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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» !

تحوالت عراق و مصالح ملی ایران
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رژیم والیت فقیه قادر به تأمین منافع ملی ایران نیست
بحثی کوتاه پیرامون نشست وزرای خارجه کشورهای کناره دریای خزر
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اـسی ده ـسـی ود در آـیـن رای ـخ داـنی ـب ادگرای اـسالـمی،که ـنـقش چـن ـنـی ای ـب روـه  ـنـی
وـقت دوره شکـیل دوـلت ـم اـنـعت از ـت ای ـمـم ان را درراـسـت ـش اـفـع د، ـمـن ـنـن ـی راق  ـنـمی ـب ـع
ا ود را ـب اـلـفت ـخ راـحت ـمـخ ا ـبه ـص روـه ـی وـجه کرد که اـین ـن د ـت اـی د. ـب ـیـنـن گذار ـمی ـب
ای ـمـلی، رای اـقـلـیت ـه اری ـب ود ـمـخـت اـخـتن ـحق ـخ اـئـلی از ـقـبـیل ـبه رـسـمـیت ـشـن ـس ـم
اـسی ـی ای ـس روـه ـی وـجه ـن ورد ـت ذـهب از حکوـمت را که ـم داـیی ـم ان و ـج وق زـن ـحـق
ـعـمده ـعراق، که درگـیر روـند پاـیان دادن به اشـغال کـشور ـهـسـتـند، اعالم کرده اـند.  
زان دـخاـلت ـسران رژـیم «والـیت ـفـقـیه» ـمورد ـمـی
ن ـمـوـضع ـی مچـن ـیـر ـعـراق و ـه در ـتـحـوالت اـخ
ـیـر ـیـز و ـغ ـداٌ ـتـحـریک آـم گـیـری ـهـای ـشـدـی
ـمـسـئوالـنه ـبرـخی شـخـصـیت ـهای کـلـیدی رژـیم و
نـاح ـته ـبه ـج ـس ـین رسـاـنه ـهـای ـمجـاز واـب مچـن ـه
اـمه ا اـین ـتـحوالت اـست. روزـن ـحاکم در راـبـطه ـب
ـهای «ـجـمـهوری اـسالـمی» و «کـیـهان» ـبه ـتـصوـیر
«اـفق روـشن و آـیـنده ـیی درـخـشان» پرداـخـته اـند
درو و ـجـنـجال داـمات روـحاـنی ـتـن ا اـق ا ـب که گوـی
راق ردم ـع ار ـم رـین، ـمـقـتدی اـلـصدر، در اـنـتـظ آـف
س ـشـورای ـی ی، رـئ ـنـجـاـن ـس اـست.  ـهـاـشـمی رـف
مـاز وـقت ـن اـمت ـم ام اـم ـصـلـحت رژـیم، در ـمـق ـم
ـجـمـعه ـتـهران، از«آـسـیب پذـیر ـشدن» آـمریکا در
ــوم ـه ـف ه ـم ــا «ـب ــراق ـسـخـن گـفـت که گوـی ـع
ران ـمی ر ـشدن ـجـمـهوری اـسالـمی اـی دـت درـتـمـن ـق
اء ـش ا اـف ود ـب ارات ـخ اـنی در اـظـه ـسـنـج اـشد.» رـف ـب
یچگوـنه نـاـفع مـردم عـراق ـه اـین واـقـعـیت که ـم

اوج گـیری درگـیری ـهای ـخـشوـنت آـمـیز در
ر و گزارش ای اـخـی راق در روزـه ر ـع دـین ـشـه چـن
نـدگان اره ـتحـریک کـن هـای ضـد و ـنـقـیض درـب
اصـلی چنـین اـقداـماتی و اـهداف واـقعی آـنان ـمورد
وده ان ـب ای ـخـبری ـجـه اـنه ـه اری از رـس ـسـی وـجه ـب ـت
اـست. داـمـنه درگـیری ـها، ـتـعداد وـسـیع ـشـهروـندان
یگنـاه عـراـقی که در جـریـان اـین درگیـری هـا ـب
ریک ای ـتـح د و روش ـه ده اـن کـشـته و زـخـمی ـش
آـمیز و ـغـیر ـمسـئوالنه ـفرـماـندـهان نـظاـمی آـمریکایی
رف 10 ود در ـظ رار ـب ار اـین واـقـعـیت که ـق در کـن
هـفته آـیـنده نـیروـهای اشـغالگر، ـقدرت را به دولت
اـسی ای ـسـی روـه ـی دگان ـن اـیـن ـم رکب از ـن وـقـتی ـم ـم
ـعراـقی ـتـحویل دـهـند، ـنـمی ـتواـند نگراـنی ـنـیروـهای
ـر ـان را ـب ن ـم ـیـه ـطـقه و ـبه ویژه در ـم ـن ی ـم ـردـم ـم

نیانگیزد.
ل گران ـــی حــل ــی ـت ه ویژه نگراـن آنچه که ـب
تـرـقی ودمـوکرات یـروهـای ـم یـاـسی ایـران و ـن ـس
کـشور را ـموـجب ـشده اـست اـخـبار و ـشاـیـعات در

چـهارـمـین ـنـشـست وزرای ـخارـجه پـنج کـشور کـناره
وری ان، ـجـمـه ـسـت رکـمـن ران، روـسـیه، ـت زر، اـی ای ـخ درـی
آذرـباـیـجان و ـقزاـقـسـتان در ـتاریخ ـهـجدـهم ـفروردـین ـماه
ـسال ـجاری ـخورـشـیدی در ـمسکو ـبرگزار ـشد. دـسـتور
کار اـین ـنـشـست، راـیزـنی کـشورـهای کـناره درـیای ـخزر
در ـسطح وزـیران امور ـخارجه و نـیز تـبادل ـنظر در ـمورد
ود. آـصـفی، ده ـب وان ـش ـطـقه ـیی ـعـن اـنی و ـمـن اـئل ـجـه ـس ـم
ـــاره ـن ـب ـم، در اـی ه رژـی ـــارـج ـخـنگوی وزارت ـخ ـس
ـخاـطرـنـشان ـکرده ـبود که: «اـین اـجالس ـفرـصت ـخوـبی

ظـر در بـادل ـن بـرای کشـورهـای سـاـحـلی بـرای ـت
د ا اـست. ـهمچـنـین روـن ده اـین درـی ـن ـخصـوص آـی
ـمذاکرات ـبرای ـتدوـین کـنواـنـسـیون رژـیم ـحـقوـقی،

ادامه خواهد یافت.»
ـنـشـست وزرای ـخارـجه کـشورـهای کـناره ـخزر
ی از ـوـعه ـی ـم ـد که ـمـج ـرگزار ـش ی ـب ـط ـراـی در ـش
رـخدادـهای جـهانی و مـنطقه یی، ـتأـثیری ـمسـتقیم ـبر

پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران 
به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیان

گذاری حزب کمونیست عراق   
                                             در ص6
زمین لرزه سیاسی در فرانسه 
«چپ» کنترل 90 درصد کشور را

بدست می گیرد!              در ص 8

ی ـت ـتــرـن ـن ـبــر اـســاس گزارش پایگاه اـی
ـرـتـضــوی، شکـنـجه گر، ـد ـم ـی ـروز» ـسـع «اـم
ان اـصـلی ان،  و از ـمـتـهـم ـش دـی وی دگراـن ازـج ـب
وان ـن اـمه نگار، ـبه ـع را کاـظـمی، روزـن ـقـتل زـه
رـفی شـد. در ـیه ـمـع ضـاـئ وه ـق مـوـنه» ـق ر ـن دـی «ـم
ر کرده ـش ـنـت اره ـم روز» در اـین ـب ری که «اـم ـخـب
ـمل ـته ـکه اـین ـع ذکـر اـین ـنـک اـست، ـضـمن ـت
شـار ـت اـعت  پس اـن ضـاۀـیه درـست 24 ـس وه ـق ـق
ـارـجه ـورـخ ـد اـلـحن وزارت اـم ـدـی ـیه ـش ـاـن ـی ـب
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ام ـم ـیه، ـت ا ـبه ویژه روـس ود. ـبه ـهـمـین ـجـهت ـهـمه کشـورـه ده ـب آن افکـن
ـتالش ـخود را ـبرای ـبه کرـسی ـنـشاـندن اـهداف ـخود و ـنـظراـتـشان، بکار
انگر اـین واـقـعـیت ـش دپاـیه روـسـیه، ـن ات ـبـلـن اـم ری ـمـق وـضع گـی د. ـم گرـفـتـن
اـسی- ـی ات ـس اـسـب ـن ری ـم ای خـزر و چگونگی شکل گـی اـست که درـی
اـقـتـصادی و اـمـنـیـتی در آن، از اـهـمـیـتی ـفوق اـلـعاده در راـهـبرد اـمـنـیـتی اـین
ا د ـب وـن ای خـزر را در پـی سـاـئل درـی رخـوردار اـست .روـسـیه ـم کشـور ـب
رار ـمی وـجه ـق ورد ـت ود، ـم رـبی ـخ ای ـغ رزـه رق و ـم و ـبه ـش اـت رش ـن گـسـت
داوم اچه و ـت رای اـین درـی وـقی ـب دن ـتـعـیـین رژـیم ـحـق اـن د. الـیـنـحل ـم دـه
و اـت ا گـسـترش ـن رای روـسـیه که ـب اـحـلی، ـب ان پـنج کـشور ـس اـخـتالـفات ـمـی
سـال ـست. اـم ـی ـطلـوب ـن نـد و ـم نـوان خـوشـاـی روـبه رو شـده، ـبه ـهیچ ـع
اً ـبه اـلـتیک رـسـم ا اـجالس ـمسکو، کـشورـهای ـحوزه درـیای ـب ان ـب ـهـمزـم
ا ـسـتـقـیم ـب اروـیی ـم ای روـی د و اـین ـبه ـمـعـن دـن و در آـم اـت ان ـن ـعـضوـیت پـیـم
روـسـیه ـمی ـباـشد. در اـین ـخـصوص ـسرگئ اـیواـنف، از ـمـقاـمات ـبـلـندپاـیه
ـشورای اـمـنـیت ـمـلی روـسیه، در ـسـخـناـنی ـضـمن ـهـشدار ـبه اـیاالت ـمتـحده
ا، رزـهای ـم و ـبه ـم اـت وـسـعه ـن ا ـت د کرد:   »ـب أکـی ادـیه اروپا، از ـجـمـله ـت و اـتـح
ـمـسـئوـلـیت آـیـنده اروپا اکـنون ـبا ـناـتو ارـتـباط ـیاـفـته اـست. روـسـیه در ـقـبال
اـلـتیک، واکـنش ـنـشان گـسـترش ـساـخـتار ـنـظاـمی در ـخاک کـشورـهای ـب

خواهد داد و این مطابق با اصول شناخته شده دفاعی خواهد بود... »
ای اـئل درـی راـمون ـمـس رپاـیی ـنـشـست ـمسکو، پـی در چـنـین اوـضاـعی ـب
ری وـضعگـی رد و در ـم ر نگـی ـی أـث وادث ـت ـست از اـین ـح واـن زر، ـنـمی ـت ـخ
کـشورـها ـبازـتاب ـنـیاـبد. داوروف، وزـیر ـخارجه ـجدـید روـسـیه و از اـفراد
ااـمـنی در ـمـنـطـقه و أـله ـن ـس ر ـم ا انگـشت گذاـشـتن ـب اد پوـتـین، ـب ورد اـعـتـم ـم
اـنه که ـهـمـجوار درـیای ـخزر ـقـلـمداد رـشد پدـیده ـترورـیـسم در ـخاورـمـی
می ـشود، ـبا ـهرگونه نـظامی گری ـخارجی و دـخالت ـنـیروهای ـفرامـنطقه
واـنـست وده و ـنـمی ـت ـیی، ـمـخاـلـفت کرد و اـین ـمـخاـلـفت شگـفت آور ـنـب
واـضع رـسـمی رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـهمچون دیگر ان ـم د. در اـین ـمـی اـش ـب
اـنه ـیـن ر واـقع ـب ار ـمـبـهم، ـضـعـیف و ـغـی ـسـی ارـجی، ـب اـست ـخ ـعرـصه ـهای ـسـی
ران در دگی اـی اـیـن ـم أت ـن رکـیب ـهـی ر ـت ر ـس اـحی ـب ات ـجـن اـست. اـخـتالـف
ا ـبه ـن ـیه، ـب شـان ـمی دهـد رژـیم والـیت ـفـق سکو، ـبه روـشـنی ـن ـست ـم ـش ـن
ـسرـشت واپس ـماـنده ـخود، ـتواـناـیی و کاراـیی الزم را ـبرای ـتأـمـین ـمـناـفع
ا پـیش از ـحرکت ـمـلی اـیران در ـمـنـطـقه پُراـهـمـیت درـیای ـخزر، ـندارد. ـت
ون اـمـنـیت ـمـلی ـمـجـلس از ـسـی سکو، کـمـی ران ـبه ـم دگی اـی اـیـن ـم أت ـن ـهـی
ود و ـفـقط در جـریـان مـذاکرات پیـرامـون دریـای خـزر، ـبی اـطالع ـب
آـخرـین ـساـعات یکی از اـعـضای اـین کـمـیـسـیون در ـترکـیب ـهـیأت ـقرار
ون اـمـنـیت ـمـلی ـمـجـلس ـشـشم، در ـسـی گرـفت .اـلـهه کوالـیی، ـعـضو کـمـی
ا ـسـن رگزاری اـی ا ـخـب اد از ـمواـضع ـجـمـهوری اـسالـمی در گـفتگوـیی ـب اـنـتـق
ـخاـطر ـنـشان ـساـخت:  ـحوزه درـیای ـخزر ـعرصه چانه زـنی ـبرای به دـست
ان اـست. ـطـقه پُراـهـمـیت ـجـه ـن اـفع در اـین ـم ـن ری از ـم االـت آوردن ـسـهم ـب
اـنه در ـتـنـظـیم رواـبط ـخارـجی ـخود، اـیران ـبه دـلـیل ـسـیاـست ـغـیر واـقع ـبـیـن
وزه از ور در اـین ـح اـفع کـش ـن أـمـین ـم رای ـت اـسب را ـب اـیی ـمـن رـصت ـه ـف
دـست داده اـست .  وی سپس اـفزود:  اـیران ـهمچـنان ـباـید ـمواـضع ـقاـنوـنی
وـقی دوران اـتحـاد شـوروی و وـجه ـبه رژـیم ـحـق ا ـت ر ـحق خـود را ـب و ـب
د... رار دـه د ـق أکـی ورد ـت روپاـشی ـم ای پس از ـف ـیه ـه ا و اـعالـم واـفق ـه ـت

ود و وـج اـست ـم اـئل اـست. ـبه دـلـیل ـسـی ـس ات ،         ـمالک ـحل و ـفـصل ـم واـفـق ـت
ران ـبه وپـلـتیک اـی اری ژـئ وـقـعـیت اـنـحـص اـنه، ـعـمالً ـم ـن ـی ر واـقع ـب اـسی ـغـی دیپـلـم
ـفرـصـتی ـبرای دیگر ـبازیگران ـتـبدـیل ـشده و ـما ـنـتواـنـسـته اـیم از ـتواـناـیی ـهای

خود به درستی استفاده کنیم.»
ا ـعـملکرد ـضدـمـلی ون ـجـمـهوری اـسالـمی ـب وـجه ـبه اـین ـحـقـیـقت اکـن ا ـت ـب
ـخود ـموـجـبات ـتـضـعـیف ـموـقـعـیت اـیران در ـمـنـطـقه اـسـتراتژیک ـخزر را پدـید
ـشه ـیی، دی و رـی ات ـج اضـر یک رـشـته از اـخـتالـف ال ـح آورده اـست. در ـح
ان رـی ده اـست. در ـج زر گردـی وـقی ـخ ر ـتـعـیـین رژـیم ـحـق ر ـس واـفق ـب اـنع از ـت ـم
رنگاران اـعالم ر پوـتـین در ـجـمع ـخـب ده رـسـمی والدـمـی اـیـن ـم اـجالس ـمسکو ـن
داـشت:  کـشورـهای کـناره ـخزر نه تـنـها در ـباره استـفاده از ـبسـتر، بلکه به نـحوه
ی اـستـفاده از ـسـطح درـیا، حـفظ مـحـیط زـیـست و ـمـناـبع زـنده، تـعـیـین ـمرزـها و
د . اـسی دارـن اوگان ـجنگی، اـخـتالف اـس ردد ـن ـیـتی و ـهم چـنـین ـت ـن اـئل اـم ـس ـم
ـبـعالوه ـهنگام ـمذاکرات وزرای ـخارـجه پـنج کـشور، ـخـبر رزـماـیش ـهواـیی-
اـنی اـیش در زـم اـفت. اـین رزـم ار ـی ـش اکو در درـیای ـخزر اـنـت اـیی دوـلت ـب درـی
ورد رـنـظاـمی کردن ـخزر از ـموـضوـعات ـمـهم ـم اـنـجام پذـیرـفت که ـبـحث ـغـی
اـنع از اـمضـاء ار ـمـهم که ـم ـسـی وارد ـب داد ـمی گردد .از دیگر ـم اـخـتالف ـقـلـم
ـتواـفق ـهـمه ـجاـنـبه اـست ـمی ـتوان ـبه اـخـتالـفات ـمرزی ـقزاـقـسـتان و ـجـمـهوری
اکو، ان، روـسـیه و دوـلت ـب اـیـج وری آذرـب ا ـجـمـه ان ـب ـسـت رکـمـن ان، ـت اـیـج آذرـب
اـیجـان اشـاره کرد که هـر یک ران و ـجـمهـوری آذرـب ـیه و اـی ران و روـس اـی
اـمه ـهای ـمسکو در ـتـحـلـیل ـهای ـخود از اـین د. روزـن ـسـتـن ـجدی و اـصوـلی ـه
ر ر ـس زر ـب ای ـخ اـشـیه درـی ای ـح ورـه واـفق کـش د: ـت وـشـتـن ات از ـجـمـله ـن اـخـتالـف
تـعـیـین رژیم ـحـقوقی درـیا ـبـعـید است. ـمواـضع اـیران و ـترکمـنـسـتان به یکدیگر

نزدیک می باشند اما اطمینانی به ادامه این نزدیکی نیست.
برای میهن ما، به عنوان یکی از مهمترین کشورهای کناره دریای خزر
که در آن ـحـقوـقی انکارـناپذـیر و ـتارـیـخی دارد، ـعالوه ـبر ـموـضوـعاـتی ـماـنـند
ـست، ـشـیالت و تـردد نـاوگان ـجنگی، ط زـی ـطح دریـا، ـمـحـی ـتفـاده از ـس اـس
ـموـضوع ـبسـتر درـیا و چگونگی استـفاده از آن ـمهمـترین و اـصلی ـترین ـمـسأله

می باشد. 
ـطـقه حکم ـمی ده اـین ـمـن ا در آـیـن ور ـم وـقـعـیت کـش ران و ـم اـفع ـمـلی اـی ـمـن
کـند ـبه ـهیچ وـجه و ـتـحت ـهیچ ـشراـیـطی در ـبـحث درـیای ـخزر کوـتاه ـنـیاـمده
اـیی از زـمه ـه ون زـم ازـیم. اکـن ـس وـقـتی ـن اـمالت ـم اـنی ـمـع رـب ود را ـق اـفع ـخ و ـمـن
ـجاـنب مجمع ـتشـخـیص مصلـحت و ـباـندـهای واـبـسته به رـفسنـجانی در وزارت
ـخارجه به گوش ـمی رـسد مـبـنی ـبر اینکه اـیران ـباـید ـمواضع ـخود را ـبا ـهدف
د. دـیل کـن ا ـتـع ورـه ا دیگر کـش ذاکره ـب زر در ـم ای ـخ ام » در درـی ـظ « ـحـفظ ـن
اـین ـتـعدـیل ـمواـضع ـمـعـناـیی ـجز ـصرف ـنـظر کردن از ـحـقوق ـحـقه و ـتارـیـخی
ادی و اـمـنـیـتی در اـسی-اـقـتـص ات ـسـی اـسـب ری ـمـن دارد. شکل گـی ران ـن ردم اـی ـم
ران پـیوـند دارد. از اـین رو ا ـسرـنوـشت اـی ـحوزه درـیای ـخزر ـبـطور ـمـسـتـقـیم ـب
اـست ر ـمواـضع ـبرـحق و ـتـنـظـیم یک ـسـی ا ـمـهارت و پاـفـشاری اـصوـلی ـب اـید ـب ـب
رام ـبه ور ـضـمن اـحـت اـفع و ـمصـاـلح کـش ـن ر ـم ـطـبق ـب ـن اـنه و ـم ـن ـی ارـجی واـقع ـب ـخ
رکت ران ـح اـفع اـی أـمـین ـمـن زر، در ـجـهت ـت ای ـخ ایگان در درـی ـس وق ـهـم ـحـق
اـطـعاـنه ـتأکـید ـنـمود، رژـیم والـیت ـفـقـیه ـقادر ـنـیـست کرد. ـبدـین ـسـبب، ـباـید ـق
زر در ای ـخ وزه درـی اس و پُراـهـمـیت ـح ـس ـطـقه ـح ـن ران را در ـم اـفع ـمـلی اـی ـن ـم

دوران دشوار و توفان زای کنونی، تأمین کند.

ادامه رژیم والیت فقیه قادر به تأمین ...



ـیه از اـعمـال ضـد بـری رژـیم والـیت ـفـق اـعالم ـحمـاـیت ـبی چون و چرای رـه
اـنـساـنی و ـسرکوب گرانه ـمرـتـضوی ـبر ـضد دگراـندـیـشان، ـخـصوـصاً داـنشـجوـیان
وـیه ـس اصـر اـصالح ـطـلب اـست که رژـیم ـبی شک ـقصـد ـت د و دیگر ـعـن ـن در ـب
اـیتکاراـنه اـست ـهای ـجـن رـتـضوی ـبه اداـمه ـسـی ا را دارد. ـتـشوـیق ـم ا آـنـه ـحـساب ـب
ن ـحـال ـی ی ـتـهـران در پیگرد، آزار و شکـنـجه دگراـنـدیــشـان، در ـع ـتـاـن دادـس
ـتـهدـیدی اـست آشکارا ـبر ـضد ـنـیروـهای اـصالح ـطـلب، ـخـصوـصاً ـبـخش ـهاـیی
ا اـعـتراض ـبه اـیـشی رژـیم ـب رـم ان اـنـتـخاـبات ـف اـیـندگان ـمـجـلس که در ـجرـی از ـنـم
اقدامات غیر قانونی، ولی فقیه و شورای نگهبان مزاحمت هایی را برای سران
رژـیم اـیـجاد کردـند. ـتـشوـیق کـساـنی ـهمچون ـسـعـید ـمرـتـضوی، پدـیده شگـفـتی
آوری، در ـجـمـهوری اـسالـمی،  ـنـیـست. در رژـیـمی که اداـمه ـحـیات و ارکاـنش
وار ردم اـسـت وکراـتیک ـم وق دـم ا و ـحـق وـنـین آزادی ـه ر ـسرکوب ـخـشن و ـخ ـب
ا ردم ـم د ـتـعـجب کرد. ـم اـی د ـب وـیق و ـتـحـبـیب نگردـن ـش اـیتکاران ـت اـست اگر ـجـن
تکاری نـاـی ـنه دارنـد. بـزرگداـشت خـاطـره ـج ـی یـات روـشـنی در اـین زـم ـتجـرـب
ـهمچون الـجوردی، شکـنـجه گر و ـسازـمان دـهـنده ـجـناـیات دـهـشـتـناک ـبر ـضد
ز و درـشت رژـیم، و ـهمچـنـین ران رـی وـسط ـس دان اوـین، ـت اـسی زـن ان ـسـی داـنـی زـن
ـسـتـقـیم او ر ـم ر ـنـظ ای ـسرکوب زـی وـیق وـلی ـفـقـیه، که دـستگاه ـه ـش اـیت و ـت ـحـم
اداره ـمی ـشوـند، از کـساـنی ـهمچون سـعـید اسالـمی (اـماـمی) ـسازـمان دـهـنده ـقتل
ران والـنی ـس اـبـقه ـط اد ـعـمـیق و ـس انگر اـعـتـق ـش ان ـن ـش دـی ره ـیی دگراـن ای زـنـجـی ـه

رژیم در حمایت و ارج گذاری از جنایت و جنایتکاران است. 
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ادامه بازجو، شکنجه گر و متهم به قتل  ...
را ا اـشاره ـبه ـقـتل زـه ران، ـب آـمریکا، در زـمـیـنه ـنـقض ـحـقوق ـبـشر در اـی
ی ـاـسـعـل ـب ـمـله آـمـده اـست: «ـع ـته اـست از ـج ی، ـصـورت گرـف ـم کاـظ
اه روردـین ـم ـبه 24 ـف ران، دوـشـن ری ـتـه زاده، رـئـیس ـکل دادگـسـت ـی ـعـل
رد. او ـکه از ـک دـنی آـغ اـن اد ـم ارـیـخی و ـبه ـی داـمی ـت ا اـق ود را ـب روز ـخ
ود، ران ـب ان ـتـه ری ـکل اـسـت ان دادگـسـت اوـن ورای ـمـع ـسه ـش رـهسپار ـجـل
ـلوـحی را ـبه ـهـمراه داـشت ـکه در آن از ـطرف «ـسـید ـمـحـمود ـهاـشـمی
ان رـتضـوی» دادـسـت د ـم ضـاـیی،«ـسـعـی رودی»، رـئـیس دـستگاه ـق شـاـه
وزه ور در ـح ـش وـنه ـک ر ـنـم دـی وان «ـم ران ـبه ـعـن وـمی و اـنـقالب ـتـه ـعـم

قضا» معرفی می شد.» 
ن ـت ـارـیـخی» ـم ـمل ـت ن «ـع ـروز» در اداـمه گزارش ـخـود از اـی «اـم
ـتـقدـیر ـناـمه ـشاـهرودی را درج کرده اـست و ـمی ـنوـیـسد درتـقدـیرـناـمه
مرتضوی آمده ـبود: «جناب آقای سعید مرتـضوی، دادستان عمومی
ـردم از ی ـبه ـم ـضت ـخـدـمت رـسـاـن ـران؛ در ـسـال ـنـه و اـنـقالب ـتـه
ام ـظ ای ـتـحـقق اـهداف ـن اـلی در راـسـت اـبـع ده ـجـن زـحـمات و ـتالش ارزـن
مـقدس ـجـمـهوری اـسالـمی و ـتوسـعه و اـعـتدال دـستگاه ـقـضاـیی ـتـشـکر
ـکرده و ـکـسب عـنوان ـمدـیر ـنـمونه ـکـشور را در اولـین ـجشـنواره شـهـید
وـفـقـیت ال ـم ده ـمی داـنم و از ـخداوـند ـمـتـع رازـن اـیـیه ـب وه ـقـقـض ـبـهـشـتی ـق
ود د ـمـحـم اـنم. ـسـی واـه دگی ـخ راـحل زـن ام ـم ا را در ـتـم زون ـشـم روزاـف

هاشمی شاهرودی»
اـیی عکس اـلـعـمـلل روز» اـین اـنـتـخاب دـستگاه ـقـض ـبه گزارش «اـم
راه داـشت. از ـجـمـله ور ـبه ـهـم اـسی کـش اـفل ـسـی دی را در ـمـح ای ـتـن ـه
بـرنگار مـاس بـا ـخ س بـا ـت نـدگان اـصالح ـطـلب ـمـجـل مـاـی ـیـکی از ـن
ون» در ـیه راـجـع ا اـل ا هللا و اـن د:«اـن ـی زـن ر ـب ـت ـی داد» ـبه او گـفت ـکه ـت «روـی
ـین، ـسن آرـم ـین ذکر شـده اـست که ـمـح اداـمه ـهـمـین گزارش ـهمچـن
ـنـماـیـنده ـمـسـتـعـفی ـتـهران و ـعـضو ـشورای ـمرـکزی ـسازـمان ـمـجاـهدـین
اـنـقالب ـنـیز ـبا ـلـحـنی ـکـناـیه آـمـیز، اـین اـتـفاق را ـبه ـمـجـموـعه ـحاـکـمـیت
ان ا ـبه ـبـی ا «روـیداد» ـتـنـه ران ـتـبرـیک گـفت. آرـمـین در گـفت وگو ـب اـی
ا ـتوـجه ـبه ـمدـیرت ـحاـکم ـبر ـقوه ـقـضاـیـیه، اـین ـجـمـله اـکـتـفا کرد که:«ـب

قطعاً باید آقای مرتضوی به عنوان مدیر نمونه برگزیده شود.»
در واکنش دیگری به این خبرحسین انصاری راد، رئیس کمیسیون
اـصل 90 و «ـسـید ـناـصر ـقواـمی» رـئـیس ـکـمـیـسـیون ـقـضاـیی ـمـجـلس ـکه
در چـهار ـسال گذـشته ـبا اـقداـمات ـضد ـحـقوق ـبـشری دـستگاه ـقـضاـیی
درگـیر ـبوده اـند، از ـمـسـتـندات اـین اـنـتـخاب پرـسـیدـند. اـنـصاری راد از
ـجـمـله گـفت:«از ـمـجـموـعه رواـبـطی ـکه ـبا دادـسـتان ـتـهران داـشـته اـیم و
ـمـجـموـعه گزارش ـهاـیی ـکه در ـکـمـیـسـیون اـصل ـنود وـجود دارد و ـبه
ان ـش اره اـی اـمی ـقـضات درـب ـظ اـیی ـکه دادگاه اـنـت ـخـصوص گزارش ـه
دارـند و در اـخـتـیار ـکـمـیـسـیون اـصل ـنود ـقرار گرـفـته اـست، ـبا اـنـتـخاب
ز ـی واـمی ـن اـهنگ ـنـیـست. ـق اـیی ـهـم ـض وـنه ـق ر ـنـم دـی وان ـم ان ـبه ـعـن ـش اـی
وه ـقـضاـیـیه ـسؤال ـکـنـیم ـکه ـمالک ـنـموـنه ـبودن ـیک اـید از ـق گـفت:«ـب
ر ا را ذـک اـیـیه ـمالک ـه ـض وه ـق رم ـق اـست ـمـحـت ـست؟ اگر رـی ر چـی دـی ـم

کنند، ما هم به ارزیابی دقیق تری می رسیم.»
اـنـتـخاب ـسـعـید ـمرـتـضوی ـبه ـعـنوان «ـمدـیر ـنـموـنه» ـقوه ـقـضاـئـیه در
عـین ـحالی که ـنـشانگر عمق جـنایت پـیشگی ـقوه ـقـضاـئیه رژیم والـیت
فـقیه اـست، در ـعـین ـحال ـحامل پـیام سـیاـسی ـنـیز ـمی ـباـشد که ـتوـجه به
آن ـضرور ـبه ـنـظر ـمی رـسد. پـیام ـسـیاـسی اـین ـحرکت ـتـحریک آـمـیز

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران!

به اقدامات ضد انسانی رژیم والیت فقیه برای
از بین بردن خاطره شهدای دگراندیش

دوران رژیم پهلوی اعتراض کنیم!
اـمـسال ـقـبل از ـعـید ، وـقـتی ـخاـنواده ـهای ـشـهدای ـمدـفون در ـقـطـعه 33
بـهـشت زـهرا (ـشـهدای ـسالـهای 53 و54 و 55 - ـشـهدای گروه آرـمان خـلق
-  ـشـهدای گروه ـبیژن ـجزـنی،  گـلـسرـخی و(ـخـیـلی از ـعزـیزان دیگر) ـبرای
دـیداراز ـقـبر ـعزـیزاـنـشان به ـمحل رـفـتـند ، ـبا پالکاردی در کـنار ـقـطعه روـبرو
ان ازـم ا که ـس ـستگان درـجه یک اـطالع ـمی داد از آـنـج د که ـبه ـهـمه ـب ـشدـن
د ـمـحل ـبه رـی رای  ـخ ور اـست ، ـب را در ـصدد دوـطـبـقه کردن ـقـب ـبـهـشت زـه
رای دام ـب راـجـعه واـق دم ـم د.  در صـورت ـع ـن راـجـعه کـن ان ـم ر گورـسـت ـت دـف
ـخرـید ـمـحل، ـهـمه ـقـبور ـفروـخـته ـخواـهـند ـشد. ـبـعـضی از ـخاـنواده ـها ـبه دـفـتر
ـمراـجـعه کردـند. در آـنـجا ـبـعد از گرـفـتن ـمـشـخـصات و ـشـماره ـتـلـفن ـبه آـنـها
گـفـته ـشد که ـبـعدا ـبا آنـها ـتـماس گرـفـته ـخواـهد ـشد. ـهـنوز ـبا کـسی ـتـماـسی

گرفته نشده است.
رـیف رـیق ـتـح رق ـمـخـتـلف چه از ـط ا از ـط ارـه ا وـب ارـه رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب
ـتارـیخ ، ـحـمـله به ـمراـسم ـبزرگداـشت و تـخرـیب ـسنگ ـقـبر اـنـها و اـین ـبار ـبا
ای ـیـه اـن رـم ا و ـقـه اـنـیـه ـش اـنـف ره ـج اـط ردن ـخ اـین ـعـمل ـشـنـیع  ـسـعی دراز ـبـین ـب
شـهدای  دگراـندـیش کرده اـست. ـبا اـفـشای اـین ـحرکت ـضد ـبـشری  رژـیم

والیت فقیه به هر شکل ممکن مانع انجام  ان شویم.



شماره 4684  سه شنبه 25 فروردین ماه 1383

ا ـمـحـلی از اـعراب در ـمـحاـسـبات او و ـهمپالگی ـهاـیش در حکوـمت ـفـقـه
اـشد، ا ـب ا آن ـه واـفق ـب اـضر ـبه ـت ریکا ـح اٌ گـفت که اگر آـم دارد، ـصراـحـت ـن
«اـیران هـمان گونه که در ـمسأـله افغاـنسـتان همکاری ـهاـیی داشت در حل
ـمـسأـله ـعراق ـنـیز آـماده ـهمکاری اـست.»  رـفـسـنـجاـنی ـبه اـین ـمـساـله که چه
ظـر اوـست، نـوع ـهمکاری هـاـیی بـا آـمـریکا، در مـورد عـراق مـورد ـن
نپرداـخت اـما ـمردم اـیران و ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه ـمـنـطـقه ـهـنوز ـبـیاد دارـند
ران اـمالت ـننگـین و رـسوای «اـی راـنی ـمـع ام ـمـجری اـی که او چگوـنه در ـمـق
گـیت» ـبرای ـتحکـیم ـقدرت ـخود و ـهمپالگی ـهاـیش، ـمـناـفع ـمردم کـشور
ـون ـی ـقالـب ن اـن ـی مچـن ـد، و ـه ـودـن ـاخــواســته ـب ـر جـنگی ـن را که در گـی
ـیـا و تگان ـس ـس یکاراگوـئه را دو دـسـتی ـتـحـوـیل واـب ـست، در ـن ـی ـن ـسـاـنـدـی

پنتاگون داد. 
ـنـیروـهای دـموکرات و ـترـقی ـخواه اـیران ـبه درـسـتی ـبه ـخـطرات ـناـشی
از گـسـترش ـخـشوـنت و ـعـملکرد ـنـیروـهای آـشوب طـلب و ـمشکوکی که
کـمر ـبه ـعـقـیم کردن کوـشش ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمردـمی ـعراق ـبرای ـبرون
اـشی از ـجنگ و اـشـغال کـشورـشان ـبـسـته اـند، اـشاره ـمی رـفت از ـبـحران ـن
ا ـبـهره ا نگران اـین ـهـسـتـند که ـمـحاـفل ـحاکم در واـشنگـتن ـب کـنـند.  آن ـه
اـنه سـران رژـیم ر پاـیه مـواـضع مـاجـراجـوـی ـین جـوی و ـب رداری از چـن ـب
اـنه در داـخـله ـجوـی «والـیت ـفـقـیه» ـشروع دور ـجدـیدی از ـسـیاـست ـهای ـم
ود. ـجاـلب ا ـخواـهد ـب ردم ـمـیـهن ـم ده آن ـم ازـن وـجـیه کـنـند که ـب ران را ـت اـی
ـشم و دی ـمـجـلس ـش ای ـکـلـی ره ـه رـخی ـمـه وـجه کـنـیم که ـحـتی ـب اـست ـت
ر ضـرورت اـتخـاذ سـاـسـیت اوضـاع ـب ا درک ـح ای خـاـتـمی ـب دوـلت آـق
ـسـیاـست ـهای ـعاـقالنه در اـین ـلـحـظات اـشاره داـشـته اـند.  «رـضا ـیوـسـفـیان»،
ـعـضو ـکـمـیـسـیون اـمـنـیت مـلی و ـسـیاـست ـخارـجی ـمجـلس، در اـین راـبـطه ـبا
ـتأـکـید ـبر اـیـنکه «ـهیچ گونه دـلـیـلی وـجود ـندارد ـکه ـما ـهـمـیـشه از مـخاـلـفان
وضـعـیت فـعـلی ـعراق ـحـماـیت ـکـنـیم»، در راـبطه ـبا سـخـنان ـغـیر ـمـسـئوالـنه و
ران از ـجـمـعه ـتـه اـنی» در ـنـم ـسـنـج اـشـمی رـف ر ـه ز «ـعـلی اـکـب ریک آـمـی ـتـح
اظهار داـشت:« برخی از مـسؤوالن غیررسمی ـکشور، بدون اطالع ـکافی
از اوـضاع، از ـهر گوـنه آشـفتگی در ـعراق اـستـقـبال ـمی ـکـنـند... در ـحاـلی
ا ـتأـمل ـبـیـشـتری ـماـهـیت داـخـلی آـشـفتگی ـها را ـبررـسی و ـکه ـمی ـتواـنـند ـب
ا ـبررـسی اـید ـب اـساـیی ـکـنـند.» وی اـفزود: «ـب انگـیزه اـصـلی ـهر اـتـفاق را ـشـن
اآراـمی ـها ـسـبب ـمی اـبـیم ـکه ـشـکل گـیری ـیک ـسری از ـن ـهای دـقـیق درـی
ا د و ـی اـفـت ـی ر ـب أـخـی راق ـبه ـت ردم ـع اـکـمـیت ـمـلی ـبه ـم وـیل ـح ود ـکه ـتـح ـش
از ـجـمـعه ـم اـنی در ـن ـسـنـج اـشـمی رـف اراتـه اد از اـظـه ـتـق ا اـن رـعـکس.» او ـب ـب
وی ای ـعجـوالـنه از ـس روردـین گـفت: «ـقضـاوت ـه ران در روز 21 ـف ـتـه
ران وارد اـتی ـبه اـی اـم شـود ـکه اـتـه شـور ـسـبب ـمـی سـؤوالن ـک رـخی از ـم ـب

شود.»
در ـشراـیـطی که ـبه گزارش ـنـشریه آـمریکاـیی «ـنـیـشن» (ـمـلت) در روز
21 ـفروردـین ـعـناـصر پرـقدرـتی در ـجـناح «ـبازـها» در دوـلت ـجورج ـبوش
ول ـخود.... از اده ـقدرت در ـحال اـف رای اـع اـطره ـب ر ـتالش پر ـمـخ «درگـی
ای ر آـق ـظ ا ـن وان ـب د» ـنـمی ـت ـسـتـن ران ـه ا اـی ری ـب رای درگـی ار ـب ـش رـیق ـف ـط

یوسفیان موافقت نکرد.
ز در ارـشـناس رواـبط ـبـین اـلـمـلل، ـنـی ا ـعـبداهللا ـعـلوی، ـک در ـهـمـین راـسـت
رد: ان ـک ـش ر ـن اـط اـفت، ـخ ور اـنعکاس ـی ات کـش وـع ـطـب اـنی که در ـم ـسـخـن
اتخاذ سیاستی که حمل بر دخالت ایران درامور عراق شود به نفع منافع
ام ـبـین ـظ د در چارچوب ـن اـی ران ـب ان اـیـنـکه اـی ا ـبـی وی ـب ـست.ـعـل ا ـنـی ـمـلی ـم
اـلمـلل و ـسـیاـست ـتـنش زداـیی ـبه ـعراق نگاه ـکـند، گـفت:  ـباـید در ـسـیاـست
ـخارـجی ـخود رـفـتاری ـغـیراـحـساـسی و ـسـنـجـیده در پـیش گـیرـیم ـتاـمـساـئل

ملی ما تحت اـلشعاع مسائل ـمنطقه ای قرار نگیرد.علـیرضا اکبری، ـکارشناس
ـمـساـئل ـسـیاـسی - اـمـنـیـتی، ـنـیز در گـفت وگو ـبا ـخـبرنگار ـسروـیس دیپـلـماـتـیک
ات و اـمـنـیت اـمـین ـثـب ران در گرو ـت وری اـسالـمی اـی اـفع ـجـمـه ا گـفت: « ـمـن اـیـلـن
ود، ـبه اد ـش راق اـیـج ااـمـنی در ـع اـتی و ـن زان ـبی ـثـب ر ـمـی را ـبه ـه راق اـست زـی ـع
ران زود: «اـی ود.» وی اـف اـهش ـمی ـش ران دچار ـک زان اـمـنـیت ـمـلی اـی ان ـمـی ـهـم
رـقراری ـتـعادل ـمـلی در ـعراق ـکـمک ـکـند، ـعراـقی ـکه ـضـمن ـثـبات اـید ـبه ـب ـب
اـکـمـیت ـمـلی اـمـیت ارـضی و ـح ادل اـمـنـیـتی دارای اـسـتـقالل و ـتـم اـسی و ـتـع ـسـی

باشد این وضعیت مطلوب ایران در عراق است.»
مـحـمد ـعلی اـبطـحی ـبا ـمـطالعه روـند انـتـخاـبات آـبان ـماه اـیاالت متـحده که
والت زل اـست، از زاوـیه دیگری ـبه ـتـح زـل وش در آن ـمـت ورج ـب وـقـعـیت ـج ـم
اـنه ـعراق نگرـیـسـته و ـمـطرح ـمی کـند که«آـمریکا ـبـیش از ـهر زـماـنی، در آـسـت
اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری ـنـیاز دارد که اوـضاع ـعراق ـمـتـشـنج ـباـشد. زـیرا
ـطـحی اـست.» اـب ـشـنج ـه راق، ـهـمـین ـت ریکا در ـع اء آـم رای ـبـق رـین دـلـیل ـب ـبـهـت
د، ریکا اـعالم کـن وـمی آـم از دارد ـبه افکار ـعـم ـی وش ـن د که «ـب اره ـمی کـن اـش
د اـین پروژه را واـن ـست که جـز او ـنـمی ـت راق ـه ـمه کاره ای در ـع ـی پروژه ـن
ده ـمی اـنه ـبه آـتش کـشـی اورـمـی ـطـقه ـخ ود، ـمـن ـش د که اگر تکـمـیل ـن تکـمـیل کـن
ـشود و ـبـیش از ـهـمه آـمریکا آـسـیب ـمی ـبـیـند... رـفـتار مـقـتدی ـصدر در ـتـشـنج
آـفرـیـنی در ـعراق و اـیـجاد وـحدت ـشـیـعه و ـسـنی در ـمـقاـبـله ـبا آـمریکا در اـین
أـثـیرگذاران ـشراـیط، ـهـمان چـیزی اـست که آـمریکا ـمی ـخواـهد. .. ایکاش ـت
د و اـیـن ـم وـجه ـن راق اـعم از ـشـیـعه و ـسـنی ـبه اـین واـقـعـیت ـت اـسی ـع ـصـحـنه ـسـی
راق ردم ـع د ـم د و بگذارـن راـهم نکـنـن الگران ـف ر اـشـغ ـشـت اء ـبـی رای ـبـق زـمـیـنه را ـب

هرچه زودتر خود بتوانند سرنوشت خود را تعیین نمایند.»
ـما در ـحاـلی که ـتوـجه به ـعملکرد ـتوـطئه آـمـیز وـبرـناـمه ـهای ـخـطرـناک ـبرـخی
اـفل ا» در ـمـح از ـه وـسوم ـبه «ـب اح ـم از ـمـهره ـهای پرـقدرت دوـلت ـبوش و ـجـن
ـنوـلـیـبرال ـحاکم در واـشنگـتن را ـضروری ـمی داـنـیم، ـبر اـین ـباورـیم که ـنـباـید
اـلـیـست ـهای اـفراـطی و ـطرـفداران اـعاده رژـیم ـبـعـثی ـغاـفل اـسـیوـن از ـعـملکرد ـن
ـماـند.  ـنـیم نگاـهی ـبه ـتـحوالت ـسال ـهای پس از اـنـقالب در کـشورـمان ـنـشان
ـمی دهـد که چگوـنه خـشـوـنت هـای«حـزب اـلـلـهی هـا»، تـرورهـای«گروه
ـفرـقان»، و عملکرد منفی و ـتشنج آـفرین روـحانـیون جوان و ـتندرو و آـشوب
اـسی ـبه ـطرـفداران اری ـقدم ـبه ـقدم ـتـحوـیل ـقدرت ـسـی ر ـهادی ـغـف ـطـلـبی ـنـظـی
ا ـنـمی ـتوان ـشـباـهت ـهاـیی ـبـین روـندی که «والـیت ـفـقـیه» را ـممکن کرد.  آـی
ازع از ـسوی ـمـنـجر ـبه ـسـلب ـقدرت از «دوـلت ـموـقت» و کـسب ـقدرت ـبالـمـن
دی اـلصـدر» و وی «ـمـقـت ا آنچه از ـس د، را ـب ـمـیه» ـش ای ـعـل وزه ـه ران «ـح رـهـب
ـمـاـیـان ـن نکه راـه ـنـدروی او در ـعـراق ـمی گذرد،  دـیـد؟  در اـی ـهـواداران ـت
ده رای آـیـن اـصری چون ـمـقـتدی اـلـصدر چه کـساـنی ـهـسـتـند و الگوی او ـب ـعـن
ن اـست که ـعـواـمل و ـیت اـی ـبـاـیـد راه دوری رـفت. واـقـع ـعـراق چیــست، ـن
اـطـقی چون ـن راق و ـم وب ـع وری اـسالـمی آزاداـنه در ـجـن ـستگان ـبه ـجـمـه واـب
ا، ا ـه دن ـسـیـنـم ان، آـتش کـشـی ات زـن د.  ـحـمـله ـبه ـتـجـمـع ره ـعـمل ـمی کـنـن ـبـص
ـیـد ـنفکران و اـسـاـت ی، کتک زدن روـش ـیـر اـسالـم ـتـوران ـهـای ـغ ـتن رـس ـس ـب
داـنشگاه ـبه ـجرم اـشاـعه ـنـظرات ـغـیر اـسالـمی، که ـهمگی در ـشراـیط ـحـضور
ـنـیروـهای ـنـظاـمی انگـلـیـسی و ـبا چـشم ـبـسـتن ـعاـمداـنه آـنان ـصورت ـمی گـیرد،
ـضه ـب ظـور ـق ـن ران ـبه ـم ر پاـیه الگوـیی که ـبـیش از دو دـهه پـیش از آن در اـی ـب
ده، اـیش ـش د، آزـم ار ـطـلب ـبه کار گرـفـته ـش ر اـنـحـص اـص درت از ـسوی ـعـن ـق
اـنـجام ـمی گـیرـند. ـمـقـتدی اـلـصدر و گروـهی از ـتـندرو ـهای ـمذـهـبی در ـصدد
د، چرا گـسـتردن ـهر چه ـسرـیع ـتر چـنـین ـعـمل کردی ـبه ـسراـسر ـعراق ـهـسـتـن
که ادامه روند ـسیاـسی و قاـنونـمند ـشدن شکل گـیری یک ـجامعه ـمدنی را به
ـود که در ـاره ـش ـطه الزم اـست که اـش ن راـب ـد.  در اـی ـن ی داـن ـم ـود ـن ـنـفع ـخ
اـنتخاـبات شوراـهای شهری در 17 شـهر منطقه ـبین النـهرین در هفته ـهای قبل

ادامه تحوالت عراق و مصالح ملی...

ادامه در صفحه 5



شماره 5684   سه شنبه 25 فروردین ماه 1383

ای سکوالر ـبال روـه ـی ر، ـن ز اـخـی وـنت آـمـی ـش ای ـخ ری ـه روع درگـی از ـش
دیـداهـای خـود ـجـلب رای کاـن نـا ـسـهم ـعمـده آراء مـردـمی را ـب ـث ـت اـس
الگر ای اـشـغ روـه ـی ان ـبه حکم ـن ـسـلـم ای ـم روـه ـی ا ـقـبل از اـین ـن د.  ـت کردـن
کـنـترل اـین ـشوراـها را ـبدـست داـشـتـند.  ـمردم اـین ـشـهرـها ـبر پاـیه ـتـجرـبه
ا ـتـحـمـیل ـته که ـب راـطی در سـال گذـش ان اـف ـتـلخ حـاکـمـیت اـسالم گراـی
اـسی که ـهیچ رـهنگی و ـسـی اـعی، ـف ای اـجـتـم ـصـمـیم ـه وـعه ـیی از ـت ـمـجـم
ـقراـبـتی ـبا ـفرـهنگ و ـتارـیخ ـمردم ـعراق ـنداـشت، روزگارـشان ـسـیاه ـشده
ـبود، در اـین اـنـتـخاـبات کالٌ آراء ـخود را ـبه نفع ـنـیروـهای دـموکراـتیک و
ـتـرا که ـثـال در ـشـهـر ـش ـنـوان ـم ـنـد. ـبه ـع ـت ـنـدوق ـهـا رـیـخ سکوالر ـبه ـص
ـر ـورای ـشـه ی ـش ـر دارد، از 15 کرـس ـف ـدود 250/000 ـن ی ـح ـت ـی ـمـع ـج
کـموـنـیـست ـها 4 کرـسی و ـنـیروـهای دیگر سکوالر 7 کرـسی را ـبدـست
ازع رل ـبالـمـن ات کـنـت اـب ای اـسالـمی که ـقـبل از اـین اـنـتـخ روـه د.  ـنـی آوردـن
ـشورا را ـبدـست داشتـند، فـقط ـصاحب 4 کرـسی ـشدـند.  و هـمانگونه که
وده اـیم اـین روـندی ـنـیـست که ان ـشاـهد ـب ر در ـمـیـهن ـم اـله اـخـی در 25 ـس
صـدر دی اـل ای اـنـحصـار ـطـلـبی چون ـمـقـت روـه ـی ورد ـعالـقه ـن اداـمه آن ـم
ال ـب وـیی در ـق ـست ـبه چاره ـج اـی ـنه اـست که ـمی ـب ـی ر اـین زـم د.  و ـب اـش ـب
اـقداـمات ـتـحریک آـمـیز اـسالم گراـیان «وـطـنی» و ـهمپالگی ـهای ـعراـقی
راق پرداـخت.             اـسی در ـع د ـسـی وـقف کردن روـن رای ـمـت ان ـب آـن
ر در اـیـجاد چـنـین ـموـجی از وـث ا و ـعواـمل ـم ررـسی دـقـیق زـمـیـنه ـه          ـب
ـخـشوـنت در ـشـهر ـهای ـجـنوـبی ـعراق و ـبرـخی ـمراکز ـمذـهـبی ـشـیـعـیان و
ا ـمـقاـمات ـنـیت آژاـنس ـهای ـخـبری ـیی (که در ـهـماـهنگی ـتواـفق ـشده ـب
ـنـیروـهای اـشـغالگر ـعمل ـمی کـنـند) از پوـشش وـسیع و ـبـعـضاٌ اـغراق آـمـیز
اـین درگـیری ـها ـنـیازـمـند ـبررـسی ـجداگانه ـیی اـست که در ـحوصـله اـین
ا کـمی دـقت ـمی ـتوان ـبه ـبرـخی ـمـشـخـصه ـهای ـنوـشـته ـنـمی گـنـجـند. اـما ـب
ـعـمده و از ـجـمله اـقداـمات تـحریک آـمـیز مـقام ـهای آـمریکاـیی ـبا ـهدف
داـمن زدن ـبه اـغـتـشاش و ـهمچـنـین نگراـنی ـباال گـیرـنده ـنـیروـهای ـتـندرو
مذهـبی و عناـصر باقیـمانده وابـسته به رژیم دیکتاـتوری از پیشرـفت روند
ای ار ـه اـخـت ایگزـیـنی ـس رـیق ـج ری دوـلت گذار از ـط اـسی شکل گـی ـسـی
دیکـتاتوری و اشغال، اشاره کرد. ـبسیاری از تحلیل گران سـیاسی اقدام
ـنـیروـهای آـمریکایی به ـبسـتن روزـنامه «الـحوزه الـناطقه» واـبـسته به مـقـتدی
اـلـصدر، و دـستگـیری «ـمـصـطـفی ـیعـقوـبی»، رـئـیس دـفـتر او را ـمورد ـسـئوال
ـبب یـر ضـروری ـس مـدتـاٌ اـین اقـدامـات ـغ نـد، چرا که ـع قـرار ـمی دـه
اـیـمز ـماـلی» در روز 6 آورـیل ااـمـنی ـشد.  ـسرـمـقاـله روزـناـمه «ـت گـسـترش ـن
دام ودن اـق ر ـعـقالـیی ـب ر دو ـغـی ز» ـه اـیـم ورک ـت وـی اـمه «ـنـی و ـتـحـلـیل روزـن
ـتـحریک آـمـیز ـمـقاـمات آـمریکاـیی را ـمورد اـنـتـقاد ـقرار ـمی دـهـند و ـمی
ـسـند ـعـمل ـغـیر ـضروری ـنـیروـهای آـمریکاـیی ـعـمالٌ ـفرـصت الزم را وـی ـن
ـبرای ـنـیروـهای ـمذـهـبی ـتـندرو و ازـجـمله «ـمـقـتدی اـلـصدر» و ـطرـفداراـنش
وـقت اـسی ـم ون اـس اـن دوـین ـق اـسی و ـت د ـسـی ـشه گرـفـتن روـن که نگران رـی
ـبودـند، ـفراـهم کرد.  ـبرـخورد ـنـیروـهای ـنـظاـمی آـمریکاـیی در ـفـلوـجه که
اده از ـهـلیکوپـتر ـهای ـتوپدار و ـهواپـیـما ـهای ـبـمب افکن ـبه ـقـتل ا اـسـتـف ـب
ـعام ـمردم ـبی دـفاع ـشـهر پرداـخـتـند، ـعـمالٌ ـبه ـتـحریک ـنـیروـهای اـسالـمی
ر شـدن ـیع ـت ـسـلح ـفعـال در عـراق و وـس د هـای اـسالـمی ـم اـن و اـتحـاد ـب
درگـیری ـها انـجاـمید.  ـبرـخی از ـناـظران محلی به ـسهوـلت سـئوال ـبرانگـیز
ـتـحوـیل کـنـترل ـنـجف و کرـبال از ـسوی ـنـیروـهای اـشـغالگر ـبه ـطرـفداران
ازه ر ـجـن اوـی ار ـتـص ـش د.  اـنـت اره ـمی کـنـن ـمـقـتدی اـلـصدر و ـمـتـحدان او اـش
ا و ر ـه وـجه و دیگر ـشـه ای ـفـل ان ـه اـب اـنی در ـخـی ـم ریکاـئی و آـل ای آـم ـه
اـطق در ـصـفحـات ـن راـقی در اـین ـم ـسـلح ـع ای ـم ـعـملکرد ـعـلـنی گروه ـه

اول روزـنامه ـهای پر ـتـیراژ ـغرب ـهدف ـهای ـمشـخصی را دـنـبال ـمی کـند.
آـیا می توان اظـهارات جورج ـبوش، رامسفـلد و دیگر رهبران آـمریکایی
درت ـبه دوـلت ارـیخ ـتحـوـیل ـق ا ـت ـطه ـب ظـر در راـب د ـن را ـبه امکان ـتجـدـی

موقت دوره گذارعراق را تصادفی تلقی کرد؟ 
واقـعیت اـین اـست که ـنـیروـهای ـبـنـیادگرای اسالـمی،که نـقش چـنداـنی
اـفـعـشان را در راـسـتای ـبرای ـخود در آـیـنده ـسـیاـسی ـعراق  ـنـمی ـبـیـنـند، ـمـن
اـید ـتوـجه کرد اـنـعت از ـتشکـیل دوـلت ـموـقت دوره گذار ـمی ـبـیـنـند. ـب ـمـم
ا ـمـساـئـلی از ـقـبـیل ـبه رـسـمـیت که اـین ـنـیروـها ـبه ـصراـحت ـمـخاـلـفت ـخود ـب
داـیی ان و ـج اری، ـحـقوق زـن ودـمـخـت ای ـمـلی ـبه ـخ اـخـتن ـحق اـقـلـیت ـه ـشـن
ـمذـهب از حکومت را که ـمورد ـتوجه نـیروـهای سـیاسی ـعـمده ـعراق، که

درگیر روند پایان دادن به اشغال کشور هستند، اعالم کرده اند.       
ر پاـیه چـنـین ـتـحـلـیـلی اـست که ـهرگوـنه کوـشـشی وده اـیران ـب ـحزب ـت
ری د درگـی دـی ـش اکم در ـجـهت ـت ون ـح اـعـی ز از ـسوی ارـتـج ـتـحریک آـمـی
ان و ـشـیـعه را ـنه ـفـقط در ـسـلـم ای ـم روـه اع از ـنـی راق در پوـشش دـف ای ـع ـه
تقابل ـبا منافع ملی کشور بلکه به مخاطره انداختن آینده تحوالت عراق
د. اداـمه و ـمـلـلی ـمی داـن ـطـقه و ـبـین اـل ـن دـمت ـمحـاـفل ارـتجـاـعی ـم و در ـخ
گـسـترش ـخوـنرـیزی و ـخـشوـنت از ـسوی ـهر کـسی که ـباـشد، ـبه ـنفع ـمردم

عراق و آینده دموکراسی در این کشور و منطقه نیست.
ما متحد و هـمصدا با حزب کمونیست عراق همه نـیروهای ملی و میهنی
ـشـتن داری وـی ا ـخ را ـمی خـواـنـیم که ـصـلح را ـحـفظ کرده، ـب راق را «ـف ـع
ا ا ـب د.» ـم اـیـن ـم ورد ـن رـخ اـنه ـب اـط اـقالـنه و ـمـحـت اـیل ـع ـس ا ـم ـعـمل کرده، و ـب
ـنهـا راه ـحل اـبه ـت ـث وکراـتیک ـبه ـم ذاکرات دـم وه هـای ـم ـی ـحمـاـیت از ـش
اد، اوت و ـمـتـض ای ـمـتـف رگاه ـه واـفق ـبـین ـنـظ اد ـت ود و اـیـج وـج ـمشکالت ـم
رای ـتـحـمـیل راه شـار ـب ـصب و ـف نـاب از افـراط گری، ـتـع ـت ضـرورت اـج

کارهای غیر عادالنه و دیکتاتورمĤبانه را مورد تاکید قرار می دهیم.
ا ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه ـعراق و ـبه ویژه ـحزب وـند ـنزدیک ـب ا در پـی ـم
ـبرادر، ـحزب کـموـنیـست ـعراق از ـهر کوـششی ـبرای ـخاـتمه اشـغال ـنـظامی
و پاـیه گـیری یک حکوـمت دـموکراـتیک ـمردـمی ـمـنعکس کـنـنده ـطـیف

نیروهای سیاسی و منافع خلق های  این کشور حمایت می کنیم.  

ادامه تحوالت عراق و مصالح ملی...

اـمی اـین ـظ ای ـن روـه ـی رد. ـن رار بگـی و ـق اـت اده ـن ورد اـسـتـف د ـم واـن ازل، ـمی ـت ای ـن ـه
کـشورـها  از ـتواـناـیی ـها و ـتـجارب ـباالـیی ـبرای ـفـعاـلـیت ـهای ـنـظاـمی ـبرـخوردار
رد و در ـضـمن رار گـی اده ـق ورد اـسـتـف و ـم اـت رای اـهداف ـن د ـب واـن ـسـتـند که ـمی ـت ـه
أ ـمـجـهزی ـهـسـتـند.  اـما آنچه که ـبـیـشـتر از اـین ـها ـسـبـت دارای پایگاه ـهای ـنـظاـمی ـن
ـبرای آـمریکا، ـبه ـعـنوان رـهـبر ـتـعـیـین کـنـنده ـسازـمان ـناـتو، اـهـمـیت دارد، اـسـتـقرار
اـشد ـنـیروـهای ـنـظاـمی ـخود در اـقـصی ـنـقاط ـجـهان اـست. اـین اـمر که اگر ـقرار ـب
اـسی ـخواـهد ـبود، زـیر اـسم اـیاالت ـمـتـحده اـنـجام ـشود، ـمـتـضـمن ـهزـیـنه ـهای ـسـی
ده و ده ـعـم شکـیل دـهـن د که ـت رچـن رد، ـه ورت ـمی گـی و ـص اـت ام ـن ـعـمالٌ ـتـحت ـن
اـمی اـجراـجوـیی ـهای ـنـظ ریکاـست. ـبه اـین ـطرـیق ـم ا ارـتش آـم روـه اـصـلی اـین ـنـی
ذا رد و ـل ورت ـمی گـی ـمـلـلی ـص روی ـبـین اـل ر پوـشش یک ـنـی ده زـی االت ـمـتـح اـی
ریکاـیی در دیگر ای آـم روـه ـی رضـد ـحضـور ـن ان ـب ـی اـن وـمی ـجـه ار افکار ـعـم ـش ـف
کـشورـهای ـجـهان را کاـهش ـخواـهد داد و اـساـساٌ ـبار اـین ـمـسـئوـلـیت را ـبه گردن
اـتو، دیگر کـشورـها ـمی اـندازد. پذـیرش اـعـضای ـجدـید در ـشرق اروپا ـتوـسط ـن
اـلـیـسم ـبرای «ـجـهاـنی ـسازی» و در واـقع یکی دیگر از اـبتکار ـهای ـمـسـموم امپرـی
گـسـترش ـنـظاـمی گری در ـجـهان اـست. ـجـهاـنی که در آن ـقدرت ـنـظاـمی و زور
رـین ـمحـاـفل سـرمـاـیه داری ـبه دگی از سـوی  پرقـدرت ـت ـن مـاـی و ارعـاب ـبه ـن
ـسرکردگی آـمریکا ـحاکـمـیت ـمی کـند. جـهاـنی که ـبه ـسوی ـنـظاـمی گری ـبـیـشـتر
رای ر ـب ـشـت ـی ا اـمـنی ـب ـشـنج و ـن زاـیش ـت ر از اـف زی ـبه ـغـی ـیـجه آن چـی ـت ـمی رود که ـن

تمامی بشریت بر روی کره خاکی ما نیست. 

ادامه چرا ناتو به سمت شرق ...



رفقای عزیز
ان ـنـی الگرد ـب ادـمـین ـس اـسـبت ـهـفـت ـن ران ـبه ـم وده اـی رکزی ـحزب ـت کـمـیـته ـم
گذاری ـحزب کـمونـیست ـعراق  ـتـبریکات ـصمـیـمانه ـخود را ـبه همه اعـضاء و
سـاس ران در ـح وده اـی دـیم ـمی دارد. حـزب ـت رادر، ،  ـتـق واداران حـزب ـب ـه
ـترـین ـلـحـظات ـتارـیخ ـمـعاـصر ـعراق، ـبه ـجـشن ـهـفت دهه ـمـبارزه اـفتـخار آـمـیز و
از ـخود گذـشتگی کـموـنـیـست ـهای ـعراـقی ـبرای پـیـشـبرد ـصـلح،دـموکراـسی و
ـعداـلت اـجـتـماـعی در ـعراق ـمی پـیوـندد.  ـما ـبه پیچـیدگی ـمـبارزه اـصوـلی ـشـما
رـفه در وکراـتیک و ـم ـسـتـقل، دـم اـمـعه ـم ای یک ـج رای شکل دادن ـبه پاـیه ـه ـب
اـبل اـعادالـنه و ـغـیر ـق ـعراـقی که در ـنـتـیـجه ـسه دـهه دیکـتاـتوری و یک ـجنگ ـن
ـتوـجـیه و در ـتـحت ـشراـیط اـشـغال ـخارـجی زـخم دـیده اـست، آگاـهـیم. ـحزب
ـیـهن پرـست و ـیـروـهـای ـم ـبـارزه ـمـردم ـعـراق و ـن ـتـوده اـیـران از ـنـزدیک ـم
ا از د. ـم ال ـمی کـن ـب راق، را دـن ـست ـع وـنـی زب کـم وکراـتیک، و ـبه ویژه ـح دـم
وکراـسی در یک ر و دـم ـش وق ـب اه ، ـحـق رای اـیجـاد ـصـلح ، رـف ا ـب ارزه ـشـم ـب ـم

عراق یک پارچه، فدرال و صلح آمیز حمایت می کنیم.
رفقای عزیز

ـما تـعـهد ـحزب ـخود به رواـبط ـبرادرانه و ـعـمیق ـبـین دوـحزـبـمان را ـتـصریح
ارزه راـنی در ـصـحـنه ـمـب راـقی و اـی ای ـع وـنـیـست ـه اـبـین کـم د ـم وـن ـمی کـنـیم. پـی
اـتوری و حکوـمت اـلـیـسم، دیکـت ـمـشـترک ـخـلق ـهای ـقـهرـمان ـمان ـبرـضد امپرـی
ان ـش ال گذـشـته ـبه روـشـنی ـن اه ـس ده اـست.  ـتـحوالت پـنـج ـسـته ـش رور ـب ای ـت ـه
اپذـیر ـبه داده اـند که ـسرـنوـشت ـمـیـهن ـها و ـخـلق ـهای ـمان ـبه ـطوری ـجداـیی ـن
ان، ـبه ورـم ده ـیی در یکی از دو کـش ول ـعـم ر ـتـح ورده اـست و ـه ـهم گره ـخ
ای ال ـه رار ـمی دـهد. در ـطول ـس ر ـق اـثـی ورد ـت ری دیگری را ـم ور چـشم گـی ـط
ـطوالـنی مـبارزه ـبرـضد حکومت ظـلم و دیکـتاـتوری دو رژیم ـشاه و ـجمـهوری
اـسالـمی،از ـحـماـیت و ـهـمـبـستگی ـشـما ـبرـخوردار ـبوده اـیم. ـنـیروـهای ـسـیاـسی
ـترـقی ـخواه اـیراـنی از ـنـقـشی که ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، از زـمان ـتاـسـیـسش،
در همه تحوالت کشور تان و در منطقه ایفا کرده، آگاه هستند. حزب توده
اـیران ـهـمـیـشه ـمـبارزه ـمردم ـعراق، و ـبه ویژه ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، را ـبرای
وده اـست. اـیت و ـسـت راق ـحـم ز ـع وـسـعه ـصـلح آـمـی رـفت و ـت ـش وکراـسی، پـی دـم
وـفاداری ـحزب ـشـما ـبه ـمـبارزه ـبرای صـلح و ـسوـسـیاـلـیـسم، حـقوق ـمردم ـعراق،
ـمه رای ـه شـاـنی ـب مـوـنه درـخ وکراـسی و ـصـلح، ـن ـحق اـقـلـیت هـای ـمـلی و دـم
آنهایی است که در مبارزه برای سوسیالیسم در مناطق مختلف جهان درگیر

هستند.
رفقای عزیز

ـجـشن ـهـفـتادـمـین ـسالگرد ـحزب ـشـما در دوره ـیی ـبـسـیار ـحـساس و دـشوار
اـبل ر ـق ال از  ـجنگ ـغـی ود. یک ـس رگزار ـمی ـش ـطـقه ـب راق و ـمـن ردم ـع رای ـم ـب
ا دیگر ـنـیروـهای ـترـقی ـتوـجـیه و اـشـغال کـشور ـشـما  ـمی گذرد. ـما ـهـمدوش ـب
ـخواه ـجـهان ـبرـضد اـصرار اـئـتالف آـمریکاـیی- انگـلـیـسی ـبرای ـتـحـمـیل ـجنگ
بر عراق اعتراض کردیم، چرا که ما به خوبی می دانستیم که جنگ  ارمغان
آورـنده ـهرج و ـمرج، ـترور و ـخراـبی ـبرای ـمردم ـمـنـطـقه ـخواـهد ـبود. اـئـتالف
وان وـسـیـله ال آن را ـبه ـعـن راق و اـشـغ رـضد ـع ـسی، ـجنگ ـب ریکاـیی - انگـلـی آـم
اـنی» وـین ـجـه رای ـتـضـمـین ـسرکردگی ـخود در ـمـنـطـقه و ـتـحـمـیل «ـنـظم ـن ـیی ـب
اـیج ـحضـور ـت واـقب و ـن أ نگران ـع ـت ـیـع ـب ـین ـط ا ـهمچـن د. ـم ودـن راـحی کرده ـب ـط
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ان ای ـمـیـهن ـم رزـه ول ـم ریکاـیی در ـط اـمی آـم ـظ ای ـن دـه ـعـملکرد واـح
هستیم . ـحزب توده ایران آگاه از وضعیت شدیدأ حساس در منطقه و
دف ا ـه ا را که ـب ای ـشـم ده، کوـشش ـه ال ـش راق اـشـغ رـنج ـع اع ـبـغ اوـض
راـنه ر وـی وکراـتیک ـب رـفه و دـم ـسـتـقل، ـم د، ـم راق واـح ان یک ـع اـخـتـم ـس
ود، ـمی ام ـمی ـش رور اـنـج وری، ـجنگ و ـت اـت ده از دیکـت اـن اـقی ـم ای ـب ـه
ـته ـبه وحـدت ـس ـیـفه دشـوار و ـبغـرـنج واـب د. مـوـفـقـیت در اـین وـظ تـاـی ـس
راق در ردم ـع ـسـیج ـهـمه ـم راق و ـب رـقی ـع وکراـتیک و ـمـت ای دـم روـه ـی ـن
ا اـتوری و اـشـغال ـب ارـهای دیکـت اـمه ـجایگزـین ـساـخـت رـن ـحـماـیت از یک ـب
ا از پیچـیدگی اوـضاع ـحاکم دـنی، اـست. ـم اـمـعه ـم ارـهای یک ـج اـخـت ـس
وـسط ـمـلـلی که ـت ـطـقه ـیی و ـبـین اـل اـیل داـخـلی، ـمـن ـس راق و ـطـیف ـم در ـع
دـشمـنان ـمردم ـعراق  ـبرای عقـیم کردن کوـشش ـهای شـما  ـصورت می
گـیرد، آگاـهـیم. اـما ـما ـهمچـنان ـبر اـین ـباورـیم که ـنـیروـهای ـمـترـقی ـعراق
و ـبه ویژه ـحزب ـبرادر کـموـنـیـست ـعراق، ـقادر ـبه ـغـلـبه ـبر اـین ـتوـطـئه ـها
ردم ود،  کوـشش ـمـتـحد ـم ارـیـخی ـخ ای وـظـیـفه ـت د و در راـسـت اـشـن ـمی ـب
ـعراق ـبرای پـیروزی صـلح، دـموکراـسی، ـحاکـمـیت و رـفاه را ـبا ـموفـقـیت
ارزه ان ـمی دـهـیم که در اـین ـمـب ا اـطـمـیـن ا ـبه ـشـم ـهداـیت ـخواـهـند کرد. ـم
ا ـهم ـعـقـیده ا ـشـم ا ـب االـنه و اـصوـلی ـحـماـیت ـمی کـنـیم. ـم ا ـفـع ـمـهم از ـشـم
ر عـراق، ـیـعـنی از زمـان ـجنگ و وـنی حـاکم ـب اـیم که در شـراـیط کـن
اشـغال تا به اـمروز، تنـها موـضع میهن پرسـتانه، قرار دادن اـبتکار عمل در
أـمـین  ـنـقش اـساـسی  و ـمرکزی ـتر ـبرای ـسازـمان دـست ـمردم ـعراق و ـت
اـمه 1511 ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ، ـهـمان گوـنه که در ـقـطـعـن
ان ـمـلل ـمی ازـم رای ـس ال ـب د.  ـنـقش ـفـع اـش ده اـست، ـمی ـب رر ـش ـمـلل ـمـق
اـتـمه رای ـخ راق، ـب ردم ـع ای ـم واـسـته ـه رای ـتـحـقق ـخ راـیط را ـب د ـش واـن ـت
ران وده اـی د. ـحزب ـت راـهم کـن اکـمـیت کاـمل ـمـلی، ـف اده ـح ال و اـع اـشـغ
راق در یک ردم ـع ام ـم ـم ـسـیج ـت رای ـب ا ـب اـسی ـشـم وـضع ـسـی کاـمال از ـم
ـجـبـهه ـمتـحد در طـلب ـباز ـسازی دـموکراـتیک ـساـخـتارـها و زـیر ـبـناـها در
ای اـین ـتـحـلـیل ر راـسـت د. ـب اـیت ـمی کـن راق، ـحـم ردم ـع اـفع ـم ـخدـمت ـمـن
رورـیـسـتی و ـتـحریک ا در ـمحکوم کردن ـعـمـلـیات ـت ا ـشـم ا ـب اـست که ـم
ای اـمالن رژـیم ـه ط، ـع ای رژـیم سـاـق ده ـه اـن ازـم وـسط ـب زی که ـت آـمـی
ورد ـعـمل راـحی و ـبه ـم ای ا رـتجـاـعی ـط روـه ـی ـطـقه و ـن ـن ارـتجـاـعی در ـم
گذاـشـته ـشده اـست، ـهم ـصداـیـیم . اـین اـعـمال ـغـیر ـمـسـئوالنه و ـتـحریک
آـمـیز ـفـقط به ـطوالـنی ـتر کردن اشـغال و به ـخـطر اـنداـخـتن وـحدت ـمردم

عراق خواهد انجامید.
رفقای عزیز

ـمـا ـبه ـنـان دادن ـبه ـش ـی ـم ـرای اـط ن ـفـرـصت ـب م که از اـی ـی ـاـیـل ـا ـم ـم
ـهـمـبـستگی اـسـتوار ـحزب ـتوده اـیران ـبا ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، ـتـماـمی
ان، در ورـت ان کـش رـم ردم ـقـه راق و ـم واه ـع رـقی ـخ ای ـمـیـهـنی و ـت روـه ـنـی
ـمـبارزه ـبرای اـستـقرار صلح، دـموکراـسی، حـقوق ـبـشر، ـعداـلت اـجـتـماـعی
دوارـیم که ـی اـنه اـم ـم ـی ا ـصـم اده کـنـیم. ـم راق اـسـتـف و حـاکـمـیت کاـمل ـع
ـین احـزاب مـان، ـخـلق رادراـنه ـب ـستگی و ـهمکاری ـب ـب ـم پیـونـدهـای ـه
ـهاـیـمان ـبـیـشـتر ـتوـسـعه ـبـیĤـبـند و ـقوی ـتر ـشوـند . ـموـفـقـیت ـشـما در ـمـبارزه
د ا آرزوـمـن د داـشت. ـم واـه ـطـقه ـیی ـخ اـیج ـمـهم ـمـلی و ـمـن ـت ان، ـن رـنج ـت ـبـغ

توفیق شما هستیم.
ـبـارزه ـبـرای ـصـلح، یــست ـعـراق در ـم    پـیـروز ـبـاد ـحـزب کـمـوـن

دموکراسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی برای عراق.
ـران و ـحـزب ـوده اـی ن ـحـزب ـت ـی ـرادراـنه ـب ط ـب ـاد رواـب ـده ـب ـن   پاـی

کمونیست عراق 
  زنده باد همبستگی بین المللی 
کمیته مرکزی حزب توده ایران
فروردین 1383

پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران 
به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیان گذاری

حزب کمونیست عراق
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ای ات و  کمک ـه دـم ـیه ـخ ا کـل ر دارد ـت ـظ زرگ، در ـن ای ـب ـه
ت از ـاـی ـم ی را در ـح ـن ـی ـواـن ـد و ـق ـذف کـن ی را ـح ـاـع ـم ـت اـج
ون اـن واـنـین، ـق اـند. از ـجـمـله اـین ـق رـس ان ـبه ـتـصوـیب ـب اـی رـم کارـف
د ر 80 درـص اـض ال ـح رار دادی اـست. در ـح ای ـق دام ـه اـسـتـخ
اـسـتـخدام ـها در ـفراـنـسه از ـطرـیق ـقرار دادـهای ـموـقت ـصورت
ـمه وـقت و ـی یـز اکثـراٌ کارهـای ـن ـمی گیـرد. ـبه کارگران زن ـن
ـموـقت ارـجاع ـمی ـشود. اـین ـشراـیط ـبه کارـفرـماـیان اـجازه ـمی
دـهد ـتا ـبدون ـهیچ ـماـنع ـقاـنوـنی و ـبی پرداـخت ـهیچ ـغراـمـتی ـبه
کارگران، آـنـها را ـهرزـماـنی که ـبـخواـهـند اـخراج کـنـند. اـین ـها
ـموارد ـمـشـخص از ـتـغـیـیرات ـمـنـفی ای اـست که دوـلت ـنوـلـیـبرال
ور ازع ـخود در کـش اکـمـیت ـبالـمـن ال ـح ـسه در ـطول دو ـس راـن ـف
ادی ـصورت داده اـست. ردم ـع ان و ـم اـفع زـحـمتکـش رـضد ـمـن ـب
در پاـسخ به چنـین ـیورشی از ـسوی نـیروـهای راـست مـبارزه یی
ـیه دوـلت درگرـفت.  در دو تکشـان ـعـل ـم ـسـخت از سـوی زـح
را اـطق کـشور را ـف اـهرات ـهـمه ـمـن ا و ـتـظ راـعـتـصاب ـه ـسال اـخـی
گرـفت. و در چـنـین وـضـعی ـبود که ـمردم ـفراـنسه ـهـمانگوـنه که
ود، اـسـته ـب راـطی» بپا ـخ ال پـیش یکپارچه ـعـلـیه «راـست اـف دو ـس
این بار درسی شایسته به آنانی دادند که نتوانستند درک کنند

که هدف و منظور آنچه که در 2002 گذشت، چه بود. 
رـضد دوـلت ـنـتـیـجه اـنـتـخاـبات اـخـیر اـعـتراـضی کاـمالٌ ـهدـفـمـند ـب
ی ای «ـجهـاـن اـست هـای ارـتجـاـعی آن در راـسـت ـی ـسه و ـس راـن ـف
ـور ـبـل ـود.  رای یکپارچه ـبه «چپ» ـت ـاـیه داری ـب ـشـدن» ـسـرـم
وق و ر ـبه ـحـق راض زـحـمتکشـان ـبه ـحـمالت دوسـاـله اـخـی اـعـت
ردم از ـطرف اـسی و اـقـتـصادی ـم اـعی، ـسـی اوردـهای اـجـتـم دـسـت

بزرگ سرمایه داران مورد حمایت دولت است.
«پیام» های انتخابات

چشم انداز آینده فرانسه پس از این زمین لرزه سیاسی پر
وـنی ـبه ـهیچ اکـمـیت راـست کـن د که ـح ر چـن ام اـست.  ـه از اـبـه
اـمه ـهای ـقـلع و ـقـمع رـن ـشـیـنی اـصوـلی از ـب وـجه در ـصدد ـعـقب ـن
ام ود که پـی اچار ـخواـهد ـب اٌ ـن گری ـخوـیش ـنـیـست وـلی ـمـطـمـئـن
ـبدون اـبـهام و روـشن ـمردم ـفراـنـسه را ـبه ـحـساب ـبـیاورد. گرچه
وـقـعـیت رو و ـم رای ـحـفظ آـب د که الاـقل ـب ـش ر ـن اـض راک ـح ـشـی
ـست د و ـبه جـای آن ـنـخ ار کـن رکـن وـنی را ـب خـود، دوـلت کـن
اـست ر ـسـی ده ـت ر و پوـشـی ارد که آرام ـت رگـم ر دیگری را ـب وزـی
ـنوـلـیـبراـلی کـنوـنی را اداـمه دـهد، وـلیکن ـنـمی ـتوان ـبرـخی ـتـغـیـیر
ر ـمـحـتـمل ده را ـغـی ای آـیـن اه ـه ا در دوـلت در ـم ره چـیـنی ـه ـمـه
روزی داـنـست. و کالم آـخر آنکه «اـئـتالف چپ» که چـنـین پـی
وادث د از ـح واـن دازه ـمی ـت ا چه اـن دـست آورد، ـت اـطـعی را ـب ـق
اـین دوـساـله درس بگـیرد و ـبا ـتـقوـیت پـیوـندـهای ـتارـیـخی ـخود
ـسه، در ـجـهت ـبـاز پس تکـشـان ـفـراـن ـم ـبـقه کارگر و زـح ـبـا ـط
ی ـیـاـسی کـشـور ـحـرکـت ـبـری ـس ـتـرل دوـلت و رـه گـیـری کـن
ا و ـعدم اـئی ـه ارـس رـخی ـن ر رـغم ـب ان دـهد. ـب ازـم دـفـمـند را ـس ـه
ـست ـی اـل ـی ـشـخص «حـزب سـوـس ات ـم ـی رـخی ـتجـرـب وـفـقـیت ـب ـم
ـیـروـهـای ـته، ـن ـفـرانــسه» در ـعـرـصه ـقـدرت در دو دـهه گذـش
راـنـسه و ـبه ـخـصوص اـتـحادـیه ـهای کارگری  ـبر اـین ـمردـمی ـف
باورند که «چپ» ظرفیت راه گشایی در مسیر یک دگرگونی

ترقیخواهانه را دارد.   
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چرا ناتو را به سمت شرق
گسترش می دهند ؟

رـقی، رکزی و ـش ور اروپای ـم ـهـفت کـش
روز دوـشـنـبه اول آورـیل 2004، ـبه ـعـضوـیت
و»، در اـت اـلی، «ـن ان آـتالـنـتیک ـشـم کاـمل پـیـم
آمدند. این بزرگترین گسترش ناتو به سمت
ه گذاری آن در ــرـقـی پس از پاـی اروپای ـش
ـسال 1949 ـبود.  ـبا پـیوسـتن این هـفت کـشور،
ـو ـو از 19 ـبه 26 عــض ـاـت ـای ـن ـداد اعــض ـع ـت
اـفزاـیش ـیاـفت. پس از ـعـضوـیت کـشور ـهای
ان در ارـسـت وری چک و ـمـج ان ، ـجـمـه ـسـت ـلـه
مـاـمی أ ـت ـب رـی ا ـتـق ـنـه ار ـنه ـت سـال 1999، اـین ـب
ــرگه ه ـج ــرـقـی ـب ــای اروپای ـش ــورـه کـش
د، ـبلکه ـسه ـن ـت وـس و پـی اـت کشـورهـای ـعضـو ـن
ـای ســاـبق اـتحــاد ـوری ـه کشــور از جــمـه
ز ـبه ـی وـنی ـن واـنی و اـسـت ـت ـی وـنی، ـل ـت شـوروی، ـل
ـد. آنچه که ـده اـن ـو در آـم ـاـت ت ـن عـضــوـی
ال داـشت . ـب ـیه را ـبه دـن راض جـدی روـس اـعـت
ن حــرکت را ـمـجـلـس روســیه، «دومــا»، اـی
تـهدـیدی ـبرای روـسـیه ـخواـند و ـبه کـشورـهای
اـتو ـشراـیـطی اـتو اـخـطار کرد که اگر ـن ـعـضو ـن
ا در ـمـنـطـقه روـه وازن ـنـی اورد که ـت راـهم ـبـی را ـف
رار ورد، روـسـیه ـممکن اـست در  ـق ـبه ـهم ـبـخ
داد ـسال 1999، که ـحـضور ـنـیروـهای روـسی
ه ویژه در ه بـــاـلــتـیک ـب ـق ــط در غـــرب ـمــن
ــرـبـی پسکوف را ــال ـغ کاـلــیـنگراد و ـشــم
محدود می کند، تجدید نظر به عمل آورد .
رگـئی اع روـسـیه، ـس ر دـف ورد وزـی در ـهـمـین ـم
مچـنـان ـبه ـیه ـه اـیـواـنف، اـعالم کرد که روـس
ـهمکاری ـهای ـخود ـبا ـناـتو اداـمه ـخواـهد داد،
رضـد اـین کشـور دی ـب ـبه شـرـطی که ـتهـدـی
وـجود ـنداـشـته ـباـشد، اـما در ـصورت اـحـساس
ورد آن ـخـیـلی ری، روـسـیه در ـم رگوـنه ـخـط ـه

صریح موضع گیری خواهد کرد.
ی، ـمـاـل یک ـش ـت ـمـان ـتـجـاوزگر آـتالـن پـی
ی دوم و در «ـنـاـتـو»، در پاـیـان ـجنگ ـجـهـاـن
ـشــروع جـنگ ـســرد پاـیه گذاری ـشــد در
ی ورشــو از ســوی ـاـع ـان دـف ـم یکه پـی حــاـل
اـبه عـاـمل ـث ـسـتی، ـبه ـم ـی اـل ـی کشـورهـای سـوـس
ای ورـه اـمی کـش ـظ اـشـین ـن اـبل ـم وازـنه در ـمـق ـم
اری، ـسـی اور ـب د.  ـبه ـب اد ـش ـسـتی،  اـیـج ـی اـل امپرـی
ــروپاـشـی ـصـــور ـمـی رـفـت که پس از ـف ـت
دن ده ـش ر چـی ـسـتی و ـب ـی اـل وـسـی ای ـس ورـه کـش
پـیـمان ورـشو، دـلـیل وـجودی پـیـمان ـناـتو ـنـیز از
بـین رفـته است. اـما ـناـتو به بـقای ـخود ـهمچـنان
اداـمه داد و ـحـیـطه ـعـمل ـخود را گـسـترش داد
واـنـند اـهداف اـیه داری ـبـت رـم ا کـشورـهای ـس ـت
ده از دارـن روی ـب ـی اب ـن ود را در ـغـی اـصـلی ـخ
ـمـان ورـشـو، ـهـرچه ـنـدی چون پـی ـقـدرت ـم
زی ـبه داف چـی د. اـین اـه ر اداـمه دـهـن ـخـشن ـت
اـلف و ای ـمـخ روـه ر از ـسرکوب ـخـشن ـنـی ـغـی
ط ـغـارت کـشـورـهـای در ـحـال رـشـد ـتـوـس
انحصار های چندملیتی امپریالیستی نیست .
کـشورـهای ـسابق ـعـضو پـیـمان ورـشو، که
در ـحال ـحاـضر دوـلت ـهای دـست راـسـتی در

آـنـها ـبه ـقدرت رـسـیده و اـحـساس ـخـطر ـمی
ـاٌ ـق ـاـب ـای ـس ـورـه ـاـبه کـش ـث ـد که ـبه ـم ـن کـن
ر د و ـب ـسـتـن د ـه دـی ورد ـتـه ـسـتی ـم ـی اـل وـسـی ـس
وان ان ورـشو ـبه ـعـن ـخالف گذـشـته که پـیـم
ـنـده از آـنـهـا در ـبـراـبـر ـسـازـمـان دـفـاع کـن
رای ود، ـقدرت دیگری ـب اـتو ـب ـتـهدـیدات ـن
ر اـست دارد و ـبـهـت ود ـن ا وـج اـفـظت آـنـه ـمـح
ـبرای گریز از ـخطرات« ـنظم ـنوین جـهانی»
و در ـضـمن کـسب ـبرـخی اـمـتـیازـها ، ـتـحت

حمایت ناتو قرار گیرند .
و ـبه اـت اـتی ـن ـی ـمـل رش ـمحـدوده ـع گـسـت
دی راتژیک و ـج اـفع اـسـت ـن رق، ـم ـسـمت ـش
ـمـده ی را ـبـرای کـشـورـهـای ـع درازـمـدـت
ـسرـماـیه داری ـجـهان و اـنـحـصارات ـفراـمـلی
ـبه ـهـمراه دارد. ـمردم کـشورـهای ـجدـیداٌ ـبه
م ـت ـیــس ـا ـس ـرای دـهه ـه ـته، ـب ـوـس ـو پـی ـاـت ـن
سوسیالیستی را تجربه کرده اند که در آن
ـا، از ی ـه ـاـی ـارـس ـا و ـن ی ـه ـت م کاـس ـبه رـغ
اـنی اـبـساـم ـبیکاری ، ـفـقر ، ـفـساد ، ـفـحـشا و ـن
کـنوـنی ـخـبری ـنـبود، ـناـبـساـماـنی ـفزاـیـنده ای
که زـنـدگی اکـثـرـیت ـمـردم را ـبه ـخـاـطـر
ـسه، نـاـفع ـتعـداد انگـشت ـشمـاری نـوکـی ـم
ی کرده اـست. ـاـت ـب ی ـث ی و ـب ـن ـااـم دچار ـن
ـاسـی جــدی امکان ـبه ـیل گران ســی ـحـل ـت
اره  ـنـیروـهای ـمـترـقی و ـقدرت رـسـیدن دوـب
مردمی در اـین کشورها را در ـصورتی که
ا ار در آن ـه ـش ای ـسرکوب و ـف ار ـه اـخـت ـس
ر د. ـعالوه ـب رح کرده اـن ـط د ـم اـب ـی وـسـعه ـن ـت
قـــاٌ ــر کشـــورهـــای ســـاـب اـیـن در اکـث
ـوز از ـن ی، اـحـزاب چپ ـه ـت ـیــس ـاـل ـی ـسـوـس
د و ـسـتـن وردار ـه رـخ االـیی ـب ـسـبی ـب درت ـن ـق
رـین ا جـدی ـت ات اـین کشـورـه ـتخـاـب در اـن
د.  اـین اـشـن ای حـاکم ـمی ـب روـه ـی رـقـیب ـن
اـحزاب ـبر رـغم ـبرـخی تـغـیـیرات اـساـسی در
وز ـهم از وژیک ـهـن وـل دـئ ای اـی رگاه ـه ـظ ـن
ادـیه ا اـتـح ود ـب ای ـخ دـه وـن رـیق ـحـفظ پـی ـط
ار هـای مـردـمی، ـت هـای کارگری و سـاـخ
وده ـیی خـود را ـحـفظ ـشی از پایگاه ـت ـبـخ
ز ـمـتشکل ان دـهی ـنـی ازـم ر ـس ـظ کرده و از ـن
نــد. ی کـن ـمل ـم یــروهــا ـع ـیه ـن ـق تــر از ـب
رـخی از کشـورهـای روهـای چپ در ـب ـی ـن
وری اـبق و از ـجـمـله ـجـمـه ـسـتی ـس اـلـی وـسـی ـس
وهـای ـی اـت رـن ـت اـبه آـل ـث ان ـبه ـم ـسـت چک و ـلـه
رای ـتشکـیل دوـلت ـمـطرح ـهـسـتـند ـجدی ـب
ا ـصاـحب ورـه ای اـین کـش ان ـه و در پارـلـم
د. ـسـتـن ده ـه اـیـن ـم اـبل ـمالـحـظه ـیی ـن داد ـق ـتـع
ـنـد ـست که ـمـورد ـخـوـشـاـی ـی اـین اـمـری ـن
رو د و از اـیـن اـش ـسـتی ـب ـی اـل ای امپرـی ورـه کـش
است که گسترش ناتو به سمت شرق، می
تواند تهدیدی جدی برای نیروهای مترقی

کشورهای اروپای شرقی باشد.  
از ســوی دیگرکشــورهــای اروپای
ـشرـقی ـبا ـتوـجه ـبه ـساـبقه ـعـضوـیت درپـیـمان
ورـشو از ـتواـنایی ـهای نـظاـمی ـقابل ـتوـجهی
ـبرـخوردار ـهـسـتـند که ـبه راـحـتی و ـبا ـهزـیـنه



ـطـقه ـیی» و ـن ات «شـوراهـای ـم ـتخـاـب اه دوـمـین دور اـن روردـین ـم ـبه 9 ـف ـن روز یکـش
ش از آن که ـته پـی ـسه بـرگزار گردیـد.  گرچه از یک ـهـف «شـورا هـای ـمـحـلی» فـراـن
نـخـسـتـین دور اـنـتـخاـبات انـجام ـشد، ـمعـلوم ـبود که «اـئـتالف چپ» دـست ـباال را ـخواـهد
ود.  از 22 ـمـنـطـقه در کل ز ـب اـیج دور دوم شگـفت انگـی ا اـیـنـهـمه اـعالم ـنـت داـشت وـلی ـب
ـفراـنـسه، «اـئـتالف چپ» (ـمـشـتـمل از ـحزب ـسوـسـیاـلـیـست، ـحزب کـموـنـیـست، ـسـبزـها و
ای روـه د.  ـنـی روز ـشدـن ـسه) پـی راـن راـسر ـف اٌ ـس رـیـب ـطـقه (ـتـق رادیکال ـهای چپ) در 20 ـمـن
اـنه در آـنـجا ـنـیروـمـند اـست، راـست ـفـقط در یک ـمـنـطـقه «آـنراس» که روـحـیه نژادپرـسـت
ر رـغم اـینکه ون) ـب اپـلـئ ره «کورس» (زادگاه ـن زـی د.  درـج دـست آوردـن رـیت را ـب اکـث
ـین ات ـب ـیل اـخـتالـف دـل د، ـب رـیت آراء را ـبه خـود اـخـتصـاص دادـن ای چپ اکـث روـه ـی ـن
اـنداری را از آن ا ـحداـقل آرا کـنـترل اـسـت ـسـتـند ـب واـن روـهای راـست ـت رـهـبران ـمـحـلی، ـنـی
اـبـقه ـبوده راـنـسه کاـمالٌ ـبـیـس ارـیخ ـف اـتی در ـت اـیج اـنـتـخاـب ـخود کـنـند. در ـمـجـموع چـنـین ـنـت
وده ای راـست ـب روـه ـی ار ـن ـطـقه ای» در اـنـحـص ـن ای ـم وراـه رـیت «ـش ون اکـث اکـن اـست.  ـت
رـیت ـطـقه اکـث ا» ـفـقط در 8 ـمـن ر، «چپ ـه ات اـخـی اـب ـتـخ ا ـقـبل از اـن ال ـت ور ـمـث ـط اـست و ـب

داشتند و 14 منطقه دیگر در انحصار احزاب راست بود.
ـبرای پی ـبردن به عـلت چـنـین دگرگوـنی چـشم گـیری و ـبرـخی درس گـیری ـهای
ـضرور ـباـید دو ـسال ـبه ـعـقب ـبازگـشت. در آورـیل ـسال 2002 در دور اول اـنـتـخاـبات
رـیاـست ـجـمـهوری ـبر ـخالف اـنـتـظار ـهمگان ژان ـماری ـلوپن، رـهـبر ـحزب نژادپرـست
س ـی راک، رـئ ـی ا 17 درصـد آرا ـبه ـهمـراه ژاک ـش ـبـهه ـمـلی»، ـب راـطی «ـج و راـست اـف
ات اـب ود، ـبه دور دوم اـنـتـخ ور وـقت  که ـحدود 19 درـصد آرا را کـسب کرده ـب ـجـمـه
ود، ده ـب ای چپ ـممکن ـش روـه ـسـیم آرای ـنـی دـلـیل ـتـق اٌ ـب دـت اـیج که ـعـم ـت د.  اـین ـن رـسـی
ـبرای ـهمگان ـشوکی ـعـظـیم و اـعالم ـخـطری ـجدی ـبرای ـمردم ـفراـنـسه ـبود.   از ـهـمان
د. ا رـیـخـتـن ان ـه اـب ان ـبه ـخـی واـن ردم و ـبه ویژه ـج اـنه ـم ات ، ـشـب اـب ـلـحـظه اـعالم ـنـتـیـجه اـنـتـخ
ـتـظاـهرات، ـهـماـیش ـها و ... ـتا دور دوم اـنـتـخاـبات (ـماه ـمه) ـلـحـظه ـیی ـقـطع ـنـشد.  روز
ارـهای ـضد ا ـشـع وـفی ـمـتـحد و ـب ـسه در ـصـف راـن راـسر ـف ر در ـس ا ـنـف ون ـه اه ـمه ـمـیـلـی اول ـم
ـفاـشـیـسـتی ـبه ـخـیاـبان ـها آـمدـند و ـبزرگـترـین ـنـماـیش اول ـماه ـمه ـتارـیخ مـعاـصر کـشور را
تـرـقی و دمـوکرات یکپارچه بپا ـسه ـم ی، فـراـن یـام تـوده ـی د.  در یک ـق بـرگزارکردـن
ـخاـست.  در نـتـیجه ژاک ـشـیراک ـنه بـخاـطر شـخصـیت ـسـیاـسی ـخوـیش، بلکه ـبه ـعـنوان
اـشـیـست، و رـهـبر ـتـنـها کاـندـید ـممکن ـبرای ـسد کردن اـنـتـخاب کاـندـیدای ـنـیروـهای ـف
ار دوم ـبه رای ـب اد درـصد آرا ـب ا ـهـشـت وپن»، ـب ا، «ژان ـماری ـل نژادپرـست و ـمـنـفور آن ـه
اـیه رـم ای ـس ورـه ام کـش وـجه کـنـیم که در ـتـم د.  اگر ـت وری اـنـتـخاب ـش اـست ـجـمـه رـی
داری ـنتیـجه انتـخاـبات مـیان ـبرـنده و ـبازـنده در ـحول و ـحوش 50 درـصد دور ـمی زـند،
معـلوم می ـشود که رقم ـهشـتاد درـصد آرا نـشانگر ـعزم راسخ ملت ـفراـنسه برای ـحفظ
و ـحراـست ـسـنت ـهای آزادـیـخواـهاـنه و ـبرای دادن پاـسـخی روـشن و ـقاـطع ـبه ـفاـشـیـسم
و ـفاـشـیـست ـها ـبود. در پی اـین اـنـتـخاـبات، رـئـیس ـجـمـهور ـشـیراک درـصددـبر آـمد که
راـیـطی که ژوسپن، د. در ـش اـی ـم ـن ده ـب اد ـش رداری را از وـضـعـیت اـیـج ره ـب ر ـبـه داکـث ـح
ات از ـسـمت ـخود اـب اـلـیـست، ـبه دـلـیل شکـست در دور اول اـنـتـخ وـسـی ر ـس ـنـخـست وزـی
مـاـنی ات پارـل ـتخـاـب ا اـنـحالل ـمـجـلس و اـنجـام اـن راک ـب ود، ـشـی ری کرده ـب اره گـی کـن
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ـجدـید، ـتواـنـست در ـمـجـلس ـنـیز اکـثرـیت ـقاـطع را ـبدـست آورد.
اـست رای ـسـی دن یک دوـلت کاـمالٌ راـست، اـج ا روی کار آـم ـب
ام دـست آورد از ـشد. ـتـم ا آـغ ام زـمـیـنه ـه راـلی در ـتـم ـیـب وـل ـهای ـن
ورش ـبی ورد ـی ـسه ـم راـن ان و ـخـلق ـف اـعی زـحـمتکـش ـم ای اـجـت ـه
اـیه ـهای ـبزرگ اـلـیات ـسرـم اـلیکه ـم رار گرـفت، در ـح اـنه ـق رـحـم

کاهش یافت.
«هدیه» راست برای زحمتکشان

راض وـسـیع کارگران و ورد اـعـت اـسی دوـلت ـم اـمه ـسـی کارـن
ال ـسه در ـح راـن ار رـسـمی ـبیکاری ـف وده اـست. آـم ان ـب زـحـمتکـش
اـله دوـلت اـمه ـعـمل 2 ـس داـست. کارـن ر  ـبـیش از 10 درـص اـض ـح
ا ـطه ـب مـاـعی در راـب ـت شگر ـعـقب گردهـای اـج مـاـی «رافـرـین»، ـن
ـحـقوق ـباز ـنـشـستگی، کاـهش ـخدـمات درـماـنی و ـبـیـمه ـهمگاـنی،
کاـهش ـبودـجه ـتـحـقـیـقاـتی و آـموزش و پرورش ـبوده اـست. در
ا ـهدف ازـنـشـستگی ـب ـسـتم ـب اـین دو ـسال، ـتـغـیـیرات ـجدی در ـسـی
ـمه هـای ـی ـسـتم ـب ـی ـین  ـس ـستگی و ـهمچـن ـش ازـن کاـهش ـحقـوق ـب
ـسه راـن ون کار ـف اـن اـنی ـصورت گرـفـته اـست. ـهمچـنـین در ـق درـم
رـضد ـحـقوق ا و ـب اـه رـم اـفع کارـف اـمـین ـمـن رای ـت رات ـجدی ـب ـتـغـیـی
کارگران ـصورت گرـفته که ـباـعث از ـبـین رـفتن اـمـنـیت کاری و
اـجـتـماـعی ـشده اـست. ـمـصوـبات دوـلت ـعـمالٌ ـشراـیط «ـحـماـیت
ـقاـنوـنی» از کارـفرـما ـها را ـبرـضد کارگران و زـحـمتکـشان ـفراـهم
کرده است. دوـلت « راـفرین» به ـشـیوه ـخشـنی مـنافع زـحمتکـشان
راـمی ال کرده  و ـبه ـطور رـسـمی اـعالم ـمی کـند که اـحـت را پاـیـم
ـبرای ـمـناـفع ـمردم ـعادی ـقاـیل ـنـیـست. ـتا ـجاـیی که وزـیر اـقـتـصاد
اال د ـب اـیی که در آـم د: «آـنـه ر»، ـمی گوـی ـسـیس ـم راـن ور، «ـف کـش
دارـند از ـلـیاـقت ـبـیـشـتری ـبرـخوردارـند. آنـها ـبرای ـجامعه ـبـیـشـتر از
ـسه، 15 راـن ون ـف زـی وـی د.»(ـتـل اد ـمی کـنـن ا ارزش اـیـج دـه کم درآـم
ی، در ـسـال 2002 ـت ـیـاـس ـین ـس ـبـر 2003)  در ـتـعـقـیب چـن سپـتـاـم
دـیدی را ـبه ـتـصوـیب اـتی ـج اـلـی اـست ـم دوـلت دـست راـسـتی ـسـی
د که ـبه مـوـجب آن ـبـیش از دوسـوم ـبخـشـودگی هـای رسـاـن
ـماـلـیاـتی ـنـصـیب 10 در ـصد ـثروـتـمـند ـترـین ـقـشر اـجـتـماـعی ـفراـنسه
بـران کسـری جـدی در شـد. دوـلت «رافـاران» آنگاه بـرای ـج
ـبودـجه که ـنـتیـجه اـین ـسـیاـست ـغـیرـمـسـئوالـنه ـماـلـیاـتی ـبود، کمک
ر از کم در زار ـنـف ده 40 ـه رـن رگـی ادران را که در ـب ـنه ـبه ـم زـی ـه

آمدترین شهروندان فرانسه می شد، حذف کرد.
در ـحال ـحاـضر ـبه دـلـیل گـسـترش ـبیکاری و ـحذف کمک
راد کم در آـمد، ـبـیش از یک ـشـشم کودکان ـهای دوـلـتی ـبه اـف
ار اـین د. در کـن ـن دگی ـمی کـن ر زـن ر ـخط ـفـق سـوی در زـی راـن ـف
نگی ـبـا ـسـاـیـر ـمـĤـه ـسه در ـه فــشـارـهـا ـبه ـمـردم ، دوـلت ـفـراـن
کـشورـهای اروپاـیی و رـعاـیت ـنـسـخه ـهای ـتـجوـیز ـشده از ـسوی
ـنـهاد ـهای ـماـلی  ـسرـماـیه داری ـجـهان، (ـبانک ـجـهاـنی، ـصـندوق
ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـسازـمان تـجارت جـهاـنی)، و ـصاـحـبان ـسرـماـیه

زمین لرزه سیاسی در فرانسه 
«چپ» کنترل 90 درصد کشور را بدست می گیرد!
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