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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» !
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طرح تثبت قیمت ها منافع چه
کسانی را تامین می کند ؟ !

اـتی و ـتخـاـب ای اـن ری ـه ور درگـی ـن دن ـت ر ـش ا داغ ـت ـب
ـمهـوری ـشت سـاـله ریـاـست ـج یـدن دوران ـه پایـان رـس
ور و والت کـش ده ـتـح ر آـیـن ر ـس اـتـمی ـبـحث ـب د ـخ ـمـحـم
وـنی، در راـیط کـن ای ـتـحول ـطـلب، در ـش روـه اـیف ـنـی وـظ
اـعی کـشور اـسی-اـجـتـم اـفل ـسـی رده ـیی در ـمـح اد گـسـت اـبـع
در ـجرـیان اـست. پایگاه اـیـنـترـنـتی «اـمروز»، در ـهـفـته ـهای
ظـرـیه پردازان ان «ـن اگوـنی را از زـب طـاـلب گوـن یـر، ـم اـخ
اـبل شـر کرده اـست که ـق ـت ـن ـنه ـم ـی اـصالحـات» در اـین زـم
وـشـته ـیی اـلب ـن ررـسی اـست.  از ـجـمـله اـین ـمـط أـمل و ـب ـت
اـست ـبا ـعـنوان «ـشـهر آـشوـبان ـخـیال پرداز»، ـبه ـقـلم ـسـعـید
حجارـیان. نوـیسـنده مقاله ـضمن استـفاده از برداشت ـهای
«ـهاـبس ـبام» از «ـجـنـبش ـهای ـشـهر آـشوـبی» ـبا اـقـتـباس اـین
ـمـله ـبه ن ـح ـم ـته و ـض ـران پرداـخ ـاـیل اـی ـدگاه ـبه ـمــس دـی
ـیـاـسی - ـیـروـهـای ـس ـتـرده ـیی از ـطـیف ـن ـمـوـعه گـس ـمـج
راـنی» ـمی اـجـتـماـعی اـیران از ـجـمـله «ـمارکـسـیـست ـهای اـی
راـنى: ـمـنـجى گراـیى و ـمـتـمـهدى ارـکـسـیـسم اـی وـیـسد: « ـم ـن
ان را ـتـشـکـیل ـمى ارـکـسـیـسـتى ـنوع ـسوم اـین ـشـهرآـشوـب ـم
وى ارـکـسـیـسم در ـکـشورـهاى ـمـخـتـلف رنگ و ـب دـهد. ـم
ارـکـسـیـسم ده، ـم اـن ـمـتـفاوت دارد. در ـکـشورـهاى ـعـقب ـم
ـیه ـکه در روـس ـاـن ـده اـست چـن ـى ـش ـرـعـقالـن ـی ـر ـغ ـت ـیــش ـب
ب م، در چـین در ـقـاـل ـس ـشـوـی ـسم ـبه ـشـکل ـبـل ـی ـمـارکــس
ان) و در ورى ـسه ـجـه رـهنگى و ـتـئ ـسم (اـنـقالب ـف وـئـی اـئ ـم
ـکاـمـبوج ـبه ـشـکل پولپوـتـیـسم (ـمـخالـفت ـبا ـهر گونه ـمـظـهر
ى ـهم گرـته راـن ـسم اـی ـسـی ارـک د... ـم رى) درآـم دن ـشـه ـتـم
ـبردارى ـمغـلوـطى از ـماـئوـئـیـسم و ـبـلـشوـیـسم ـبود و رنگ و
ا ا ـتـفاوت آن ـب ـبوى ـمـنـجى گراـیى دروـغـین داـشـته و ـتـنـه

ـنوع دوم ـمـنـجى گراـیى (ـخـشن) در الـئیک ـبودـنش ـبود
اـمـا در ـسـاـیـر وـجـوه ـشـاـنه ـبه ـشـاـنه ـمـجـاـهـدـین ـخـلق
رـیق د از ـط واـسـتـن ا ـهم ـمى ـخ د. آـنـه ردـن ـحرـکت ـمى ـک
ـشـى ـب ـن ـیـاـهـکل و ـبـا ـج ـکـال در ـس ـیک ـحـرـکت رادـی
ـسـکـتارـیـسـتى (ـجداى از ـمردم) دـنـیا را ـتـغـیـیر دـهـند ـیـعـنى
اى ـکوچک ـمـحـقق زارـه رـیق اـب زرگ را از ـط اـهداف ـب
ان ارگـیرى ـمـی راـبط و ـی وـعى ـت وان گـفت ـن د. ـمى ـت ـکـنـن
اـنواع ـفرـقه ـها و ـجـنـبش ـهاى ـشـهرآـشوـباـنه وـجود دارد.
یـعـنى از جـنـبش ـهاى ـمرحـله پایـین از ـسوى جـنـبش ـهاى
ـضـوگـیـرى ـصـورت ـمـى گـیـرد. ...» ـمـرـحـله ـبـاالـتـر ـع
ـنوـیـسـنده ـمـقاـله در ـجـمع ـبـندی ـنوـشـته ـنـیروـهای ـسـیاـسی
د اـسی، که ـبه ـنـظر ـمی رـسد از دـی را ـبه واـقع گراـیی ـسـی
ـنوـیـسـنده ـهـمان «ـسـیـنه زـنی زـیر ـعـلم» رژـیم والـیت ـفـقـیه
ال ده «کار ـخـی ـسـن وـی ان ـن د. ـبه گـم واـن را ـمی ـخ د، ـف اـش ـب

پردازان مشت زدن به دیوارست».  
از اـظـهار ـفضل ـهای ـبی مـحـتوی آـقای ـحـجارـیان و
ـبـش کارگری و ـن ـارـیخ ـج ـبت ـبه ـت کم داـنــشی او ـنــس
ـتـیـجه ارات و ـن ران که بگذرـیم ـبـقـیه اـظـه ـسـتی اـی ـی وـن کـم
ات ا و واـقـعـی گـیری ـهای او در زـمـیـنه ـتـحوالت ـمـیـهن ـم
اـمروزـین آن چـیزی ـجز ـتـئوری ـباـفی ـهای پوچ ـنـیـست.
ـسـئوال اـساـسی که  ـخوب اـست ـحـجارـیان و ـهم ـنـظران
ـروی ـی ن اـست که چگوـنه ـن ـد اـی ـن او ـبه آن پاـسخ دـه
ر ـضد ارزه ـب وده ـهای ـبه ـصـحـنه ـمـب وـنی ـت ـعـظـیم 20 ـمـیـلـی
ـظـام» ظ ـن ـبـداد آـمـده را اـین گوـنه ـبه ـبـاـتالق «ـحـف ـت اـس
کـشاـندـند و ـبا ـسـیاـست ـهای ـسازش کاراـنه و ـناـبـخرداـنه

تأملی بر درگیری های جناح بندی
های حکومتی در آستانه انتخابات

ـهنگاـمـیـکه ـطرح ـتـثـبـیت ـقـیـمت ـها در ـمرـکز
پژوـهش ـهای ـمـجـلس ـکه ـتـحت رـیاـست اـحـمد
د و سپس دوـین ـش راردارد، ـتـهـیه و ـت وـکـلی ـق ـت
در ـصـحن ـمـجـلس ـتوـسط ـنـماـیـندگان ارـتـجاع ـبه
ـتـصوـیب رـسـید، واپس گراـیان ـبا ـتـبـلیـغات پٌرـسر
تـاوردی در و صـدا آن را ـیک گام ـمـهم و دـس
ی ـتی ـمـردم ـمـعـرـف ـش ـی ـضل ـمـع ـتـای ـحل ـمـع راـس
کردـند.  درآـسـتاـنه ـسال ـنو  و پـیش از ـتـعـطـیالت
ـنوروزی، غالم ـعـلی ـحداد ـعادل رـیـیس ـمجـلس
اه از ـعـمـلـکرد ـخود و وـت در ـیک ـجـمع ـبـندی ـک
رـیک رای ـتـب ود ـکه ـب اراـنش و در ـنـطق ـخ ـهـمـک
اـنی از د و پـشـتـیـب اـیـی رد در ـت راد ـمی ـک و اـی ال ـن ـس
ود:  . . . ـمـجـلس ور از ـجـمـله گـفـته ـب ذـک رح ـم ـط
ش ـمی گذرد ـسـعی ـیـت در 9 ـمـاـهی ـکه از ـفـعـاـل
ـکرده ـبا ـتـمام ـقوا در ـخدـمت مـلت اـیران ـباـشد و
ون اـن واـهم ـعرض ـکـنم، ـتـصوـیب ـق ده ـمی ـخ ـبـن
ـتـثـبـیت ـقـیـمت ـها ـعـیدی ـمـجـلس ـبه ـمردم اـست. .
ـون از ـطـرف ـاـن ن ـق ـصـوـیب ـمـجـلـس اـی ـا ـت . ـب
رـهـمـین ودـجه ـهم ـب ده و ـب رـفـته ـش دوـلت ـهم پذـی
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ات، وـع ار ـمـجدد ـمـطـب ـش وروزی و اـنـت اـفـتن ـتـعـطـیالت ـن ان ـی ا پاـی ـب
اـلـیت رار گرـفت، ـفـع ات ـق ار و گزارـش در اـخـب آنچه ـبـیش از ـهـمه درـص
گـسـترده ـجـناح ـهای ـمـخـتـلف ـحـکوـمـتی در آـسـتاـنه اـنـتـخاـبات رـیاـست
ود.  دراـین ـمـیان ـتـشدـید درگـیری در درون ـجـناح ذوب ـجـمـهوری ـب
ای ویژه ای را در دی اـین ـطـیف ـج ـن اروـیی گروه ـب در والـیت و روـی
خـبرـها به ـخود اخـتـصاص داد.  به عالوه ـفـعاـلـیت پیگـیرانه رـفسـنـجاـنی
نگی و مـاـه ان شـورای ـه ـی رخـورد ـم وازات ـب تگان  او ـبه ـم ـس و  واـب

آبادگران چشم گیر و قابل تامل است.
ر اـساس اه، ـب روردـین ـم ارـیخ 15 ـف اـمه ـشرق ـبه ـت ـبه گزارش روزـن
اح ذوب در والـیت ـبـیش از ان ـجـن ـی ری در ـم ره درگـی ـش ـت ـن ار ـم اـخـب
گذشته به بیرون درز پیداکرده و صف بندی های نوین در مقابله با
ـشورای ـهـماـهنگی که رـیاـست آن را ـناـطق ـنوری ـبه ـعـهده دارد پدـید

اـنی از زدی ـعـلی الرـیـج اـم ا ـن اـلـفت ـب زـمه ـمـخ ده اـست. زـم آـم
اـئم ـمـقام ـجـمـعـیت ـموـسوم ـبه اـیـثارگران آـغاز ـشد.  داراـبی ـق
ا ـصراـحت ـضـمن ـمـخاـلـفت دـبـیر ـکل اـین ـتـشـکل واپس گرا ـب
اـمزدی ـعـلی الرـیـجاـنی از اـهنگی از ـن ا ـحـماـیت ـشورای ـهـم ـب
ا اـین ـتـصـمـیم ـسـخن گـفت. سپس اـبـله آرام وـلی ـجدی ـب ـمـق
ازتـاب تـراـضی ـکه ـب ضـای شـورای ـشهـر ـتهـران در اـع اـع
گسـترده ـیافت ـبا استـفاده علی الریـجانی از ـعـنوان آـبادگران
ـبه مـخالفت ـبرـخاسته و آـنرا ـمردود داـنـستـند.  درهـمـین اثـنا،
ده ـنـیروی اـنـتـظاـمی، از ـسـمت ـخود اـن رـم اف، ـف اـلـیـب پاـسدار ـق
اـمـنه ای واـفـقت ـخ ا ـم اـصـله ـب اـیی ـکه ـبالـف ا داد، اـسـتـعـف اـسـتـعـف
ود از رواـبط درون رق در گزارش ـخ اـمه ـش د. روزـن روـش روـب
ره ردـکه چـه ام ـب ره ـن اح ذوب در والـیت از اـئـتالف 4 ـنـف ـجـن
ی ـجـرـیـان آـبـادگران در پـشت آن ـقـراردارـنـد. ـهـای اـصـل
ـتارـنـمای ـخـبری ـبازـتاب در 15 ـفروردـین ـخـبرداد، ـعـلی اـکـبر
اف، ـیـب اـل دی نژاد، ـق اـمل اـحـم ره (ـش والـیـتی ـبه اـئـتالف 4 ـنـف
رـضاـیی و ـتوـکـلی) پـیوـسـته اـست و چـنـین ـنـتـیـجه گرـفت ـکه



شماره 2710   سه شنبه 23 فروردین ماه 1384

وق اً ـحـق وـص ردم ـخـص اـلی در ـم اـیش ـخـی ال ـیک آراـمش و آـس ـس اهللا اـم ـش ده و اـن ـظـیم ـش ـن اس ـت اـس
ا و اـجـناس در اره ـبه گراـنی ـکاالـه ا اـش ران و ـقـشرـهای ـکم درآـمد اـیـجاد ـشود. . .  » او سپس ـب بگـی
ـشب ـعـید ـنوروز اـضافه ـکرد: «ـمردم ـباـید در مـقاـبل گراـنی ـهای ـبی دـلیل اـیـسـتادگی ـکـنـند. . . ـمردم
ـنـباـید اـجازه دهـند گراـنی ـهای ـجدـید به رـسمـیت شـناخـته ـشود.» آنچه ـحداد ـعادل به عـنوان   گرانی
وـمی ات ـعـم دـم اس و ـخ ا و اـجـن االـه اـنی ـقـیـمت ـک اگـه زاـیش ـن رد اـف ام ـمی ـب د  از آن ـن دـی ای ـج ـه
بالـفاصـله پس از ـتـصویب و اـجرای ـطرح ـتـثبـیت ـقـیمت ـها اـست. به گزارش رـساـنه ـهای همگاـنی ـبا
ـفرارـسـیدن ـنوروز و ـتـحویل ـسال ـنو ـنرخ ـمـیوه، گوـشت، ـتـخم ـمرغ، ـمرغ، پـیاز، ـسـیب زـمـیـنی، پودر
لـباس شوـیی، کراـیه خانه و ـجز ایـنها به ـشکلی نگران کـننده و ـکمرـشکن اـفزایش ـیافت و آراـمشی
رگزاری ود ـبه اـضـطراب و پرـیـشاـنی ـمـبدل ـساـخت ! دراـین ـخـصوص ـخـب را ـکه ارـتـجاع ـمـبـلغ آن ـب
وه و ـسـبزی ـجات در ا گزارـشی از ـقـیـمت ـمـی ال ـب ـس اه اـم روردـین ـم ارـیخ 15 ـف ا ـبه ـت ران، اـیـلـن ار اـی ـک
وـشت:  رداری ـن ار ـشـه ره ـب وه و ـت ادـین ـمـی ا و ـمـی روشگاه ـه رخ ـف ان ـن ای ـجدی ـمـی اوت ـه ازار و ـتـف ـب
ا ـقـیـمـتی رنگی در روزـهای ـجاری ـب ا ـبه ـکـجا . . . ـقـیـمت گوـجه ـف ا از ـکـجا ـت «ـتـفاوت ـقـیـمت ـکاالـه
ا ـمـعادل 1500 ـتوـمان در ـمـغازه ـهای ـتـهران ـبه ـفروش ـمی رـسد، درـحاـلـیـکه در ـمـیادـین ـشـهرداری ـب
ا پس از ذـکر ـمواردی از ـتـفاوـتـهای ـبزرگ ـمـیان ـقـیـمـتی ـمـعادل 280 ـتوـمان ـعرـضه ـمی گردد.» اـیـلـن
ـقـیـمـتـها از ـجـمـله ـتاـکـید ـمی ـکـند:  «پـیاز ـبـسـته ـبـندی ـشده اـنـباری 1400 ـتا 1800 ـتوـمان، ـسـیب زـمـیـنی
اـنـباری 900 ـتا 1200 ـتوـمان، ـبادمـجان 2000 ـتا 3000 ـتوـمان، ـکرـفس 1400 ـتا 1700 ـتوـمان، ـسـیب
ا 6500 ـتوـمان، انگور 4000 ـهزارـتوـمان، ـنارنگی ـبـین 3 ـهزار و 3500 ـتوـمان و ـموز ـسرخ 6000 ـت
ا در رـعـکس اـین ـقـیـمت ـه د و ـب روش ـمی رـس رداری ـبه ـف ادـین ـشـه ـی ان در ـم وـم ا 8500 ـت 8000 ـت
فروشگاه های شهرهای بزرگ بویژه تهران، اصفهان، تبریز و مشهد 3 تا 4 برابر این قیمت عرضه
ای دگان ارـتجـاع ـکه کـرـسی ـه ـن اـی ـم رـشـکن اـست ـکه ـن د و ـکـم ان شـدـی ـمی گردد. » گراـنی چـن
ـمـجـلس را اـشـغال ـکرده و ـخود ـبه ـطرح ـتـثـبـیت ـقـیـمت ـها رای داده اـند، ـبه ـصدا درآـمده و زـبان ـبه
اـنتـقاد و شـکاـیت گـشوده اـند. ـیکی از نـماـیـندگان ـکه ـعـضو ـکـمـیـسـیون اـقـتـصادی مجـلس هـفتم اـست
به ـخـبرنگار ایـلـنا در ـتارـیخ 15 ـفروردـین ـماه ـیادآورـشده:  «گراـنی ـهای اـخـیر وـحـشـتـناک اـست، اـین
ا ـنـظارت درـست ـمـساـله ازرگاـنی اـست و ـب گراـنی ـناـشی از ـعدم ـنـظارت ـمـناـسب دوـلت و وزارت ـب
حل می شود. » و یا علی دیرباز عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگاران
ـتاکـید کرد:  «قـیمت ـها واقـعاً اـفزاـیش زـیادی پـیداـکرده و ـما از دوـلت گالیه مـند ـهسـتیم، ـبا ـتـصویب
ـطرح تثبـیت قیمت ـها، بـخش های غـیردولتی ـنیز ـموظف به رـعایت اـصول و چارچوب های تـعیین
ـشده ـهـسـتـند، چراـکه ـهرگوـنه ـعدول بـخش ـغـیردولـتی از اـین ـمـساله به ـعدم ـنـظارت و ـکنـترل دوـلت
اـفـته و ـنـکاـتی چـند را اـله را ـشـک ـس ای ـم ده ارـتـجاع ـبه ـخوـبی ژرـف اـیـن ان اـین ـنـم از ـمی گردد.» ـسـخـن ـب
روـشن ـمی ـسازد. نـخـست اـیـنکه ـطرح ـتـثـبـیت ـقـیـمت ـها ـبرخالف ـهـیاـهوی ـتـبـلیـغاـتی ـتارـیک اـندـیـشان
اده پٌر اـهـمـیت اـیـنـکه ـبـخش ـخـصوـصی دالل و وق اـلـع ده اـست. دوم و ـنـکـته ـف روـش ا ـشـکـست روـب ـب
د. ای ـکالـنـن روت ـه دوـخـتن ـث ول اـن ـشـغ ان ـم ازار ـهمچـن ای ـب رـه زرگ ـسـلف ـخ د و گروه ـب وـل رـم ـغـی
اً اـغـلب ـکارـشـناـسان اـقـتـصادی ـهنگام ـتدوـین ـطرح ـفوق ـتوـسط ـمرـکز پژوـهش ـها و ـشـخص ـتـقرـیـب
ـتوـکـلی اـعالم ـکرده ـبودـند، دوگانگی در ـقـیـمت ـها از ـنـتاـیج و پـیاـمدـهای ـتـثـبـیت ـقـیـمت ـها ـخواـهد
ا ـتـغـیـیر اـنده و ـی ـبود. اـکـنون از ـیک ـسو ـقـیـمت ـخدـمات و ـمـحـصوالت ـبـخش دوـلـتی ـبدون ـتـغـیـیر ـم
دا زاـیش ـجدی پـی ای ـبـخش ـخـصوـصی دالل اـف االـه ات و ـک دـم و ـخ زی کرده  و از دیگر ـس اچـی ـن
رـندگان واـقـعی اـجرای ـطرح ـتـثـبـیت ان و دالالن رـسـمی و ـغـیررـسـمی ـکـشور ـب ازارـی ـکرده اـست، ـب
ـقـیـمت ـها ـهـسـتـند و ـباـید گـفت اـین ـیک ـعـیدی   ـنـشاط ـبرانگـیز  از ـسوی ـمـجـلس ـبه آـنـها ـبوده اـست.
وـلد و ادآوری ـکـنـیم اـجرای اـین ـطرح ـضرـبات ـجدی ـبه ـبـنـیه ـشرـکت ـهای ـخـصوـصی ـم ـبـعالوه ـی
ای دـه اـم وـلـیدی ـکـشور اـعم از دوـلـتی و ـخـصوـصی وارد ـمی ـکـند. از دیگر پـی ـبـطور ـکـلی ـبـخش ـت
ان و اـب اـمل و رـشد ـشـت ای ـع زـیـنه دـستگاه ـه زاـیش ـه ار اـست، اـف ون آـشـک وق ـکه از ـهم اـکـن ـطرح ـف
اـیه دار اـست. ـبی رـم ده ای ـکالن ـس دـینگی در دـست ـع زاـیش ـنـق ودـجه و اـف ر از ـب د ـکـسری ـت دـی ـش
جـهت ـنـبود اـحـمد ـتوکـلی در اواـخر اسـفـندـماه ـسال گذـشته به ـخـبرنگاران درـباره دـست پـخت ـخود
گفته ـبود:  «به ـهر شکل در مـجـلس تـصـمیم گرـفتـیم ـبرای ـیک ـسال ـتثـبـیت قـیمت ـکنـیم و ـبرای ـسال
ـهای آتی باز با بحث علمی که ببـینیم که کدام قیمت بهتراست به بحث ـمی نشینیم. . .. » پرواضح
اـفـتن ـماـنورـهای ـفرـیب ـکاراـنه ـنـظـیر   اـست پس از ـبرگزاری اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری و پاـیان ـی
اـلـهم ـتوـکـلی و ـشرـکاء ـهرچه ـبـیـشـتر و ـهـماـهنگ ـتر در ـجـهت اـجرای ـفراـمـین ـعـیدی ـبه ـمردم  و اـمـث
مـاـعی صـادی-اـجـت ـت ات اـق ظـرـی د کـرد. ـن دام خـواـهـن اـنی اـق اـنک ـجـه ـمـلـلی پول ـب ـین اـل دوق ـب ـصـن
ـمرـتـجـعاـنی ـهمچون ـتوکـلی و ـحداد ـعادل ـبرای ـمردم ـما ـشـناـخـته ـشده اـست. اـین ـنـظرات ـهمچـنان
ازار و اـیه داران ـب اـقع کالن ـسرـم أـمـین ـمـن ـشان داده اـست اـساـسش ـت ر ـبه دـفـعات ـن که ـسال ـهای اـخـی
ا را ـبه بک ـبـخش کوچک انگـلی صـاـحب ـتی اـست که جـاـمـعه ـم ـی ـمـیق دره ـفقـری و ـمحـروـم ـتـع

ثروت های افسانه یی و انبوهی از توده های محروم و زحمتکش تقسیم کرده است.

مسکن مناسب: یک آرزوی دستادامه طرح تثبیت قیمت ها ...
نیافتنی در رژیم والیت فقیه !

درـحاـلـیـکه ـتـعاوـنی ـهای ـمـسـکن ـکارگری و ـکارـمـندی ـبا
ـمـشـکالت ـفراواـنی دـست ـبه گرـیـباـنـند و ـقادر ـبه اداـمه ـفـعاـلـیت
ـنـیـسـند، زـمـین ـخواران و دالالن ـمـسـکن ـبه ـبـهره گـیری از وام
ـبه ـمـحـاـفل ذی ـنـفـوذ در ـمه ـجـاـن ـمـاـیت ـه ـهـای ـبـاـنـکی و ـح
ـحاـکـمـیت، به ـبرج ـسازی ـمـشـغول ـبوده و ـسودـهای ـسرـشاری
ـیـاری از ـمت بــس ـی ـنـار اـفـزایـش ـق ـنـد! درـک ـبه ـجـیب ـمی زـن
تـدای سـال جـاری  و پدیـد آمـدن کـاالهـای اسـاـسی در اـب
مگـیـری ـمت مــسـکن و ـخـاـنه رـشـد چـش ـی ی، ـق ـبـحـران گراـن
ال اـنه ـس وری اـسالـمی در آـسـت زی ـجـمـه رـک اـنک ـم داـشت. ـب
ـیـدی، ـطی گزارـشی اـعالم کرد ـطی دی ـمـاه 1384 ـخـورـش
ای اـخص ـبـه ال ـقـبل، ـش اـبه ـس ـش اه ـم ا ـم ـسه ـب اـی ال 83 در ـمـق ـس
ش زاـی اـیی 4/18 درصـد اـف ـن ـسـکن، سـوـخت و روـش گروه ـم
اه دـم ارـیخ 11 اـسـفـن ز در ـت ـنـشان ـمی دـهد. ـخـبرگزاری ـمـهر ـنـی
ا اـنـتـشار گزارش ـمذـکور ـنوـشت:  «ـکراـیهٌ ـخاـنه ـسال گذـشـته ـب
ار و ام آـم اال رـفت. » ـتـم اه ـب اری در دی ـم وـنی اـج ـسـک ای ـم ـه
انگر وـضـعـیت ـبـحراـنی در ـمـسـکن و الـیـنـحل ـش ام رـسـمی ـن ارـق
واده ـمزدبگـیر ـکـشور ا ـخاـن اـندن اـین ـمـعـضل ـبرای ـمـیـلـیون ـه ـم

شامل کارگران، زحمتکشان و قشرهای میانه حال است.
ـته اـست، از آغـاز اـف شـار ـی ـت راً اـن ـی اری ـکه اـخ طـاـبق آـم ـم
اـجرای ـبرـناـمه ـسوم ـتوـسـعه ـکه ـمـحور آن ـخـصوـصی ـسازی و
ـتاـمین اـمـنـیت ـسرـمایه ـبود، ـمـیزان پرواـنه ـهای ـصادر ـشده ـبرای
ـساخت پروژه ـهای انـبوه ـسازی مسـکن از 28 درصد در ـسال

1379 به 40 درصد رد سال 1382 رسید.
ـسـیاـست وزارت ـمـسـکن به پـیروی از ـبرـنامه ـسوم ـتوـسعه،
گـسـترش ـخـصوـصی ـسازی و اـعـطای امـکاـنات و ـتسـهـیالت به
ـبـخش ـخـصوـصی ـبه ـمـنـظور ـحل ـمـساـله ـمـسـکن ـبوده و ـهـست
ـسـکن ـبه و در اـین زـمـیـنه، واگذاری زـمـین از ـسوی وزارت ـم
اـنـبوه ـسازان از ـطرـیق ـقرارداد، ـشـتاب ـجدی ـبه ـخود گرـفت؛
ادـهای انگـلی و ـشرـکت ـهای ـمـخـتـلف ـخـصوـصی، ـبرـخی ـبـنـی
نـد ـمه گوـنه اـمکـانـات ـبهـره ـم ـین خـواران و دالالن از ـه زـم
گردـیدـند، وـلی ـتـعاوـنی ـهای ـمـسـکن ـکارگری و ـکارـمـندی،
ران ـحـتی ـی ان، دـب ـم ـسـکن ـمـعـل ای ـم اوـنی ـه د ـتـع اـنـن از ـجـمـله ـم
ـکـمـترـین ـحـماـیـتی را ـکـسب ـنـکردـند. آـمار ـنـشان ـمی دـهد در
ـسکـوـنی در رـبع واحـد ـم ر ـم ـت زار ـم حـال حـاضـر روزاـنه 2 ـه
ـنـاـسـان وزارت مــسـکن ی ـشـود، ـکـارـش ـته ـم کــشـور ـسـاـخ
ـیادآورـشده اـند، ـبر پاـیه ـبرآوردـهای اـنـجام پذـیرـفته و ـبا ـتوجه
ـنـده ـبه ـیت کــشـور، اـیـران در ـطی 7 ـسـال آـی ـمـع ـبه رـشـد ـج
اج ال اـحـتـی ـسـکوـنی در ـس رـبع واـحد ـم رـم ون ـمـت ـحداـقل 1 ـمـیـلـی
ـخواـهد داـشت. ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی و دوـلت ـجـمـهوری
م ـخـویـش ـاز را ـبه زـع ـی ـیـزان ـن ن ـم ـکه اـی ـن ـرای اـی ی ـب اـسالـم
ر واگذاری ـظـی ای ـن اـست ـه د، ـبه اجـرای ـسـی رآورده سـازـن ـب
ـات و ـی ـاـل ـاـهـش ـم ن، ـک ـی ـواـن ـررات و ـق ن، اـصالح ـمـق ـی زـم
مـعاـفـیـتـهای ـماـلـیاـتی ـبرای ـبـنـیادـهای ـمـتـعدد و دالالن دـست زده
ردم اـجـعه ای اـست ـکه ـهم اـیـنک ـم اـحـصل آن ـف د، ـکه ـم اـن
د. ده اـن روـش ا آن روـب ـسـکن ـب اـله ـم ـس ا در ـخـصوص ـم ـمـیـهن ـم
ادآور اه ـطی گزارـشی ـی ارـیخ 7 اـسـفـندـم ـخـبرگزاری ـمـهر ـبه ـت
گردـید:  «اـفزاـیش ـتـسـهیالت ـبـخش ـمـسـکن ـتاـثـیری در ـکاـهش
ـقـیـمت آن ـبرای ـمـصرف ـکـنـنده ـنداـشـته اـست و ـقدرت ـخرـید
ادامه در صفحه 3
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رفقای عزیز،
ـما ـشادـباش ـهای ـصـمـیـماـنه کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران را ـبه ـمـناـسـبت ـهـفـتاد و یکـمـین ـسالگرد ـتأـسـیس
ـحزب ـتان به ـشـما ـتـقدـیم دارـیم. ـحزب ـما از ـسـهم مـهـمی که ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، در هـفت دـهه گذـشـته، در
رـفه داـشـته اـست، آگاه وکراـتیک و ـم راق آزاد، دـم رای یک ـع وری و ـب اـت ر ـضد دیکـت ردم ـب ارزه ـم وـسـعه ـمـب راه ـت
اـست. پاـیـبـندی ـحزب ـشـما در  ـمـبارزه ـبرای ـصـلح و ـسوـسـیاـلـیـسم، ـحـقوق ـمردم ـعراق، ـحـقوق اـقـلـیت ـهای ـمـلی و
راـسر اـلـیـسم در ـس وـسـی رای ـس ارزه ـب اـنی اـست که در ـمـب رای ـهـمه آـن اـنی ـب وـنه درـخـش وکراـسی و ـصـلح ـنـم رای دـم ـب
اـمـعه رای شکل دادن ـبه پاـیه ـهای یک ـج ا ـب ارزه اـصوـلی ـشـم ودن و پیچـیدگی ـمـب ا از ـبـغرـنج ـب رـند. ـم ـجـهان درگـی
ـمـسـتقل، دـموکراـتیک و ـمرـفه در ـعراـقی که زـخم ـهای سه دهه ـحاکـمـیت دیکـتاـتوری، یک ـجنگ ـتوـجـیه ـناپذـیر
ـیـهن دوـست و ای ـم روـه ـی ارزه ـن ـب زدیک ـم ران از ـن وده اـی ر ـتن دارد، آگاـهـیم.  حـزب ـت ال خـارـجی را ـب و اـشـغ
دـموکراـتیک ـعراق، و ـبه ویژه ـحزب کـموـنـیـست ـعراق را دـنـبال ـمی کـند. ـحزب ـتوده اـیران از ـمـبارزه اـصـیل و از
ردـمی اکـمـیت ـم ـضـمـین ـحق ـح اـعی و ـت داـلت اـجـتـم وکراـسی و ـع ر ـصـلح، دـم رد اـم ـشـب رای پـی ا ـب ود گذـشـته ـشـم ـخ

حمایت می کند و برایتان در این وظایف میهنی آرزوی موفقیت همه جانبه دارد.
رفقای عزیز،

ا رـفـقای ـحزب کـموـنـیـست ـعراق ـتـصرـیح زدیک و ـعـمـیق ـب ان را ـبه رواـبط ـطوالـنی، ـن اـیـلـیم که ـتـعـهد ـم ا ـم ـم
کـنـیم. اـین رواـبط رـیـشه در ـمـبارزه ـمـشـترک خـلق ـهای ـقـهرـمان دو کـشور ـبرـضد امپرـیاـلـیـسم، دیکـتاـتوری و ـغارت
ـمـناـبع ـطـبـیـعی ـمان دارد. ـتارـیخ ـنـشان داده اـست که ـسرـنوـشت دو ـمـلت ـبـهم گره ـخورده اـست.  ـهر ـتـحول ـعـمده

ای در یکی از دو کشور بطور قابل توجهی کشور دیگر را مورد تاثیر قرار می دهد.
رفقای عزیز،

ـجـشن ـهای ـهـفـتاد ویکـمـین ـسالگرد ـبـنـیان گذاری ـشـما در دوره ـحـساس و دـشواری ـبرای ـمردم دو کـشور ـما
و ـمـنـطـقه ـبرگزار ـمی ـشود. دو ـسال پس از ـجنگ ـغـیرـقاـبل ـتوـجـیه و اـشـغال ـعراق، ـعواـقب اداـمه دار و ـفاـجـعه ـبار
ـجنگ و ـترور آن چـنان آشکارـند، که ـهیچ کس ـنـمی ـتواـند ـبر آن ـها چـشم بپوـشد. ـجنگ ـبرـضد ـعراق ـتوـسط
ـطـقه و ـسـتی در ـمـن اـلـی وـنی امپرـی ـضـمـین هژـم وـجه ـت ا، در اـساس ـمـت ور ـشـم ال کـش ریکا و اـشـغ ری آـم اـئـتالف ـبه رـهـب
رای راتژیک ـب زرگ»   ـبـخـشی ازکوـشش اـسـت اـنه ـب اورـمـی ریکاـیی «ـخ رح آـم ود.  ـط اـنی» ـب وـین ـجـه ـتـحـمـیل «ـنـظم ـن
پـیـشـبرد ـبرـنامه ـهای امپرـیاـلـیـسم در اـین ـمـنـطـقه ـبـسـیار ـحـساس و ـمـهم اـست.  ـحزب ـتوده اـیران ـطـبیـعـتاٌ ـنـمی ـتواـند در
رابطه با عواقب حضور و فعالیت واحدهای نظامی ارتش آمریکا در فراسوی مرزهای میهن مان، نگران نباشد.
ـحزب ـتوده اـیران ـبا آگاهی از وضـعیت ـشدـیداٌ بی ـثـبات  مـنطقه و اوـضاع پیچـیده و بـغرنج ـعراق، در ـشراـیط
ر روی رـفه و دـموکراـتیک ـب ـسـتـقل، ـم اـخـتـمان یک ـعراق ـمـتـحد، ـم ا در راه  ـس ال،  از ـهـمه کوـشش ـهای ـشـم اـشـغ
اـتوری، ـجنگ و ـترور ـحـماـیت ـمی کـند.  ـموـفـقـیت در اـین وـظـیـفه ـبـغرـنج در گرو اـقـیـماـنده از دیکـت راـنه ـهای ـب وـی
ایگزـین کردن اـمه ـج رـن راق در پـشت یک ـب ردم ـع ـسـیج ـهـمه ـم راق و ـب وکراـتیک ـع رـقی و دـم ای ـمـت روـه اد ـنـی اـتـح
ـسـتـیم که ـحزب ا ـمـطـمـئن ـه اـشد. ـم دـنی ـمی ـب اـمـعه ـم ای یک ـج ار ـه اـخـت ا ـس ال ـب وری و اـشـغ اـت ای دیکـت ارـه اـخـت ـس
ا درک و د ـب وـن ارزه کـسب کرده اـست، در پـی ـب ول ـهـفت دـهه ـم ا ـتجـرـبه وـسـیـعی که در ـط راق ـب ـست ـع ـی وـن کـم
ـتـحـلـیـلش از اوـضاع ـسـیاـسی ـعراق کمک ـعـمده ای ـبرای ـمردم ـعراق در دـسـترـسی ـبه چـنـین پـیروزی ـیی ـخواـهد

بود.
رفقای عزیز،

ا ـحزب کـموـنـیـست اپذـیر ـحزب ـتوده اـیران را ـب اده کـنـیم و ـهـمـبـستگی ـخـلل ـن اـیـلـیم از اـین ـفرـصت اـسـتـف ا ـم ـم
ـعراق، ـهمه ـنـیروـهای ـمـیـهـنی و ـمـترـقی و ـمردم قـهرـمان کـشورـتان در ـمـبارزه ـبرای ـصلح، دـموکراـسی، حـقوق ـبـشر،

عدالت اجتماعی و حق حاکمیت کامل را اعالم کنیم.
پیروزی مبارزه پیچیده شما اهمیت ملی و منطقه ای خواهد داشت.

اـعی و ـم داـلت اـجـت وکراـسی، ـع رای ـصـلح، دـم ارزه ـب ـب راق در ـم ـست ـع ـی وـن ارزه حـزب کـم ـب اد ـم روز ـب - پـی
حاکمیت کامل در عراق

- زنده باد روابط رفیقانه  میان حزب کمونیست عراق و حزب توده ایران، 
- زنده باد همبستگی بین المللی

کمیته مرکزی حزب توده ایران- فروردین 1384     

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران

ادامه مسکن ارزان ...
مردم را باال نبرده است. »

د:  «. . . راف ـمی ـکـن رگزاری اـعـت ـهـمـین ـخـب
درـحال ـحاـضر ـباال ـبودن ـمـیزان ـبـهره وام ـمـسـکن
ن ـتـفـاده اقــشـار ـجـاـمـعه از اـی ـمـوـجب ـعـدم اـس
ـتـسـهـیالت ـشده، ـبـسـیاری از اـنـبوه ـسازان و ـتوـلـید
ا دگان (ـبخـوان زـمـین خـواران و دالالن) ـب ـن ـن ـک
ـرج ـهـای ن وام ـهـا و ـسـاـخت ـب ـاده از اـی ـتـف اـس
ـمـسـکوـنی، ـسود ـسرـشاری ـنـصـیـبـشان ـمی ـشود. . .
اـفزاـیش وام ـمـسـکن در ـصورـتی ـمی ـتواـند ـموـثر
د و اـش اـبت ـب ـسـکن ـث ودـکه اوالً ـقـیـمت ـم واـقع ـش
ره وام اـبد و ـبـه زاـیش ـنـی ورم ـساالـنه اـف ا ـت راه ـب ـهـم
ـکاـهش ـیاـبد. . .» عالوه ـبراـین ـکـیـفـیت ـخانه ـهای
وق وـسط اـین دالالن درـسـطح ـف ده ـت اـخـته ـش ـس
الـعاده ـنازـلی ـقراردارد و از اـسـتاـندارد ـبـین اـلمـلـلی
آـنـهم در ـکـشوری زـلزـله ـخـیز ـفرـسنگ ـها ـفاـصـله
وعـات ـجـمهـوری ـطـب ـست ـم ـی دارد. ـبی ـجـهت ـن
اـسالـمی در ـبـحث ـمـسـکن و وـضـعـیت ـکـنوـنی آن
ـبا صراـحت ـخاطرـنـشان می ـسازـند:  «ـعدم نـظارت
وـیت وـجب اوـل ازی، ـم وه ـس ـب ر اـن ان ـب اـس ارـشـن ـک
ای ازـه اـخت و ـس ر ـکـیـفـیت در ـس دادن ـکـمـیت ـب
رـتـیب ـمـعـضل ـمـسـکن وه ـشده اـست.»  ـبه اـین ـت اـنـب
اـیت وـیی دالالن و ـحـم ود ـج وان در ـس را ـمی ـت
ـنـدگان ـمـاـی ـمـیت از آن ـبـویژه ـن ـبی درـیغ ـحـاـک
ـمـجـلس ـهـفـتم ـخالـصه ـکرد. ـحل ـمـشـکل ـمـسـکن
یـاـنه حـال شـرهـای ـم ـتکـشـان و ـق ـم ـبه سـود زـح
ده، اـمه ـعـمل پوـشـی د ـج واـن اـنی ـمی ـت اـمـعه، زـم ـج
صورت واقعیت ـبه خود بگیرد که، دـست زمین
ـخواران و دالالن از اـین ـعرصه ـکوـتاه و ـتـعاوـنی
ـورد ـنـدی ـم ـارـم ـارگری و ـک ـهـای ـمــسـکن ـک
رار گرـفـته و در اـنـبه ـق اـیت و ـتـقوـیت ـهـمه ـج ـحـم
د ـنه انگـلی و وـل ا ـبـخش ـخصـوـصی ـم ار آـنـه ـکـن
دالل، ـنـیز ـفـعال گردد. ـسـمت گـیری اـقـتـصادی-
اـجـتـماـعی رژـیم والـیت ـفـقـیه ـعـلت اـصـلی ـمـعـضل

مسکن یعنی کمبود و گرانی آن است. 

گیرد. ما اینجا دچار وهم وخیال نیستیم. 
ـار و کردار ـت ـوع رـف ـم ـج س- در ـم

آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
راق راـیط را در ـع ا اـین ـش ریکاـیی ـه ج- آـم
ت ـجــاد کردـنــد و هــنــوز هـم در یک ـحــاـل اـی
اـسی در عـراق ـبه سـر ـمی ـی آـشـفتگی وگـیـجی ـس
راتژی کـلی ا یک اـسـت ـسـلم اـست که آـنـه د. ـم رـن ـب
ــارت اـسـت از دگرگون کردن ــد که ـعــب دارـن
ردن ظـور از پـیش ـب ـن اـسی عـراق ـبه ـم ـی ات ـس ـحـی
ریکا اکـتیکی، آـم ا از ـلـحاظ ـت ان. اـم اـفع ـخودـش ـمـن
ا ـقرار داده اـند و ـبه ـخود و ـمـتـحداـنش را در ـتنگـن

هدف های خودشان لطمه زده اند. 

ادامه مارکسیسم در عراق ...
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انـتـشار داد. رـفسنـجاـنی در این ـمـصاحبه ـبا ـصراـحت ـیادآورـشده است:  «اـعتـقادم ـبرای حـضور در اـنتـخاـبات
ان اـله ـمـلی ـبه ـبـی ـس ان و ـم وق زـن ادی، ـحـق اـیل اـقـتـص ـس اـیی چون ـم اـفـته اـست .» او در زـمـیـنه ـه زاـیش ـی اـف
ورد ده:  «در ـم ادآورگردـی اراـنه پرداـخـته و از ـجـمـله ـی ـبـک رـی اف و ـف رـشـف ـی ورت ـکـلی، ـغ ـص ود ـب رات ـخ ـظ ـن
رـیم ـکه در اـنه ـتر ـبه اـین ـمـساـله نگاه ـکـنـیم، پی ـمی ـب ـسـیاـست ـتـعدـیل اـقـتـصادی اگر ـبه ـصورت واـقع ـبـیـن
اـین دوره، رشد اـقتـصادی مـنفی دوره جنگ به ـحدود 6 درـصد رسـید. . .. ـخصوـصی ـسازی ـجدی گرفته
وء ات و ـس رح اـخـتالـف اـحی . . . ـط ای ـجـن ری ـه ورد درگـی اـخـته ـشد. . . درـم اـیی ـس ـن رـب ات زـی اـن ـشد و اـمـک
راـهم ـخواـهد ـساـخت.  » رـفـسـنـجاـنی در ـتـفاـهم در ـجاـمـعه ـموـجـبات ـسوء اـسـتـفاده دـشـمـنان ـخارـجی را ـف
روـندی ـنـقش ورد دوـلت پاـسخ گر و ـحق ـشـه د:  در ـم رـنـتی ـمی گوـی اـحـبه اـیـنـت ای دیگر اـین ـمـص ـبـخش ـه
ـنـهادـهای ـنـظارـتی و ـنـهادـهای ـمدـنی ـقاـبل ـتوـجه اـست و الزم اـست دوـلت در اـین ـخـصوص ـطرح داـشـته
ـباـشد ـباـید ـحـقوق ـشـهروـندی و ـحـقوق اـجـتـماـعی ـمردم ـبه رـسـمـیت ـشـناـخـته ـشود و ـیک ـتـعاـمل ـعـمـلی و

منطقی بین مردم و حکومت برقرار باشد .
رای راـسری   ـجـبـهه ـعزم ـمـلی ـب اـیی ـس د، گردـهـم اـنه ـهای ـهمگاـنی گزارش دادـن ارـیخ رـس درـهـمـین ـت
ـتداوم اـصالـحات  ـبزودی ـبرگزار ـمی ـشود.  ـهدف اـصـلی ـتـشـکـیل و ـفـعاـلـیت اـین ـجـبـهه ـکذاـیی ـحـماـیت از
هاشمی رـفسنجانی است.  ـحشمت اهللا انـصاری به عنوان مـسئول این تـشکیالت قارچ گونه در مـصاحبه
اـیی، اـعـضای رگزار ـخواـهد ـشد، ـبـعد از گردـهـم اه ـب روردـین ـم ا در اواـخر ـف اـیی ـم ادآورـشد:  «گردـهـم ای ـی
دار ـخواـهـند ـکرد. . . ـما ـسـنـجاـنی دـی ا آـقای رـف داوم اـصالـحات ـب رای ـت ـشورای ـمرـکزی ـجـبـهه ـعزم ـمـلی ـب

مطمئن هستیم که هاشمی، کاندیداتوری خود را نیمه اردیبهشت ماه اعالم خواهدکرد.»
ز زده اـست از ـجـمـله اـیی ـنـی ورـه اـن وـمی دـست ـبه ـم ار ـعـم رـیب اـفـک رای ـف اـنی ـب ـسـنـج راـین، رـف ـعالوه ـب
اـیـنـکه در ـبـحث ـمـیزان ـحداـقل دـسـتـمزدـها ـبرای ـسال 84، ـخاـنه ـکارگر و ـکاـنون ـعاـلی ـشوراـهای اـسالـمی
د، و ـمی ـکوـشـند ـبه اـین رده اـن وـجه دوـلت و ـمـجـلس ـک ـسـنـجاـنی ـلـبه ـحـمالت ـخود را ـمـت اره رـف ا اـش ار ـب ـک
وـسیـله رـفـسـنـجاـنی را ـبه ـعـنوان ـیک ـناـجی ـمـعرـفی ـسازـند. ـحـسن ـصادـقی دـبـیر کل ـکاـنون ـعاـلی ـشوراـهای
ـسـنـجاـنی ـبه رای ـفرـیب زـحـمـتـکـشان و ـمـعرـفی رـف ا و ـب ا پـیش ـکـشـیدن ـمـساـله دـسـتـمزدـه ار، ـب اـسالـمی ـک
ـعـنوان ـحاـمی آنـها، و ـبا ـمـحـکوم ـکردن ـطرح ـتـثـبـیت ـقـیـمت ـها و درواقع ـحـمله ـبه ـمجـلس گـفت:  «در ـماه
ـهای پاـیانی دولت ـخاتـمی، ـبرـخورد دوگانه ای در ـخـصوص دسـتـمزد ـکارگران و ـکارمـندان دولت ـصورت
گرـفت و ـتـنـها ـتـعـبـیر آن ـبی ـمـهری ـبه ـقـشر زـحـمـتـکش و ـکارگر اـست، دوـلت ـخاـتـمی ـثاـبت ـکرد ـکارگران

را قبول ندارد. »
ـشـجوـیی ـشورای اـخه داـن اه 84 ـبه ـنـقل از ـش ارـیخ 24 اـسـفـند ـم ا در ـت رگزاری اـیـلـن ا ـخـب پـیش از اـیـنـه
رده اـست، پدرم روز دوازدـهم اـنی اـعالم ـک ـسـنـج د رـف رزـن اـشـمی ـف ر ـه اـس ود:  «ـی اـهنگی گزارش داده ـب ـهـم
اردـیبـهـشت ـماه رـسـماً ـناـمزدی ـخود را ـبرای ـنـهـمـین دوره اـنتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری اـعالم ـمی ـکـند. . .
پدرم معـتـقد است اـصول گراـیان ـبا اـختالف و ـتـشـتت، رای ـبـسـیار پاـییـنی ـخواـهـند آورد و به ـهمـین دـلیل
ـبرای آـنکه رـیـیس جـمـهور ـکـشور ـنـباـید ـضـعیف اـنتـخاب ـشود، وارد صـحنه انـتـخاـبات ـخواـهد ـشد. » ازدیگر
سو مـحمد ـعـطریاـنفر ـعـضو شورای ـمرـکزی ـکارگزاران سازـندگی به ـخبرگزاری اـیسـنا ـخاـطرنـشان ـساخت: 
ون اـن ا ـق اـبق ـب رـخورد و ـمـط ا ـسـعد ـصدر ـب اـست ـجـمـهوری ـب ات رـی اـب ان در اـنـتـخ دوارـیم ـشورای نگـهـب «اـمـی
ده ـنـظر اه آـیـن ا اردـیـبـهـشت ـم ـسـنـجاـنی ـت اـشـمی رـف ا اـعالم ـنـظر ـکـند. . . ـه داـه دـی اـن ـنـسـبت ـبه ـصالـحـیت ـک
ـقـطـعی اش را اـعالم ـمی ـکـند و پـیش ـبـیـنی ـمن ـمـثـبت اـست (او ـخواـهد آـمد) .»  وی در ـخـصوص اـصالح
ب ظـر ـمی رسـد چون ـسه گروه اسـاـسی اـصالح ـطـل تـذکـر گردیـد:  «ـبه ـن یـز ـم ـتی ـن بـان ـحکـوـم ـطـل

کاندیداهایشان را مطرح کرده اند، امکان اجماع ضعیف است .»
درـمـیان اصالح ـطـلـبان ـحـکوـمـتی ـنـیز ـکـماـکان ضـعف و ـسردرگـمی ـحاـکم اـست. اـین ـنـیروـها ـهـنوز در
درت ور در ـق ان ـحـض اـست ـمـحوری اـصالح ـطـلـب د. ـسـی ا ـتـکـلف ـسـخن ـمی گوـیـن راه ـب اـیی ـمـبـهم و ـهـم ـفـض
اـست. راـهـبرد ـمـشارـکت در ـقدرت که ـسـیاـست اـصـلی اـصالح طـلـبان ـحـکوـمـتی را ـبدون ـتوـجه ـبه ـخواـست

توده های میلیونی تشکیل می دهد، هیچگونه پایه و اساس منطقی ندارد. 
زـماـنی ـنه چـندان دور ـبـخش مـهـمی از اصالح ـطـلـبان ـحـکوـمـتی ـبا ـحرارت ـتاـکـید ـمی ـکردـند، ـخاـتـمی
اـمه اـصالـحات ـنـشود، اـمـیدی ـبه رـن ادر ـبه پـیـشـبرد ـب آـخرـین ـشاـنس ـجـمـهوری اـسالـمی اـست و اگر وی ـق
اـسـتـمرار ـجـمـهوری اـسالـمی وـجود ـندارد. پرـسش اـصـلی اـیـنـجاـست ـکه، چه اـتـفاقِ ـمـشـخص و ـمـعـیـنی در
رون ان، ـتـغـیـیر ـسـیاـست داده و یگاـنه راه ـب ا رژـیم ـسـیاـسی ـحاـکم رخ داده اـست ـکه اـمروز اـیـن ـجاـمـعه و ـی

رفت از بحران جامعه را سیاست حضور در قدرت به هرشکل ممکن می دانند؟!
اب در والت پٌرـشـت ازی اـست.  ـتـح وـشت ـس رـن زرگ و ـس وادث ـب ـسـتن ـح ا آـب اه ـسـخن:  ـمـیـهن ـم وـت ـک
ـمـجاورت ـمرزـهای ـکـشور از ـجـمـله ـشـکل گـیری ـحاـکـمـیت ـنوـین ـعراق و ـفـعل و اـنـفـعاالت ـبـسـیار ـمـهم در
منطقه حساس ما جاری است، تاثیری مستقیم و انکار ناپذیر بر رخ دادهای داخلی باقی می گذارد. 
رـخوردـهای اـهـیت واـقـعی ـب دادـهای ـهـفـته ـهای آـیـنده  ـبی شک ـبه شکل روـشن ـتری پرده از ـم روـی
درون جـناـحی و ـفرا جـناـحی گروه ـها به ـنـماـیش ـخواـهد گذاشت. ـبا زـمزمه ـمرـتجـعان ـحاکم در زمـینه رد
رای ـنه ـب ـی اده کردن زـم وـجه آـم ـت ده ـم د ـتالش ـعـم ر ـمی آـی ـظ ای اـصالح ـطـلب ـبه ـن زدـه اـم ـصالـحـیت ـن

بازگشت رفسنجانی به پست ریاست جمهوری به عنوان کارگزار قابل اعتماد  استبداد است.

«اـین اـئـتالف ـتوازن را ـبرـقرار ـساـخـته و  ـهوـشـیاری در ـبراـبر اـنـحراف و
و رـل اـطـمه آـج رده اـست.»  ـف اد ـک ون  را اـیـج اـبل ـسـک وزاـیی در ـمـق ـن
ـنـماـیـنده ارـتـجاع از ـشـهرـسـتان ـکرج ـنـیز در 13 ـفروردـین ـماه اـمـسال
دوارـیم ود:  اـمـی اـخـته ـب ـشان ـس رـن اـط ا ـخ ران، اـیـلـن ار اـی رگزاری ـک ـبه ـخـب
پس از اعالم رـسـمی ـکاـندـیدای اـصول گراـیان (ـبـخوان ارـتـجاع) چـهار
ـکاـندـیدای ـموـسوم ـبه گروه 4 و ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی ـبـتواـنـند ـبه ـیک

وحدت نظر در قبول یک فرد برآیند. 
اه، روردـین ـم ا روز دوـشـنـبه 15 ـف ـبه دـنـبال اـین ـموـضع گـیری ـه
اـمه ان روزـن اـخـتـم ران در ـمـحل ـس ر ـتـه ورای ـشـه ران از ـش ـمـهدی چـم
ادگران از ان آـب رـی وان ـسـخنگوی ـج اً ـعـن اـفت و رـسـم رـساـلت ـحـضور ـی
ران، ـکه در اواـیل اـحـبه پرداـخت.  چـم ـص ـطـیف ذوب در والـیت ـبه ـم
ود و در ـیـتی ـب ـن ای اـم ره ـه ری  از ـمـه ـست وزـی ر ـنـخ ـت اـنـقالب، در دـف
ا کرده اـست، واه ـنـقش اـیـف رـقی ـخ ای اـنـقالـبی و ـت روـه ـی وب ـن رـک ـس
واـضع د ـم د:  «از اـین ـبه ـبـع ادآور ـش رنگاران از ـجـمـله ـی اب ـبه ـخـب ـخـط
ال رـنـتی آن دـنـب ا از ـطرـیق ـساـیت اـیـنـت ده و ـی ان ـبـن ادگران، را از زـب آـب
ـکـنـید . وی اـفزود:  ـشورای ـهـماـهنگی ـجایگاه ـخودش را دارد و روش
م و ـا روش ـخـودـمـان را دارـی ی ـم ـنـد، وـل ی ـک ـخـودش را اـعالم ـم
د ـسـتـن زاب ـه وـعه ای از اـح ا ـمـجـم رـسـیم. آـنـه دوارـیم ـبه وـحدت ـب اـمـی
ا از اـحزاب د، ـم دارـن اـمـعه را ـن اـیـندگی ـج رـفـیت ـنـم وـلی اـین اـحزاب ـظ
شـارـکت ا ـشـکل دادن ـبه ـیک ـم ـیم ـب واـه ر ـمی روـیم و ـمی ـخ راـت ـف
ـعـموـمی ـهمه ـمردم را درـبر بگـیرـیم. » چـمران در ـخـصوص اـخـتالف ـبا
ـتالف د اـئ ـی اـی اـنی و در ـت زدی ـعـلی الرـیـج اـم اـهنگی و ـن ـم ورای ـه ـش
ـموـسوم به 4 گفت:  «تـفاهم ناـمه را دوستان ـخودـشان نوشـتند و جـلو
می ـبرند، ـما هم نتیجه آن را ـقبول خواـهیم کرد.  الـبته آبادگران در
ـحال ـتدوـین ـمـنـشوری اـست ـکه ـبزودی ـمـنـتـشر ـمی ـشود .» ـمـصاـحـبه
چـمران و ـتـشـکـیل اـئـتالف 4 ـنـفره ـهـمانگوـنه ـکه رـساـنه ـهای ـهمگاـنی
ـبه درـسـتی ـتاـکـید ـکرده اـند ـبه ـمـعـنای آن اـست ـکه آـبادگران ـحـساب
اح ذوب در اـبت درون ـجـن دا و رـق اـهنگی ـج ـم ورای ـه ود را از ـش ـخ
رای ـحـضور را روـیـیده اـست. اـین ـجـناح ـب ازه ای ـف رـحـله ـت والـیت ـبه ـم
ـموـثر ـخود در اـنتـخاـبات عـلی رـغم شـکاف پدـیدآـمده که ـهردم ژرـفش
اـبد، اـقداـماـتی را ـنـیز ـصورت داده اـست ـکه، ـیـکی از آـنـها ـجـلـسه ـمی ـی
ر ـب اـنی و ـعـلی اـک ور ـعـلی الرـیـج ـض ا ـح ارگاـنه ـب رک اـئـتالف چـه ـشـت ـم
والـیـتی ـبا ـمـیزـباـنی ـغالم ـعـلی ـحداد ـعادل ـبود.  ـساـیت ـبازـتاب ـکه ـبه
اه ـنوـشت:  «6 ارـیخ 16 ـفروردـین ـم ارـتـجاع ـتـعـلق دارد در ـخـبری ـبه ـت
ـست ـش ان) در ـن ـش دـی ارـیک اـن وان ـت ان (ـبـخ ول گراـی دای اـص دـی اـن ـک
ورا اـهنگی اـین ـش ورای ـهـم ا ـش ادل ـب داد ـع اـنی ـح زـب ا ـمـی رـکی ـب ـشـت ـم
د دای واـح دـی اـن اه ـک ا 5 اردـیـبـهـشت ـم ورـتـیـکه ـت رـفـته اـست در ـص پذـی
اـصول گراـیان از ـطریق نـظرسنـجی انتـخاب ـشود از مـعرفی ـکاـندـیدای
واحد خودداری کرده و از کاندیدای واحد اصول گرایان که از میان

6 کاندیدای فعلی انتخاب شود، حمایت کند.»  
ن، روردـی ارـیخ 16 ـف نـا ـبه ـت ـس ـنه ـبه گزارش اـی ـی ـین زـم ـم در ـه
وـتـلـفه زب ـم وـتـلـفه اـعالم داـشت:  «ـح رـکل ـم د ـنـبی ـحـبـیـبی دـبـی ـمـحـم
اـست ات رـی اـب ـتـخ وط ـبه اـن رـب ای ـم اـمه ـه رـن ـصـمـیم گرـفـته اـست ـکه ـب ـت
جمهوری را به صورت مستقل پی گیری نکرده و به صورت هماهنگ
بـاف و دیگر ـی نگی وارد شـود . . . در مـورد قـاـل مـاـه بـا شـورای ـه
وـتـلـفه ـمـنوط ـبه ـنـظر ـشورای ـهـماـهنگی اـست . ز ـنـظر ـم ا ـنـی داـه دـی اـن ـک
وی ـتـصریح ـکرد ـکاـندـیدای ـنـهاـیی ـشورای ـهـماـهنگی در آـیـنده ای نه
اح ذوب در والـیت د.»  اـخـتالف در ـجـن دـش واـه دان دور اـعالم ـخ چـن
اـنی و ـسـنـج رش اـست ـکه رـف ده و رو ـبه گـسـت د ـش دـی ـش اـنی ـت در زـم
ات ـبه اـب ـتـخ رـکت در اـن رای ـش ود ـب ای ـخ اـلـیت ـه ـستگان  او ـبه ـفـع واـب

نحوی روزافزون و سازمان یافته افزوده اند.
ار و ران ـبه ـتـبـعـیت از ـحزب اـسالـمی ـک ار اـی رگزاری ـک ا، ـخـب اـیـلـن
ـخاـنه ـکارگر که از ـمداـفـعان پر و پا ـقرص رـفـسنـجاـنی اـند، ـمـصاـحبه او
را ـبا ـساـیت اـئتالف ـنـهم ـبرای ـفردای بـهـتر در ـتارـیخ 11 ـفروردـین ـماه

ادامه تأملی بر درگیری های ...



   س- از ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، که به ـعـنوان اـتـحاد ـمردم  ـنـیز از
آن ـنام ـمی ـبرـند، دو ـنـماـیـنده ـبرای مـجـلس ـموـقت ـمـلی اـنـتـخاب ـشدـند.

آیا آینده ای برای حزب کمونیست عراق می بینید؟         
ده زـبی اگر آـیـن ده دارد. ـهیچ ـح راق آـیـن وـنـیـست در ـع ـبـته که ـحزب کـم ج-  اـل
د روپاـشـی ۀ 90] ـف د. آنچه [در دـه د کار کـن واـن ود ـنـمی ـت ـش ود ـمـتصـور ـن رای ـخ ای ـب
کـموـنـیـسم ـنـبود. بلکه رژـیم ـهاـیی ـبودـند که از اـصول اـساـسی تفکر کـموـنـیـسـتی، ـیـعـنی
د. آن ودـن دا کرده ـب مـاـعی اـنحـراف پـی وکراـسی و عـداـلت اـجـت سـان دوـسـتی، دـم اـن
اـلـیـسم را ـبه ـشـیوۀ ـعـمـلی ـبوروکراـتیک و اـقـتدارگرا ـتـقـلـیل دادـند. آـنـها ـخود را ـسوـسـی
ـبرـتر از ـمردم پـنداـشـتـند، به ـحرف ـهای ـمردم گوش ـندادـند، ـقدرت را در دست ـهای
ده ادـی وـمی را ـن ری و افکار ـعـم ای ـهـن د، ـخالـقـیت ـه رکز کردـن ر ـمـتـم د ـنـف ا چـن یک ـی
ا در راـهم کردـند. ـبه ـعـقـیدۀ ـمن، ـم اـبودی ـخود ـف گرـفـتـند و در ـنـتـیـجه زـمـیـنه را ـبرای ـن
ـست عـراق ـی ـیل اـست که حـزب کمـوـن ـمـین دـل عـراق پایگاه وـسـیـعی دارـیم، و ـبه ـه
ر بگذارد و از آن ـهـمه د و پـشت ـس ا را ـتـحـمل کـن رکوب ـه واع ـس ـسـته اـست اـن واـن ـت
جنایتی که در 71 سال گذشتۀ فعالیتش بر ضد آن اعمال شده زنده بیرون بیاید. در
دوران ـهای ـبه ـخـصوـصی، زـماـنی که اوـضاع ـسـیاـسی ـمـناـسب ـبود، ـحزب کـموـنـیـست
ـعراق یکی از ـبزرگـترـین ـنـیروـهای ـسـیاـسی کـشور ـبود. زـماـنی که ـحزب در ـمـعرض
ـقتل عام ـهای گسـترده صورت گرفت و رـهبران و اعـضای آن اـعدام و کشته شدـند،
د، ـحزب ـتـضـعـیف ـشد. اـجرت ـشدـن ور ـبه ـمـه ا ـمـجـب اـنی که اـعـضای آن ـتـبـعـید ـی و زـم
ـبرـخی ـنـشانه ـهای ضـعف ـهـنوز ـهم در ـحزب دـیده ـمی ـشود. وـلی در ـحال ـحاـضر، ـما
ازـسازی ا ـبـهره گـیری از ـتـجرـبه ـهای ـخودـمان و ـتـجرـبه ـهای ـبـین اـلـمـلـلی در ـحال ـب ـب
ارـیـسـتی و اـنـشـعاب ـطـلـبی، ـمن ـمـعـتـقدم ـحزب ـهـسـتـیم. ـبه رـغم ـبرـخی ـفـشار ـهای سکـت
که ـما پـیشرفت داـشته ایم. ـحزب کموـنیست ـعراق یک ـحزب سیاـسی کامالً شـناخته
ا ـتـعداد ار اـعـضا ـی ر از ـشـم راـت ا ـف رای ـمـیـهن ـم ـشده ای اـست. ـنـقش و اـهـمـیت ـحزب ـب
ا ـحـتی اگر یک ز را روـشن ـخواـهد کرد. ـم ان ـهـمه چـی دگان آن اـست. زـم رأی دـهـن
ود. ـحزب از ـهم ـحزب کـموـنـیـست ـعراق رـقـیـبی پر ـقدرت ـب رأی ـهم ـمی آوردـیم ـب
کـموـنـیـست ـعراق ـهرگز اـتـحاد ـبا ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـخاـلف دیکـتاـتوری و اـسـتـبداد و
مدافع عراقی دموکراتیک و کثرت گرا را رد نکرده است.                            
ریکا ان ـبه سـرکردگی آـم ال کشـورـت مـا  راـجع ـبه اـشـغ ظـر ـش س- ـن

چیست؟
ودـیم. در ـسـتـیم و در گذـشـته ـهم ـمخـاـلف ـجنگ ـب ال ـه روز ـمخـاـلف اـشـغ ا اـم ج- ـم
وری اـت ر ـضد دیکـت اـلـیت ـب ا ـفـع ان را ـب ارزه ـم ا ـمـب وان یک ـحزب، ـم ۀ اول، ـبه ـعـن درـج
آـغاز کردیم.  وقـتی ـشرایط تـغیـیر کرد ـما شـعارهای   ـنه به تـحریم،  نه به دیکـتا ـتوری
رـناـمه ـمان اـضاـفه کردـیم. وـقـتی ـبر ـطـبل ـجنگ ـمی کوـفـتـند، ـما ـشـعار   ـنه ـبه   را ـنـیز ـبه ـب
ـجنگ   را مـطرح کردیم. وـقتی ـجنگ ـشروع ـشد، نه ـما ـتواـنسـتیم ـمانع آن ـشوـیم و نه
ـبه رـغم ـهـشدار ـهای ـما دیگران ـتواـنـسـتـند. ـصدام ـسرنگون ـشد. ـما ـمدافع دـموکراـسی

و مخالف اشغال هستیم. موضع ما این است.
س- وـلی پس از اشـغال ـبود که ـشـما وـضـعـیت کـنوـنی را پـیدا کردـید و

قانونی شدید.
ج- اشـغال ـنـبود که به ـما ـقاـنوـنـیت داد. اـشـغال ـهیچ کـسی را ـقاـنوـنی ـنـمی کـند. ـما
ودـنـمان را ـبه دـست آوردـیم. وـنی ـب اـن ا  ـق اـنـه اـب ان در ـصـحـنه و در ـخـی ـبه دـلـیل ـحـضورـم
اـفـتـند که ـما ـنـیروـیی ـهـسـتـیم که در ـصـحـنه ادـیده گرـفـتـند، ـبـعد درـی ـبرای ـمدـتی ـما را ـن

سیاسی و خیابان های عراق حضور داریم و نمی توانند آن را نادیده بگیرند.
س- آیا حاضرید با نیرو های اسالم گرا ائتالف کنید؟

د ـمـثل رـن زدیک ـت ا ـن وـیت ـمی دـهـیم که ـبه ـم اـنی اوـل رای اـئـتالف ـبه کـس ا ـب ج- ـم
ان وـنـیـست کردـسـت ار ـحزب کـم ا در کـن د. ـم ـسـتـن وکراـتیک ـه روـیی دـم ا که ـنـی کردـه
ا دیگر ان ـب وـنـیـست کردـسـت ـسـتـیم؛ ـحزب کـم ان ـه اـتی کردـسـت اـب ـتـخ رـست اـن زو ـفـه ـج
احزاب کُرد ائتالف کرد و یک فهرست واحد به نام فهرست کردستان ارائه داد. 
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ـما ـمی ـتواـنـیم ـبا ـنـیرو ـهای اـسالم گرا ـهم اـئتالف کـنـیم به ـشرط آن که اـین
ـنـیرو ـها به دـموکراـسی پاـیـبـند ـباـشـند، ـبرای پاـیان دادن ـبه اـشـغال ـمـبارزه کـنـند، و

خواهان حکومتی چند حزبی، فدرال و متحد برای عراق باشند.
ا ـنـیرو ـهای اـسالم گرا  ـتـفاوت ـهای اـیدـئوـلوزیکی ـخودـمان را دارـیم ا ـب ـم
وـلی اـین ـتـفاوـتـها ـقاـبل ـبـحث و کـنار آـمدن ـهـسـتـند. ـما ـبا ـحزب اـسالـمی ـعراق و
ـحزب اـلدـعوه راـبـطۀ کاری دارـیم. ـتـفاوت ـهای اـیدـئوـلوزیکی ـما ـماـنع اـتـحاد و
ـهمکاری ـسـیاـسی ـما ـنـیـست. ـما ـبا ـجالل ـطاـلـباـنی و ـمسـعود ـبارزاـنی ـهم ـهمکاری
ا ر ـه ـظ ا و اـخـتالف ـن اوت ـه دارد که روی ـتـف ـیـلی ـن اضـر دـل ال ـح دارـیم. در ـح
ـتـمرکز کـنـیم، بلکه ـهـمان ـطور که ـتـقرـیـباً ـهمه ـمتـفق اـلـقوـلـند، ـباـید ـبر ـهمکاری،
ـسـیون در وان اپوزـی أکـید ـشود که ـبه ـعـن اـیی ـت رو ـه اـهنگی و ـحـفظ اـتـحاد ـنـی ـهـم
ن ر سـر اـی ر اـین، ـب نـد. ـعالوه ـب ـت ضـور داـش یـاـسی و در کنـار ـهم ـح ۀ ـس ـصـحـن
اـیی که در ـمـجـلس ـجدـید ـحـضور واـفق ـشده اـست که ـحزب ـه ز ـت ـموـضوع ـنـی
ـندارـند  ـنـباـید از ـحـضور در کـمـیـته ـهای ـباز ـنوـیـسی ـقاـنون اـساـسی ـیا از دـسـتـیاـبی
ان اـست  که از داـشـته ـشوـند. ـشراـیط در ـعراق چـن االی دوـلـتی ـب ام ـهای ـب ـبه ـمـق
اـحـتـیاـجی ـبه درگـیری ـهای ـبـیـشـتر و داـمن زدن به اـخـتالف ـها وـجود ـندارد. کار
اـخـتن رای ـس اـعی، ـبلکه ـتالش ـب اوت اـجـتـم ای ـمـتـف ر گزـیـنه ـه ر ـس ا ـنه ـبـحث ـب ـم

کشوری ویران شده و دولتی از هم فروپاشیده است.
ا آن ـمـقام ـمـبارزه بگذارـید اـین را ـبه ـشـما بگوـیم که ـما ـبرای گرـفـتن اـین ـی
ـنـمی کـنـیم. ـهـمه ـمی ـخواـهـند ـنـقـشی کـلـیدی داـشته ـباـشـند. ـتا زـماـنی که راـهـنـمای
عمل ـما انـتخاـبات و آزادی ـباـشد، می ـتوانیم به آـینده اـمـیدوار باـشیم. ولی نـباـید
اـبل ـتوـجه دارـند ـمی اـین ـطور ـتـصور ـشود که آـنـهاـیی که در ـمـجـلس ـقدرـتی ـق
ا ـقدرت را در رـتری کـنـند ـی ر دیگران ـب دـهـند که ـب واـنـند ـبه ـخود اـین ـحق را ـب ـت
ی شکالت عـراق از چنـان اـبعـاد و پیچیـدگی هـاـی د. ـم صـار خـود بگیـرـن اـنـح
ـبرـخوردارـند که یک ـحزب ـیا یک فـهرـست تـنـها ـقادر به ـحل آنـها نـیست.  ـتنـها
ان در ر از ـسـهم آـن ـظ اـسی، صـرف ـن ای ـسـی روـه ـی ر یک از ـن رای ـه راـهی که ـب

قدرت، باقی مانده است، همکاری با یکدیگر است. 
ای روـه ـی د ـن رـض وـنی ـب ای کـن ان راـجع ـبه ـحـمـله ـه رـت ـظ س- ـن

آمریکایی در عراق چیست؟
ج- ـمـقاوـمت ـحق ـمـشروع ـهر ـمـلـتی اـست. ـهیچ کس ـنـمی ـتواـند اـین ـحق
را انکار کـند. اـما ـتوجه کـنـید که ـمـقاوت اـلزاـماً یک اـمر ـنـظاـمی ـنـیـست. ـما وـقـتی
صـحـبت از ـمـقاوـمت ـمی کـنـیم، ـباـید ـبه دو ـسؤال ـجواب دـهـیم: ـنـیروـهای درگـیر

چه هدفی را دنبال می کنند، و چه روش هایی را به کار می برند؟
ام ـظ رار یک ـن ال و اـسـتـق ان دادن ـبه اـشـغ ان پاـی واـه اٌ ـخ ا واـقـع روـه اگر اـین ـنـی
دموکراتیک به ـجای آن هسـتند، و اگر از وـسایل و راه های ـشرافتمنداـنه برای
رـسـیدن ـبه اـین ـهدف ـشان اـسـتـفاده ـمی کـنـند، آنگاه ـمی ـتوان آـنـها را ـمـقاوـمت
ـمـلی ـبرـحـقی داـنـست. اـما اگر رـیاکار و ـفرـیبکار ـباـشـند، و ـبـخواـهـند از راه ـبـمب
ـشـین ایگزـین ـنـظام پـی داد دیگری را ـج اـیی، اـسـتـب گذاری و ـسوءـقـصد و آدم رـب
ا را وان آـنـه د، آنگاه ـنـمی ـت ـن رار کـن رـق اـیی ـب ـط رون وـس ام ـق ـظ ا یک ـن د، ـی ـن کـن
ورد ا در ـم وـضع ـم دۀ ـم ـن وـضـیح روـشن کـن ـست. اـین ـت اوـمت داـن ای ـمـق روـه ـی ـن
ـعمـلـیاـتی اـست که چـیزی ـجز اـقدام ـهای ـترورـیـسـتی و ـخرابکاری ـنـیـسـتـند. ـشـما
ـبه ـمن بگوـیـید، آـیا ـهیچ راه دیگری ـبرای ـمـقاوـمت ـجز ـبـمب گذاری و اـسـلـحه
د. ـسـتـن درت ـه ا در پی ـبه دـست گرـفـتن ـق دارد؟ آـنـه ود ـن ـبه دـست گرـفـتن وـج
ات را ـبه ـب ا اـین اـست که آراـمش و ـث ـضـیه ـبه ـهـمـین سـادگی اـست. ـتالش ـم ـق
د، دگی کـنـن ادی زـن ور ـع د ـبه ـط واـنـن ردم ـبـت ا ـم از گرداـنـیم ـت راق ـب ا ـع ان ـه اـب ـخـی
ـمـلـلی، عـرب و اـسالـمی، ـین اـل اـنی جـاـمـعه هـای ـب ـب ـی ـت ا پـش نـد، و ـب پایـداری کـن

نیروهای خارجی را مجبور به ترک عراق کنند.
دۀ ـن ده و دـه د بگوـیم که آمـریکاـیی هـا ـبه ـهیچ وـجه آورـن ـی دـه اجـازه ـب
دـموکراـسی ـنـیـسـتـند. ـهر ـمـلـتی که ـخـیال کـند که دـموکراـسی از ـسوی ـنـیروـهای
دـیه داده ود آن ـمـلت ـبه آن ـه ان ـخ اکـمی از ـمـی وی ـح ا ـحـتی از ـس ارـجی ـی ـخ
ا و وکراـسی گرـفـتـنی اـست. کردارـه اه اـست؛ دـم ـب د، ـسـخت در اـشـت د ـش واـه ـخ
د، چرا که ـن ال کمک ـمی کـن ۀ اـشـغ وـجـیه و اداـم وـنی ـفـقط ـبه ـت ای کـن ارـه ـت رـف
ـتأکـیدی ـخواـهد ـبود ـبر اـین که اـمـنـیت کـشور ـناپاـیدار اـست. ـهـمه ـمی داـنـیم که
انگیزۀ آمریکایی ها از مالحظات استراتژیکی و منافع خود آنها سرچشمه می

مارکسسیم در عراق
مصاحبۀ با حمید مجید موسی رهبر حزب کمونیست عراق در
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یی همچون «آرامش فعال»  این چنین فرصت تاریخی را فدای
مالحظات فرقه گرایانه «خودی ها» کردند.

آـیا ـتـصور اینکه رژـیم اـستـبدادی ـحاکم، که اـساس حـیاـتش
اـیی ـط رون وـس اق ـق ـن ـشه و اـخـت دـی ـشن آزادی اـن رکوب ـخ ر ـس ـب
ت و ـی ـصـح ـر ـن تکی ـب ـدی ـم ـد در روـن ـواـن ی ـت ـاکم اـست ـم ـح
ـنـدـهـای ـمـحـفـلی ـبه یک ـمـذاکرات ـمـخـفی پـشت پرده و زدوـب
«ـنـظام ـمردم ـساالر» ـفرا ـبروـید  ـمـشت کوـبـیدن ـبر دـیوار و ـخـیال
دادی ا ـحـفظ رژـیم اـسـتـب ا ـطرح اـین ـنـظر که ـب پردازای اـست و ـی
ـنـمی ـتوان ـبه ـخواـست ـهای ـعادالـنه و دـموکراـتیک ـمردم ـتـحـقق

بخشید؟
ظـران او طـرح ـمی ان و ـهم ـن ـیـنی که ـحجـارـی ـبـحث واـقع ـب
کـنـند در واـقع پاـیه در ـبی اـعـتـقادی آـنان ـبر ـحاکم ـشدن ـمردم ـبر
ـسرـنوـشت ـشان دارد. «واقع ـبـیـنی» ـیی که ـحـجارـیان به آن اـعتـقاد
دارد ـهمان «ـخانه ـنشینی« ـطوالنی است که او پس از ـتمام ـشدن
ـمأـمورـیـتش به ـعـنوان ـسرـبازـجوی وزارت اطالـعات  اـنـجام داد و
ـد و ـد کردـن ـن ـل ـود ـب ـر از الک ـخ ی  ـس نگاـم ن حــضـرات  ـه اـی
«سکوت پرـمـعـنای» ـخود را شکـسـتـند که  ـتوده ـهای ـمردم ـجان
به لب رسیده صدای رسای اعتراض خود را بلند کرده بودند.
ـنـموـنه دیگری از اـین ـتـئوری ـباـفی ـهای ـبی پاـیه و اـساس را
وـشـته ـهای اـحـمد پورـنـجاـتی ـمالـحـظه کرد که در ـمی ـتوان در ـن
ال ال پرورى ....«ـخـی ا ـخـی اـنه ـهاى وداع ـب ـش وان «ـن ا ـعـن اـله ـیی ـب ـمـق
اـبی ـتـحوالت روز روز) ـضـمن ارزـی رـنـتی اـم پرورى» (پایگاه اـیـنـت
کـشور ـبه اـین ـنـتـیـجه ـمـهم ـمی رـسد که ـشراـیط کـشور ـبه ـسرـعت
اـسی اـین ـتـحول «واـقع ای اـس ال ـتـحول اـست و از زـمـیـنه ـه در ـح
م اـست. ـار ـه ـان در کـن ـب ـدان و اـصالح ـطـل ـب ـت ـدن ـمــس گرا» ـش
ان ـبه اـتی ـضـمن ـحـمـله ـبه روـشـنفکران و  ـمـتـهم کردن آـن پورـنـج
د د روـن ور و رـش راـیط کـش ر ـش ات ـتـغـیـی رای اـثـب ال پردازی  ـب ـخـی
واـقع گراـیی از ـجـمـله ـعواـمل زـیر را ـبر ـمی ـشـمارد : «ـخط ـمـشى
ون اـن دن ـق ى ـش ى از ـجـمـله اجـراـی ضـاـی ازه در دـستگاه ـق اى ـت ـه
اى وراـلـعـمل ـه ا و دـسـت اـمه ـه ـشـن دى، ـبـخ روـن وق ـشـه اـیت ـحـق رـع
ز داـنى و ـنـی اره رـعاـیت ـحـقوق ـمـتـهم، زـن وه ـقـضاـئـیه در ـب رـئـیس ـق
در راـسـتاى ـکاـهش مـجازات زـندان، پذـیرش ـبرـخى اـشتـباـهات و
ن ـیـرـی م ـش ـته (در ـمـورد پروـنـده ـخـاـن اـصالح روش ـهـاى گذـش
ـبـوـعـات) » و دیگر ـط ـا ـم ـیه ـبـرـخـورد ـب ـض ـیـز در ـق ـبـادى و ـن ـع
ـاـست در ـی ـازى ـس ـواـعـد ـب ـا پذـیـرش ـق ـان ـب ـب آنکه«اـصالح ـطـل
چارچوب ـمـخـتـصات ـجاـمـعه اـیران و پرـهـیز از ـتـکرار ـخط ـمـشى
ات اـب ـتـخ رـصه اـن واـسـته پس از ـحذف از ـع ودـخ ى ـخ ـشـیـن اـنه ـن ـخ
ارم رخ ان اـنـتـخاـبات ـمـجـلس چـه ـمـجـلس (آن گوـنه ـکه در ـجرـی
ـبـهه ـیـون و ـهم ـجـرـیـان ـهـاـیـى چون ـج داد) ـهم ـمـجـمع روـحـاـن
ـمـشارـکت و ـسازـمان ـمـجاـهدـین اـنـقالب اـسالـمى و دیگران، اـین
ـبار از ـعرـصه ـنازک اـندـیـشى ـهاى ـخـیال پرورانه پرـهـیز ـکردـند و
در ـعاـلم واـقـعـیت ـبه ـسـیاـست ورزى پرداـخـته اـند....» و ـمـهـمـترـین
ـمـشـخـصه ـجاـلب اـینکه: «ـفـضاى ـمـثـبت و رو ـبه گـسـترش اـقـبال ـبه
ـظه اـف ار ـنه از ـسوى ـمـح ى، اـین ـب اـن ـسـنـج اـشـمى رـف اى ـه ـسوى آـق
ـمـدـتـاً از درون ـطـیف ـهـاى گوـنـاگون اـصالح ـکه ـع ـل ـکـاران ـب
طـلب، اـساـساً و ـمـسـتقالً، ـنـشاـنه تـقوـیت واـقع گراـیى، ـعمل گراـیى
اوگى وـب ال پرورى هـاى دوران ـن ال ـخـی ـب ى در ـق ـیـجه گراـی ـت و ـن

جریان اصالحات است...»
ا اـین ـبـخش از ـبرداـشت ـهای آـقای پورـنـجاـتی ـمواـفـقـیم ا ـب ـم

ات در رژـیم والـیت ـفـقـیهادامه تئوری بافی های ... اـمه اـصالـح رـن رد ـب ـشـب دود واـقع گراـیی در چارچوب پـی د و ـح که ـح
داد ـقـضاـیی، ر دـستگاه ـبـی اـشـمی ـب اـست ـه اـنی، رـی ـسـنـج اـست ـجـمـهوری رـف چـیزی ـنـیـست ـجز رـی
ر ا اتکاء ـب اـمـنه ای ـب د ـعـلی ـخ ری ـسـی ـشی و رـهـب اـی رـم اـست ـمـجـلس ـف د رـی ـسـن ر ـم ادل ـب داد ـع ـح
ر اـین اـساس ـهر ـتـصور دیگری از امکاـنات اـین دـستگاه ـهای ـنـظاـمی و اـنـتـظاـمی ـسرکوب. و ـب

رژیم و این ساختار چیزی نیست جز خیال پردازی و شهر آشوبی.
اـلـبـته ـمردم ـما ـفراـموش نکرده اـند که اـین ـجـنـبش ـهای اـجـتـماـعی که ـحـضرات آن را «ـشـهر
ود که اـنـقالب ـعـظـیم ـمردـمی ـبـهـمن 57 را ـبه پـیروزی رـساـند و رژـیم آـشوـبی» ـلـقب ـمی دـهـند ـب
زد اـم ا ـبه «ـن ردم ـم ارـیـخی ـم رداد 76 و «ـنه» ـت رـبه دوم ـخ اـقط کرد. ـتـج ـطـنـتی را ـس دادی ـسـل ـب اـسـت
اصلح» رژـیم والـیت فـقیه ـنـیز نـمونه ـبارز دیگری از ـتواـنـمـندی جـنـبش ـمردمی و ـحرکت ـمسـتقل
نـد چیـزی جـز آن اـست. واـقع گراـیی ـیی که ـحجـاریـان و پورـنجـاـتی از آن ـسـخن ـمی گوـی
ـمـماـشات و ـسازش ـبا ارتـجاع ـنـیـست و ـثـمره چـنـین ـسـیاـست ـهاـیی ـهـمان ـبـحراـنی اـست که ـجاـمعه
اـجـعه ـبار اـین ـسـیاـست ا درک ـعواـقب ـف ا اکـنون ـمدـتـهاـست که ـب ا آن روـبه روـست. ـمردم ـم ا ـب ـم
ش رپاـیی ـجـنـب د و در ـتالش ـب ظـران او جـدا کرده اـن ا و ـهم ـن ان ـه ا، راه خـود را از ـحجـارـی ـه
ای دـه ا از ـبـن راـنی آزاد و رـه رپاـیی اـی رای ـطرد رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـب وکراـتیک  ـب ـسـتـقل و دـم ـم

استبدادند.

ادامه مصاحبه با رفیق کریموف ...
ری و (ـتـحت رـهـب وروی از ـن اد ـش ـست اـتـح ـی وـن کـم
ورـیه 2005 رـفـیق ـشـنـین) پاـیه گذاری ـشد.  در ـف
رای وـمی (ـعـلـنی) “ـب ـمـلـلی ـعـم ـین اـل یک ـمـجـمع ـب
ـست اـتـحـادـیه” ـی اـتـحـادـیه و ـبـرای ـحـزب کـمـوـن
ـتشکـیل ـشد.  ـهدف اـصـلی اـین ـمـجـمع، “ـهمکاری
برای احیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و ـحزب کـمونـیـست اتـحاد ـشوروی” ـبود.  در راـبطه
ا اـین ـمـساـیل - ـحزب کـموـنـیـست ـتاـجیکـسـتان ـبا ـب
احزاب کمونیستی در سراسر قلمرو اتحاد شوروی
ذکر وق اـل ای ـف ارـه اـخـت ارچوب ـس اـبق- در چـه ـس

همکاری و فعالیت می کند.    
س: ـهـماـنـطور که ـمـطلع ـهـسـتـید تـحوالت
ان اـست. رـی ان در ـج زـسـت ـی رـق رـیـعی در ـق ـس
دـست درت را ـب اـلف دوـلت ـق ای ـمـخ روـه ـی ـن
گرـفـته و پرزـیدـنت آـقاـیف ـبه روـسـیه گرـیـخـته
والت ن ـتـح اره اـی ا در ـب ـم ـیل ـش اـست.  ـتـحـل
والت اـیی پـشت اـین ـتـح روـه چـیـست؟ چه ـنـی

سریع قرار دارند؟  
رـفیق کرـیـموف: پـیـشاـمدـهای ـقرـقـیزـسـتان از
مدت ها پـیش قابل پـیش بینی بود. ـمن فکر نمی
کـنم دـست ـخارـجی ـها ـمـستـقـیـماٌ در کار ـباـشد؛ آن
ون اـن ردم از ـق اـیـتی ـم ارـض ۀ  ـن اـعـق چه روی داد  ـص
ۀ ود که ـهـم اـیف ـب داران آـق رـف شکـنی و از ـنـقش ـط
ا د و ـب ـن ـت ار گرـف ـی ـت ای سـوددار را در اـخ ام ـه ـمـق
اـنی در پی ـبه دـست آوردن ات پارـلـم اـب کمک اـنـتـخ
ـسود ـهای ـبـیـشـتری ـبودـند. پرزـیدـنت آـقاـیف که در
ای اـمی روـس ـم د ـت ـن اـن رار داـشت، ـم درت ـق راس ـق
وط ـسـتـقـلی که پس از ـسـق ای ـم ورـه ور کـش ـجـمـه
د، ـحقـوق و اـتحـاد شـوروی سـاـبق اـیجـاد شـدـن
رـصه رداری از ـع ره ـب رای ـبـه اری ـب ازات اـنـحـص اـمـتـی
رل ـبه ـت ری و کـن ـب ارات رـه ـی ـت اری و اـخ ای ـتـج ـه
ازه اـیـفه اش اـج واده اش داد، و ـبه ـط اـن ای ـخ ـض اـع

روـتـمـند ـبـشود.  در ـسال ـهای ا و ـث داد که شکوـف
د اـیف پس از اـینکه کوـشـی رـین حکوـمـتش آـق آـخ
ـبرای ـبـیش از یکـبار رـئـیس ـجـمـهور ـبـشود، ـسـعی
دان ـخود ـمـنـتـقل کـند. رزـن کرد که ـقدرت را ـبه ـف
ان اـلـف د ـمـخ رـض رکوبگراـنه ـب ات ـس داـم اـیف اـق آـق
اـیج ـهـمه ـت رش داد.  در ـن ود را گـسـت اـسی ـخ ـسـی
تکاری کرد و ـقـاـنـون اـسـاـسی و پرـسی ـهـا دـس
ـقواـنـین انـتـخاـباتی را ـنـقض می کرد و  اراده ـمردم
را به تحقیر گرفت.  به این دلیل مشکالت مزمن
ر ان ـت اـعی ـعـی ادی و اـجـتـم ای اـقـتـص رـصه ـه در ـع

شدند. 
االت ـمـتـحده و دیگر ان ـنـفوذ اـی اگر ـمـنـظورـت
ـا آنچه که در ـطه ـب ی در راـب ـرـب ـای ـغ ـورـه کـش
وروی اد ـش ده اـتـح شکـیل دـهـن ای ـت وری ـه ـجـمـه
وب د بگوـیم که ـخ اـی ـست، ـب اـبق ـمی گذرد، ـه ـس
ود اـست که اـین ـشـه دارد. کاـمالٌ ـم ازگی ـن اـین ـت
کـشورـها ـسـعی دارـند روـند شکل گـیری ـتـعدادی
از ـموـسـسات ـعـموـمی، ـتاـمـین ـماـلی ـسازـمان ـهای
ا و ار ـه ـن رگزاری ـسـمـی ر دوـلـتی (ان.ـجی.او) ـب ـغـی
ی، وـق اـسی و ـحـق ـی ش ـس ا داـن ـطه ـب ـیم در راـب ـتـعـل
ای اـنه ـه ات و رـس وـع ـطـب ر، آزادی ـم ا ـفـق ارزه ـب ـمـب
جمـعی، را تـحت نـفوذ ـقرار دهـند.  و هـمه این ـها
رب را ر و ـمـج اـه اـیی اـست که پرـسـنل ـم پاـیه ـه
اـبی ـبه ـی اـیی که دـسـت د ـه د، و ـمـت اده ـمی کـن آـم

نتایج مورد نظر آنان را تسهیل می کند.
اـما در تحلیل نـهایی ـمساله اـینست که مـقام
ان و اـلـف ای ـمـخ رـه ـظ ـطه ـن د ـنـق اـی ـب اکم ـن ای ـح ـه
د اـی ـب د؛ ـن رـن ده بگـی ادـی اع را ـن ا از اوـض اـبی آـنـه ارزـی
د واـن ا ـنـمی ـت د که ـهیچ کس ـبه ـجز آـنـه فکر کـنـن
ـمـین اـست که رای ـه د. ـب ری کـن اـمـعه را رـهـب ـج
ـهـمـیـشه چـنان ـمـساله ـهاـیی چـنان راه ـحل ـهاـیی

را به دنبال خواهد داشت.
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ـیت حـزب اـل دۀ ـفـع ـم ای ـع ـصل ـه ـیم. سـرـف شـر کـن ـت ـن ان  را ـم ـت یکـس اـج  گاالس ـت
ای ز در کارزارـه ـی ۀ آن و ـن اـم ـن اـس اـمه و اـس ـین ـن ان در آـی اـجیکـسـت ـست ـت ـی وـن کـم
ا اـلی، ـم ان در ـمـجـلس ـع دگان ـم ـن اـی ـم اری ـن ا ـی ود. ـب ـشـخص ـمی ـش اـتی ـم اـب ـتـخ اـن
اـمـیدوارـیم ـبـتواـنـیم ـسـهم ـخودـمان را  در اـیـجاد و گـسـترش ـفـعاـلـیت ـهای ـمـشـخص
ـبرای ایـجاد کار و اـشتـغال، در ـتـهـیۀ ـقواـنـین ـحـقوق ـبـشر و ـحـقوق کارگران ـمـهاـجر،
ۀ ان رایگان، در اراـئ داـشت و درـم وزش و ـبـه أـمـین آـم ا، در ـت دـه ردن درآـم اال ـب در ـب
رای ـمـعـلوالن و ـشرکت کـنـندگان در ـجنگ کـبـیر ـمـیـهـنی، و در اـتی ـب اـلـی زاـیای ـم ـم

فراهم آوردن شرایط مناسب برای تربیت و آموزش جوانان ادا کنیم. 
در راـبـطه ـبا ـفـعاـلـیت ـهای ـسال ـهای اـخـیر ـحزب ـباـید اـشاره کـنم که در دوره
ور اـسی کـش زاب ـسـی د دیگر اـح اـنـن زب ـم اـلـیت ـح ای 2004- 2003  ـفـع ال ـه ـس
ا اـنـتـخاـبات ـمـجـلس اـنون اـساـسی در راـبـطه ـب اٌ ـمـتوـجه ـتـغـیـیرات و اـصالـحات ـق ـعـمدـت
ا و ار ـه رگزاری ـسـمـیـن ا ـب وـنـیـست ـب ود.  ـحزب کـم ان ـب اـجیکـسـت وری ـت اـلی ـجـمـه ـع
ان اـمـی اده کردن ـح ـجـلـسات ـمـتـعدد در ـسراـسر کـشور ـسـعی ـبه آگاـهی دادن و  آـم
اـتی کرد. ـسال 2004 ـبرای ـحزب ا ـمـقررات اـنـتـخاـب ـحزب و اـعـضای آن در راـبـطه ـب
اـسـیس الگرد ـت ادـمـین ـس ـشـت ا ـه ادف ـب ال ـمـص ود چرا که اـین ـس ار ـمـهم ـب ـسـی ا ـب ـم
اـلـیت ود.  ـفـع ان ـب اـجیکـسـت وـنـیـست ـت ان و ـهمچـنـین ـحزب کـم اـجیکـسـت ـجـمـهوری ـت
دار رـف زاب ـط ر و اـح ـب ر اکـت ـی وـضـیح اـهـمـیت اـنـقالب کـب ای ـت زب در راـسـت ای ـح ـه
وزش و رـهنگ، آـم اد، ـف ـص ـت وـسـعه اـق رای ـت اـیی ـب دا کردن راه ـه ـسم، پـی ـی اـل وـسـی ـس

پرورش کشور، و همچنین توضیح موضوعات مهم کارزار انتخاباتی بود. 
ا در وده ـه ال ـت رکت ـفـع وـجه ـش زدیک ـمـت ده ـن زب در آـیـن اـلـیت ـح رـصه دیگر ـفـع ـع
ر ـمـیـهـنی اـست. وروی در ـجنگ کـبـی ردم ـش روزی ـم الگرد پـی راـسم ـشـضـتـمـین ـس ـم
اـجیکـسـتان در ـصـفوف ارـتش ـسرخ داـنـید که 254000 ـتن از ـمردم ـت الزم اـست ـب
وم در ر ـیـعـنی ـبـیش از یک ـس داد ـبـیش از 90000 ـنـف د و از اـین ـتـع ارزه کردـن ـمـب
دـفاع از میـهن ـسـیوـسـیاـلـیـستی کـشته ـشدـند. ـحزب ـما به ـهـمراه دیگر ـسازـمان ـهای
اـجـتـماـعی ـجـلـساـتی را ـبا ـسرـبازان ـساـبق (دوره ـجنگ ـمیـهـنی) و ـبا ـنـماـیـندگان ـنسل
ـجوان ـبرگزار ـمی کـند، و در آن ـجا ـتوـضـیح ـمی دـهد اـین قـهرـماـنان که ـبرای دـفاع
ان ا ـبه ارـمـغ رای ـم زی ـب د و چه چـی ودـن د، کی ـب دا کردـن ود را ـف ان ـخ از ـمـیـهن ـج
آوردـند.  ـما ـبر اـین ـباورـیم که ـیادآوری آن ـها، پـیروزی آن ـها، ـنـموـنه ـهای اـفـتـخار

آمیزی برای نسل های آینده خواهد بود.      
س: فعالیت حزب در میان زنان چه وسعتی دارد؟

رـفیق کریـموف: ـحدود 20 درـصد اـعـضای ـحزب کـمونـیست ـتاـجیکسـتان زن
ـهـسـتـند.  دـبـیران ـبـسـیاری از کـمـیـته ـهای ـحزـبی از ـمـیان رـفـقای زن اـنـتـخاب ـمی
ـشوـند.  رـفـقای زن ـهمچـنـین ـمـسـئوالن ـشورای زـنان ـسازـمان ـهای ـمـنـطقه ای ـما را
دگی ا در زـن زب ـم ال در ـح ای ـنـقش ـفـع ا اـیـف ـست ـب وـنـی ان کـم د. زـن ده دارـن ـبه ـعـه
رای وـثر ـب ان از اـین ـطرـیق ـبـطور ـم اـجـتـماـعی  روزـمره کـشور ـشرکت ـمی کـنـند. آـن
گـسـترش رـفاه ـمردم و ـهمچـنـین شکل دادن ـبر روـند ـتوـسـعه ـجامـعه ـبر پاـیه ـباورـها

و برداشت های خود مبارزه می کنند. 
ور در اـسی کـش ده ـسـی ا ـتـحوالت ـعـم ـطه ـب وـضـیـحی در راـب اٌ ـت ـطـف س:  ـل

سال های اخیر و نیرو های عمده موثر در آن بدهید؟
ی در نگ داـخـل ـوروی، ـج ـاد ـش ـح ی اـت ـروپاـش مـوف: پس از ـف ـیق کرـی رـف
ـتاـجیکـسـتان آـغاز ـشد که ـتا ـسال 1997 (1376) اداـمه داـشت. اـین ـجنگ وـیراـنی
های عظیم و زیان های مادی و معنوی ـفراوانی به بار آورد؛ تعداد کشته شدگان
در آن به ـبـیش از 150 ـهزار ـنـفر رـسـید. کـمـیـسـیون آـشـتی ـمـلی که ـتوـسط ـسازـمان
ـملل ـمـتـحد و ـبا ـهمکاری دوـلت ـتاـجیکـسـتان و اپوزـیـسـیون ـمتـحد ـتاـجیک ـسازـمان
ا ـتالش کرد. اـین دن کـشمکش ـه اـن ـش روـن رای ـف ال ـب دت دو ـس ود، ـبه ـم ـته ـب اـف ـی
کـمـیـسـیون ـتـغـیـیرـها و اـفزوده ـهاـیی را ـبرای ـقاـنون اـساـسی ـجـمـهوری ـتاـجیکـسـتان

تهیه کرد که نتیجۀ آنها قانون جدید انتخابات برای مجلس عالی بود.
ون (و ـمـنـجـمـله ـسـی دگان اپوزـی اـیـن ـم رار ـصـلح  ـن رارداد اـسـتـق ای ـق پس از اـمـض
ـنـیروـهای اـسالم گرا که در ـجنگ داـخـلی ـشرکت داـشـتـند) در ـقدرت ـشرکت داده
زب داران اـسالم در ـح رـف د. ـط رکت کردـن ازی ـش االـنه در ـخـصوـصی ـس د و ـفـع دـن ـش
ور واـحی کـش اری از ـن ـسـی ای آن در ـب د که ـشـعـبه ـه دـن د ـش ای اـسالـمی ـمـتـح اـحـی
فـعاـلـند. آنـها مـجله و روزـنامه ـهای ـخودـشان را ـمـنـتـشر ـمی کـنـند. رـیـیس ـجمـهوری

اـجیکـسـتان اـست، و دوـلت و ـسازـمان ـهای دوـلـتی کـشور رـیـیس ـحزب دـموکراـتیک ـمـلی ـت
د. ورـن داران رـیـیس ـجـمـه رـف ا ـط زب ـی دگان اـین ـح اـیـن ـم ده در دـست ـن ور ـعـم ـمـحـلی ـبه ـط
وان آن را ا گراـیـشات ـلـیـبراـلی اـست و ـمی ـت اـجیکـسـتان، ـحزـبی ـب ـحزب دـموکراـتیک ـمـلی ـت
وـجه اـیـجاد یک اٌ ـمـت دـت اـلـیت ـهای آن ـعـم اـبی کرد.  ـفـع اـیل ـبه راـست ارزـی اـنه ـمـتـم ـحزب ـمـی
داـفع اکم ـم زب ـح ون اـست.  ـح اـن ر ـق ـتـنی ـب ـب ورژواـیی و ـم وکراـتیک ـب ـسـتـقل، دـم ور ـم کـش
ش د ـبـخ اد و رـش ـص ـت ا در اـق الکـیت ـه وع ـم ـن ورژواـیی و ـبه ویژه ـت ادی ـب ـص ـت ات اـق اـصالـح
اـیع و کـشاورزی اـست.  ـحزب دـموکراـتیک ـمـلی ـحاـمی ـسـیاـست ـخـصوـصی ـبه ویژه در ـصـن
وری ـمـثل اری زـمـین اـست. اـین در کـش الکـیت اـنـحـص دن یکپارچه دوـلت از ـم دـست کـشـی
ـناـجیکـسـتان که 93درـصد قـلـمرو آن کوـهـسـتاـنی ـمی ـباـشد، ـبه ـبرـخی ـتـنش ـهای اـجـتـماـعی
ر ـجـلب کـنم که حـزب د ـبه اـین اـم اـی وـجه ـشمـا را ـب ـین ـمن ـت داـمن زده اـست.  ـهمچـن
د، اـش ده ـب اد ـش رـیف کالـسیک آن اـیـج زـبی که ـطـبق ـتـع ان، ـح اـجیکـسـت وکراـتیک ـمـلی ـت دـم
ر کـشور اـیـجاد ـشد و اکم ـب وـسط ـنـخبگان ـح ـنـیـست.  چرا که اـین ـحزب در ـسال 1998 ـت
ـبـناـبراین در اـساس ملـقمه ای از ـحاکمـیت ـموـجود اـست. و  ـعـمده فـعالـیت آن مـتوجه ـثـبات
ـحاکـمـیت و دـفاع از ـفـعاـلـیت ـهای آن ـمی ـباـشد. ـصدر ـحزب، رـئـیس ـجـمـهور کـشور اـست و
بطور ـهمزـمان فرـمانده کل ـقوا می ـباشد.  نکته ـجالب این است که ـبر طبق ـقانون اـساسی

عضویت نظامیان در احزاب سیاسی ممنوع است. 
ای زب اـحـی د، ـح اره ـش اال ـهم ـبه آن اـش ور که در ـب رح کـش ـط زاب ـم یکی دیگر از اـح
اـسالـمی ـتاـجیکـسـتان اـست که در ـسال 1990 ـتاـسـیس ـشد.  ـبرـناـمه ـحزب اـحـیای اسالـمی
ـتاـجیکـسـتان ـمـتذکر ـمی ـشود که اـین ـحزب ـبر پاـیه ـفـلـسـفه و ـمـفاـهـیم اسالـمی پاـیه گذاری
اـسی، ول اـسـتـقالل واـقـعی ـسـی ـص د اـست که ـح ـتـق ای اـسالـمی ـمـع زب اـحـی ده اـست.  ـح ـش
اـقـتـصادی و ـفرـهنگی فـقط ـمی ـتواـند ـبر پاـیه ارزش ـهای اـسالمی و ـملی اـیـجاد ـشود و اعالم
می کند خواستار ایجاد یک کشور اسالمی و دـموکراتیک است.  این حزب به اصل غالب
ـبودن ـبـخش ـخـصوـصی ـبر اـقـتـصاد کـشور ـمـعـتـقد اـست. در ـمـقاـبل اـین دو ـحزب کـموـنـیـست
ـتاـجیکـسـتان ـقرار دارد که ـحاـمی یک کـشور ـباـثـبات دـموکراـتیک، ـقاـنوـنـمـند، ـعرـفی ـبر پاـیه
ـقاـنون اـساـسی کـشوراـست.  ـحزب کـموـنـیـست ـتاـجیکـسـتان ـطرـفدار ـتـحول ـجاـمـعه در ـمـسـیر
وع اشکال داـفع ـتـن ان ـم اـجیکـسـت وـنـیـست ـت روزه ـحزب کـم اـلـیـسـتی اـست.  اـم وـسـعه ـسوـسـی ـت
ـمالکـیت ـمی ـباـشد و ـمـعتـقد اـست که ـهداـیت و اداره ـسـیاـست اـجـتـماـعی ـتوـسط دوـلت ـباـید
اـبی وف، ارزـی د.    س: رـفـیق کرـیـم اـش رار داـشـته ـب ای ـمـلی (دوـلـتی) ـق ر پاـیه داراـئی ـه ـب
ـشـما از ـعواـقب ـسـقوط ـسوـسـیاـلـیـسم در اـتـحاد ـشوروی و اروپای ـشرـقی چـیـست؟
اور ـشـما ـجه ـعواـمـلی ـباـعث چـنـین ـعـقبگرد ـعـظـیـمی ـشدـند؟  رـفـیق کرـیـموف: ـبه ـب
رای کل ردم آن ـبلکه ـب رای ـم ا ـب زرگی ـنه ـتـنـه رـبه و شکـست ـب وروی ـض اد ـش روپاـشی اـتـح ـف
ان ـجنگ داـخـلی اش ـمـتـحـمل ا را در ـجرـی رـین ـخـسارت ـه زرگـت اـجیکـسـتان ـب ود. ـت ـجـهان ـب
ـشد، از ـجـمـله دچار ـبـحران ـهای اـقـتـصادی، ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی ـیی ـشد که ـبر روی ـهـمۀ
جامعه تأثـیر گذاشت. روند توسعۀ تاجیکستان به اندازۀ 50 تا 60 سال عقب گرد داشت.
ا وـسـعۀ اـجـتـماـعی اش را گم کرد و اـین وـضع ـسـبب ـبی اـعـتـقادی و ـشاـید ـت کـشور ـجـهت ـت
ـحدودی ـسـبب ـبیگانگی ـبـین ـمردم ـمـناـطق ـمـخـتـلف ـشد که ـبر ـطرف کردن آـنـها اـمروزه ـبا
دـشواری ـصورت ـمی گـیرد. در ـمـیان ـعواـمـلی که ـسـقوط اـتـحاد ـشوروی را ـباـعث ـشدـند، از

موارد زیر می توان یادآوری کرد: 
ادزه، واردـن ـسـین، ـش اچف، ـیـلـت ر گورـب ـظـی ان کـشور ـن اکـم وـسط ـح ور ـت اـنت ـبه کـش - ـخـی

یاکولف و برخی دیگر
ده ای ـعـم ورـه وی کـش د از ـس ـمـن دـف ورت ـه دازاـنه ای که ـبه ـص راـن ای ـب اـلـیت ـه - ـفـع
سرمایه داری و از جمله ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، آلمان و غیره سازماندهی شد.

- تمرکز فوق العاده در سیستم و عملکرد بوروکراتیک حاکمان
- اـیسـتایی و سکون در سـیـسـتم اقـتـصادی و ـسـیاـسی اـین کـشورـها و اـینکه رهـبران در

عمل از جوانگرایی در سیستم گریز داشتند.  
ا در دیگر وـنـیـست ـه اـلـیت کـم اره ـبه ـفـع ود اـش ای ـقـبـلی ـخ س: در ـصـحـبت ـه
ـجـمـهوری ـهای اـتـحاد ـشوروی ـساـبق داـشـتـید. آـیا ـممکن اـست کـمی ـهم در راـبـطه

با روابط و هماهنگی با این احزاب توضیح دهید؟
رـفیق کرـیـموف: ـحزب کـموـنـیـست ـتاـجیکـسـتان ـبا اـحزاب کـموـنـیـست از روـسیه، اوکراـئـین،
ضـای اـبق در چارچوب اـع وروی ـس ر ـش ـی اـه ـم ای اـتحـاد ـج وری ـه ـمـه ـبالروس و دیگر ـج
«اـتـحادـیه اـحزاب کـموـنـیـست اـتـحاد ـشوروی» و ـهمچـنـین ـتـحت ـعـنوان کـمـیـته ـبـین اـلـمـلـلی
اـهنگی دارد.   کنگره 33 «ـمـجـمع ـم ا»  ـهمکاری و ـه رادری ـخـلق ـه دت و ـب رای وـح «ـب
اـحزاب کـمونـیـست- ـحزب کـموـنـیـست اتـحاد ـشوروی» در ـفوریه 2004 ـحزب ـلـنـیـنی ـحزب
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مبارزه ما برای اصالحات دموکراتیک و عدالت اجتماعی!
مصاحبه با رفیق تویگون کریموف، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست

تاجیکستان 

رش و ـتـعـمـیق رواـبط رای گـسـت ران ـب وده اـی زب ـت رکزی ـح ای کـمـیـته ـم راٌ در چارچوب ـتالش ـه اـخـی
دی ـبـین ـهـیـئت ودـمـن ات ـس ـطـقه ، ـمالـق وـنـیـست- کارگری ـمـن زاب کـم ا اـح ر ـب ـظ ادل ـن رادراـنه و ـتـب اـبل ـب ـمـتـق
ـنـماـیـندگی ـحزب ـتوده اـیران و رـفـیق کرـیـموف، دـبـیر کـمـیـته ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست ـتاـجیکـسـتان ـبرگزار
ـشد.  در ـحاـشـیه اـین دـیدار که در آن اوـضاع دو کـشور، ـشراـیط پیچـیده ـبـین اـلـمـلـلی و ـمـنـطـقه و ـمـبارزه دو
ـحزب ـبرادر ـمورد ـتـبادل ـنـظر ـقرار گرـفت، ـهیـئت ـنـماـیـندگی ـحزب ـتوده اـیران ـتـمایل ـحزب ـبه تـقوـیت رواـبط

متقابل با احزاب کمونیست و نیروهای سیاسی مترقی منطقه را مورد تاکید قرار داد،  
ان و کـشور اـجیکـسـت وـنی ـت راـیط کـن ا ـش اره ـب واالـتی درـب دار ـهمچـنـین ـبه ـسـئ رـفـیق کرـیـموف در اـین دـی

های همسایه آن، برای درج در “نامه مردم” پاسخ داد.
 ***************************************

س: لطفاٌ در رابطه با اوضاع سیاسی تاجیکستان برای خوانندگان نامه مردم توضیح مختصری
بدهید؟           

اـلی دگان»ِ ـمـجـلس ـع اـیـن ـم ات «ـمـجـلس ـن اـب ـتـخ د) اـن ورـیه (8 اـسـفـن ارـیخ 27 ـف وف: در ـت رـفـیق کرـیـم
[مـجـلس ـعاـلی ـتاـجیکـسـتان ـقوۀ ـمـقـنـنۀ اـین کـشور اـست که از دو ـمجـلس ـقاـنون گذاری ـتشکیل ـشده اـست:
(1) مجلس ملی با 33 نماینده که 5 تن از آنها توسط رییس جمهور منصوب و بقیه توسط مجلس های
ردم ا رأی ـم ـسـتـقـیم ـب ور ـم ده که ـبه ـط اـیـن ا 63 ـنـم دگان ـب اـیـن ـم د؛ و (2) ـمـجـلس ـن وـن اب ـمی ـش ـمـحـلی اـنـتـخ
اـنـتـخاب ـمی ـشوـند ـ ن.م.] ـجمـهوری ـتاـجیکـسـتان ـبرگزار ـشد. ـنـماـیـندگان ـحزب ـهای ـسـیاـسی واکـنش ـهای
ـمتـفاوـتی ـنـسـبت به ـنـتیـجۀ انـتـخاـبات ـنـشان دادـند. چـهار ـحزب ـعـمدۀ کـشور (ـحزب کـموـنـیـست، ـحزب اـحـیای
اسالمی، ـحزب ـسوسـیال دـموکرات، و ـحزب دـموکراـتیک) ـنامه ای رسـمی به سـتاد ـمرکزی انـتـخابات و ـهمه
پرـسی ـفرـسـتادـند و نـقـطه ـنـظرـهاـیـشان را درـبارۀ اـنتـخاـبات اـعالم کردـند. در اـین ـناـمه آنـها ـعدم ـمواـفـقت ـشان
را ـبا شـیوۀ ـبرگزاری اـنـتـخاـبات ـبـیان کردـند، چرا که ـشاـهد تـخـطی از ـبـسـیاری از ـقواـنـین اـنتـخاـبات ـبودـند. آـنـها
د که در د و اـعالم کردـن دـن ور، ـش ات در دوـشـنـبه، پاـیـتـخت کـش اـب ـتـخ ارۀ اـن رگزاری دوـب ان ـب واـه ـهمچـنـین ـخ
ررـسی ات پس از ـب اـب اد اـنـتـخ د کرد. ـسـت واـهـن رکت ـنـخ ا در ـمـجـلس ـش واـسـته، آـنـه ام اـین ـخ دم اـنـج ورت ـع ـص
داـشـته أـثـیری در ـنـتـیـجۀ اـنـتـخاـبات ـن ا، پاـسخ داد که ـتـقـلب ـهای ذکر ـشده ـت درـخواـست کـتـبی اـین ـحزب ـه
اـست و اـنـتـخاـبات را ـتـجدـید ـنـخواـهد کرد. در پی اـین پاـسخ، اـین اـحزاب ـتـصـمـیم گرـفـتـند شکاـیـتی ـبه دـیوان

عالی کشور تسلیم کنند.
د. در شکـیل ـش دگان ـت اـیـن ـم ای ـمـجـلس ـن ـشـست اـعـض ـسـتـین ـن ارس)  ـنـخ د (16 ـم ارـیخ 26 اـسـفـن در ـت
ا ـبه دـست آوردن 54 کرـسی دارای وکراـتیک ـمـلی) ـب زب دـم ور (ـح زب رـئـیس ـجـمـه ر، ـح ات اـخـی اـب ـتـخ اـن
اکثریت در مجلس شد؛ از حزب کمونیست 4 نماینده و از حزب احیای اسالمی 3 نماینده به مجلس راه
وان گـفت که رگزـیده ـشدـند. ـبه ـطور کـلی، ـمی ـت اـیـندۀ ـمـسـتـقل ـنـیز در اـین اـنـتـخاـبات ـب اـفـتـند. ـتـعدادی ـنـم ـی

اوضاع سیاسی تاجیکستان آرام است.
س: لطفاٌ کمی در باره اوضاع اقتصادی تاجیکستان برایمان صحبت کنید؟

روپاـشی دارد. پس از ـف رـیـفی ـن دان ـتـع ان چـن اـجیکـسـت ادی ـت اع اـقـتـص ا اوـض رـفـیق کرـیـموف: اـین روزـه
اـتـحاد ـشوروی، پـیوـندـهای اـقـتـصادی ـمـیان ـجـمـهوری ـهای ـشوروی گـسـیـخـته ـشد. ـهـمۀ ـجـمـهوری ـها دچار
ـبـحراـنی ژرف ـشدـند که ـتا اـمروز اداـمه دارد. کاـفی اـست بگوـیم که ـتـقرـیـباً ـهیچ یک از ـجمـهوری ـها (ـبه ـغـیر
از گردد که در دوران واـنـست ـبه آن ـسـطح از پـیـشرـفت اـجـتـماـعی و اـقـتـصادی ـب زاـقـسـتان) ـنـت از ـبالروس و ـق
اتـحاد ـشوروی داـشت. در ـتاـجیکـسـتان، ـبـیـشـتر کارـخانه ـها ـتـعـطیل ـشده اـند، کار ـمؤـسسه ـها و ـشرکت ـهای
د و در روـسـیه، رک کرده اـن ور را ـت ر کـش ون ـنـف ـیـلـی دود یک ـم دی پـیش ـمی رود، و در ـح وـصی ـبه کـُن ـخـص
اوکراـیـین و ـقزاـقـسـتان به کار ـمشـغول ـشده اـند. ـمـیانگین درآـمد  ـمردم کـشور در ـماه 60 ـساـماـنی (20 دالر)
ران در اـج اه اـست. ـسـهم ـمـه اـنی (4 دالر) در ـم اـم ـستگی ـفـقط 12 ـس ـش ازـن وق و ـحق ـب داـقل ـحـق اـست و ـح
اـقـتـصاد (ـیـعـنی پوـلی که آنـها ـبرای ـخاـنواده ـهاـیـشان ـمی ـفرـسـتـند) ـبراـبر ـبا دو ـتا  سه ـبراـبر رـقم درآـمد ـها در
ـبودـجۀ کل کـشور اـست. ـیـعـنی در ـحاـلی که درآـمد ـهای ـبودـجه ـمـلی 300ـمـیـلـیون دالر اـست، ـمـیزان ارزی
ون دالر اـست. ا 900 ـمـیـلـی ود ـبـین 800 ـت اده ـمی ـش رـسـت ور ـف اـجیک ـبه کـش ر ـت اـج وـسط کارگران ـمـه که ـت
اـفـته زار تُـن کاـهش ـی ون ـبه 530 ـه د پـنـبه از یک ـمـیـلـی وـلـی دارد. ـت اً وـجود ـن ـب رـی ارـجی ـتـق اـیه گذاری ـخ رـم ـس

ـبـتی ـث ول ـم اـست. ـتـح
ان ذکر اـست اـی که ـش
ـنـاـمه ـضـای ـتـواـفـق اـم
ـهاـیی اـست ـبا اـیران و
روـسـیه ـبرای ـساـخـتن
ی ـیـروگاه بَــرـقـاـب 2 ـن
ـــر روی ـــزرگ ـب ـب
ـش رودـخــاـنــۀ وـح

است.
س: موضع حزب در
اـیه رـم ا ـس ـطه ـب راـب

گذاری خارجی چیست؟   
رفـیق کرـیـموف: ـموـضع ـحزب کـموـنـیـست ـتاـجیکـسـتان در اـین
ط و ا از شـراـی ـنی و واـقـعی ـم ـی ای ـع اـبی ـه ر ارزـی ـنی ـب ـت ـب ـطه ـم راـب
اـبل د اـصـلی در ـمـق ـست که ـس ـن اـمـعه اـست. واـقـعـیت اـی ای ـج ازـه ـی ـن
ـسرـمایه گذاری ـخارجی، ـمـخالـفت و مـبارزه نـیروـهای ـسـیاـسی کـشور
اـجیکـسـتان در ـجدول رده ـبـندی ـنـیـست، ـبلکه ـبـخاـطر اـیـنـست که ـت
ـشم قـرار دارد. ـتی در کشـورهـای ـجهـان در ـمقـام ـش سـاد دوـل ـف
اـیه گذاری رـم رای ـس اـسب ـب ور ـمـن ررات کـش واـنـین و ـمـق ـهمچـنـین ـق
اـجیکـسـتان ـنـیـست.  یکی از کارپاـیه ـهای اـصـلی ـحزب کـموـنـیـست ـت
ات واـنـین و اـیـجاد ـتـماـمی امکاـن در اـنـتـخاـبات اـخـیر ـتـجدـید ـنـظر در ـق

ضرور برای جلب سرمایه گذاران خارجی بود. 
زب اره ـح م در ـب دری ـه اٌ ـق ـطـف وف ـل ـم ـیق کرـی س: رـف
ا و اـلـیت آن، کارزار ـه راـیط ـفـع ان، ـش اـجیکـسـت وـنـیـست ـت کـم

فعالیت های آن برایمان صحبت کنید؟
ال ان در ـس اـجیکـسـت ـست ـت ـی وـن زب کـم وف: ـح رـفـیق کرـیـم
1924 (1303 ـشـمـسی) ـبـنـیاد گذارده ـشد. پس از ـفروپاـشی اـتـحاد
رـخی از ـست در ـب ـی وـن زب کـم اـلـیت ـح وروی و پس از آن که ـفـع ـش
ـست ـی وـن زب کـم د، ـح وع ـش ـن ـم اـبق ـم وروی ـس ای ـش وری ـه ـجـمـه
ـتاـجیکـسـتان ـتـنـها ـحزـبی در ـسراـسر ـسرزـمـین اـتـحاد ـشوروی پـیـشـین
ود را ـحـفظ کرد ای ـخ ود، و داراـیی ـه ان ـخ ازـم ود، ـس ام ـخ ود که ـن ـب
ور ور ـبه ـط ان رـیـیس ـجـمـه رـم ا در پی ـف د ـه ای ـحزب ـبـع (داراـیی ـه
ا ـبـیـشـتر از 50 وـنی ـتوـقـیف و ـمـصادره ـشد). اـمروزه ـحزب ـم اـن ـغـیر ـق
ان ـبه واـن ا 1200 ـنـفر از ـج ر ـسال ـبـین 1000 ـت زار ـعـضو دارد و ـه ـه
اـجیکـسـتان ـشـعـبه وـنـیـست ـت ـعـضوـیت ـحزب در ـمی آـیـند. ـحزب کـم
ـهای ـمتـعددی در ـسراـسر کـشور دارد. در مجـلس ـعاـلی 4 ـنـمایـنده و
در مـجـلس ـهای ـمـحـلی ـنـیز چـندـین ـنـماـیـنده دارد. ـنـشریه ـهاـیش ـبه
ای ان ـه ا”  ـبه زـب اـن ـت اـجیکـس ر”  و “ گاالس ـت دای رـنـجـب ای “ ـن ام ـه ـن
اـجیکـسـتان”  را اـمۀ “ آواز ـت ـتاـجیک و روـسی ـمـنـتـشر ـمی ـشود و روزـن
به زـبان ازبک ـمـنـتـشر ـمی کـند. به دـلیل ـمشکل ـهای ـماـلی، در ـحال
واـنـیم دو ـشـماره از ـنـشرـیه ـهای  ـندای رـنـجـبر  و ـحاـضر ـما ـفـقط ـمی ـت

ادامه در صفحه 7
کمک های مالی رسیده
به یاد شهدای توده ای  از طرف یکی از 
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