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اتحاد و همبستگي گردان هاي اجتماعي و ضرورت 

 مقابله با برنامه هاي رژيم ارتجاعي 

تهاجمات بي وقفه ارتجاع بر ضد دانشگاه ها       
و جنبش دانشجويي كشور هر روز ابعاد              
. گسترده و نگران كننده تري به خود مي گيرد         
موج دستگيري هاي فعاالن و كادرهاي جنبش  

تشديد . دانشجويي در دانشگاه هاي مختلف       
فعاليت هاي چماق داران رسمي و غير رسمي         

بسيج ”رژيم و نهادهاي امنيتي با عنوان             
و موچ پاكسازي هاي عيان و          “ دانشجويي

نهان نيروهاي دگرانديش از فضاهاي آموزشي       
كشور روند بسيار نگران كننده يي است كه           
. بايد با تمام توان در مقابل آن ايستادگي كرد         
رژيم منفور و ضد مردمي واليت فقيه و دولت          
ورشكسته آن  در دو سال گذشته كارزار حساب 
شده يي را براي انتقام جويي و در نهايت              
سركوب و نابودي جنبش سازمان يافته             
دانشجويي در دانشگاه هاي كشور آغاز كردند        

نقش برجسته مبارزات   . كه همچنان ادامه دارد   
دانشجويي در پيشبرد روند اصالحات در دهه         
اخير و تبديل شدن دانشگاه هاي كشور به            
سنگر  راديكال مبارزات صنفي، اجتماعي و          
سياسي دليل اساسي كينه مرتجعان حاكم بر         

 . ضد مراكز آموزشي كشور است
شكست سنگين تالش مرتجعان و رهبران        
رژيم  براي تسخير دانشگاه هاي كشور و             

، از جمله پاكسازي   “حوزه هاي عليمه”تبديل آنها به  
هاي متعدد كادرهاي آموزشي دگرانديش و به زندان       
كشاندن صد ها دانشجوي آزادي خواه در  بيست و           
هشت سال گذشته، نشانگر اين واقعيت است كه            
جنبش دانشجويي كشور با اتكاء به تاريخ و سنن پر           
افتخار مبارزاتي اش توانسته است با وجود همه             
فشارهاي و سركوب ها همچنان به مبارزات خود           

 .ادامه داده و استقالل خود را حفظ كند
آموختگان     عبداهللا مومني، سخنگوي سازمان دانش 

ايران اسالمي با اشاره به افزايش برخوردها با فعاالن 
دولت ”: ها در يك ماه اخير، گفت     ه  دانشجويي دانشگا 

هاي خود براي      جديد در راستاي عمل به سياست       
سازي افكار جامعه و حذف مخالفان و                 يكسان

منتقدان، پويايي دانشگاه را به عنوان كانون اصلي          
به “ .خواهي و تكثرگرايي نشانه گرفته است          آزادي

اين بار فشارها تنها به حذف             ”: گفته مومني  
دگرانديشي و عقايد مخالف محدود نمانده و حذف          
فيزيكي جنبش دانشجويي را با برخوردهاي              

ها و به حبس انداختن           بازداشت, گرايانه   سركوب
 “.كنند  دانشجويان دنبال مي

يورش به جنبش دانشجويي كشور در هفته هاي         
اخير با تالش رژيم براي تسويه حساب گسترده با           

 3ادامه در صفحه 

 

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

 طرح حجاب و 

 سودهاي كالن 
در هفته هاي اخير به موازات تشـديـد      
فضاي سركوب و اعمال خشـونـت كـم          
سابقه عليه زنـان كشـور و پـافشـاري             
مسئوالن رژيم واليت فقـيـه بـر طـرح          
حجاب و رعايت آن در جامعه، رسانه هاي 
همگاني اعالم داشتند كه، دولت احمـدي       
نژاد به اصرار فراوان مي كـوشـد طـرح           
ساماندهي مد و لباس را كه در ارديبهشت   

 كليات آن در مجلس بـه    1385ماه سال  
 . تصويب رسيده، به اجرا در آورد

اين مصوبه مجلس ارتجاع شامل موارد      
گوناگوني است كه وظايـفـي مشـخـص          
درخصوص رعايـت حـجـاب را بـراي            
وزارتخانه هاي صنايع معادن، بازرگـانـي،       
فرهنگ و ارشاد اسالمي، كـار و امـور            

 2ادامه در صفحه   

 ! خرداد روز همبستگي زنان ايران22

 6ادامه در صفحه   

 ضرورت همبستگي و دفاع از جنبش دانشجويي كشور
 !همبستگي جالب جنبش دانشجويي با مبارزات كارگري و مبارزات زنان ميهن ما

هدف ارتجاع نابودي اين نيروي . جنبش دانشجويي كشور زير تهاجم و فشار دايمي ارتجاع است* 
بايد با همبستگي و حمايت از مبارزات دانشجويان دانشگاه ها و بسيج . مهم و رزمنده ميهن ماست

 همبستگي جهاني با اين مبارزات ترفندهاي ارتجاع را با شكست روبه رو كرد

 در اين شماره
از دولت مهرورزي تا فساد مالي دولت 

  4احمدي نژاد                                       در ص 

مواضع قرون وسطايي سران رژيم درباره 

5در بين جوانان        در ص “ ازدواج موقت”  

مصاحبه با رفيق سالم علي، عضو رهبري 

7 و8حزب كمونيست عراق          در صفحات   

 مـي    84  خرداد سـال    22خرداد ماه امسال دو سال از     
گذرد، روزي كه گروه هاي مختلف زنان با استـفـاده از             
فضاي انتخاباتي پس از مدتها بحث و هـم انـديشـي               
تصميم گرفتند تظاهرات مسالمت آميزي را در اعتـراض         
به موارد زن ستيز در قانون اساسي و قـوانـيـن مـدنـي            

در بيانيه اي كه صادر كردند ضمن دعوت .   سازمان دهند 
در اوضاع كـنـونـي،    ” :   به تظاهرات مسالمت آميز، آوردند  

مشكالت و موانع بسياري بر سر راه احقاق حقوق زنـان           
وجود دارد و ما زنان براي پيگيري حقوق خود ابزاري جز    

براي اينكه بتوانيم مشكالت .   رساندن صداي خود نداريم   
خود را با صداي رساتري به گوش گروهـهـاي ديـگـر              
جامعه برسانيم ، نياز به ياري يكديگر و در كنار يكديگـر      

 “.بودن داريم

 نتيجه داد و ”ياري و در كنار يكديگر بودن“
به اين ترتيب در روز موعود هزاران نفر در جلو          
دانشگاه تهران گرد آمدند و با شعـارهـايـي از           

ما زنيم، انسانيم، شهروند اين دياريـم ،         ” قبيل  
آزادي ، بـرابـري، حـق        ”   و “   اما حقي نداريم  
بارديگرعزم راسخ خود را براي    ”   طبيعي ماست   

مبارزه اي پيگيرو خستگي ناپذير و دستيابي به        
 .حقوق انساني خود اعالم كردند

آن روز صداي رساي اعتراضي زنان در هم         
آميخته شد و باهم بودن و در كنار هم مبـارزه           

امري كه به هيچ وجه .     كردن به نمايش درآمد 
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 ...ادامه طرح حجاب و سودهاي 

. اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مقرر مـي سـازد         
طرح مذكور به پيشنهاد چند بنياد مانند بنياد مستضعفان، بنياد غدير،         
كميته امداد خميني ونيز اتحاديه اصناف از بهار امسال در سـراسـر              
كشور جنبه اجرايي يافته و هيئت وزيران به طور رسمي خـواسـتـار              

تجار  “ توصيه هاي” در وهله نخست و بر پايه .   آغاز آن گرديده است 
 فروشگاه مجري فروش لـبـاس       500بزرگ و بنيادهاي انگلي حدود    

اين فروشگاه ها تـحـت نـام         .   هاي منطبق با مصوبه مجلس شدند     
طرح فروش جلوه حجاب فعاليت كرده و به همين دليل از امـتـيـاز               

 . بخشودگي مالياتي برخوردار هستند
:  ارديبهشت ماه، در اين بـاره نـوشـت           15،  “ كارگزاران” روزنامه  

طرح جلوه حجاب براي فروش لباس هاي مناسب با شان اجتماعي ”
 فروشگاه كه داوطلبانه آنها را عرضه مـي          500ايرانيان از امروز در     

كنند و در مقابل از امتياز بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند، آغاز 
مي شود، رييس شوراي اصناف ايران ديروز در گفت و گو با ايسـنـا               
گفت، طرح جلوه حجاب يك طرح داوطلبانه است، اما از اول تيرماه            

 “ كـد ” و    “ بـرنـد  ” فروشگاه هايي كه اقدام به فروش كاالي بدون         
اين روزنـامـه      “   . كنند، كااليشان به عنوان قاچاق شناخته مي شود       

با توجه به اينكه نيروي انتظامي در حال  ” :   سپس در ادامه مي افزايد    
لبـاس  )   بازاريان عمده ( برخورد با لباس هاي نامناسب است، اصناف        

هاي جايگزين مناسب را ارايه مي دهند تا مردم در زمينه پيدا كردن   
 “.لباس مناسب دچار مشكل نشوند

در اين زمينه معلوم نيست كه منظور از شان اجتماعي ايرانيان در            
زمينه لباس چيست و كدام ارگان و يا نهاد صالحيت دار علمي ايـن      
 !!به اصطالح شان اجتماعي را تشخيص داده و تاييد كرده است 

 واحد صنفي كه قرار است لباس هاي مذكور را بـه  500به عالوه  
فروش برسانند، توسط چه دستگاهي و با چه معيارهايي بـرگـزيـده             
شده اند و مهمتر اينكه چرا اين فروشگاه ها از بخشودگي ماليـاتـي              

 برخوردار مي شوند؟
در پس اين طرح چه منافعي وجود دارد و اين منـافـع بـه چـه                   

 !اشخاص و يا افراد و نهادهايي تعلق مي گيرد؟
در همين زمينه و در پيوند با طرح مذكور، چندي پـيـش سـپـاه                 
پاسداران و بسيج اعالم داشتند كه، در اوضاع كنوني خواستار پيـاده            
شدن طرح راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حـجـاب            

 .هستند
امنيتي بر آن تاكيد مي كنند، عـبـارت   -آنچه اين دو ارگان نظامي 

 دي مـاه      13است از مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي كه در          
 در جريان جلسه شوراي فرهنگ عمومي وابسـتـه بـه        1384سال  

شوراي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است، كه هدف آن وضع           
قوانين و مقررات الزم براي اصالح وضعيت پوشش در جـامـعـه و               

براي اين طـرح    .   ترويج حجاب و به اصطالح پوشش اسالمي است      
مبالغ هنگفتي نيز در نظر گرفته شده كه به طـور عـمـده صـرف                  

سپاه و بسـيـج و       !   واردات پارچه، براي ترويج حجاب در كشوراست      
كميته امداد خميني و گروهي از تجار بزرگ با توسل به اين طـرح               

 .مبالغ هنگفتي پول را به چنگ مي آورند
از ديگر سو، برخي بنيادها و شركت هاي متعدد وابسته به سپاه و              
تحت كنترل آقازاده ها، در راستاي تصاحب سودهاي كالن ناشي از           
مصوبات دولت و مجلس و شوراي انقالب فرهنـگـي بـا كـمـك                 
سخاوتمندانه دولت احمدي نژاد كه سر به ميليون ها تومان مي زند،       

) مد لباس ( مقدمات برگزاري جشنواره بين المللي زنان سرزمين من         
 ارديبهشت ماه، در ايـن    22، “ فارس”خبرگزاري . را فراهم كرده اند 
مشاور امور بانوان استـانـداري تـهـران در            ”  : خصوص گزارش داد  

نشستي با طراحان لباس با حضور رييس سـازمـان كـار و امـور                  
اجتماعي استان تهران با تاكيد بر اين كه به دنبال ايجـاد زمـيـنـه                 

بخوان شركت هاي خصـوصـي      [ فعاليت طراحان به صورت مستقل      
هستيم، با اشاره به برگزاري جشنواره بـيـن   ]   سپاه و بنيادهاي انگلي   

الملـلـي لـبـاس       
ــراي      ــت ب ــف گ
بــرگــزاري ايــن   

 1400جشنـواره    
ــاس      ــب ــرح ل ط
دريافت كرده ايم،   
ــاي      ــرح هـ طـ
جديدي كـه در      
زمينه چادر ارايـه    

حتي در  .   مي شود 
ساير كشـورهـاي    
اسالمي از جملـه    
كويت مخـاطـب    
. پيدا كرده اسـت    
عرصه پـوشـش     
اسالمي تـوسـط     
بخش خصوصـي   
شامل معافيت از    
ــي     ــات م ــي ــال م

 “.گردد
در ارتبـاط بـا      
چنين سـيـاسـت     
هــايــي ريــيــس   

فراكسيون زنان مجلس هفتم طي مصاحبه اي با چند خبرگزاري يادآوري كرد كه،           
،  “ فـارس ” خبرگزاري  .   طراحان لباس مشمول قانون حمايت از اختراعات مي شوند        

براساس طـرح    :   رييس فراكسيون زنان مجلس گفت”  :  ارديبهشت ماه،  نوشت  23
ساماندهي مد و لباس از طراحان لباس حمايت مي شود و تسهيالت بانكي به آنها               

 نفره اي تشكيـل شـده كـه         9هم اكنون در وزارت ارشاد كميته       .   تعلق مي گيرد  
نمايندگاني از وزارتخانه هاي ارشاد، آموزش و پرورش صنايع و معادن، بازرگاني و             

 نـفـر از       3سازمان مديريت و برنامه ريزي، صدا و سيماي جمهوري اسالمي و         
 “.در آن حضور دارند و مسئله حجاب را پيگيري مي كنند] تجار بزرگ[صنوف 

به موازات اين طرح و پيگيري آن در حكومت، نيروي انتظامي و اوباش وابستـه               
به بسيج به عنوان بازوي اجرايي طرح فوق در شهرهاي سراسر كشور بـه ويـژه                  
شهرهاي بزرگ نظيرتهران، تبريز، اصفهان و شيراز دركوچه و خيابان ها به توهين           
وارعاب و ضرب و شتم زنان و دختران ميهن ما و آزار و اذيت و سركوب جـوانـان           

 ارديبهشت ماه،  در گـزارشـي       27، “ شرق” به طور مثال روزنامه    .   مشغول هستند 
با ” :   تحت عنوان اجراي كامل طرح حجاب و عفاف در شميران از جمله متذكر شد             

كمك فرماندار شيمران طرح فرهنگ حجاب و عفاف در اين منطقه بـه صـورت                
 “.كامل اجرا شد

به اين ترتيب و بر اساس سخنان وابستگان رژيم، نكته محوري واصلـي طـرح          
حجاب عالوه بر رواج تفكر قرون وسطايي و غير انساني و اهداف سياسي موجـود،         
منافع اقتصادي همانند، بودجه هنگفت طرح، معافيت هاي مالياتي و تسهيالت كم        

 !نظير بانكي است
تجار عمده، بنيادهاي انگلي و سپاه و بسيج و شركت هاي مرتبط با آنـهـا در                   

زيرا سودهاي كـالن  .   پشت طرح حجاب قراردارند و از اجراي آن حمايت مي كنند       
اكنون واردات سرسام آور پارچـه، نـه         .   و بودجه اي هنگفت نصيب آنان مي سازد       

تنها صنايع نساجي وتوليد كنندگان داخلي و كوچك را نابود ساخته، بلكه منجر به              
پديد آمدن ثروت هاي واقعا افسانه اي براي بنيادها، سپاه پاسداران و تجار بـزرگ               

 .شده است
وحشيگري و خشونت ارگان هاي انتظامي و امنيتي عليه زنان و جوانان كشـور               

زنان سركـوب  .   در خدمت ثروت اندوزي اليه هاي انگلي سرمايه داري ايران است        
مي شوند، مورد توهين و تحقير قرار مي گيرند تا گروهي تاجر بزرگ و چند بنـيـاد      
غارتگر ثروت كالني را، ضمن ترويج انديشه هاي سياه و واپس مانده، به چـنـگ                

اينست واقعيت پشت پرده در مورد طرح حجاب واعمال خشونت بر ضد زنان . آورند
 ! و جوانان ميهن ما
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. خوشايند ارتجاع  نبود و تالش كرد تا جمع آنان را پراكـنـده سـازد                
تظاهر كنندگان دست در دست هم سرود خوانان روي زمين نشستند           
و رژيم از اتوبوس هاي شركت واحد ديواري بدور آنان سـاخـت تـا         

همراه بـا شـعـارهـاي       )   و نيز مردان آزادانديش(   حضور بيشمار زنان   
 .برابري خواهانه در فضاي شهر سانسور شود

اما صداي جنبش مستقل زنان ، مدتها بود كه از ديوار بلند استبداد             
واليت فقيهي عبور كرده و خواب را از چشم مرتجعان حاكم ربـوده              

در فاصله كوتاهي خبرگزاري ها از تظاهرات  زنان خبر دادنـد و          .   بود
قطعنامه پاياني آن مبني بر تغيير قوانين زن ستيز در قانون اساسي و            
عزم راسخ زنان كه تا دستيابي به اين خواسته ها از پاي نـخـواهـنـد           
نشست در بسياري از خبرگزاري ها بازتاب يافت واين عزم تا به امروز 

 .همچنان پايدار است
به عالوه جنبش زنان توانست براي اولين بارگروههاي مـخـتـلـف       

بنا به گزارش ها بيش از پنجاه سازمان        (   زنان را با گرايشات مختلف      
را حـول    )   صنفي و غيردولتي زنان در اين تظاهرات شركت داشتـنـد          

محور برابري جمع كند و خواسته هاي زنان را اين بار نه در محـيـط                
هاي كوچك و دربسته بلكه به فضاي عمومي كشانده و يـك بـار                

زنان بايد در صف دمـكـراسـي         ”   ديگر به گفتمان انفعالي آن روزها       
منتظر بمانند و بعداز حاكم شدن آن ، خواسته هاي خود را مـطـرح          

زنان پيش از آن نيز با روشنگـري و نـوشـتـن         .  پايان بخشند“  كنند
مقاالت يا سخنراني ها ثابت كرده بودند كه مبارزه آنان در دستيابـي             
به حقوق برابر و انساني، در راستاي مبارزات مردم ما براي رسيدن به             

حتي ارتجاع زن ستـيـز      .   آزادي و عدالت اجتماعي است نه جدا از آن        
نيز اين را درك كرده و تالش مي كند تا زنان را دوباره به خانه هـا                  

“ غربي بودن ” بازگردانده ، خواسته هاي برابر خواهانه  آنان را با انگ            
سركوب كرده و افكار متحجر قرون وسطايي  را “غيراسالمي بودن”و 

 درصد دانشجويانش را دختران تشكـيـل        65در جامعه اي كه بيش از     
 .مي دهند، به پيش برد

احمدي نژاد سركوب زنان با شدت بيشتر ادامه “   مهرورز”   در دولت  
خردادنيز زنان در گـردهـمـĤيـي       22يافته، از جمله در همان سال در        

 خردادسـال  22هشت مارس در پارك الله بشدت مضروب شدند و در  
گذشته نيز مورد هجوم و سركوب وحشيانه ماموران رژيم قرار گرفتند           
كه در اين روز حدود هفتاد نفر دستگير و روانه زندانها شدند كـه بـا                 
فشار نيروهاي مترقي همه بجز موسوي خوئيني پس از چند روز آزاد        

و امسال نيز رژيـم     ) .   آقاي خوئيني تا چند ماه در زندان بسربرد       (   شدند
  نفراز فعاالن زن در جـلـو         33در آستانه هشت مارس با دستگيري 

دادگاه انقالب ترس و وحشت خود را از نيروي افزايش يابنده زنـان              
زنان مبارز حتي در زندانها دست از مبارزه برنداشتنـد وبـا             . نشان داد   

افشاي رژيم زن ستيز و عامل ناهنجاري هااز درون زندانها ، قصه پر             
رنج زناني را حكايت كردند كه  قربانيان سياستهاي ضد مردمي رژيم            

آنان پس از آمدن . ومعلول ناهنجاري هاي  اجتماعي زائيده آن  بودند
از زندان برادامه راه خود  تا رسيدن به آزادي وعدالت اجتـمـاعـي و                 

 .برابري جنسي  مصرانه تراز پيش  پاي فشردند
همزمان با تشديد فشار بر كارگران، دانشجويان و زحمـتـكـشـان،             
جنبش زنان نيز از آن بي بهره نمانده و فشار در بسياري از عرصه ها               

واژه زن :     تشديد گرديد. . . از جمله در عرصه مطبوعات، فيلم و كتاب و  
در جستجوگرهاي اينترنت حذف و نشريات الكترونيكي هـرازگـاهـي           

جلسات زنان در سالن ها و مجامع رسـمـي اجـازه              .   فيلتر مي شوند  
برگزاري نمي يابند و در صورت برگزاري جلسات در خانه ها، فعاالن            

بزرگ زنـان    “   گناه” . زن مرتب تهديد به زندان و شكنجه مي شوند 
” نشرآگاهي جنسيتي و بردن آن به ميان مردم است و به همين دليل 

 . محسوب مي شوند“ براندازان نرم
زنان مبارز به درستي مي داننـد كـه  بـدون سـازمـان دهـي                      

وكارآگاهگرانه در بين توده ها،  تغيير در وضعيت زنان را نمي توان  انتظار داشت و 
پيداكـردن اشـكـال      .   معضالت زنان در باال و پشت درهاي بسته حل نخواهد شد          

مختلف كار توده اي در بين زنان و بسط آگاهي جنسيتي در جامعه زن سـتـيـز و           
 .خفقان زده، دغدغه اصلي جنبش زنان بوده است

در اين راستا ايجاد و فعاليت درسازمان هاي مختلف  صنفي و مستقل زنان مهم 
ترين سالح در مبارزه بر ضد ارتجاع زن ستيز  و باعث توان هر چه بيشتر جنبـش                 

شركت در كارزارها مختلف كه افشاي نابرابري ها را هـدف            .     مستقل زنان است    
به عنوان مثال كمپين يك ميليـون امضـا     .   قرارداده  به اين فرآيند كمك مي كند 

براي لغو قوانين زن ستيز كه با مشاركت جمعي بخش هاي وسيعي از شهرونـدان               
براي تغييرات مثبت حول برابري حقوقي زنان پا گرفته است، در افشاي قـوانـيـن                
ضد انساني نقش موثرداشته و مهمتر از آن كار در بين توده ها و سازماندهي آنـان        

 . را هدف قرار داده است
كمپين بر ضد سنگسار و اعدام نيز توانسته است با افشاي سنگسار، اين قـانـون          
قرون وسطايي، افكار مترقي را بر ضد آن بسيج كند تا جايي كه دست انـدركـاران       

و زنان  تا لغو قانوني آن مـبـارزه را     “   در ايران سنگسار نداريم” رژيم اعالم كردند    
همين طور تنظيم منشور حقوق زنان كه بر اساس اسنـاد بـيـن               .     ادامه مي دهند  

المللي تدوين سندي از مطالبات زنان را با گفتگو و بحث اجتماعي و شركت گـروه    
هاي مختلف زنان پيگيري مي كند بي شك در بسط گفتمان برابري خواهـانـه و        
حق طلبانه در جامعه و درگير كردن افكار عمومي به مباحث فمنيستي تاثير بسـزا      

 .خواهد داشت
با قاطعيت مي توان گفت كه امروزه جنبش مستقل زنان با وجود همه سركـوب             
ها و تهديد ها، نقش فعالي در جنبش مردمي ميهن ما داشته و مبـارزه زنـان در                  
عرصه هاي گوناگون از قبيل  فقر و خشونت و جداسازي جنسي در دانشگاههـا و     
مجامع عمومي ورزشگاه ها و بر ضد محدوديت ورود دختران بـه دانشـگـاه هـا                  

و نيز براي صلح، با تمام دشواري ها ادامه دارد كه حاصل      )   سهميه بندي جنسيتي  ( 
آن از طرفي حضور فراوان نسل جديدي از مبارزان و كوشندگان راه رهايي زنـان                
است كه به اشكال مختلف در مبارزه بر ضد ارتجاع نقش فعال و موثر دارند و از            
طرف ديگر افشاي قوانين زن ستيز سبب شده است تا عناصري از حاكميت رژيـم               
حتي بخاطر رقابت هاي جناحي هم شده، به عقب نشيني هاي معيني وادار شونـد               

اشاره آقاي رفسنجاني به رفع تبعيض در مورد ديه زنان كه اگر شوراي نگهبـان               (   
و )   آن را رد كرد مجلس تشخيص مصلحت نظام آن را تصـويـب مـي كـنـد                 

موضعگيري برخي از فقها در مورد لزوم تغيير و بازنگري در برخي از قوانـيـن زن            
به عالوه جنبش حقوقي زنان توانسته است حمايت و پشتيباني نيروهـا       .   ستيز است 

 .و اشخاص مترقي ايران و جهان را نسبت به مبارزات پيگيرانه خود جلب كند
هرچند كه در اين نبرد ارتجاع تاريك انديش نيز بيكار ننشسته و مـعـضـالت                  
اجتماعي و اقتصادي جامعه را بخشي با سركوب زنان و رواج ايـده هـاي قـرون            

سركوب اخير زنان به بهانه بـدحـجـابـي     .     مي كند” حل “   وسطايي خود باصطالح  
ها را به واكنش واداشت و مدتها صورت خونين زني كـه            “   خودي” حتي بخشي از    

رژيم قرار گرفته بود در خبرگزاري ها چهره ضد مردمي و ضـد          “   مهرورزي” مورد  
زن رژيم را براي جهانيان افشاء كرد و اخيرا  نيز موضع گيري مجدد در رابطه بـا                

از طرف  وزير كشور دولت ضد مردمي است  كـه مـي              “   صيغه” ازدواج موقت يا    
خواهد مشكالت اقتصادي كشور و مشكل  افزايش يابنده اعتياد و فحشا و فقر و                
بيكاري و ساير ناهنجاري هاي اجتماعي از اين دست را كه  حاصل  سياست هاي       

ازدواج موقت حل كند و به مشكالت بي “   راه حل” ضد مردمي اقتصادي  است با      
بزعم تمـام تـالش هـاي        .   شمار خانواده ها عدم امنيت خانوادگي را هم بيفزايد          

مذبوحانه رژيم براي سركوب نيروهاي مترقي و از جمله زنان ، جنبـش مـردمـي                 
ميهن ما  راه خودرا همچنان باز مي كند و جنبش مستقل زنان عنصر مهم و جـدا               

 .ناپذير جنبش دموكراتيك و مردمي كشور ماست 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

 ... خرداد روز همبستگي 22ادامه 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

تا فسادمالي  “   مهرورزي” از دولت   *   
 نژاد دولت احمدي

هـايـي پـيـرامـون           پس از انتشار گـزارش  
هاي كالن برخي از      ءاستفاده  خواري و سو    رشوه

چنـيـن     هاي گذشته و هم     سران رژيم در سال   
نزديكان و خويشاوندان آنها كه به مـوضـوع          

هاي گذشته  معروف است، در هفته“   ها آقازاده” 
هايي پيرامون سوءاستفاده مـذهـبـي          گزارش
در صدر اخبار “   خيريه”هاي موسوم به   صندوق

قرار داشت كه برخي از نهادهاي دولتي و غير         
هايي در واقع بـا       دولتي با ايجاد چنين صندوق    
 .كردند برداري مي كاله شرعي از مردم كاله

ها خـامـوش       گونه رسوايي   هنوز صداي اين  
بار اخباري درباره دست داشـتـن         نشده كه اين  
نژاد در فسادهاي مـالـي بـه          نزديكان احمدي 

ها حاكي از آن    گزارش.   بيرون درز كرده است 
است كه تا كنون دو رسوايي بـزرگ مـالـي            

نژاد افشاء شده، كه به اختصار  نزديكان احمدي
اولين گزارش مربـوط    .   شود  ها اشاره مي    به آن 

موسسه بـهـزيسـت     ” است  به شركتي به نام       
كه در كار قاچاق پـوشـاك خـارجـي            “   بنياد

هاي منتـشـره      در گزارش .   فعاليت داشته است  
تصريح شده كه يكي از مديران اين موسسـه         
شخصي به نام سيد آقاخـان اسـت، كـه از              

جالب اين كه   .   نزديكان رييس جمهوري است   
اين فرد در سال گذشته از نـامـزدان سـتـاد             
حاميان دولت در انتخابات شوراي شهر تهران       

فساد مالي ديگر مربوط است بـه        .   بوده است 
كـه از    “   بهزيست پتروليوم ” اي به نام      موسسه

هاي سازمان بهزيستي است كـه         زيرمجموعه
اندركاران آن به قاچـاق مـحـصـوالت            دست

درباره تخلف مـورد     .   اند  پتروشيمي متهم شده  
: نـوشـت  “     اقتصاد نهان ” اول سايت اينترنتي    

اين شركت متخلف كه مـوقـوفـه خـاص            ” 
سازمان بهزيستي است، با استفاده از معافيـت        
قانوني آن سازمان، پوشاك خارجي قاچاق را        
در خارج از كشور از قاچاقچيان، دريافت و در        
ازاي واردات آن به داخل كشور، با استفاده از          

 درصد معافيت گمركي، اقالم مـزبـور را          صد
پس از ترخيص از گمرك و در قبال دريافـت           
مبلغي حدود يك سوم عوارض گمـركـي در          
داخل كشور، به قاچاقچيان تحويل مـي داده         

در اين گزارش اما نامي از شركـت و          “   . است
ولـي روز بـعـد        .   مديران آن برده نشده بـود     

ضمن تـايـيـد تـخـلـفـات           “     شرق” روزنامه  
اقتصادي، نوشت كه شركت متهم به قـاچـاق         

نام دارد و ميران آن تـحـت     “   بهزيست بنياد” 
اضـافـه كـرده      “   شرق” .   اند  تعقيب قرار گرفته  

با مديريت محمدرضا قلي زاده شيروان، سيد رستم سيد آقاخان و امير     “   شركت بهزيست بنياد  ” است كه   
موسسه بهزيست ”. قيصرزاده، متهم به واردات انواع كاال از جمله پوشاك تحت پوشش امور خيريه است

 پس از به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد آغاز    1384شركتي است كه فعاليت خود را در سال         “   بنياد
در همين هفته نيز روشن گرديد كه قاچاق كاال توسط اين موسسه اقتـصـادي بـرخـالف                   .   كرده است 
براي نمونه .   گرفته است هاي اوليه تنها شامل پوشاك نبوده بلكه كاالهاي ديگري را نيز دربرمي            گزارش
نويسد كه اين شركت متخلف صدها هزار قلم كاال از قبيل گوشي تلفن، آيفون تصـويـري،    مي“     شرق” 

بدين شكل كه پس از بستن قرارداد با افـراد،          .   برنج، چاي، و الستيك كاميون را وارد كشور كرده است         
كاالهاي آنان را تحت پوشش امور خيريه و با تعرفه صفر درصدي وارد و در ازاي اين اقـدام، مـبـالـغ              

 .كرده است هنگفتي از سفارش دهندگان مطالبه مي
نيز كه فعاليت خود را از پس از به قـدرت رسـيـدن      “   بهزيست پتروليوم”در ارتباط با مورد دوم يعني  

نويسد كه اين شركت براي صادرات مواد  مي“ تهران امروز”نژاد شروع كرده است، روزنامه  دولت احمدي
.  هزار تن ضايعات پتروشيمي را از طريق مرز جلفا خارج كنـد       15پتروشيمي تشكيل شده و قصد داشت       
بر اساس گـزارش  .   اي براي رسيدگي به آن تشكيل گرديده است ولي اين محموله توقيف شده و پرونده      

داراي سوابق فساد اقتصادي و جـعـل      “   بهزيست پتروليوم” اين روزنامه حتي دو تن از اعضاي مديريت  
 .هستند كه هم اكنون يكي از آنان اخيرا بازداشت شده است

نژاد درباره اين تخلفات مـوضـعـي          چنين دولت و شخص احمدي      البته تاكنون مسئوالن قضايي و هم     
اي صادر كرده است كـه درسـتـي       با اين حال ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اطالعيه   .   اند  اتخاذ نكرده 

اين ستاد وعده داده است كـه عـالوه بـر        .   دهد گزارشات را تاييد كرده و عمق فساد مالي را نشان مي      
پيگيري و تحقيق در مورد پرونده توسط يكي از شعبات دادسراي ويژه مبارزه با مفـاسـد اقـتـصـادي،                      
گزارش تخلف اين شركت جهت برخورد و عزل عناصر متخلف به  رياست سازمان بهزيستـي ارسـال                   

 . شده است
هايـي   نژاد با وعده رو جاي تامل دارد كه دولت احمدي نژاد، از آن  رسوايي و فسادمالي نزديكان احمدي    

اين دولت و .   ازجمله  مبارزه با فساد اقتصادي و توجه به محرومان جامعه به ميدان انتخاباتي پا گذاشت               
هاي رقيـب   هاي تبليغاتي خود همواره گروه راني نژاد در دو سال گذشته در سخن   به ويژه شخص احمدي   
كرد كه اگر پا را از گليم خود درازتر كنند، ليست و مدارك تخلفات اقتـصـادي                   در حكومت را تهديد مي    

بار نام خود او و نزديكان وي را نيز بايد به آن            ولي گويا اين  .   هايشان را علني خواهد كرد      آنان و خانواده  
بنابراين مردم ميهن ما شاهد اين هستنـد كـه از             .   ليست موسوم به فساد مالي و اقتصادي اضافه كرد        

جهت نيست كـه     بي.   مدام در حال گسترش است“ ها آقازاده”بركت وجود رژيم استبدادزده حاكم، دايره  
كه نزديك بـه دولـت       “   عدالتخانه” ها به نقل از صفحه        گونه گزارش   بعد از انتشار اين   “     آفتاب” سايت  

رايحـه خـوش     ” هاي اصلي فهرست انتخاباتي   آقاخان از چهره سيد” :   شود، آورده است كه     محسوب مي 
او از بزرگان بازار مبل تهران است و منبع تامين مالي بودجه انتخاباتي ستادهاي حامـيـان       .   بود“   خدمت
هاي مالي انتخاباتي سـتـاد      چنين تامين هزينه وي هم. . .   شود  محسوب مي ]   رايحه خوش خدمت  [ دولت  

بنابر اين مردم ميهن ما شاهد اين هستند كه هردم از اين بـاغ       “   . حاميان دولت را بر عهده داشته است      
 ..بري مي رسد

 
 كند رژيم براي آزادي كاظم دارابي، متهم رديف اول جنايت ميكونوس، تالش مي* 

هـاي   قرار است كاظم دارابي، كه در پي قتل شخصيت“  اشپيگل”نامه آلماني زبان  بنا به گزارش هفته 
مخالف رژيم در خارج از كشور در واقعه ترور ميكونوس نقش درجه اول را داشته است، تا پايان سـال                      

كاظم دارابي يكي از مقامات امنيتي رژيم است  كه هم اينك            .   جاري از زندان آزاد شده و به ايران برود        
وي متهم رديف اول   .    سال زندان محكوم شده است25برد و به  هاي آلمان به سر مي در يكي از زندان 

گردد  محكوميت كاظم دارابي برمي. دادگاه معروف به ميكونوس است كه مجرميت او شناخته شده است
به نقش وي در جنايت تروريستي در رستوراني در شهر برلين كه منجر به كشته شدن چـهـار تـن از                    

ايـن  .     هاي اپوزيسيون و زخمي شدن تعداد ديگري از فعاالن سياسي حاضر در اين رستوران شـد                 چهره
ايـن  .    صـورت گـرفـت       1992اقدام تروريستي براي ضربه زدن به نيروهاي اپوزيسيون ايران در سال            

وقـوع     سري اقدامات قتل و نابودي دگرانديشان و مخالفان رژيـم بـه       عمليات تروريستي در ادامه يك  
 .  گرفت پيوست كه پس از استقرار رژيم واليت فقيه صورت مي

 چند مرد مسلح بـا      1992وقوع پيوست كه در شب هفده سپتامبر          جنايت رستوران ميكونوس چنين به    
اي از مخالفان جمهوري اسالمي ايران در رسـتـوران    اشاره و تداركات سازمان اطالعات رژيم  به جلسه     

“ اشـپـيـگـل    ”مجله . ميكونوس برلين حمله كردند و چهار تن از آنان را به ضرب گلوله به قتل رساندند 
. هاي آزادي دارابي را اين دانسته است كه وي بايد آلمان را حتماً به قصد ايران ترك كنـد         يكي از شرط  

 .و اين نشان از آن دارد كه بدون شك در اين زمينه توافقاتي با مقامات ايراني انجام گـرفـتـه اسـت                        
شدگان متعلق به حزب دمكرات كردستان ايران بودند از جمله دبير كل وقت اين حزب،       سه نفر از كشته   

هاي همايون اردالن و فتاح عبدلي، از اعضـاي رهـبـري و             صادق شرفكندي و همراهان وي به نام      
نفر ديگر، يكي از فعاالن سياسي چپ ايران مقيم برلين بـه             .   كادرهاي حزب دموكرات كردستان ايران    

 .نام نوري دهكردي بود
اي داشت و دخـالـت          پرونده دادگاه ميكونوس كه در زمان خود در مطبوعات جهان بازتاب گسترده           

هاي امنيتي و اطالعاتي رژيم را به نحو عرياني آشكار كرد، به مدت پنج سال به طول كشيد كـه                  ارگان
هاي امنيتـي رژيـم      در نهايت كاظم دارابي به همراه سه تبعه لبناني كه براي اين عمليات توسط ارگان            

عالوه بر اين حكم، دادگاه رسيدگـي بـه          .   هاي طوالني مدت محكوم گشتند       بودند، به زندان     اجير شده 
پرونده ميكونوس با ارايه شواهد و داليلي برخي از سران رژيم را به عنوان آمران اين جنايت به عنـوان                    
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مجرم تشخيص داد كه در زمان خود براي افشاي چهره رژيـم و               
نقش مستقيم آن در ترورهاي داخل و خارج از كشور و مورد توجـه     
قرار گرفتن موارد نقض حقوق بشر تا حد حذف مخـالـفـان يـك                

و بايد عنوان كرد كه اين امـر در    . آيد موفقيت بزرگ به حساب مي 
هاي  هاي قربانيان و احزاب و سازمان سايه تالش و پيگيري خانواده 

واال اين خطر وجود داشت .   خواه و انسان دوست ممكن گرديد     ترقي
هاي ديگر در اتريش و فرانسه  كه اين قاتالن نيز مانند عامالن قتل 

 .مورد معامالت مقامات دو كشور قرار بگيرد
در گزارش خود آورده است كه رژيم ايـران از      “   اشپيگل”مجله  

زمان محكوميت طراحان و مجريان اين جنايت تا كنون بارها براي       
. آزادي دارابي تالش كرده ولي هر بار با شكست مواجه شده اسـت        
سوال اين است كه آيا رژيم واليت فقيه اين بار موفق خواهد شـد               
كه نقطه ختامي بر اين پرونده بگذارد يا با مقـاومـت نـيـروهـاي                 

 دوست و مدافع حقوق بشر رو به رو خواهد شد ؟ انسان
 

مواضع قرون وسطايي سران رژيم مبني بر تبليغ و         *   
 تشويق ازدواج موقت در بين جوانان
يـا بـه     “   ازدواج مـوقـت    ” در هفته جاري بحث بر سر موضوع         
هـم بـراي        آن“   صيغه اسالمي ” اصطالح روحانيون و سران رژيم      

اي بـه       سابقه  در جامعه اسالمي اوج بي    “   پيشگيري از رواج فساد   ” 
هـاي     ترين بحث   اكنون به يكي از داغ      اين موضوع هم  .   خود گرفت 
جـا   اين قضيه از آن. ها و مطبوعات كشور تبديل گشته است  تريبون

“ مـهـرورز  ”  وزير كشور دولـت       مصطفي پورمحمدي، آغاز شد كه    
انـديشـي حـجـاب،          هـم ” نژاد در همايشي تحت عنـوان          احمدي
در شهر قم سخنراني داشت “ ها و اختيارات دولت اسالمي مسئوليت

ضرورت ترويـج جسـورانـه ازدواج         ” :   و درآن چنين درافشاني كرد    
وي بـراي بـرطـرف        “   . موقت در جامعه بايد مورد تاكيد قرار گيرد  

كردن مشكالت و مبارزه با مفاسد در سخنراني خـود خـواسـتـار                
هنوز مدت زيادي از بـيـان         .   گسترش ازدواج موقت در كشور شد     

هاي وي نگذشته بود كه در روز جمعه گذشتـه بسـيـاري از                گفته
بار ديگر در نماز جمعه به صراحـت          روحانيون بلندپايه رژيم نيز يك    

عقايد خود را در اين زمينه بيان كردند و خواهان اجـراي چـنـيـن          
رويكردي شدند و مانند وزير كشور تاكيد كردند كـه رواج ازدواج              
. موقت به برطرف كردن مشكالت در جامعه كمك خـواهـد كـرد            

خالصه .   داد كردند   ها اين امر را يكي از نيازهاي مهم كشور قلم           آن
توان چنـيـن      هاي روحانيون و مقامات رژيم را مي        سخنان و توصيه  

بيان كرد كه اگر مسئله صيغه در ايران فراگير شود، بسـيـاري از                
طـرح  .   هاي آنان برطرف خـواهـد شـد       مشكالت جوانان و خانواده   

گونه معضالت اجتماعي به عقيده ما يا فريبكارانـه اسـت يـا                 اين
 . كردن معضالت اجتماعي است بيمارگونه يا ساده

هاي اخير وزير كشور و ديگر سران رژيم در زمينه ضـرورت          گفته
اين سخنان موجي از .   ترويج ازدواج موقت بدون واكنش باقي نماند      
در .   چنان ادامـه دارد      انتقادات و اعتراض را به دنبال داشت كه هم        

دانان، زنان مدافع حـقـوق بشـر،            ق  ويژه برخي از حقو     اين ميان به  
خورند كه به نقد و رد ايـن گـونـه                استادان دانشگاه به چشم مي    

فاطمه صادقي، استاد دانشگاه بـه       براي نمونه   .   نظرات پرداخته اند  
تواند انقياد را بـراي   اين شيوه ازدواج مي” : گويد مي“ ايسنا”خبرنگار  

برخي زنان به همراه داشته باشد، چرا كه تعدد زوجات از پيامدهاي            
دهند كه  كند كه آمارها نشان مي وي تاكيد مي“ .ازدواج موقت است

بخش زيادي از زنان به دليل مشكالت اقتصادي به اين ازدواج تن            
 .دهند مي

ايـن  ”: گويد شادي صدر از فعاالن حقوق زنان نيز در اين باره مي 
توان براي رفع مشكالت ازدواج دختران و پسران موثر           شيوه را نمي  
اگر جامعهء ايران با پديدهء ازدواج موقت مخالف است بايد          .   دانست

وزير كشـور دربـارهء ازدواج        .   براي حذف آن از قانون تالش شود      
موقت حرف عجيبي نزده است، چرا كه نهاد ازدواج موقت در قانون  
به رسميت شناخته شده و نهاد ديگري به نام تعدد زوجـات نـيـز             

اين پديده را براي دختران و پسران،       “   جوانان” وجود دارد و وزير كشور با ذكر واژهء         
 “.مورد لحاظ قرار داده است

پور، كه زماني مديركل دفتر امور        قابل تأمل است كه حتي فخرالسادات محتشمي      
كند و آن را لطمه شديد به دختـران           زنان وزارت كشور بود با اين طرح مخالفت مي        

تر پاسخگويي به هوا و هـوس          ها بيش   اين طرح ” :   وي بيان كرد كه   .   داند  جوان مي 
 “.كند برخي مردان است و لطمات زيادي به بنيان خانواده وارد مي

ازدواج موقت فـرصـت،     ” :   اعالم كرد“   ايسنا” وگويي با    فاطمه راكعي نيز در گفت    
پذيرند كه دختـران   هاي ايراني نمي   كند و خانواده    ازدواج دايم را از دختران سلب مي      

وي معتقد اسـت كـه در         .   آنان ازدواج موقت كرده و بعد در اين شرايط رها شوند   
مردان به راحتي شرايط ازدواج موقت را دارند اما دختران پس از ازدواج   ” :   جامعه ما 

آيـا  ” :   پـرسـد    در پايان، راكعي مي   “   . توانند ازدواج دايم داشته باشند      موقت قطعا نمي  
هـا     كنند، فكري براي فرزندان اين گونه ازدواج   مي كساني كه اين مباحث را مطرح 

 “اند؟ كرده
از نظر حقوقي در فقه     ” :   بيان كرد “   ايلنا” دان، در مصاحبه با       نعمت احمدي، حقوق  

شيعه ازدواج موقت تنها براي زمان اضطرار موضوعيت دارد و مـردان بـراي ايـن         
طـلـب      بسياري از افراد تـنـوع      .   ازدواج موقت نيازمند مجوز همسرشان نيز نيستند      

خواهند زير سايهء اسالم و به بهانهء اسالم، زنان متعددي را بدون حق و حقوق                 مي
 “.مشخص تملك كنند

داغ شدن بحث  ازدواج موقت و تشويق جوانان به آن توسط سران شناخته شـده           
. هاي شناخته شده فعاالن مذهبي را به واكنش واداشـت    حتي برخي از چهره رژيم،  

شكي نيست كه اين دسته، نگران آن هستند كه اين امر مايه رسوايي هرچه بيشتـر    
در نتيجه سعي كردند با فرار به جلو به توجيه قضـيـه   . ارتجاع و استبداد حاكم گردد 

با اين حال بايد حداقل به سخنان يكي از مسئوالن در مقابل وزير كشور و .   بپردازند
تبريزي، دبيركل مجمع محققين و مدرسيـن   حسين موسوي.   سخنان وي اشاره كرد   

: گـويـد     باره با زدن يكي به نعل و يكي به ميخ، چنين مي         علميهء قم در اين     حوزهء  
در صورت طرح مسئلهء ازدواج موقت بايد براي عواقب ناشي از آن مانند افزايـش               ” 

مسئلـهء ازدواج    . . .   انديشي شود ها نيز چاره سقط جنين و از بين بردن آبروي خانواده   
بينانه به  گاه به صورت واقع موقت بارها از سوي مسووالن كشور مطرح شده اما هيچ

ازدواج موقت به معناي آشنا شدن دختـر و پسـر و عـقـد               .     آن نگاه نشده است   
مختصري ميان آنان است شايد بخشي از مشكالت جامعه از اين طريق حل شـود،           

 “.حل تمام موارد فساد در جامعه نيست اما اين ازدواج قطعا راه
ستيزانه مسـئلـه       وسطايي و نگاه زن     نظر از ماهيت بغايت ارتجاعي و قرون        صرف

هاي مقامات و مسئوالن نـظـام          تمساح ريختن   صيغه و تبليغ ازدواج موقت و اشك      
ها مبني بر جلوگيري از گسترش و رواج فساد در جـامـعـه                 براي جوانان و خانواده   

هم به وسيله ابزاري چون صيغه اسالمي، خود اين اعتراف به وجـود فسـاد و                     آن
 سـال از      28هم پس از گذشت    هاي اجتماعي در ميهن ما آن     گسترش ناهنجاري 

“ ترين كشور جهـان  آزادترين و اسالمي” استقرار حكومت اسالمي و تبديل ايران به        
 .اندازه كافي گويا است افشاگرانه و به

هاي اجتماعي از جمله فساد، فحشاء و اعتياد و        بدون شك راه مقابله با ناهنجاري     
هاي انـتـظـامـي و        كارانه و بگير و ببند ارگان ديگر موارد نه با زور و تبليغات فريب    

گيرد نه از طريق نصحيت و موعظه سران رژيم واليت فقيـه در         امنيتي صورت مي  
اين امر به كار كارشناسي و بلندمدتي احـتـيـاج      .   هاي نماز جمعه ممكن است      خطبه

هـاي     دارد كه متاسفانه با وجود سيطره رژيم واليت فقيه و حاكم بـودن انـديشـه           
پـذيـر      اي مانند درمان فساد با رواج صيغه و مشابه آن امكـان             بيمارگونه-ارتجاعي  
هاي الزم براي غلبه بر مشكالت متعدد اجتماعي در نظـامـي             زيرا كه زمينه  .   نيست
هاي آن بر دروغ و خود فريبي و عقب ماندگي است، امكان پذير و قـابـل        كه پايه 

مشكل اساسي خود رژيم و تفكر ارتجاعي سران و وابسـتـگـان بـه       .  وصول نيست 
.  ها و اداره كشـور اسـت            ترين حكومت   مانده  واليت فقيه به عنوان يكي از عقب      

 .مداري آن است معضل اصلي خود رژيم واليت فقيه و شيوه حكومت

 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي ايران
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انجمن دانشجويي دانشگاه امير كبير و بازداشت شماري از فعاالن اين               
زاده، و     علي صابري و عباس حكيم      , انجمن از جمله احسان منصوري      

همچنين به  .  همچنين چهار مديرمسوول نشريات اين دانشگاه آغاز شد          
 11:30 خرداد ماه،  ساعت       16چهارشنبه    “  ادوارنيوز”گزارش خبر نگار     

عده اي با يورش به خانه پدري علي صابري در مشهد او را بازداشت                   
شب گذشته نيز عباس حكيم زاده ديگر عضو شوراي مركزي                . كردند

با اين حساب   . انجمن پلي تكنيك در منزل پدرش در مشهد بازداشت شد          
 تن از آنها در طي      8 تن رسيد كه     9تعداد دانشجويان دربند پلي تكنيك به       

يكماه گذشته بازداشت شده اند، احمد قصابان، مقداد خليل پور، پويان                
محموديان، مجيد توكلي، مجيد شيخ پور، احسان منصوري ، عباس حكيم            
زاده و علي صابري كه همگي از فعاالن نشرياتي و انجمن اسالمي بوده               

كيوان انصاري دانش آموخته دكتراي پليمر از دانشگاه پلي تكنيك نيز       . اند  
تشديد .   اوين در بازداشت بسر مي برد         209از تابستان گذشته در بند        

تالش براي همبستگي با اين مبارزان دربند و جنبش دانشجويي كشور               
ارتباط گسست ناپذير و مهمي با پيوند خوردن مبارزات گردان هاي                  

پيوند خوردن تنگاتنگ مبارزات دانشجويي با پيكار       . اجتماعي ميهن ما دارد   
و از جمله شركت فعال جنبش دانشجويي براي برگزاري             ( زنان كشور    
و همچنين همبستگي با مبارزات كارگري بي شك مهم         )  خرداد 22مراسم  

 .و تأثير گذار خواهد بود
حمايت دانشجويان از مبارزات زحمتكشان گامي با ارزش         

 وتاثير گذار
به دنبال تشديد جو رعب و وحشت توسط مرتجعان حاكم، جنبش                 
كارگري و سنديكايي با موج جديدي از فشار و سركوب روبرو گرديده است       
كه ادامه بازداشت كارگران سنندج، در روز جهاني كارگر، تهديد و ارعاب              
فعاالن سنديكايي شركت واحد و انواع و اقسام توطئه ها بر ضد كارگران               

 دادگاه  14در پيوند با همين مسئله، با حكم شعبه          . مبارز از آن جمله است    
انقالب اسالمي تهران، منصور اسانلو، رييس هيئت مديره سنديكاي               
شركت واحد اتوبوس راني تهران وحومه به اتهام واهي و دروغين اقدام               

تبليغ عليه  ” سال حبس، و بابت به اصطالح      4به تحمل  “امنيت ملي”عليه  
به تحمل يك سال حبس و در مجموع به پنج سال حبس تعزيري               “نظام

پرونده اسانلو پيش از اين در دادسراي انقالب اسالمي بود كه           . محكوم شد 
بازپرس پس از رسيدگي، پرونده را با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست              

محكوميت رييس هيئت مديره      . به دادگاه انقالب اسالمي ارجاع كرد         
سنديكاي كارگران شركت واحد فاقد وجاهت قانوني است و صرفا اقدامي            
حساب شده  براي زير فشار قراردادن جنبش سنديكايي زحمتكشان به               

در اين ميان و با هدف حمايت از            .منظور به تسليم كشاندن آن است       
مبارزات كارگران و زحمتكشان، گروهي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران          
. در طرحي ستايش برانگيز به كمك خانواده هاي كارگران زنداني شتافتند           

 خرداد ماه ابتدا    6برنامه همياري دانشجويان با زحمتكشان از روز يكشنبه          
در دانشكده حقوق دانشگاه تهران با قرار دادن چند صندوق جمع آوري               
كمك مالي آغاز و سپس با حمايت فعال دانشكده هاي ادبيات و علوم                 
انساني دانشگاه تهران و نيز دانشگاه صنعتي شريف ودانشكده علوم                 
اجتماعي دانشگاه عالمه به شكل گسترده در ميان جنبش دانشجويي               

 .گسترش و مورد حمايت قرار گرفت
دانشجويان مبارز كشور ضمن جمع آوري كمك به خانواده كارگران              

جنبش دانشجويي كه طي چند سال اخير با شعار اتحاد           ” : اعالم مي دارند  
جنبش دانشجويي با جنبش كارگري، صحنه آمده است، بايد براي كمك             
به حضور نيرومند جنبش كارگري در مبارزات اجتماعي و سياسي واعالم             

كمك به شكل   . همبستگي خود با كارگران گام هاي عملي جدي بردارد          
گيري صندوق اعتصاب و جمع آوري كمك مالي براي كارگران زنداني و              

 “.اخراج شده از جمله اين گام هاي عملي است
در اوضاع حساس كنوني اين اقدام جنبش دانشجويي كه گامي با ارزش            
هر . وتاثير گذار قلمداد مي شود، از اهميت جدي و اصولي برخوردار است             

گونه تالش و كوشش در جهت تقويت توان جنبش سنديكايي فوق العاده             
از اين رو حمايت جنبش دانشجويي نه فقط         . حياتي و سرنوشت ساز است    

به تقويت جنبش سنديكايي، بلكه به مبارزه سراسري مردم براي نيل به               
در مقابل دفاع و همبستگي     ! آزادي و عدالت اجتماعي ياري موثر مي رساند  

از جنبش دانشجويي كشور كه زير تهاجم وسيع حمالت ارتجاع قرار گرفته            
در چنين اوضاع حساسي نبايد جنبش دانشجويي           . ضرورت جدي دارد   

تالش گسترده و متحد همه .  كشور را در اين مصاف خطرناك تنها گذشت
نيروهاي آزادي خواه و دموكراتيك كشور  و بسيج يك كارزار همبستگي              
گسترده جهاني  در  دفاع از دانشگاهيان  و جنبش دانشجويي كشور از                  
اهميت فوق العاده يي برخوردار است و بايد همه توان و نيرو را در اين راه                 

 .به كار گرفت

 ...ادامه  مصاحبه با رفيق سالم علي  ...ادامه  اتحاد و همبستگي 

خارجي جلوگيري كند، كنترل كامل منابع كشور و بهره برداري از آنها را مطابق با                   
اولويت ها و نيازهاي كشور دوباره در دست بگيرد، و باالخره اين كه استقالل كامل                 

يكي از مهم ترين پيش شرط هاي بازيابي استقالل ملي، مهار كردن و       . ملي را بازيابد 
در اختيار گرفتن امنيت، و ادارة آن مطابق با اولويت هاي ديكته شده بر اساس منافع                 

همان طور كه در گزارش سياسي كنگره آمده است، به مسئلة امنيت بايد               . ملي است 
به عنوان بخشي جدايي ناپذير از رشته اي از اقدام هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي،               
نظامي و رسانه اي برخورد شود كه همه همراه با هم به ريشه كن كردن سرچشمه                   

ترديدي نيست كه    ”. هاي تروريسم و بهبود وضع امنيتي كشور كمك مي كنند              
پيشرفت در اين زمينه ها اين امكان را فراهم مي آورد كه بتوان برنامة مشخصي                    
براي خروج نيروهاي خارجي تنظيم كرد، و زمينة مادي و پيش شرط هاي سياسي آن          

 “.را ايجاد كرد
دو رفيق ما كه نمايندة حزب در پارلمان هستند، به تازگي يادداشتي را امضا كرده                 

در ميان  . اند كه خواستار تهية يك جدول زماني براي خروج نيروهاي اشغالگر است             
نيروهاي سياسي عراق تفاهم گسترده اي در حمايت از چنين جدولي وجود دارد، كه                

حزب ما  . تهيه و اجراي آن پيوند تنگاتنگي با تأمين شرايط الزم امنيتي و سياسي دارد           
طرفدار گفتمان علني در پارلمان در اين باره، با هدف دستيابي به يك تفاهم ملي و                  
تنظيم يك خط مشي مشخص در اين زمينه است، كه راهنماي آن بيش و پيش از                   

برداشتن چنين گامي كمك مي كند كه         . هر چيز، برنامه و منافع ملي عراق است          
تالش براي ادامه نامحدود حضور نظامي خارجي از سوي آمريكا و متحدانش به                  

 .منظور پيشبرد برنامه هاي خودشان، عقيم گذاشته شود
 

ارزيابي كنگره از نقش كشورهاي همساية عراق، به ويژه ايران،              
عربستان سعودي و سوريه، در ثبات يا بي ثباتي عراق چه بود؟ نفوذ و              
تأثير كشورهاي همساية عراق در تحوالت داخلي كشور تا چه حد               
است؟ آيا اين كشورها به تالش هاي مردم عراق براي به دست                 

 آوردن استقالل ملي كامل كمك مي كنند يا مانع آن هستند؟
 

كنگرة حزب در تحليل خود دربارة عوامل مؤثر در وضعيت پيچيدة موجود در عراق، به              
در گزارش كنگره   . نقش عوامل خارجي، از جمله مداخالت منطقه اي توجه نشان داد           

كشور ما به صحنة ستيزي جانفرسا تبديل شده است كه در آن                 ”آمده است كه     
راهبردها و منافع بين المللي و منطقه اي با هم تالقي و برخورد مي كنند، بر روي                    
وضعيت داخلي كشور تأثير متقابل دارند، و برضد منافع مردم عراق و آرزوي آنها براي            
بازگرداندن امنيت و ثبات، به دست آوردن خودمختاري بر روي سرزمين و ثروت                  
شان، دستيابي به گزينه اي دموكراتيك و سرعت بخشيدن به فرايند بازسازي همه                

 “.جانبه عمل مي كنند
كامالً آشكار است كه برخي از بازيگران منطقه اي، در سرزمين عراق، جنگ غير                
مستقيم خود را با آمريكا يا رقيبان خود در منطقه به پيش مي برند تا جاه طلبي هاي                   

از گروه هاي تروريستي غير     . خود را در منطقه و منافع امنيت ملي خود را تأمين كنند            
عراقي كه برنامه ها و هدف هايشان هيچ ربطي به عراق و منافع مردم آن ندارد، به                   

بقايا و هواداران رژيم     . عنوان ابزارهايي مناسب براي اين منظور استفاده مي شود            
صدام، و همچنين گروه هاي اسالمي افراطي، از پشتيباني اساسي كشورهاي خارجي             
به منظور بر هم زدن ثبات و كارشكني در فرايند راه حل هاي سياسي برخوردار بوده                 

قربانيان اصلي اين وضع مردم عراق بوده اند كه روزانه با دادن ده ها قرباني بي                  . اند
بايد . گناه غير نظامي، از جمله زنان و كودكان، هزينه سنگين آن را مي پردازند                   

مرتكبين جنايتكار اين اعمال فجيع را به صراحت محكوم، و ادعاهاي واهي ضد                  
مداخله هاي خارجي از راه پشتيباني از گروه هاي سياسي           . اشغالگري آنها را افشا كرد    

رقيب، بازي كردن با تفرقه هاي فرقه گرايانه و دامن زدن به فرقه گرايي نيز تأثيري                 
زيان بخش بر تالش هايي داشته است كه براي دستيابي به آشتي ملي در عراق                    

عالوه بر اين، جا به جايي در صف بندي هاي منطقه اي به شدت               . صورت مي گيرد  
تحت تأثير خط مشي آمريكا در منطقه و نقشه هاي آن براي تحميل سركردگي اش                

نشست اخير در شرم الشيخ در ارتباط با اوضاع عراق تأكيدي بود             . در منطقه قرار دارد   
بر نگراني شديد همسايگان عراق دربارة پيامدهاي احتمالي ادامة بي ثباتي و خشونت              

بايد صبر كرد و ديد كه آيا به           . تروريستي در عراق براي ثبات خود اين كشورها          
توصيه ها و تصميم هاي گرفته شده در آن نشست به طور جدي عمل خواهد شد يا                  

 .نه
گزارش سياسي مصوب كنگره بر اهميت گسترش هر چه بيشتر همبستگي بين                

: در اين گزارش آمده است كه     . المللي با نيروهاي دموكراتيك و مردم عراق تأكيد دارد        
در اين مرحلة انتقالي و در شرايطي كه تضادها تشديد و مبارزه بر سر روند آتي                      ”

تحوالت اوج مي گيرد، برخورداري از همبستگي بين المللي همه جانبة نيروهاي صلح             
دوست، مترقي، دموكراتيك، سوسياليست و كمونيست با نيروهاي ميهن دوست و               
دموكراتيك عراق در مبارزه شان براي خنثي كردن تالش هاي كارشكنانه در فرايند               
حل مسائل از راه هاي سياسي و راندن كشور به سوي هرج و مرج و جنگ داخلي، و                   
به منظور امكان دادن به مردم عراق براي پايان دادن سريع تر به حضور نظامي                     
خارجي، گشودن چشم انداز تحوالت دموكراتيك در عراق، و تصميم گيري در مورد               
آيندة سياسي و نظام اجتماعي شان مطابق با خواست و ارادة آزادانة خودشان، بيش از               

 “.هر زمان ديگري ضرورت دارد
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متعهد كردن دولت براي تنظيم و اجراي       ...  پشتيباني از مبارزة بي كاران براي حق كار         ••••
 .طرح هاي مشخص به منظور مبارزه با بي كاري و برقراري يك نظام تأمين اجتماعي جامع

 ادامة مبارزه، و بسيج نيروها، براي مقابله با تالش هايي كه براي تضعيف بخش دولتي               ••••
براي متوقف كردن   ... و در پيش گرفتن سازوكارهاي بي بند وبار بازار صورت مي گيرد                 

خصوصي سازي در شرايط كنوني، و مبارزه بر ضد نسخه هاي تجويز شده توسط صندوق                 
بين المللي پول و بانك جهاني براي بازسازي اقتصاد عراق، و ارتقاي آگاهي عمومي نسبت                

 .به خطرهاي واقعي اين نسخه ها
 . مبارزه با همة اشكال فساد و رشوه••••
 متعهد كردن دولت به ادامة تأمين سهميه بندي مواد غذايي و بهبود محتوا و كيفيت                  ••••
و مقاومت در برابر هر تالشي به منظور از ميان برداشتن نظام سهميه بندي يا                     ... آنها  

 .جايگزين كردن آن با كمك هاي نقدي
تقويت روابط حزب با ديگر نيروهاي سياسي، و انجام و گسترش اقدام هاي مشترك، به       ••••

 .ويژه با نيروهاي دموكراتيك
تالش بي وقفه به منظور بسيج بخش هاي گستردة روشنفكران و دلسوزان جامعة                  ••••
برقرار كردن گسترده ترين رابطة ممكن با مردم، بسيج آنها از لحاظ سياسي و                   ... مدني  

 .نظري، و قادر ساختن آنان براي رويارويي با تحوالت و آهنگ شتابندة آنها
توجه درخور به حزب و     ”موفقيت در اجراي اين وظايف بيش و پيش از هر چيز مستلزم               

گسترش و  ... سازمان هاي آن، تقويت موقعيت و نفوذ آن، و فعاليت آن در تمام سطوح                   
تحكيم پيوندهاي آن با مردم، دريافتن خواست هاي آنان و دفاع از منافع آنان است اين                    

بياييد يكپارچگي صفوف   ”: اولويت ها در شعار مركزي مصوب كنگرة هشتم بازتاب يافته اند          
حزبي را تقويت و در راه متحد كردن نيروهاي ميهن دوست مردمي كار كنيم، تا به ثبات و                   
امنيت دست يابيم، استقالل كامل ملي را بازگردانيم، و عراقي متحد، دموكراتيك و فدرال                

 “.بسازيم
 

برنامه هاي شما در ارتباط با ادامه و گسترش شركت تان در رده هاي                 
مختلف دولت كدام اند؟ زنان، جوانان، كارگران و مردم به طور كلي چه                 
نظري در مورد كار شما در پارلمان و دولت دارند و آن را چگونه ارزيابي مي                 

 كنند؟
 

موضع حزب دربارة نياز به برپايي يك دولت اتحاد ملي پس از انتخابات در ماه دسامبر                     
، و ارزيابي آن از دولتي كه سرانجام در حدود يك سال پيش به                   )1384دي ماه    (2005

رهبري نوري المالكي تشكيل شد، در گزارش سياسي مصوب كنگرة هشتم توضيح داده                 
اين دولت در پي چندين ماه مذاكرات پرتنش، و تحت تأثير فضاي قطب بندي                . شده است 

هاي فرقه اي و سياست سهميه بر اساس قوميت و فرقه، به ويژه در تعيين و تخصيص                     
، كه يك    “فهرست ملي عراق   ”. ، تشكيل شد  “خودمختار”مقام هاي وزارتي به اصطالح        

ائتالف انتخاباتي ليبرال و دموكراتيك غير مذهبي بود، در دولت شركت يافت و چهار مقام                 
اگرچه دولت برنامه اش به طور كلي        . وزارت گرفت، كه يكي از آنها به حزب ما سپرده شد           

خوب و مورد تأييد پارلمان بود، اما نه تنها مجبور به كار در وضعيتي استثنايي و غيرعادي و                   
در شرايط تروريسم سازمان يافته، فساد بي حد و مرز، و كارشكني بي وقفه در كار آن بود،                    

حزب كمونيست عراق، ضمن     . بلكه بار گراني نيز از دولت هاي پيشين به ارث برده بود               
پشتيباني از آن اقدام ها و سياست هاي دولت كه در خدمت منافع مردم و در راستاي                        
برآوردن نيازها و خواسته هاي آنان است، آشكارا از كمبودها و ضعف هاي دولت نيز انتقاد                  

كنگرة هشتم خواستار اقدام عاجل دولت به منظور عملي كردن قول ها و                   . كرده است 
تعهدهايش و اجراي برنامه هايش شد، به ويژه در ارتباط با برقراري امنيت، آشتي ملي،                    

، تأمين خدمات اساسي، بازيابي اقتصاد، و مبارزه        )ميليشيا(منحل كردن نيروهاي شبه نظامي      
رها كردن فرايند سياسي از شرّ گرايش هاي فرقه اي و تضمين شركت گسترده تر                . با فساد 

طرف هاي درگير در فرايندهاي تصميم گيري، مستلزم اقدام  فوري، متهورانه و قاطعي                   
بنابراين، چند ماه آينده براي دولت كنوني و كاركرد آن حياتي و سرنوشت ساز خواهد                . است
 .بود

شركت حزب و نقش آن در پارلمان و دولت تا كنون تجربه اي به طور كلي مثبت و                       
مكمل كاري بوده است كه حزب در عرصه هاي ديگر و در ميان مردم، براي دفاع از منافع                   

مواضع اصولي حزب در اين هر دو نهاد، كه بخش وسيعي از مردم آن              . آنان انجام داده است   
را از طريق رسانه ها پيگيري مي كنند، به تقويت موقعيت ملي آن به عنوان يك نيروي                     
ميهن دوست متحد كننده كمك كرده است؛ نيرويي كه دور از فرقه گرايي، تعصب و كوته                  
فكري، خشونت، فساد، حسابگري هاي كوته نظرانة سياسي، و به دليل صداقت و انسجام                

 .اش مورد تحسين بوده است
 

ارزيابي كنگره در مورد خواست خروج نيروهاي آمريكايي از عراق و                
جدول هاي زماني گوناگون پيشنهاد شده براي خروج چه بود؟  آيا آمريكا               
اصالً نگران صلح و ثبات در عراق است؟ آمريكا نسبت به كدام نيروهاي                

 سياسي داخلي عراق نظر مساعد دارد؟
 

كنگرة هشتم بر اهميت حياتي به سرانجام رساندن موفقيت آميز فرايند سياسي جاري به                  
منظور تأمين شرايط مناسب و پيش نيازهاي ضروري براي پايان دادن به اشغال و حضور                  

كنگره همچنين سياست حزب را در اين زمينه تأييد و تصويب            . نيروهاي نظامي تأكيد كرد   
كرد كه از دولت مي خواهد يك جدول زماني براي به انجام رساندن اين وظيفه تهيه كند،                   
حق خودمختاري خودش را اعمال كند، از ارتكاب خشونت هاي بيشتر توسط نيروهاي                  

منظور آرام كردن شرايط پرتنش و حساس كنوني و جلوگيري از وخيم تر                
 .شدن وضع تا حدي خطرناك، ضروري است

 
عمده ترين دشواري هاي شما در انطباق با اوضاع تازه، اگر            
بشود چنين گفت، و بزرگ ترين چالش ها و اولويت هاي حزب            
شما در اين سال هاي اخير و از زماني كه قادر به كار و فعاليت               
 علني در عراق شده ايد، چه بوده است؟                         

 
سقوط ديكتاتوري صدام نقطة پاياني بود بر يكي از تاريك ترين دوران                 

اما اين دگرگوني همراه با جنگ و اشغال رخ داد، كه               . تاريخ نوين عراق  
پيامدهاي فاجعه باري از جمله تروريسم، خأل امنيتي و ستيزه هاي داخلي بر             

به رغم وجود اين شرايط به غايت پيچيده و         . سر كسب قدرت سياسي داشت 
در پي آغاز يك فرايند سياسي مجادله آميز، فرصت ها و امكان هاي تازه                 

پس از  [در نخستين روزها و هفته ها        . اي براي مردم و حزب ما پديد آمد        
بزرگ ترين چالشي كه در برابر حزب ما قرار داشت ـ كه پس             ] سقوط صدام 

از دهه ها فعاليت در شرايط زيرزميني پاي در عرصة فعاليت علني مي                   
گذاشت ـ بازسازي سازمان هاي حزب در سراسر عراق و تثبيت موضع آن               

 .به عنوان نيرويي عمده در صحنة سياسي نوين عراق بود
وظيفة بازسازي سازمان هاي حزبي در مدتي به نسبت كوتاه در تمام                

شاهكاري عظيم بود كه     ) به غير از كردستان عراق      (استان ها و نواحي       
. كنگرة هشتم توجه خاصي به آن نشان داد و قدرداني ويژه اي از آن كرد                 
اين سازمان هاي تازه شكل گرفته، و كادرها و اعضاي تازه خيلي زود خود                
را در برابر آزمون هايي دشوار يافتند و در نبردهاي سياسي پي در پي آب                  
ديده شدند، از جمله در انتخابات سراسري و محلي، تنظيم قانون اساسي،               
مقاومت سياسي در برابر اشغال، شركت فعال در تجديد حيات جنبش                  
سنديكايي و سازمان هاي مدني و دموكراتيك، و بسيج برضد دستورهاي              
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، برضد فساد اداري و رشوه، سياست              
 .هاي فرقه گرايانه، و غيره                                                  
در جريان اين نبردهاي سياسي بي امان، ده ها تن از رفقاي ما شهيد شدند،               
كه بسياري از آنان قربانيان آدم كشي هاي ناجوانمردانه و ترورهاي ضد                

رفيق سعدون،عضو هيئت سياسي حزب، كه به همراه دو تن           . مردمي بودند 
تازه .  به قتل رسيد، از جمله شهيدان حزب ماست         2004از رفقايش در سال     

ترين شهيد حزبي، رفيق مثني محمد لطيف، رهبر حزبي در استان نينوا و                
اما به رغم   . نمايندة منتخب كنگره بود كه در روز جهاني كارگر به قتل رسيد           

وخيم تر شدن وضعيت امنيت در بسياري از مناطق كشور و لزوم رعايت                 
نظم و هشياري بيشتر، حزب همچنان مصصم بوده است كه به كوشش                
مجدانة خود براي جا انداختن تدريجي و پرورش و گسترش ارزش ها و                 

انجام انتخابات در   . سنت هاي دموكراتيك در حيات دروني خود ادامه دهد          
تمام رده هاي حزبي، از حوزه ها گرفته تا كميته هاي استاني، در دورة                    

 .زماني منتهي به كنگرة هشتم، نقطة اوج اين فرايند بود
 

كنگره در مورد شعارها و اهداف راهبردي اصلي حزب در اين           
مرحله از تحوالت عراق چه تصميمي گرفت؟ به نظر شما               
نيروهاي تعيين كنندة اصلي ـ داخلي و خارجي ـ  در تحوالت              

 عراق كدام اند؟
 

كنگره چندين وظيفة عمده را در برابر حزب قرار داد كه بازتاب كُنش هاي                
پيچيده و تنگاتنگ عوامل متعددي هستند كه شاخص مرحلة كنوني                  

 :اين وظايف عبارتند از. استثنايي حيات كشورند
ادامة بسيج مردم و نيروهاي ميهن دوست به منظور بازسازي استقالل            •

و خودمختاري كشور، پايان دادن به ميراث اشغال و حضور نظامي خارجي، و        
 .ساختن يك عراق دموكراتيك و فدرال متحد

بازگرداندن ثبات و امنيت، و خنثي كردن و شكست دادن نيروهاي                ••••
 .تروريستي

 .تالش براي اجراي طرح آشتي ملي••••
 مقاومت كردن، از همة راه هاي قانوني و صلح آميز، در برابر هر گونه                ••••

تالشي به منظور محدود كردن آزادي هاي همگاني و دگرگونه كردن شيوه             
 .هاي عمل دموكراتيك

 پشتيباني از تالش هاي دولت براي انحالل و از ميان برداشتن                   ••••
 ).ميليشيا(نيروهاي شبه نظامي 

 مقابله با فرقه گرايي، افشاي اهداف آنهايي كه به آن دامن مي زنند،                ••••
جلب كردن توجه همگان به خطرهاي خشونت و قطب بندي هاي فرقه                

 .و تبليغ و ترويج روح شهروندي و هويت ملي... گرايانه 
 پشتيباني از مبارزات مردم براي دستيابي به خدمات اساسي و گسترش            ••••

ادامة تأمين اين خدمات به طور رايگان و تأمين يارانه براي            ... اين مبارزات   
 .فراورده هاي نفتي

 ...ادامه مصاحبه با رفيق سالم علي 

 6ادامه در صفحه   



با خبر شديم كه كنگرة هشتم حزب تان را با موفقيت در عراق برگزار                   
خواهشمنديم براي خوانندگان ما توضيح دهيد كه با توجه به وضعيت            . كرديد

كنوني كشور، حزب چگونه توانست برگزاري كنگره را تدارك ببيند؟ مسائل و             
وضعيت امنيتي موجود چه تأثيري بر نحوة تدارك كنگره و شركت سازمان               

 هاي پايه اي حزب در كنگره داشت؟
 

 سال پس از آخرين باري كه كنگره در          31برگزاري هشتمين كنگرة سراسري حزب در بغداد،        
. ، اهميت ويژه اي در حيات حزب ما داشت         )1976كنگرة سوم در ژوئن     (پايتخت برگزار شد    

الزم به گفتن است كه از زمان به راه افتادن سركوب هاي خونين عليه حزب كمونيست عراق                  
 ميالدي، تمام كنگره هاي      70در دوران ديكتاتوري فاشيستي صدام حسين در اواخر دهة             
به رغم وضعيت امنيتي به شدت        . حزب در داخل كشور، در كردستان عراق تشكيل شدند           

نامساعد و دشوار در كشور، شدت گرفتن مبارزه بر سر قدرت، رنج عظيمي كه مردم كشور در                  
نتيجة حمله هاي فرقه اي و تروريستي متحمل مي شوند، ادامة اشغال و وضعيت وخيم و رو                   

بدين . به زوال ارائة خدمات اساسي به مردم، حزب تصميم گرفت كنگره را در بغداد برگزار كند               
ترتيب، اين رويدادي استثنايي در صحنة سياسي عراق بود كه بار ديگر روحيه و جوهر چالشگر             
و پيكارجويانه اي را نشان داد كه مشخصة كمونيست هاي عراقي در سراسر تاريخ فعاليت                   

برگزاري كنگره مستلزم تدارك دقيق و       . شان بوده و هست، و اميد دهندة رهايي ملي است           
. وظيفة تأمين امنيت كنگره نيز به عهدة رفقاي حزبي بود         . حساب شده اي از سوي رهبري بود 

 روزه در حدود    4با توجه به اين كه شمار نمايندگان و ناظران شركت كننده در اين كنگرة                   
كنگره در پي ماه ها كار       .  نفر بود، مي توان گفت كه برگزاري كنگره چالش بزرگي بود             250

پيش . تداركاتي و بحث هاي سازنده در ميان سازمان هاي حزبي سراسر كشور برگزار شد                  
 15حزب در يك كنفرانس مطبوعاتي در       ) اساسنامه(نويس برنامة جديد حزب و قوانين داخلي        

همچنين، در ماه هاي پس از آن        .  براي بحث هاي همگاني منتشر و توزيع شد          85شهريور  
 .كنفرانس، يك سند نظري مورد بحث گسترده در درون حزب قرار گرفت

اشاره به اين نكته اهميت دارد كه فرايند تدارك و برگزاري كنگره شامل انتخابات داخلي در            
تمام رده هاي حزبي نيز بود، كه خود انگيزه اي قوي بود در پيشبرد و به انجام رساندن وظيفة                   

 در برابر   1993نوسازي و دموكراتيك كردن سازمان حزبي كه كنگرة پنجم حزب در سال                 
اين رخداد گامي كيفي در راه بازسازي حزب پس از سرنگوني و نابودي               . حزب قرار داده بود   

نمايندگان شركت كننده در كنگرة هشتم به         .  بود 82ديكتاتوري ننگين صدام در فروردين        
هزاران عراقي از هر طبقه و قشري، از طريق نشست          . شيوه اي دموكراتيك انتخاب شده بودند     

هاي همگاني و توسط رسانه هاي گوناگون در بحث دربارة اسناد كنگره مشاركت كردند، كه                 
خود موجب تقويت حيثيت و افزايش اعتبار حزب در ميان مردم از لحاظ كاربرد شيوه هاي                    

به اين ترتيب، سراسر اين فرايند تجربه اي به راستي غني براي كادرها، اعضا              . دموكراتيك شد 
 .و هواداران حزبي بود

 
ارزيابي كنگره در مورد مواضع اتخاذ شده از سوي حزب و پااليش نظري               
آن، و مجموعة كاركرد و فعاليت آن در شرايط ادامة اشغال و خشونت هاي                 

 افراط گرايان و تهديد دايمي از سوي آنها چه بود؟
 

كنگرة هشتم كاركرد رهبري و سازمان هاي حزب را در دورة زماني پس از كنگرة سراسري                   
نمايندگان كنگره  . به دقت بررسي و ارزيابي كرد       ) 1380تابستان   (2001هفتم در ماه اوت      

گزارش مشروح و مفصلي را دربارة چگونگي كار سياسي، نظري، سازماني، كار توده اي و                    
دموكراتيك، فعاليت سنديكايي، روابط بين المللي و ملي، حزب كمونيست كردستان، فعاليت               
هاي رسانه اي، و نيز كميته هاي تخصصي گوناگون و ادارة حزب، مورد بحث و بررسي                      

در حالي كه نسبت به كاركرد كلي حزب در شرايط به شدت دشوار و                   . انتقادي قرار دادند  
پيچيدة كشور، و موفقيت هاي به دست آمده در بازسازي حزب در چهار سال گذشته ابراز                     

همه بر  . خشنودي زيادي شد، اما به هيچ وجه جاي از خود راضي بودن و تعريف كردن نبود                 
. مسئوليت عظيمي كه در دورة پرچالش آتي بر دوش حزب قرار دارد متفق القول بودند                     
همچنين، بر اين امر تأكيد شد كه براي رشد و بهبود سطح كادرهاي حزبي و فعاليت سازمان                  

هاي حزبي در ميان مردم، با هدف تأمين رهبري در پيكارهاي اجتماعي،             
ضرورت تالش بيشتر در     . سياسي و ملي آنان، بايد تالش بيشتري كرد         

ميان زنان و جوانان و توجه به دشواري هاي آنها، و بسيج آنها در راه                   
 .دفاع از حقوق شان، محسوس بود

 
ارزيابي كنگره از عامل نگران كنندة مسائل فرقه اي كنوني          
كه موجب تفرقه و جدايي در جامعة عراق مي شود، ريشه             
هاي آن، و چگونگي برخورد حزب با اين مسئله چه بود؟               
كنگره چه راه حل هاي عملي را براي اين مسئله در نظر                

 داشت؟
 

عامل برانگيزانندة تنش هاي فرقه اي در جامعة عراق، ديكتاتوري صدام            
سياست ها و اقدام هاي نيروهاي اشغالگر، و تحريك تقسيم بندي              . بود

برخي از  . هاي قومي و فرقه اي، موجب تشديد اين تنش ها شده است              
گروه هاي سياسي عراق نيز از قطب بندي هاي فرقه اي به عنوان                   
ابزاري در راه پيشبرد ديدگاه هاي تنگ نظرانة سياسي خود و در رقابت                
براي رسيدن به قدرت و ثروت بهره گيري كردند، همان گونه كه در                  
 .جريان انتخابات سراسري ديده شد كه پيامدهاي فاجعه باري داشت              
نيروهاي ضد مردمي، از جمله افراطي هاي اسالمي و تروريست ها از اين             
وضع براي به راه انداختن كارزار وحشيانة كشتارهاي جمعي و بمب                 
گذاري، با هدف شعله ورتر كردن خصومت هاي قومي و راندن كشور به              

در نتيجه،  . ورطة يك جنگ فرقه اي تمام عيار سوء استفاده كرده اند              
كشمكش هاي فرقه اي در ماه هاي اخير به طور خطرناكي شدت يافته و              

مناطقي كه  . كل فرايند راه حل هاي سياسي را مورد تهديد قرار داده است          
در آنها اقوام گوناگوني زندگي مي كنند، مثل بغداد، دياله و بصره بيشتر از              

بسياري از اين   . هر جاي ديگري تحت تأثير اين كشمكش ها بوده اند            
استان ها شاهد جداسازي فرقه اي همراه با خشونت آشكار و بيرون راندن      

بايد پذيرفت كه پيامد اين وضع پديد آمدن فاصله         . هاي فرقه اي بوده اند    
اي عظيم در جامعه و شعله ور شدن كشمكش هاي شديد بي سابقه اي                

بنابراين، براي غلبه   . بوده است كه مهار كردن آنها كار ساده اي نيست            
اين اقدام  . كردن بر تروريسم و فرقه گرايي بايد اقدامي عاجل كرد               

مستلزم برخوردي چند جانبه و راه حل هايي انعطاف پذير با اتكا بر ارادة                
نيروهاي با  . سياسي، مواضع روشن، و مصالحه و گذشت متقابل است            

نفوذ، به ويژه آنها كه در قدرت با يكديگر شريك اند، بايد در گام برداشتن    
توسل به هر اقدام ممكن و ايراد       . در اين راستا و مصالحه پيش قدم شوند       

هر گونه فشار، هر جا كه امكان داشته باشد، براي ايجاد محيط مناسب به              
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