـیـت

افزودنی وارداتی است.  
ـبه اـین ـترـتـیب اـیران ـبه ـعـنوان کـشوری ـنـفت ـخـیز و ـصاـحب ـثروت، ـنـفت
ای ـنـفـتی وارد ـمی رآورده ـه زـین و ـف ان پول ـبـن ا ـهـم د و ـب ادر ـمی کـن ام ـص ـخ
کـند. یـعـنی ـهـمان کـشورـها و اـنـحـصاراـتی که ـخرـیدار نـفت اـیران ـهـسـتـند، پول
رـند. از پس ـمی گـی ا ـب زـین از کـشور ـم ا ـفروش ـبـن ـخود را ـبه ـعالوه ـسود آن ـب
در واقع ارز ـحاصل از ـفروش ـنـفت به ـطور ـعـمده ـبه ـخرـید ـبـنزـین از ـخارج و

ام ـشرکت د ـسـه رـی اد آور ـشد: ـخ اـحـبه ـیی، ـی ودـجه ـمـجـلس، در ـمـص ـب
هـای ـفـعـال در ـبـورس ـتـهـران ـتـوـسط ـسـرـمـاـیه گذاران خـارـجی در
ور ادی در کـش دی و اـقـتـص وـلـی ای ـت اـلـیت ـه ر ـبه رـشد ـفـع وع ـمـنـج ـمـجـم
ـخواـهد ـشد و اـین کار ـبرای اـفزاـیش ـسرـماـیه ـشرکت ـتـهای ـخـصوـصی

و امکان حضور بیشتر سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.
وـعی ـخصـوـصی سـازی ون شـاهـد ـن اـیع ـنـفت و گاز اکـن ـن در ـص
دان ـنـفـتی آزادگان، که یکی از وـسـعه ـمـی رای ـت ذاکره ـب ر ـم ـسـتـیم. ـخـب ـه
ـبزرگـترـین و ـغـنی ـترـین ـمـیادـین ـنـفت ـخاورـمـیاـنه اـست، ـنـمی ـتواـند ـتوام
ـبا اـحـساس ـخـطر و نگراـنی ـنـباـشد، چرا که، ـطرف ـمذاکره کـنـنده یک
ان ـی ران ـسـخـنی در ـم راـنی اـست و از شـرکت ـمـلی ـنـفت اـی شـرکت اـی
ام راـنی ـبه ـن اـفـته، یک ـشرکت اـی ار ـی ـش ای اـنـت ر ـه ر اـساس ـخـب ـنـیـست! ـب
رای ـتن»،  هـداـیت مـذاکرات ـب وـسـعه ـنـفت «ـم دـسی و ـت ـن شـرکت ـمـه
ـتوـسـعه اـین ـمـیدان و ـجـلب و ـجذب ـسرـماـیه ـخارـجی را ـبر ـعـهده دارد.
رـخی ا ـب اً ـبه ـصورت ـمـخـفی اـست ـب دـت رکت که ـعـم ذاکرات اـین ـش ـم
رـیـتـیش پـتروـلـیوم ال، اـنی ، اـسـتات اوـیل و ـب وـت اـنـند، ـشل  ـت اـنـحـصارـها ـم
اـشی ـمی گردد ا ـن ذاکرات از آـنـج اـسـیت اـین ـم ـس ان اـست. ـح رـی در ـج
ا ـمـناـفع که، ـقـبال ـمـسـئوالن رژـیم والـیت ـفـقـیه، در اـقداـمی کاـمال ـمـغاـیر ـب
راـبر ـفـشارـهای ا ـهدف   ـحـفظ و ـتـثـبـیت رژـیم،   در ـب ـمـلی اـیران و ـفـقط ـب
ازات ا اـمـتـی دان ـغـنی ـنـفـتی را ـب اـلـیت در اـین ـمـی ـبـین اـلـمـلـلی، اـنـحـصار ـفـع
ـبسـیاری به ژاپنی ها واگذار کرده ـبودـند. اـما ژاپن ـبا ـتوجه به مـعادالت
ـسـیاـسی و ـبه ـعـلل کاـمال ـمـشـخص ـسـیاـسی، اـنـجام ـهر گوـنه ـعـمـلـیاـتی در
میدان آزادگان را به زمانی نامعلوم موکول کرد، و جمهوری اسالمی
رار داد. اـین حـرکت ژاپن ، ـسـبب شـد، شـرکت هـای ا ـق نگـن را در ـت
اـلـیت در ـمـیدان ـعـظـیم آزادگان، ـعالوه ـخارـجی دیگر، ـبرای اـنـجام ـفـع
ار ـت د، خـواـس ودـن د شـده ـب ـن ازاـتی که ژاپـنی هـا از آن ـبهـره ـم ـی ـت ر اـم ـب
درت وـضع ـق د و از ـم وـن ـش ری ـب ر و ـسـهل ـت ـشـت ـسـهـیالت ـبـی ازات و ـت اـمـتـی

وارد مذاکره گردندند. 
ران دـی ان یکی از ـم ا، کاـفی اـست ـبه ـسـخـن دـع ات اـین ـم ـب رای اـث ـب
ارـشد ـشرکت اـیراـنی  عـلی اکـبر آل آـقا، اـشاره کرد. وی در ـخـصوص
چگونگی ـبرـخورد ـشرکـتـهای اروپاـیی پس از کـنار کـشـیدن ژاپـنی ـها،
ا ـصراـحت اـعـتراف ـمی کـند:  «ـشراـیط ـمـیدان ـنـفـتی آزادگان ـبه گوـنه ـب
ای ـنیـست که، ـهر ـشرکت نفـتی بـتواـند در ـتوسعه آن ـمـشارکت کـند ...
ـلذا از چـهار ـشرکت ـبزرگ نـفـتی ـشل ( انگـلـیـسی - ـهـلـندی ) ، ـتوـتال (
وت ـبه روژی ) دـع ات اوـیل ( ـن اـیی ) و اـسـت ـی اـل ـت وی ) ، اـنی ( اـی ـس راـن ـف
وـسـعه اـین ذاکرات ـت رکت ـشل   ـبه دـلـیل آنکه در ـم ا ـش د. اـم ـعـمل آـم
ا ـشرکت ـهای ژاپـنی ـشریک ـبود ، از ـمـشارکت کـناره گـیری ـمـیدان ـب

کرد ،استات اویل وانی هم تما یلی نشان ندادند ....»    
ا ا وـجود اـینکه ـب راـمـلی ـب نکـته ـمـهم اـیـنـجاـست که ، اـنـحـصارـهای ـف
یکدیگررـقاـبت دارـند، وـلی در ـمواردی چون ـموـضوع ـمـیادـین ـنـفت و
گاز اـیران، ـبا ـسـیاـست و ـبرـناـمه ـیی ـهـماـهنگ اـقدام ـمی کـنـند. ـعـملکرد
ا گرچه ای اـین واـقـعـیت اـست. ژاپـنی ـه ـشرکت ـهای ژاپـنی ـخود گوـی
رکت ا پاـبه پای ـش د اـم اـخـته اـن دان ـنـفـتی را ـمـعـلق ـس اـلـیت در اـین ـمـی ـفـع
ـهای اروپایی، ـتـمایل ـخود را به از ـسرگـیری ـمذاکره و عـقد ـقرارداد به
شرط تسهیالت و امتیازات بیشتر اعالم کرده اند. مدیر شرکت ایرانی
«ـمـتن»، در ـمـصاـحـبه ـیی ـخاـطر ـنـشان ـساـخـته اـست :  «ـبـعد از ـسر رـسـیدن
ـمدت زـمان اـنـجام ـمذاکرات اـنـحـصاری ـبا ـشرکـتـهای ژاپـنی در ـتـیر ـماه
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وـحشت آفرینی تاکید گردیده است. رحیم صـفوی از جمله نوشته است:
اوردـهای آن و اع از   اـنـقالب   و دـسـت «سپاه پاـسداران ـخود را ـنـسـبت ـبه دـف
اـمه ـبه وـضوح ـقـید ـشده:   دـیـشه ـهای ـخـمـیـنی ـمـتـعـهد ـمی داـند.»  در اـین ـن اـن
«ـمـبارزه ـقاـنوـنی (!!!) ـبا ـعوامل و ـجرـیاـنات ـخرابکاری و اـقدام علـیه ( نـظام )
وـقـعـیت ارـجی و ـم د ـخ دـی راـیط ـتـه ای سپاه اـست ... در ـش ورـیت ـه اـم از ـم
ای ادـه ام، ـنـه ـظ دی ـبه ارکان ـن ور، ـحـمالت کور وکـلـی اس ـفـعـلی کـش ـس ـح
ـضـعـیف زی جـز ـت د چـی ردـی ادـین جـاـمـعه، ـبی ـت ـی ـن ای ـب اـنـقالب و ارزش ـه
دی اـمه که، ـتهـدـی ر ـنـمی شـود. » در ـبـحش دیگری از ـن ـی ـب ـنـیت ـمـلی ـتـع اـم
ا اـصل ـقراردادن «اـنـسـجام ـنـظام»، اـنده سپاه ـب رـم آشکار ـبه ـشـمار ـمی آـید، ـف
ود که ـبه زـغم وی ـبه ـحـیـثـیت راـطی  ـمی ـش ای اـف ارـه رل   رـفـت ار کـنـت واـسـت ـخ
ـدرت و نکه ـق ـرای اـی ن ـحـال ـب ـی ـازد. در ـع ی ـس ـمـجـلـس ـخـدـشه وارد ـم
امکاـنات سپاه را ـبه رخ ـجـنـبش ـمردـمی بکـشاـند، رـحـیم ـصـفوی ـخـطاب ـبه
ـنـماـیـندگان ـمـجـلس ـمی ـنوـیـسد: «اگر ـنـماـیـندگان ـمـحـترم در اـین ـخـصوص
ود رای ـحـقـیـقی ـخ د از ـمـج واـلی دارـن رکوب ) ـسـئ (ـیـعـنی ـنـقش سپاه در ـس
اـسـتـفـسار ـنـماـیـند. » اـین ـبرای ـنـخـسـتـین ـبار ـنـیـست که سپاه پاـسداران به ـعـنوان
اـیی ـمی ا ـخود ـنـم اـسی ـمـیـهن ـم یک ارگان ـنـظاـمی اـمـنـیـتی در ـمـعادالت ـسـی
کـند، ـهم ـسوـیی و ـهـماـهنگی ـفرـماـندـهان سپاه ـبا رـهـبری رژـیم و ـعـناـصری
وـقـعـیت اـلـهم، آـنـهم در ـم ـث سگر اوالدی و اـم ـسـنجـاـنی، ـجـنـتی ، ـع چون رـف
ردای رخ اـقی اـست و ـنه شگـفت آور!  از ـف وـنی، ـنه اـتـف ار ـحـساس کـن ـسـی ـب
ـیه، سپاه ـهمـواره ردم ـبه رژـیم والـیت ـفـق زرگ ـم داد دوم خـرداد و «ـنه» ـب
ـنـقش ـجدی ـیی در ـمـقاـبـله ـبا ـخواـست ـهای ـبـحق ـتوده ـهای ـمردم ـبر ـعـهده
داران آشکار و ان سپاه پاـس دـه اـن رـم اری از ـف ـسـی ز ـب ون ـنـی داـشـته اـست. اکـن
ردم دای ـم اـخـتن ـص وش ـس اـم راری و ـخ راـیط اـضـط راری ـش رـق ان از ـب پـنـه
ـجاـنـبداری ـمی کـنـند. مـحـتوی و مـعـنای ـناـمه رـحـیم صـفوی دـقیـقا اـین ـهدف
ده سپاه ـبه اـن رـم اـمه ـف ا ـن اط ـب وـجه در ارـتـب اـلب ـت د. نکـته ـج ان ـمی دـه ـش را ـن
ون حکوـمت راـم اـفل درون و پـی اـیی اـست که، در ـمـح ـمـجـلس، واکـنش ـه

برانگیخته است.
ـجـناح ذوب در والـیت و ـباـندـهای ـمـتـعدد تـحت ـهداـیت رـفـسـنـجاـنی، ـبا
د. ـهـمـین اـیت کردـن ری سپاه ـحـم وـضع گـی راوان از اـین ـم ور و ـشـعف ـف ـش
جریانات ضد ملی و مردم ستیز با صراحت کم سابقه یی به دفاع از نقش
د ـیه واـن د که، سپاه ـمی ـت دـن ادآور ـش د و ـی ام پرداـخـتـن ـظ اع از ـن سپاه در دـف
ر اـین ، ـنـقش آن در پیگرد و ا ـب دام کـند و ـبـن اـیـیه اـق وه ـقـض وان ـضاـبط ـق ـعـن
ارزان ـجـنـبش دگان و ـمـب ـسـن وـی ان، ـن ـش دـی اـسی، دگراـن االن ـسـی ازداـشت ـفـع ـب

دانشجویی دخالت در سیاست قلمداد نمی گردد!
نـاـحی ـیغـات خـود ـمی کوشـد، سپاه را ـنهـادی فـراـج ـبـل ارـتجـاع در ـت
معرفی سازد که به وظایف ـقانوی خود عمل می کند و ـلذا انتقاد و حمله
وـنی   اـست. در ـهـمـین زـمـیـنه اـن ر ـق راـطی   و  ـغـی ر شکل ـعـمـلی   اـف ـبه آن ـبه ـه
روزنامه انتخاب که، به رفسنجانی نزدیک است، در مطلبی ضمن دفاع از
ا وـنی ( !!! ) ـب اـن ارزه ـق د کرد : «ـمـب اکـی اـنه آن ـت ون شکـن اـن ات ـق داـم سپاه و اـق
اد ورـیت اـین ـنـه اـم د اوـلـین ـم ـسـتـن ام ـه ـظ دازی ـن ر اـن واـمـلی که، درـصدد ـب ـع

است و کلیه اقدامات آن در چارچوب قانونی انجام می گیرد. »
ــشه در ـی ـم ـته، ـه ـول دو دـهه گذـش ـنـسـت که، سپاه در ـط ت اـی ـی واـقـع

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران !

وده اـست. اـعی ـب ور دارای ـنـقـشی ـمـخرب و ارـتـج اـسی کـش ادالت ـسـی ـمـع
اـین ـنـهاد ـضد ـمردـمی در ـسرکوـبـهای ـخوـنـین دـهه ـشـصت ـنـقش اـصـلی را
ا اـمـنه ای در اداـمه ـجنگ، ـب اـنی و ـخ ـسـنـج ا کرد و دـست در دـست رـف اـیـف
ـهدف ـتـثـبـیت رژـیم،  ـفـعال ـترـین ارگان ـمـحـسوب ـمی ـشد. ـحـضور سپاه
در ـحـیات ـسـیاـسی ـمـیـهن ـما، ـمـساوی ـبا ـسرکوب، اـعدام، شکـنـجه و ـترور
اد دالـلی و واـسـطه داـفع رـشد و رواج اـقـتـص ز ـم ات اـقـتـصادی ـنـی و در ـحـی

گری و روابط انگلی است.
اـینکه ـطی چـند ـسال اـخـیر، اـین ـنـهاد اداره کـنـنده ـبازداـشت گاه ـهای
ـمـخـفی و ـغـیر ـقاـنوـنی و ـنـیز دـستگـیری، شکـنـجه و ـقـتل فـعاالن دگراـندـیش
ـبوده، ـجای شگـفـتی ـندارد.اـصوال سپاه پاـسداران ـهـمواره چـنـین ـنـقـشی را
ی از دو دـهه گذشــته، سپاه ـنـقـش و یچ ـمـقــطـع فــا کرده اسـت. در ـه اـی
اـهـیت واپس گرای ا ـبه ـم داـشـته اـست. سپاه پاـسداران ـبـن ـعـملکرد ـمـثـبـتی ـن
اً از وـلی ـسـتـقـیـم اـیل اـست و ـم وـنی ـق اـن را ـق وـقـعـیـتی ـف رای ـخوـیش ـم ـخود، ـب
ازوی اد ـب رد. اـین ـنـه ور ـمی گـی وا،  دـسـت ده کل ـق اـن رـم وان ـف ـفـقـیه، ـبه ـعـن
ا ـجـنـبش ـمردـمی اـست و در درگـیری اروـیی ـب ارـتـجاع و اـسـتـبداد در روـی
ـهای ـجـناـحی در ـسـمت ـجـناح ذوب در والـیت ـقرار ـمی گـیرد، زـیرا ـهر
ی اش ـبه پس ـوـن ـایگاه کـن ـاد را از ـج ـه ن ـن ـاـمـعه، اـی گوـنه ـتـحـول در ـج
ون اـن وکراـتیک، ـق وق دـم اـمـین ـحـق د. حـرکت در ـسـمت ـت د راـن خـواـه
گراـیی و ـبرـقراری ـعداـلت اـجـتـماـعی، ـموـقـعـیت ـمـمـتاز ـفرـماـندـهان سپاه را
اـفع ـماـلی ـبه چه در زـمـیـنه ـسـیاـسی،  ـنـظاـمی و اـطالـعاـتی و چه در زـمـیـنه ـمـن
ـبـد و از اـین روـست که اـین ارگان ـبه ـسـخـتی در بـراـبـر ش ـمی ـطـل چاـل

جنبش مردمی ایستادگی می کند.
د داران ـبه رـئـیس ـمـجـلس، در واـقع ـسـن ده سپاه پاـس اـن رـم ر ـف اـمه اـخـی ـن
ردـمی اده ـمـخرب و ـضد ـم أـیـید ـنـقش ـفوق اـلـع روـشن دیگری اـست در ـت
سپاه ـبه ـعـنوان ـبازوی ـمـسـلح ـسرکوب ارـتـجاع در ـمـیـهن ـما.ـبر اـین اـساس
ون اـن ر ـق راـب وـنی ـیی که در ـب اـن ای ـق ادـه وـیت ـنـقش ـنـه اـنـحالل سپاه و ـتـق
پاسخ گو ـهـسـتـند، از ـجـمله ـخواـست ـهای ـمـهم ـجـنـبش ـمردـمی در ـشراـیط

کنونی است.

ادامه سپاه پاسداران، بازوی مسلح ...

ر ـنـفت اون وزـی دـهی ـهای ـهنگـفت ـخارـجی ـمی رـسد. ـمـع از پرداـخت ـب ـب
زـین ـن ر ـب ـیـت ر ـل ده ـه ام ـش وری اـسالـمی اـعالم کرده اـست، ـقـیـمت ـتـم ـجـمـه
وـلـید وادراـتی 2 ـهزار رـیال اـست در ـحاـلی که ـقـیـمت ـتـمام ـشده ـبـنزـین ـت
ا ـیاد آوری پول کالـنی داـخـلی کـمـتر از ـهر ـلـیـتر 1800 رـیال اـست. وی ـب
رـفی د ارز ـمـص ود ، ـمی گوـی ارج ـمی ـش ور ـخ که ـبه اـین ـصورت  از کـش
ـمورد ـنـیاز واردات اـمـسال ـبـنزـین (1382 ) و ـمواد اـفزودـنی آن ـبـیش از5/
د، ان ـمی دـه ـش ار وزارت ـنـفت ـن ده اـست. آـم اـبی ـش ارد دالر ارزـی ـیـلـی 1 ـم
زـین وارد ر ـبـن ان اـمـسال روزاـنه 19 ـمـیـلـیون ـلـیـت اه ـهای ـمـهر و آـب ـفـقط در ـم
اـلی وان ـم ور ـت اـخـته اـست که، کـش ان ـس ـش ر ـن اـط ده، و وزارت ـنـفت ـخ ـش
ر ـشـت رای واردات ـبـی دارد، ـب ر را ـن ر از 19 ـمـیـلـیون ـلـیـت ـشـت واردات روزاـنه ـبـی
ـبـنزـین ـباـید ـمـنابع ـماـلی آن ـتأـمـین گردد، و ـمضحک ـتر اـینکه، ـحتی ـتأـمـین
ـمـناـبع ـماـلی از ـخارج ـبرای واردات ـبـنزـین از ـسوی ـبرـخی ـمـسـئوالن رژـیم

والیت فقیه پیشنهاد شده است! 
ادـین ـغـنی وـسـعه ـمـی ازی در ـصـنـعت ـنـفت و واگذاری ـت ـخـصوـصی ـس
أـمـین اـسـتـقالل ا اـصل ـت اـیرت کاـمل ـب راـمـلی در ـمـغ کـشور ـبه اـنـحـصارات ـف
سیاسی و اقتصادی میهن ما دراین برهه تاریخی توفان زای کنونی جهان

است.

ادامه توسعه میادین نفت ... 
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رفقای عزیز!
پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـتوده اـیران، گرم ـترـین درودـهای رزـمـجوـیاـنه
ـخود را ـبه ـشـما پرچم داران ـحزب اراـنی و پیکارگران ـثاـبت ـقدم ـصـلح،
اده وق اـلـع مـاـعی، که در شـراـیط ـف ـت وکراـسی و عـداـلت اـج آزادی، دـم
اـنه وـی ادـج اـنه و اـتـح اـی ارزه راه گـش وـنی ـمـیـهن ـبه ـمـب ده کـن ـحـساس و پیچـی
دـیم ـمی د، ـتـق ر ـضد رژـیم ارـتـجاـعی «والـیت ـفـقـیه» اداـمه ـمی دـهـی ـخود ـب
ـین ـسـالگرد اـنـقالب ـم ـست و پـنـج ـی ـتـاـنه ـب دارد. کنگره پـنـجم که در آـس
ا رزم ـسـتودـنی ـخود در ـصـفوـفی شکوـهـمـند ـبـهـمن 57، اـنـقالـبی که ـشـما ـب
ـمتـحد ـبا دیگر نـیروـهای سـیاـسی دـموکرات و آزادی ـخواه و ـبا به ـمـصاف
ـتی پـیـروزی آن را ـممکن کردـیـد، ـن ـط م دیکـتـاـتـوری ـسـل ـیـدن رژـی کـش
اـعی، اـقـتـصادی و ار اـجـتـم ا ـتـجزـیه و ـتـحـلـیل ـشراـیط اـسـفـب رگزار ـشد و ـب ـب
د اد ـجـبـهه واـح ر اـیـج اپذـی ار دیگر ـبه ـضرورت ـتـعـطـیل ـن اـسی کـشور ـب ـسـی
ـضد دیکـتاـتوری ـبرای ـطرد رژـیم «والـیت فـقـیه»، به ـمـثابه ـعـمده ـترـین ـسد
ـبر ـسر راه ـتـحوالت ـبـنـیادـین در ـمـیـهن، انگـشت ـتاکـید گذارد. اـمروز ـهـمه
اً گردان وکراـسی و اـصالح ـطـلـبی، ـخـصوـص داـفع آزادی، دـم روـهای ـم ـنـی
ـهای ـعـمده ـجـنـبش ـمردـمی، کارگران و زـحـمتکـشان،  ـجواـنان و زـنان ـبر
ا وـجود اداـمه رژـیم پاـیه ـتـجرـبه ـعـیـنی ـخود در اـین اـمر ـمـتـحد ـهـسـتـند که ـب
ـنه آزادی ـهـا و ـی ـمی ـتـوان ـبه اـصالـحـات واـقـعی در زـم ـیه» ـن «والـیت ـفـق
ود. ـنزدیک ـبه یک رـبع ـقرن پس از اـنـقالب ـمـلی، دـموکراـسی اـمـیدوار ـب
وری اـمه حکوـمت ـجـمـه اـنه ـبـهـمن 57 کارـن ـب وکراـتیک و اـسـتـقالل ـطـل دـم
اسالـمی کارـنامه یک حکوـمت ورشکـسـته، ـضد ـمردـمی و ـضدمـلی اـست
ای روـه ا  ـنـی وـنـین، ـبـند و ـبـست ـب ا تکـیه ـبه ـسرکوب ـخـشن و ـخ که ـفـقط ـب
ارـتـجاـعی در ـعرـصه ـبـین اـلـمـلـلی، و ـسودـجوـیی از ـنـبود ـجـبـهه ـیی ـفراگـیر
از ـنـیروـهای ـمداـفع آزادی، دـموکراـسی و ـصـلح ـبه ـحـیات ـخود اداـمه ـمی

دهد.
رزمندگان توده ای!

ال ـهای اـسی در ـس اـعی و ـسـی اداـمه و ـتـعـمـیق ـبـحران اـقـتـصادی، اـجـتـم
اخیر، ـشرایط عینی جذب بخش های وسیعی از ـمردم میهن به مبارزه بر
وع اد و ـتـن رش اـبـع اد کرده اـست. گـسـت د رژـیم « والـیت ـفـقـیه» را اـیـج ـض
اشکال ـمـبارزه ـبر ـضد رژـیم، که در ـسال ـهای اـخـیر و از ـجـمـله در راـبـطه
ـبا ـمـبارزات داـنشـجوـیی ـشاـهد آن ـبوده اـیم، وـظایف ـحـساس و ـسرـنوـشت
رار ـمی دـهد. در اـین اـمـعه ـق ـشرو ـج ای پـی روـه اـبل ـهـمه ـنـی ازی را در ـمـق ـس
ای ـطـقه و ـتالش ـه ـن وـجه ـبه وـضـعـیت ـبحـراـنی ـم ا ـت سـاس و ـب شـراـیط ـح
ـنـیروـهای ورشکـسـته و راـنده ـشدۀ ـسـلـطـنت ـطـلب درـجـهت ـتوـجـیه ـمداخـله
ان از ا و ـبه ویژه جـواـن وده ـه وـجه ـت ـسم در کشـور و اـنحـراف ـت ـی اـل امپرـی
وده ای ارزان ـت ر دوش ـمـب اـیف ـمـهـمی ـب ارزه،  وـظ ده ـمـب ای  ـعـم اج ـه آـم
رار گرـفـته اـست.  اـفـشاگرى  و اـطالع رـساـنى در زـمـیـنه ـخـطرات ـجدی ـق
ـیی که ـطرح ـهاى ـمداـخله ـجوـیانه امپرـیاـلـیـسم،  در زـمـینه اـحـیاى ـنـیروـهاى
ا ـحـتی ات رژـیم، و ـی اـی اـیع و ـجـن اده از ـفـج وءاـسـتـف ا ـس ود، ـب ـسـته ـبه ـخ واـب
ردن اـنی ـک رـب ا آن، ـبه ـقـیـمت ـق اـمـله ـب ده رژـیم  و ـمـع رل ـش ـت اـسـتحـاـله ـکـن
د، وـظـیـفه ـیی ـتـعـطـیل ا را ـتـهدـید ـمی کـن ـجـنـبش آزادی ـخواـهى، ـمـیـهن ـم
اـید از ـتـجرـبـیات ذـیـقـیـمت دیگر ـخـلق ـهای ـجـهان، و از اپذـیر اـست.    ـب ـن
ـجـمـله آـفرـیـقای ـجـنوـبی و وـنزوـئال، درس آـموزی کرد و راه ـهای پـیوـند
زدن مبارزه کارگران و زحمتکشان، جوانان و زنان در شرایط مشخص
ارـجی ان داـخـلی و ـخ ای دـشـمـن وـطـئه ـه ا ـت اـبـله ـب رای ـمـق و ویژه ـمـیـهن را ـب

ـجـنـبش ـمردـمی  ـبررـسی کرد. ـضرورت اـمر ـسازـمان دـهی ـجـنـبش ـتوده ای
تعویق ناپذیراست.

رفقای مبارز!
ـتوده اى ـها ـمـنادى آگاـهى ـصنـفى، اـجـتـماـعى، ـسـیاـسى و ـسازـماـنى اـند.
ـما ـبر اـین ـباورـیم که ـمـسـیر ـتـحول ـجـنـبش آزادی ـخواـهى از ـطریق گسـترش
اد ـعـمل و اى اـتـح ـن ر ـمـب اـمـعه، ـب وح ـج ام ـسـط ى در ـتـم ردـم اى ـم ان ـه ازـم ـس
دموـکراسى، میـسر است. دموکراسى و آزادى واقـعی تنها می تواـند بر این
ى، دـن ای ـم ان ـه ازـم ا و ـس ـشـکل ـه د. ـت اـن دار ـبـم ود و پاـی زى ـش زـمـیـنه پی رـی
ـصـنـفى، اـجـتـماـعى ـفراگـیر ـکـمک ـمی ـکـنـند که ـمردم ـهرچه گـسـترده ـتر در
ـتـعـیـین ـسرـنوـشت ـخود ـفـعال ـبـشوـند و از ـتـجاوز ـبه ـحـقوـقـشان، ازـجاـنب  ـهر
د ى، هـرچـن ردـم از ـم ـی ر ـن د. ـه ـن ـن رى ـک وگـی ان، ـجـل اشـد و در هـر زـم ـکه ـب
ـکوچک، ـمی ـتواـند پاـیه ـتـشـکـلى دـموـکراـتـیک ـباـشد که در اـسـتـمرار ـخود
ـبه ـمراـحل ـعاـلی ـتر ـفراروـید. ـصـحت اـین اـمر را ـتـجرـبه ـساـلـهاى اـخـیر ـنـشان
اى روـه ر ـنـی ر ـب وـث ارى ـم د ـمـه واـن روـیى ـمی ـت داده اـست.  گـسـترش چـنـین ـنـی
ارـتـجاـعی ـجاـمعه و جـلوگـیرى از فـجایع و رـنج ـهاى ـبـیـشـتر  ـباـشد. ـتشـکل ـها
واـنـند و ـسازـمان ـهاى ـصـنـفی ـکارگران و زـحـمـتـکـشان در اـین ـعرـصه ـمی ـت

نقشی پیگیر و رزمنده ایفا کنند.               
رفقای مبارز!

اـسی ای ـسـی روـه اد ـجـبـهه ـمـتـحد ـنـی د در ـجـهت اـیـج دـفـمـن ر و ـه وـث کار ـم
ار ـهای ـجـنـبش دـموکرات و آزادی ـخواه ـمـیـهن ـبر ـمـحور ـعـمده ـترـین ـشـع
اـید در ـسـطح ـمردـمی، در ـلـحـظه کـنوـنی، ـجـنـبه ـحـیاـتی دارد. در اـین راـبـطه ـب
ـجـنـبش ـبرای اـیـجاد ـتواـناـیى ـتـحـمل اـندـیـشه ـهاى ـمـخـتـلف، و ـقـبول ـضرورت
اـسی خـود را در ای ـسـی ارـه اـیی که ـشـع روـه ـی ا ـهـمه آن ـن رک ـب ـشـت کـار ـم
چارچوب ـتـحوالت دـموکراـتیک- ـمـلی ـتـنـظـیم ـمی کـنـند، کاری ـهدـفـمـند
روـهای آزادی ـخواه ـشرط ـضرور ان داد.  ـتشکـیل ـجـبـهه ـمـتـحد ـنـی ازـم را ـس
نـاى اـیجـاد ـیـهن و ـسنگ ـب بـارزه بـرای ـتحـوالت پاـیه ای در ـم پیـروزی ـم
ـرن پس از اـنـقالب ـیک اـست ـکه، ـیک ـق ـراـت ـوـک ـاـمـعه اى آزاد و دـم ـج
وز ار، ـهـن ان ـبی ـشـم اـنـی رـب ات و ـق ا، ـصدـم داکاری ـه ود ـف ا وـج روـطه و ـب ـش ـم
ـممکن ـنـشده اـست. ـعدم ـهـمـکارى و اـتـحاد ـنـیروـهاى ـسـیاـسى، ـبی اـحـتراـمى
ورى، ودـمـح ونگرى و ـخ ـس اگون، ـیـک اى گوـن ـشه ـه دـی ى ـبه اـن وـجـه و ـبی ـت
ـقدرت ـطـلـبى اـنـحـصارى و ـشـیوه ـهای ـمـبارزه ـجدا از ـمردم چـشم اـسـفـندـیار
ـجـنـبش ـهاى اـنـقالـبى-اـجـتـماـعى ـیک ـقرن گذـشـته ـبوده اـست. کوـشـندگان
راه آزادی و ـتـحوالت دـموکراـتیک ـتـنـها ـبا ـتوـجه ـبه اـهـمـیت اـتـحاد ـعـمل و
ـتالش در راه ـسازـمان دـهی ـمـبارزه ـمـشـترک اـست که ـمی ـتواـنـند از تکرار

تجربیات دردناک گدشته پرهیز کنند.
ده ـتـحوالت ـمـیـهن اـعـضاء و وـنی ـبرای آـیـن ارزات ـسرـنوـشت ـساز کـن در ـمـب
ارـیخ اـله ـت ات ـشـصت و دو ـس رـبـی ر پاـیه ـتـج ران ـب وده اـی زب ـت واداران ـح ـه
مـبارزاـتی ـخود وـظایف مـهمی را در جهت ـبرـحذر داـشتن ـجنـبش از دام ـها
د. ـیـتی رژـیم ـبه ـعهـده دارـن ـن دهـای ـمـحـیالـنه ارگان هـای اـم ـن رـف د ـت و گزـن
ـجـنـبش اـصالح ـطـلـبى و ـفـضای ـمـحدود  اـیـجاد ـشده ـنـباـید ـما را از ـهـشـیارى
روـهاى ـحـکوـمـتى ـنـسـبت ـبه اـیت ـنـی اـنـقالـبى ـنـسـبت ـبه ـخـطر ـسرـکوب و ـجـن
پـیـشروان ـجنـبش ـغاـفل کـند. ـفاجعه ـیى ـکه خـمیـنى و پـیرواـنش، در دهه اول
پس از اـنـقالب ـبراى ـنـیروـهاى دگراـندـیش آـفرـیدـند ـنـباـید ـما را از اـحـتـمال

پیام پنجمین کنگره حزب توده ایران به اعضاء و هواداران حزب
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مصاحبه با دبیر کل حزب کمونیست عراق

خشونت به اشغال کمک می کند
روزنامه اومانیته در تاریخ 14 آبان ماه  (5 نوامبر) متن مصاحبه خود با
رفیق حمید مجید موسی ، دبیر کل حزب کمونیست عراق را منتشر کرد

که ترجمه متن کامل آن در زیر ارائه می شود . 
************************                             

اوـماـنـیـته: در ـسوءـقـصد روز اول ـماه رـمـضان در ـبـغداد یک ـهـلی کوپـتر
ای اـئـتالف در روـه از ـنـی رـب از یک ـس روز ـهم ـب د و دـی رنگون ـش ریکاـیی ـس آـم

پایتخت عراق کشته شد. شما موقعیت را چگونه تحلیل می کنید؟
ـحـمـید مـجـید ـموـسی : ـبا اـشـغال، ـجنگ دـنـبال ـشده اـست . گروه ـهای
اری ـسـی ردـند ، ـب اـصری از ـنـخـبه گان که در گذـشـته ـسود ـمی ـب کوچک و ـعـن
از اـمـتـیازات ـخود را از دـست داده اـند، وـلی ـهـنوز ـمی ـخواـهـند آن اـمـتـیازات
د و واـهـمه ده اـن رتکب ـش راواـنی را ـم ای ـف اـیت ـه ا ـجـن د . آـنـه اـشـن را داـشـته ـب
دارـند که اگر وضع ثبات پیدا کند، ـبه محاکمه کشیده شوـند. به همین دلیل
د . دون او - ـمی ـجنگـن ا ـب دام ـی ا ـص ازگـشت رژـیم - ـب رای ـب ا ـب اـست که آـنـه
اـنی واـقـعی آـنـها در ـمـیان ـنـیروـهای اـفراـطی اـسالـمی یک ـهـمدـسـتی و ـهـمداـسـت
ت ـود داـشت ، آن وـق ـز وـج ـی نگ ـن ـبل از ـج ـزی ـق ن چـی ـی ـد . چـن ـته اـن ـاـف ـی
اسالمیست ها در کردسـتان بر ضد دموکراسی به کار گرفته می ـشدند. آنها
اـسی و ـنـظاـمی در ـهواداران «اـنـصار اـسالم» و «اـلـقاـعده» ـبودـند و از ـلـحاظ ـسـی

افغانستان آموزش دیده بودند .
پـیش از اـین در ـبـغداد ، در ـموـصل و در رـمادی ، گروـهاـیی که ـخود را
اـمـیدـند ، وـجود داـشـتـند . پس از ـجنگ رـشـته ـهای ـنـیروـمـندی «وـهاـبی» ـمی ـن
این گروه ها را که ، نزدیکان رژیم سابق را نیز شامل می شود، به هم پیوند
اـنی داف یکـس ا اـه د. ـهـمه آـنـه دد پرداـخـتـن ان دـهی ـمـج ازـم ان  ـبه ـس ـن داد . اـی
اً ـنـمی زاـم ااـمـنی اـست. ـنـیروـهای اـسالـمی  اـل دارـند که از ـجـمـله اـفـشاـندن ـبذر ـن
اـنـند ، ـبلکه ـخواـهان یک رژـیم رـس اره ـصدام را ـبه  ـقدرت ـب ـخواـهـند که دوـب
ـمذـهـبی ـبا ـحاکـمـیت روـحاـنـیون اـند . آـنـها از ـفـضای ـباز اـیـجاد ـشده پس از 9
اده روـهای اـشـغال گر، اـسـتـف آورـیل (روز ـسـقوط ـصدام) ، ـبه رـغم ـحـضور ـنـی
اـخص ران اـصـلی و ـش ر ـس ـسـتـجوی 55 ـنـف ا ـفـقط ـبه ـج ریکاـیی ـه د . آـم کردـن
رژیم اکتفا کردـند ولی دیگر وابستگان سرسخت رژیم در محل و در جای
ـخود ـباـقی ـماـنده اـند . وـفاداران ـبه ـصدام ـقـسـمت اـساـسی ـقدرت ـخود را ، ـبه
ویژه ـقدرت ـماـلی را، ـحـفظ کردـند ، ـبدون اـین که از ـحـضور آـمریکاـیی ـها
که ـبه ـتـنـهاـیی ـمـسـئوـلـیت اـمور اـمـنـیـتی را ـبه دـست گرـفـته اـند، ـناراـحت ـباـشـند .
به همین جهت نیز است که آنها می توانند اعمال تروریستی خود را بر ضد
زرگ ای ـب ان ـه ازـم ا، ـبه ـس رزـه راـقـبت ـم دم ـم د. ـع رـن راق ـبه پـیش ـبـب ردم ـع ـم
ـترورـیـسـتی ـبـین اـلـمـلـلی اـجازه ـمی دـهد که از کـشورـهای ـمـجاور ـبه ـسرزـمـین
ـما وارد ـشوـند . اـین ـها ـنـیروـهاـیی ـهـسـتـند که ـبه ـسازـمان ـهای ـغـیر ـنـظاـمی و ـبه

مدارس یورش می برند .
اـمـند و ـبه ـنـیروـهای اـنـیـته: اـین ـها ـخود را ـمـقاوـمت ـمردم ـعراق ـمی ـن اوـم

آمریکایی حمله می کنند .  
ـحـمـید ـمـجـید ـموـسی: در ـحـقـیـقت آن ـها ـمـقاوـمت ـمـلی را ـنـماـیـندگی
ـنـمی کـنـند . اـین یک گروه ـترورـیـست ـتـبهکار اـست . ـهدف آن ـها ـبا وـجود
ادـعای ضد آـمریکایی ـبودنـشان، آزادی عراق نـیست . در اصل هدف آن ـها
ـمـتوجه اـستـقرار  یک رژـیم ـمـطلقه دیگر اـست که ـما را ـبه قهـقرا ـخواـهد ـبرد .
اعمالی که آن ها انجام می دهند در عین حال طبیعت اهداف آن ها را نشان
ـمی دـهد .  آن ـها کمک ـبزرگی ـبرای آـمریکاـیی ـها و ـنـیز ـبرای اداـمه اـشـغال
ان ا ـبه پاـی د ـت ازه دـه دی اـست که اـج اوـمت واـقـعی آن روـن د. ـمـق ـسـتـن گری ـه

وـقوع ـفاـجـعه ـمـشاـبـهی ـتوـسط حکام کـنوـنی ـبرای به دـست گرـفـتن کـنـترل
یـروهـاى نـده، غـاـفل ـکنـد. ـن ـمل آـی ـت ظـات ـبحـراـنی ـمـح اوضـاع در ـلـح
د اى پس از اـنـقالب ـبـهـمن، در پس پرده رـش ال ـه ارـتجـاـعی ـکه، در ـس
رـصه اـست گذاری کالن رژـیم را، و از ـجـمـله در ـع رازه ـسـی کرده و ـشـی
ا آن ر از اـین ـی دـت ـمـن دـف ر و ـه دـت ـمـن درـت ار ـق ـسـی د ـب ـیـتی ـبه دـست دارـن ـن اـم
ـیع ات وـس ا امکاـن د. آـنهـا ـب ـن ـتـخب ـعـمل ـمی کـن ـن یـاسـى ـم ـصـیت ـس ـشـخ
اـطالـعاـتی، اـمـنـیـتی و ـنـیروـهای ـمـسـلح و ـنـیـمه ـمـسـلح، آـماده اـند ـتا ـضرـبات

جدی یی را بر پیکر جنبش مردمی وارد کنند.
ان اـئل ـشدن ـمـی ز ـجدی ـق اـی ران ـهمچـنـین ـبه ـضرورت ـتـم وده اـی ـحزب ـت
اصالح طـلـبان حـکوـمـتى و ـجـنـبش اصالح ـطـلـبى اـصرار ـمی ورزد. تـجربه
ده ـیی از اـبت کرده اـست که ـبـخش ـعـم ر ـث ای ـشش سـال اـخـی ـبـه گراـن
راـبر ا اوـلوـیت دادن ـبه اـصل «ـحـفظ ـنـظام» در ـب اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی ـب
ـخواـست ـهای ـبر حق ـجـنـبش و ـمردم در ـحـساس ـترـین مـقاـطع ـسرـنوـشت
ساز در شش ـسال گذشته یا با ارتـجاع مماشات کرده اند و  ـیا در زمینه
ـحـفظ «والـیت ـفـقیه»، ـغارت ـثروت ـکـشور، گـسـترش ـفاـصـله ـفـقـیر و ـغـنى

و سرکوب دگراندیشان در صف واحدی قرار گرفته اند. 
رفقای عزیز

ات ـخود را، ـبه ـهـمت واری از ـحـی ای دـش ال ـه ران ـس ودۀ اـی ـحزب ـت
ا وـجود وـفـقـیت پـشت ـسر گذاـشـته اـست، و ـب ا ـم ر،  ـب ا رزـمـندگان دـلـی ـشـم
ـهمه ـصدـمات و ـتـلـفات وارده ـتواـنـسـته اـست اـسـتوار و پیگـیر ـهمچـنان در
ـقه کارگر و ـب ی و ـط ـردـم ـبـش ـم ـن ـزرگ ـج ـای ـب ـان ـه راه ـتـحـقق آرـم
اـیتکار ـنزدیک ا ـبه پیکار ـخود اداـمه دـهد. رژـیم ـجـن زـحـمتکـشان ـمـیـهن ـم
رار داد. رـین ـحـمالت ـق د ـت دـی ورد ـش ا را ـم ال پـیش ـحزب ـم ـبه ـبـیـست ـس
ـصدـها ـتوده ای را ـبه ـبـند کـشـید، زـیر وـحـشـیانه ـترـین شکنـجه ـها ـقرار داد
ش، سـران دالور ارـت شـرو، اـف رـین کارگران پـی ـسـته ـت رـج و ـشمـاری از ـب
ـتفکران، ـنـظــرـیه پردازان، ی، ـم ــشجــوـی ـان و داـن ـبـش زـن ـفعــاالن جــن
دگان راه آزادی و اـسـتـقالل دان و رزـمـن رـمـن ان، ـهـن رـجـم ـسـندگان، ـمـت وـی ـن
ار ا را در ـجرـیان کـشـت اـجـتـماـعی - رـهـبران, اـعـضاء و ـهواداران ـحرب ـم
ـجمـعی زـنداـنـیان ـسـیاسی، در ـتاـبسـتان ـسال 1367، ـقتل ـعام کرد. ولی اـین
رای اـیجـاد اـخـتالف و اـنه رژـیم ـب ار آن کارزار آگاـه ـحـمالت و در کـن
گـسـست در ـصـفوف ـحزب،  ـنـتواـنـست ـبه اـهداف ـشوم ـخود دـست ـیاـبد.
پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـتوده اـیران اـطـمـیـنان دارد که ـتوده ای ـها، پاـیـبـند
ادر ران،  ـق ـسـتی اـی ـی ـتخـار آفـرـین ـجـنـبش کارگری و کمـوـن ـبه ـسـنن اـف
اـبه پیکارگران ـحزب اراـنی، ـسـته ـخود را ـبه ـمـث اـی ا ـنـقش ـش ـخواـهـند ـبود ـت
حزب شهدای انقالبی مبارزه برای صلح، آزادی و عدالت اجتماعی در

شرایط حساس کنونی ایفاء کنند. 
دگان راـسـتـین راه ـخـلق و ران ـبه ـهـمه رزـمـن ودۀ  اـی ـصـفوف ـحزب ـت
ر اـین ـشـت ـی رش هـرچه ـب ران ـتـعـلق دارد. ـتقـوـیت و گـسـت ـبـقه کارگر اـی ـط
ارزه آن ـصـفوف، ـحـفظ اـنـسـجام ـتشکـیالـتی و ـتالش در راه گـسـترش ـمـب
اـشـند ا ـهر کـجا که ـب وده ای ـه اـیـفی اـست که ـت رـین وـظ از ـجـمـله ـعـمده ـت

در راه تحقق آن لحظه یی درنگ نخواهند کرد.
دای وده ای و دیگر ـشـه دای ـت اـبـناک ـشـه ره ـت اـط درود پرـشور ـبه ـخ

راه آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی!
زنده باد حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر و همه زحمتکشان!

پنجمین کنگره حزب توده ایران   

ادامه پیام به اعضاء و هواداران حزب ...



ران ود آزادی در اـی انگر وـج ـش د ـن ـسـن وـی ـمـجالت ـمـطـلب ـمی ـن
ان ـمی اـنه پـنـه ـب رـی وام ـف ای ـع اـه اـست. نکـته ـیی که در اـین ادـع
ـماـند اـین اـست که وـجود اـین آزادی ـهای ـبـسـیار ـمـحدود، که
در آن ـنه ـنـماـیـنده ـمـجـلس اش ـمـصوـنـیت دارد و ـنه ـنوـیـسـنده و
ـخـبرنگارش، و اـنـبوه زـنداـنـیان ـسـیاـسی رژـیم ـبـهـترـین گواه اـین
ـمدـعا اـست، ـنـتـیـجه ـتواـنـمـندی ـجـنـبش ـمردـمی و ـهراس ـشدـید
اـعی اـست. درـست ـبه ـهـمـین ـم ـظـیم اـجـت ارـتجـاع از اـنـفجـار ـع
ـسـبب اـست  ـهنگاـمی که ارـتـجاع ـبه اـین ارزـیاـبی ـمی رـسد که
ردم اـعی ـجـنـبش رو ـبه ـتـضـعـیف اـست و ـحـضور ـم وان اـجـتـم ـت
تگاه ـسـرکوب ـبه ـیع دـس م وـس ت، ـتـهـاـج کـمـرنگ ـشـده اـس
ان ـش دـی اـمه نگاران و دگراـن دگان، روزـن ـسـن وـی ان، ـن وـی ـشـج داـن
ـســاط شکـنـجه و داغ و درـفـش و ی شــود و ـب ـدان ـم دوچـن
ـسازـمان دـهی ـشو ـهای ـمـشـمـئزه کـنـنده ـتـلوـیزـیوـنی ـیی ـقرـباـنـیان
ا و ـته اـست. مـردم ـم اـف دی ـی زاـی دی ـت ار دیگر روـن شکـنـجه ـب
د که سـردمـداران وش نکرده اـن راـم افکار ـعمـوـمی ـجهـان ـف
ام ور ـقـتل ـع د که دـسـت ـسـتـن اـنی ـه ان کـس رژـیم والـیت ـفـقـیه ـهـم
ادر رـین نگراـنی ـص دون کوچکـت اـسی را ـب داـنی ـسـی زاران زـن ـه
ان آن وـلـناک و ـمـجرـی اـیت ـه روز از اـین ـجـن ا ـبه اـم کردـند و ـت

دفاع می کنند.
ـمـسأـله دیگر در زمـینه ـتـضاد ـماـهوی رژـیم ـبا دـموکراـسی و
دگی ـبه رـجع رـسـی وری که ـم ر اـین اـست  در کـش ـش وق ـب ـحـق
ظـلم، و استـقرار ـعداـلت و حـقوق ـمردم، یعـنی ـقوه قـضاـئیه آن،
اپذیـری از دـستگاه سـرکوب خـود ـبخـش اسـاـسی و جـدا ـن
ـخـشن و ـخوـنـین ـحـقوق ـمردم اـست، چگوـنه ـمی ـتوان ـمدـعی
دان، آزادی، دـموکراـسی و اـسـتـقرار رام ـبه ـحـقوق ـشـهروـن اـحـت
ای از ـبه ـهـمـین دـلـیل اـست که در روزـه ود. ـب دـنی ـب اـمـعه ـم ـج
اردیگر ـبه دـلـیل ـنـقض ـخـشن ـحـقوق اـخـیر رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب
ـبـشر، از ـسوی ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد، ـبرای چـندـمـین ـسال پـیاپی،
ـته ـی ده «ـکـم ره ـش ای ـمخـاـب اس گزارش ـه ر اـس د. ـب ـمحکوم ـش
ان ازـم رـهنگی»  ـمـجـمع ـعـموـمی ـس اـنه و ـف ردوـسـت ـش اـعی ـب اـجـتـم
وق ران را ـبه دـلـیل ـنـقض ـحـق اـمه ـیی اـی ـطـعـن ا ـتـصوـیب ـق ـمـلل، ـب
ـون، ـی ـاـن ـان،  روـح ـادان داـنـشگاه، زـن ـت ـاـمه نگاران، اـس روزـن
ـنـماـیـندگان ـمـجـلس و اـقـلـیت ـهای ـمذـهـبی ـمـحـکوم ـکرد. پـیش
ادا ـتـنـظـیم ـشده ـبود و اـمه از ـسوی دوـلت ـکاـن ـنوـیس اـین ـقـطـعـن
در آن  ـبا اـشاره ـبه اداـمه ـنـقض ـحـقوق ـبـشر در اـیران ـخواـسـتار
اـعزام دو گزارشگر ویژه ـکـمـیـسـیون ویژه حـقوق ـبـشر ـبه اـیران
ـشده ـبود. اـین ـقـطـعـناـمه ـنـسـبت ـبه «ـتداوم ـنـقض ـحـقوق ـبـشر در
ا اط ـب ـب داوم وخـاـمت اوضـاع در ارـت وری اـسالـمی»، «ـت ـجـمـه
آزادی اـفـکار و ـعـقاـید، ـبه ویژه در زـمـیـنه اـفزاـیش ـتـعـقـیب ـها»،
ا ام و ـی دون اـتـه ردن ـب داـنی ـک ا، زـن ری ـه و از ـجـمـله «دـستگـی
مـحاکمه، حـمله ـقوه قـضاییه و نـیروـهای امنـیتی ـبر ـضد روزـنامه
ـیـون و ـشـجـوـیـان، روـحـاـن س، داـن ـنـدگان ـمـجـل ـمـاـی نگاران، ـن
ـظـاـهـرات ـسـبت ـبه ـت ش ـشـدـیـد ـن شگاه و واـکـن ـتـادان داـن اـس
ـته اده از ـکـمـی اری و اـسـتـف درـفـت ردن، ـب داـنی ـک وـیی، زـن ـشـج داـن
ظـاهـرات سـاـنی ـکه در اـین ـت ر ضـد ـک شگاه ـب اـطی داـن ـضـب اـن
ـشرـکت ـکرده اـند» نگراـنی ـجدی ـخود را اـعالم ـکرده اـست.
اده از ـشـکـنـجه و ـتـف ـسـبت ـبه «اـس وـیس ـهمچـنـین ـن اـین پـیش ـن
ی و ـراـنــسـاـن ـی ـاـنه، ـغ ـم ـرـح ـی دیگر اـشـکـال ـمـجـازات ـهـای ـب
ـتـحـقـیرآـمـیز»  ـبه ویژه «ـمـثـله ـکردن و ـشالق زدن» و ـنـیز «ـتداوم
ـبـاری اـحـزاب ـمـحـدودـیت ـهـا ـبـرای ـمـجلـس و اـنـحالل اـج
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داردـهای ـبـین اـلـمـلـلی در زـمـیـنهادامه تضاد ماهوی رژیم والیت فقیه ... اـن ا اـسـت اـسی»، «ـقـصور در ـتـطـبـیق ـکاـمل ـب ـسـی
واـنـین ـمـلی اده از ـق ون، اـسـتـف اـن رآـیـند ـمـقـتـضی ـق رـیت ـقـضاـیی، ـفـقدان ـف ـمدـی
اـمـنـیـتی ـبرای ـنادـیده گرـفـتن حـقوق اـفراد و ـعدم اـحـترام ـبه ـموازـین ـحـقوـقی
رده راز نگراـنی ـک ور ـجدی اـب ده ـبـین اـلـمـلـلی» ـبه ـط اـخـته ـش ـبه رـسـمـیت ـشـن
اـفـته ـبر ـضد زـنان و دـخـتران، در ـقاـنون، و در ـعـمل» اـست. «ـتـبـعـیض ـنـظام ـی
ر ذـهـبی از ـجـمـله ـب راد ـمـتـعـلق ـبه اـقـلـیت ـهای ـم ر ـضد اـف داوم ـتـبـعـیض ـب و «ـت
ضد  بـهایی ـها، مسیـحیان، یـهودیان و ـسنی ها،  ـبازداشت، ادامه دستگـیری
ـها  و ـنادـیده گرـفـتن آزادی ـعـبادت و ـیا اـنـجام اـمور اـجـتـماـعی» و ـهمچـنـین
«ـتداوم ـتـعـقـیب، ـمـجازات و زـنداـنی ـکردن ـمداـفـعـین ـحـقوق ـبـشر، ـمـخاـلـفان
اراـضـیان ـمذـهـبی و اـصالح ـطـلـبان»  از دیگر ـموارد ـمحکوـمـیت ـسـیاـسی و ـن

رژیم است.
ـصدور ـقـطـعـناـمه ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـبر ـضد رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبازـتاب
ان حکوـمـتی، وـسـیع داـخـلی و ـبـین اـلـمـلـلی داـشت و ـشـماری از اـصالح ـطـلـب
اـعث ا ـب اـمه که گوـی ـطـعـن دور اـین ـق ـسـتـقـیم ـص ول ـم ـسـئ اح راـست» را ـم «ـجـن
«ـبدـناـمی» رژـیم ـخواـهد ـشد داـنـسـتـند. وـلی واـقـعـیت اـین اـست که ـسرکوب
اپذـیر ـساـخـتار حکوـمـتی ـحـقوق ـبـشر در اـیران ـبـخش درـهم ـتـنـیده و ـجدا ـن
کـنوـنی اـست و ـهـمه کـساـنی که در راه ـحـفظ اـین ـساـخـتار ـتالش ـمی کـنـند
آگاـهاـنه و ـیا ـناآگاـهاـنه ـبـخـشی از دـستگاه ظـلم و ـسرکوب ـحـقوق ـبـشر در
اـیراـنـند. ـتـجرـبه ـشش ـسال گذـشـته، از ـقـتل ـهای زنـجـیره ـیی دگراـندـیـشان و
ودی اـب رکوب، شکـنـجه و ـن اط ـس ـس ـسط ـب ا اداـمه و ـب ارزان راه آزادی ـت ـمـب
ـفـیزیکی دگراـندـیـشان ـنـشان داده اـست که ـبا اداـمه رژـیم والـیت ـفـقـیه ـنـمی
ردـمی ان ـهای ـجـنـبش ـم ـتوان ـهیچ گوـنه ـخوش ـبـیـنی در زـمـیـنه ـتـحـقق آرـم
ا ـطرد رژـیم ا ـب ـبرای اـسـتـقرار دـموکراـسی و ـتـحـقق ـحـقوق ـبـشر داـشت. ـتـنـه
ـیـروـهـای م، ـبه ویژه ـن تگاه ـهـای ـسـرکوب رژـی ـیه، اـنـحالل دـس والـیت ـفـق
اـنـتـظاـمی، سپاه پاـسداران و دـستگاه ـبـیداد ـقـضاـیی رژـیم اـست که ـمی ـتوان
زـمینه را ـبرای اـستـقرار یک حکومت ـمردـمی و ـمتکی به آراء ـمردم ـفراـهم
اـفـته ارزه گـسـترده و ـسازـمان ـی ا ـتـشدـید ـمـب ا ـب آورد. ـتـحـقق اـین ـمـهم ـنـیز ـتـنـه
ـهمه ـنـیروـهای مـلی و دـموکراـتیک، در کـنار ـنـیروـهای اجـتـماـعی: کارگران
و زـحـمتکـشان، ـجواـنان و داـنـشـجوـیان و زـنان رزـمـنده ـمـیـهن ـما امکان پذـیر

است. 

فکر می کنند که شورای حکومتی موقت مسئول تمامی آن چیزهایی است که
اتفاق می افتد .

رکت وـقت ـش ورای حکوـمـتی ـم د در اـین ـش اـی ر اـین چرا ـب ا ـب ـن اـنـیـته :  ـب اوـم
کرد ؟

ـحـمـید مـجـید ـموـسی : ـمن نگـفـتم که ـشورای حکوـمـتی ـموـقت ـهیچ گوـنه
اـقـتداری ـندارد. وزرا اـنتـخاب ـشدـند و ـقواـنین ـبه ـتدرـیج آـماده می ـشوـند. ـما دـقیـقأ
د وارد اـین ـشورا ـشده اـیم . اـین شکـلی اـب دار ـشورا گـسـترش ـبـی رای اـین که اـقـت ـب
اـست از ـمـقاوـمت. به ـتدرـیج ـساـخـتارـها و ـنـهاد ـهاـیی ایـجاد ـمی ـشوـند که ـجاـنـشـین
«اشغال» می شوند و به ما اجازه می دهد که به اشغال گران بگوییم : «ما قادریم

کشور خود را باز سازی کنیم، پس از عراق خارج شوید.»
ـست ـی ـتی مـوـقت ، حـزب کمـوـن ـته : در خـارج از شـورای حکوـم ـی اـن اوـم

چگونه عمل می کند؟
ـحـمـید ـمـجـید ـموـسی : ـقـصد ـما ـبـسیج ـتوده ـها ـبرای ـبازـسازی کـشور ـبرای
ا کار ـمی ام ـبـخش ـه ا در ـتـم ـنه ـم ـی وکراـسی اـست. در اـین زـم رای دـم آزادی و ـب
کـنـیم ـتا ـسراـنـجام ـمردم را ـبا ـمـطاـلـبات ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی ـشان ـهـمراـهی کـنـیم و
تالش برای برپا داـشتن ادارات ملی خدمات ـعمومی داریم. در عین ـحال ما می
ـخواـهـیم که اـحزاب و ـنـیروـهای ـعراـقی را ـمـجـتـمع ـسازـیم. ـما ـمـجالت و ـنـشرـیات
ور، ال کـش ان دادن ـبه اـشـغ ارت اـست از پاـی ر ـمی کـنـیم . ـهدف ـعـب ـش ـنـت ان را ـم ـم

اعاده استقالل و ایجاد دموکراسی .

ادامه مصاحبه با دبیرکل حزب کمونیست عراق ...
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مخصوصا مبارزه فلسطینی ها در نبرد با امپریالیسم و صهیونیسم ابراز می کنیم.ما بایکدیگر
ـبرـضد امپرـیاـلـیـسم ـمـتـجاوز، ـجـهاـنی ـشدن  ـسرـماـیه داری و ـجنگ اـفروزاـنی که از ـخوـنرـیزی

مردم و عرق جبین طبقه کارگر سود می برند مبارزه خواهیم کرد.
زنده باد حزب توده ایران، زنده بادسوسیالیسم و کمونیسم.
منیر حمارنه ، دبیر کل حزب کمونیست اردن

پیام جبهه ترقی و دموکراسی بحرین
رفقای گرامی،

پـیش از ـهر چـیز ـماـیـلـیم گرم ـترـین درودـهاـیـمان را ـبه ـمـناـسـبت ـبرگزاری پـنـجـمـین کنگرۀ
ا ـموـفـقـیت کاـمل ـحزب ـبرادر ـتودۀ اـیران ـتـقدـیم کـنـیم. ـصـمـیـماـنه اـمـیدوارـیم که اـین کنگره ـب

برگزار شود.
رفقای گرامی،

ـشـما کنگره ـتان را در وضـعـیت ـسـیاـسی ـمـنـطقه ای و ـبـین اـلملـلی ـبـسـیار پیچـیده ای ـبرگزار
د د.  روـن د ـمی کـن دـی اـجـعه ـتـه رـیت را ـبه یک ـف ـش ۀ ـب د.  اـین وـضـعـیـتی اـست که ـهـم ـمی کـنـی
رای ـحل اده از زور ـب ـتـف ـمـلـلی و اـس اـسی  ـبـین اـل اـمی کردن رواـبط ـسـی ـظ ا ـن اـنی شـدن» ـب «ـجـه
ـمـناـقـشۀ ـبـین ـمـلت ـها،  گاـمی دیگر ـبه ـجـلو ـبرـمی دارد.  اـشـغال ـعراق اـین امکان را ـبه آـمریکا
ریکا در اـین ـجنگ، ـنه ـخـلع ای آـم د.  ـمـحرک ـه اـب ری ـی رـت اـنه ـب اورـمـی ـمی دـهد که ـبه کل ـخ
ـسالح ـعراق از ـسالـحـهای کـشـتار ـجـمـعی و ـنه ـبرـقراری دـموکراـسی ـبرای ـمردم ـعراق اـست.
اـهداف واـقـعی آـمریکا ـماورای اـیـنـها و در ـخدـمت ـتأـمـین هژـموـنی آـمریکاـست.  ذـخاـیر نـفـتی
ازهـای ـی رآورده کردن ـن رای ـب ر ـب رل اـین ذخـاـی ـت د و کـن ـمـیت فـراواـنی دارـن ـطـقه اـه ـن اـین ـم
اـقـتـصادی آـمریکا اـمری ـضروری اـست.  در ـنـتیـجه، از ـنـظر آـمریکا ـتـمام کـشورـهای ـمـنـطقه، و
ریکا در ـتالش اـست ریکا گردن ـبـنـهـند. آـم اـید ـبه اـین ـخواـست ـهای آـم ـنه ـفـقط ـعراق، ـمی ـب
ر اـی رل ذـخ ر، کـنـت رده ـت اس گـسـت د.  در ـمـقـی ـطـقه را دگرگون کـن وپـلـیـتیکی ـمـن که وـضـعـیت ژـئ
نـفت اـین ـمـنـطقه، اـهرـمی ـقوی اـست در دـست آـمریکا ـبرای ـمـقاـبله ـبا رـقـبای اروپاـیی، چـیـنی و
اـفع ـخودش ازـسازی ـنـظام ـسـیاـسی و اـقـتـصادی ـجـهان ـبه ـسود ـمـن ژاپـنی اش.  آـمریکا در پی ـب
اـفـته ـیی ـمـثل اـست و اـین اـمر ـنـیازـمـند آن اـست که ـنه ـتـنـها کـشورـهای ـضـعـیف و کـمـتر رـشد ـی
عراق، بلکه رقبای امپریالیستی در اروپای غربی و ژاپن نیز تسلیم خواستهای آمریکا شوند.
ـنـد، و ـمـدـعی اـنـد که ـنه اـشـاره ـمی کـن ـبت ـنقـش ـمـردم در ـصـح ـی آـمـریکاـیی ـهـا ـبه ـغ
دـموکراـسی را ـبه ـمـنـطقه ـباز ـخواـهـند گرداـند.  ـمـهم اـست که ـبه ـمردم آگاـهی داد که آـمریکا
ـصرـفأ ـعالـقه ـمـند به ـبرـقراری آن ـنوع دـموکراـسی اـست که در ـخدـمت ـمـناـفع و ـبرـناـمه ـهاـیش
أـله ـس ا ـم اط ـب اـمل ـمـهـمی در ارـتـب ردم، ـع اـمل ـم ا ـع اد ـم اـشد.  ـبه اـعـتـق ان ـب ر ـجـه رـتری ـب در راه ـب
ـصـمـیم ردم در ـت ال ـبه ـم وکراـسی واـقـعی، و دادن ـنـقش ـفـع راری دـم رـق وکراـسی اـست.  ـب دـم
گـیری ـنـسـبت ـبه اـمور ـمـلی، گام ـهاـیی ـمـهم در راه کـسب پـشـتـیـباـنی ـمردم اـند.  ـبه ـنـظر ـما، در
ر ا درگـی ـسـتـیم.  ـشـم اـنی در اـین زـمـیـنه رو ـبه رو ـه ا چاـلش ـهای یکـس ا  ـب ا و ـشـم اـین ـمـنـطـقه، ـم
واـنع ا ـم دازی اـمـید ـبـخش آـغاز ـشد، وـلی اکـنون ـب ا چـشم اـن راـیـند اـصالـحات» ـهـسـتـید که ـب «ـف
نکه گام هـای کـیـفی رسـد، مگر اـی ـست ـب راواـنی رو ـبه روـست و ـممکن اـست که ـبه ـبن ـب ـف
مؤثری برداشته شوـند و به اوضاع سر و سامانی به نفع ـمردم، به ویژه فقر زدگان، داده شود.
ازگرداـندن ازـمـند اـصالـحات از ـلـحاظ ـب ا دـموکراـسی شکـنـنده ای دارـیم که ـنـی در ـبـحرـین، ـم

حقوق مقننه به مجلس منتخب و پایه گذاری یک دولت دموکراتیک مدرن است.
رفقای گرامی،

ان ز کنگرۀ پـنـجم ـت وـفـقـیت آـمـی رگزاری ـم ا را در راه ـب رـین آرزوـه ان ـبـهـت راـیـت ار دیگر، ـب ـب
داریم، و مشتاقانه خواهان تحکیم روابط دو جانبه مان در جهت منافع ملت هایمان هستیم.
زنده باد حزب تودۀ ایران؛ زنده باد خاطرۀ شهدای کمونیست و جنبش میهنی ایران

زنده باد کمونیسم
جبهه ترقی و دموکراسی بحرین  

ادامه مصاحبه با دبیر کل حزب کمونیست ...ادامه پیام های احزاب کارگری و کمونیستی  ...

اشغال گری و بازگشت آزادی منجر شود .
ـتی ـمـوـقت» که ـته : آـیـا «ـشـورای حکوـم ـی اـن اوـم
ـحزب کمونـیست در آن شرکت دارد ، در ـبرابر اشـغال

، مقاومتی را عرضه می دارد ؟
حمـید مجید موسی : ـحزب کمونیست ـتصمیم
د، رکت کـن وـقت ـش ورای حکوـمـتی ـم ا در ـش گرـفت ـت
اـسی رد ـسـی ـب ای ـن رـصه ـه رای اـین که آن را یکی از ـع ـب
بـرای کـسب ـحقـوق ـخـلق ارزیـاـبی ـمی کرد. شـورای
حکوـمـتی ـموـقت در ـحال ـحاـضر ـبرای ـتـسریع در اـنتـقال
اـلـیت ـمی کـند . اـین یک ا ـفـع ـقدرت ـبه دـست ـعراـقی ـه
ا ـموـقـعـیت پیچـیده ـمـقاوـمت ـمـنـفی اـست ، ـمـقاوـمـتی که ـب
نـدی هـای جـدیـد و ـسـیم ـب طـاـبـقت دارد . ـتـق عـراق ـم
ـنـیروـهای ـتازه در ـجـهان را، که ـتـماـیالت ـخـلق ـما را در
نـظر می گیرند و درک ـمی کنند ، به حـساب می آورد
رای ا ـب ـیم. ـم ـت ـس ال گران ـه ا اـشـغ رد داـئـمی ـب ـب ا در ـن . ـم
حقوق افراد ، برای امنیت و برای تدارک قانون جدید
ـمـبارزه ـمی کـنـیم . در داـخل ـشورای حکوـمـتی ـموـقت ،
راری اـمـنـیت دیگر در دـست رـق ر ـب رای اـین که اـم ا ـب ـم
ا دیگر ـبه ـنـیروـهای آـمریکاـیی ـها ـنـباـشد، ـمی رزـمـیم . ـم
یـاـجی نـدارـیم . بـرای مـا الزم اـست که ـت خـارـجی اـح
ارتش را ـباز سازی کنیم و ـبرای آن وسایل الزم را که
راـهم د ، ـف ا کـن ور کاـمل اـیـف ود را ـبه ـط د ـنـقش ـخ واـن ـت ـب
اـید روی اـحزاب ـسـیاـسی تکـیه کرد آورـیم . ـهمچـنـین ـب
ا» ـهای ـمـسـلح در ـش ا را ـهمچون «ـمـیـلـی اـید آن ـه . اـلـبـته ـنـب
ـیـروـهـاـیی دـیـد که ـظـرگرـفت، ـبلکه ـبـاـیـد ـهمچون ـن ـن
ـتواـناـیی ـهای ـخود را در اـخـتـیار کـشور ـقرار ـمی دـهـند و
وـجه واـنـند که کوـشـشان ـمـت اـید ـبـت ـبه ـهـمـین ـشـیوه ـمردم ـب
د ، اـش اـمی ـب ـظ ر ـن ا و ادارات ـغـی ـسه ـه وـس اـیت از ـم ـحـم

مرزها نیز باید تحت مراقبت شدید  قرار گیرد . 
وـقت از ـسوی ورای حکوـمـتی ـم ا ـش اـنـیـته :  اـم اوـم
ـمردم ـعراق ـبه ـمـثابه آـلـتی در دـست آـمریکا ـیی ـها تـلـقی
می شود . فکر می کنـید چگونه می توان پذـیرش توده

ای را کسب کرد ؟ 
ـحـمـید ـمـجـید ـموـسی : ـشورای حکوـمـتی ـموـقت
سـاـیل و ـست . اـین شـورا ـم ـی ا ـن ریکاـیی ـه در دـست آـم
ـمشکالت ـعراـقی ـها را ـمـطرح ـمی ـسازد و ـبه آن ـها ـمی
ری را در ـجـهت ال ـت د که ـنـقش ـفـع پردازد و ـمی کوـش
د. درـست اـست که ا کـن ده اـیـف ات ـعـم ـیـم ـصـم اـتخـاذ ـت
ار ـمـحدود ـسـی دار ـشورای حکوـمـتی ـموـقت ـب روزه اـقـت اـم
اـست و ـقـدرت ـهـای اـسـاـسی در دـست اـشـغـال گران
اره 1483 ـمی اـمه ـشـم ـطـعـن وط ـبه ـق رـب ر ـم اـست و اـین اـم
یـاـسی نـده ـس صـادی و آـی ـت تـرل اـق شـود که، در آن کـن
ـعراق ـبه دـست اـئـتالف ـنـیروـهای آـمریکاـیی و انگـلـیـسی
ر ان ـمـلل ـنـقش دیگری ـبه ـغـی ازـم ده اـست و ـس سپرده ـش
از اـنـجام کمک ـها ی اـنـساـنی ـندارد . ـبه اـین ـقـطـعـناـمه از
ـسوی تـمام اـعـضای ـحاـضر در ـشورای اـمنیت و از ـجمله
ر ـمی ـت اـمه 1511 ـبـه ـن ـطـع ـسه، رای داده شـد.  امـا ـق راـن ـف

تواند به ما در اعالم حق حاکمیت مان کمک کند. 
ورای حکوـمـتی د ـش واـنـن ا ـمی ـت راـقی ـه ر اـین ـع ا ـب ـبـن
ـموـقت را ـبا ـحـسن ـنـیت ـبـیـشـتری ـبنگرـند. ـمـتاـسـفاـنه آن ـها
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رفقای گرامی،
ای گرم و ان، درودـه ـت زـب رگزاری پـنـجـمـین کنگرۀ ـح اـسـبت ـب ـن دـیم که ـبه ـم رـسـن ـخ
ۀ اـعضـاء و ا ـبه ـهـم رـیق ـشـم ا و از ـط دـیم ـشـم راـیـیل را ـتـق ای اـس ـست ـه وـنـی اـنه ـکـم ـیـق رـف

هواداران حزبتان تقدیم کنیم.
کنگرۀ ـشـما در زـماـنی ـبرگزار ـمی ـشود که ـطـبـقۀ کارگر و ـنـیروـهای دـموکراـتیک و
صـلح دوست ـسراـسر دنـیا، در پـیاـمد آنچه به ـعـنوان ـنـظم ـنوـین جـهاـنی از آن ـنام ـبرده ـمی
ـشود، ـبا ـتـهاـجـمی ـفزاـیـنده از ـسوی ـشرکـتـهای ـبـین اـلـمـلـلی و ـمـحاـفل ارـتـجاـعی ـحاکم رو
ۀ ای ـهـم ۀ کارگر، ژرـفش ـهمکاری ـه اد ـطـبـق د.  ـبه ـهـمـین ـسـبب اـسـتحکام اـتـح ـبه روـیـن
راواـنی روزه از اـهـمـیت ـف ـستگی ـبـین اـلـمـلـلی، اـم رـقی، و اـعـتالی ـهـمـب ای چپ و ـمـت روـه ـنـی
برـخوردار است. دولت آـمریکا، با بهره گـیری از حمالت جـنایتکارانۀ 11 سپـتامبر بـهانه
ـیی پـیدا کرد که به افـغاـنـسـتان ـحمله کـند و ـمتـعاـقب آن ـعراق را ـبه اشـغال ـخود درآورد.
ـسم ـنـیـست ـبلکه ـتالـشی رورـی أـله ـت ـس ا ـم اـبـله ـب ا ـهدف اـین ـحرکات  ـمـق اـه ر ـخالف ادـع ـب
اـست ـبرای ـتـغـیـیر اـساـسی رواـبط ـبـین اـلـمـلـلی به شکـلی که ـسرکردگی آـمریکا و ـشرکت

های فرا ملی در تمام قاره ها تأمین و تقویت شود.
ـحزب کـموـنـیـست اـسراـیـیل نگران آن اـست که دوـلت ـجورج ـبوش اـین ـجنگ ـها
ـمـۀ ـطه ـبـا ـه ـبـدـیل کـنـد و از آـنـهـا در راـب ـمـلـلی ـت ـین اـل ـتـار ـب را ـبه اـبـزاری ـعـادی در رـف

کشورهایی که به «تروریسم» متهم شان می کند، از جمله ایران، استفاده کند.
ـبه رـغم ـبه اـصطالح «ـنـقـشۀ راه»، ـخوـنرـیزی دـهـشـتـناکی در ـمـنطـقۀ ـما در ـجرـیان اـست
ا پـشـتـیـباـنی دوـلت آـمریکا، ـبرای ـخرابکاری در که ـناـشی از ـتالـشـهای دوـلت اـسراـیـیل، ـب

چشم انداز موافقتنامۀ صلح بین اسراییل و فلسطین است.
ـحزب کـموـنـیـست اـسراـیـیل ـهـمۀ ـطرـفداران ـصلح و دـموکراـسی در اـسراـییل و ـجـهان
رداری ـشوم دوـلت ـشارون از ـهـیـسـتری ـجنگ، ـبه ر ـبـهره ـب راـب را ـمی ـخواـند که در ـب را ـف
ـمـنـظور ـتـشدـید اـشـغال ـتـجاوزکاراـنه، از ـجـمـله کـشـتار روزاـنۀ ـفـلـسـطـیـنی ـها، ـتـخرـیب ـخاـنه

ها و مزارع، و استقرار شهرک های بیشتر، صدای اعتراض خود را بلند کنند.
راه صـلح و امنیت ـبرای هر دو مـلت اسراییل و ـفلسطـین از مسـیر پایان اـشغال، تخلـیۀ
شـهرک ـهای یـهودی ـنـشـین، در کراـنه ـغرـبی و ـنوار ـغزه، اـسـتـقرار یک دوـلت فـلـسـطـیـنی،
ـبا پاـیـتـخـتی اورشـلـیم ـشرـقی، و ـحل ـمـسأله پـناـهـندگان ـمـطابق ـبا ـقـطـعـنامه ـهای ـسازـمان ـملل

می گذرد.
رفقای عزیز،

مشتاقانه خواهان گسترش دوستی و همکاری بین دو حزبمان هستیم و برای شما و
کنگرۀ پنجم تان آرزوی موفقیت داریم.
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پیام حزب کمونیست اردن
ـنـدگی از ـجـاـنب ـحـزب ـمـاـی ـا کـمـال مــسـرت، ـبه ـن ـب
کـمونـیـست اردن، پـیام تـبریکات ـبرادرانه و آرزوی ـموفـقیت

کنگره پنجم حزب توده ایران رابه شما ارسال می کنیم.
رـبی، در ای ـع راه کشـورـه ا ـبه ـهـم ران در اـین روزـه اـی
اـلـیـسم ـقرار دارد و ـلذا کنگره ـمرکز ـطوـفان ـمداـخالت امپرـی
اـنه در اـق ـشـت ا ـم وردار اـست. ـم رـخ اری ـب ـسـی ا از اـهـمـیت ـب ـشـم
ا ـهـسـتـیم. اـیج و ـجزـئـیات ـتـحـلـیل ـهای ـشـم اـفت ـنـت اـنـتـطار درـی
اـمروز دو ـجـنـبه نگران ـکـنـنده در ـمـنـطـقه، یکی اوـضاع ـعراق
ـبـعد از ـجنگ و ـتـجاوز امپرـیاـلـیـسم ودیگری ـشراـیط داـخـلی

ایران هستند. 
ده ـخالـصه ـن ـنعکس کـن دی را که ـم ا ـعالـقه دو ـسـن ا ـب ـم
اـلـعه ـط ران اـست  ـم اع داـخـلی اـی ورد اوـض ا در ـم رات ـشـم ـظ ـن
کردـیم و ـباـید اذـعان کـنیم که ـنتـیجه گـیری ـشـما در ـمورد به
اـتـمی، ری ـخ ات،  ـبه رـهـب د اـصالـح راـیـن دن   ـف ـست رـسـی ـبن ـب
ان دـهی ـجـبـهه ازـم ای ـس ا در راـسـت ارزه ـشـم ـصـحـیح اـست. ـمـب
وکراـسی وآزادی د ـبه دـم ای ـمـتـعـه روـه د، ـمـتشکل ازـنـی ـمـتـح
اـبی ر اـست. در راـهـی دـی اـبل ـتـق وری ـق اـت د دیکـت ر ـض ر، ـب ـش ـب
روهـای ضـد ـی ا ـن ـست و ـمقـاـبـله ـب رون رـفت از ـبن ـب رای ـب ـب
اـصالـحات، اـمروز چـشم ـها ـبـیـشـتر از ـهر زـمان دیگر ـمـتوـجه

کمونیست های ایران است. 
ال ر ـبـلـیه ـجنگ و اـشـغ ا درگـی ا داـئـم ز ـم ـطـقه ـنـفت ـخـی ـمـن
ال ا اـشـغ ارس) که ـب ای ـخـلـیج (ـف وـعه ـجنگ ـه اـست. ـمـجـم
د، ـبه ـهـمراه ریکا و انگـلـیس ـبه اـتـمام رـسـی ـعراق ـبه وـسـیـله اـم
ن، راه ـی ـردم ـفـلـســط ـرـضـد ـم ـیل ـب ـراـی ـورش اـس ـال ـی 50 ـس
ـمـاـعی و دـمـوکراـسی واـقـعی در ـت ـشـرـفت اـج ـتـحـوالت، پـی
اورا راـست روـهای ـم ا را ـمـسدود کرده اـند. ـنـی کـشورـهای ـم
اده از ـتـف ا سـوءاـس ری شـارون ـقصـاب ـب در اسـراـئـیل ـبه رـهـب
ریکا در ـصدد ـتـحـمـیل ـهر چه اـمـحدود دوـلت اـم اـنی ـن پـشـتـیـب
ـنی ـهـا و ـجـلـوگـیـری ـی ـط ـس ـنـاـیـات ـجنگی ـبـر ـفـل ـتـر ـج ـش ـی ـب
ازرـسـیدن به ـتوافق ـعادالنه در تـضمـین حـقوق ـمردم فـلسـطین
ـبرای حق ـبرگـشت، ـخود ـمـخـتاری و ـبـنـیان گذاری کـشوری

مستقل با پایتختی  اورشلیم شرقی است. 
رادراـنه ـتفـاده از اـین فـرـصت سپاس گزاری ـب ا اـس مـا ـب
ـرب و ـردم ـع ـارزه ـم ـب ـا ـم ـا ـب ـم تگی ـش ـبــس ـم ـود را از ـه ـخ
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کمک های مالی رسیده
از جنوب آلمان                                          100 یورو
از برلین                                                     150 یورو


