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پيام نوروزي ولي فقيه رژيم: وقاحت كم نظير در 
 مقابل واقعيت هاي تكان دهنده!

  8ادامه  در صفحه 

آزاد سازيِ اقتصادي، افزايشِ قيمت ها، و كاهشِ قدرت 
 سال نو و گراني كاالها و خدمات همگاني خريد مردم

پيش و پس از انتخابات فرمايشي اخير مجـلـس  
[نهم] شوراي اسالمي در اسفند ماه سال گذشـتـه،     
ارتجاع حاكم سختگيري در مورد وكالي مستقل و 
فعاالن كانون مدافعان حقوق بشر را بـه شـكـل          
هدفمند افزايش داده بود كه اينك نيز درسال جديد 
ادامه دارد. دراين خصوص، عبد الفتاح سلطـانـي و      

هـاي قضـايـي         نرگس محمدي از سوي محكمـه 
ديد ارگان هاي امنيتـي،   جمهوري اسالمي با صالح

دراواخر سال گذشته، به حبس محكوم شـدنـد، و       
يكي ديگر از وكالي مستقل دادگستـري كـه در       
زندان به سر مي برد، براي واداشته شدن به انجـام  
مصاحبه زير فشار قرار گرفت. ... شيرين عـبـادي،         
رييس كانون مدافعان حقوق بشر، در واكنـش بـه     

پيگرد و شدت بخشيدن به سختگيـري در مـورد        
آقاي سلطاني ” وكال و فعاالن كانون، اعالم داشت:  

و تعداد زيادي از همكاران كانون مدافعان حـقـوق     
بشر كه به زندان رفته اند، از سوي بازجـو كـه در       
تمامي موارد يك نفر بوده است، تحت فشـار قـرار     
گرفته اند تا عليه كانون ... صحبت كنند ... به ايـن        
افراد گفته [شده] است كه بايد [در] اعتراف هـاي        
خود بگويند [كه]، از آنجا كه كانون مدافعان حقوق   
بشر براي دفاع از زندانيان سياسي از مراجعان پـول  
طلب نمي كرده، دريافت كننده كمك هاي نـقـدي   

 6ادامه  در صفحه 

علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم، در پيام             
، سال  90نوروزي خود مدعي شد كه سال           

دست آوردهاي بزرگ براي جمهوري اسالمي       
بوده است. وي در اين پيام از جمله گفت:              

گذشته اعالم شد،     همان طورى كه اولِ سال    ”
، سال جهاد اقتصادى بود. اگرچه           90سال   

دانستند كه اين نام و        هوشمندان و آگاهان مي   
يك امر    90اين جهت گيرى و شعار براى سال        

هاي دشمنان در اين      الزم است، اما بعد تالش    
سال هم همين را اثبات كرد و نشان داد... سال          

، سالى بود پر چالش، و سالى بود پر نشاط،           90
و سالى بود كه ملت ايران به فضل الهى               

 “ هاي موجود غلبه كند... توانست بر چالش
خامنه اي در قسمت ديگري از همين پيام          
درباره فتوحات سياسي رژيم ورشكسته حاكم        

داد سخن داد و مدعي شد:           1390در سال    
ملت ايران بود. در    ، سال بروز اقتدار      90سال  ”

ى سياسى، ملت ايران در اين سال، چه در           جنبه
پيمائي بيست و دوى بهمن، چه در انتخابات          راه

دوازدهم اسفند، آنچنان حضورى از خود نشان        
داد و آنچنان شاخصى را براى اقتدار ملى در            
تاريخ منطقه ثبت كرد كه نظير آن را در               

 “گذشته كمتر داشتيم...
بي شك سال پر تحول و در            1390سال  

مجموع سال دشواري براي اكثريت قاطع مردم       
ما بود. اگر كسي از حوادث و شرايط ميهن ما            

تواند فريب سخنان ولي فقيه        مطلع نباشد مي  
ها ايراني، كه     رژيم را بخورد ولي براي ميليون      

هاي   رژيم واليت فقيه و سياست      1390در سال   
ضد مردمي آن را با پوست و گوشت خود               

اند، پيام نوروزي علي خامنه        احساس كرده 
اي همچون ديگر سخنان او  نشانگر              

وقاحت كم نظير رهبر رژيم در دروغ گويي          
سياسي كساني  -و همچنين نزول اخالقي      

اند و    گذاشته“  روحاني”است كه بر خود نام       
مصمم اند تا با كشاندن كشور به مرز              
نابودي به حاكميت فاجعه بار خود ادامه           

 دهند. اما واقعيت كدام است؟   
شود كه    در حالي آغاز مي       1391سال  

ژرفش بحران اقتصادي، بيكاري، و فقر، در        
كنارِ شدت يافتن جو سركوب و اعمال فشار        

امنيتي، وضعيت    -هاي نظامي   از سوي ارگان  
مان   ها تن از هم ميهن         را براي ميليون   

 دشوارتر از پيش ساخته است.   
در زمينه دست آوردهاي اقتصادي رژيم        

بر ضد مردمي كافي است اشاره كنيم كه:          
اساس ادعاي رئيس مركز آمار         
ايران، عادل آذر، بيش از ده ميليون        
ايراني زير خط فقر مطلق و نزديك        
به سي ميليون ايران در زير خط فقر        

(به نقل از        نسبي به سر مي برند      
 ). 1389خرداد ماه  7، “آفتاب نيوز”

هاي   در عين حال، ماجراجويي و سياست      
فاجعه آميز خارجي رژيم واليت فقيه و            

جويانه و ويرانگر         هاي مداخله     تحريم
كشورهاي امپرياليستي ميهن ما را به ورطه        
هولناك دخالت و تجاوز خارجي كشانده          

 سال از حمله جنايتكارانه امپرياليسم به عراق گذشت!  9
 با رفيق سالم علي، عضو كميته مركزي حزب كمونيست عراق“ نامه مردم”مصاحبه 

 9 - 12صفحات 

مبارزه ترقي خواهان جهان بر ضد 
 2تهديد جنگ!   در ص 

قانون تازه مجازات 
اسالمي، حقوق، و آزادي 

 هاي دمكراتيك

با آغاز سال نو مردم ميهن ما شاهد افزايش قيمت 
كاالها و خدمات همگاني و به طور كلي رشد هزينـه  
هاي زندگي هستند. برنامه آزاد سازي اقتصادي، كـه   
با عنوان هدفمندي يارانه ها صورت مي گيرد، تاثيـر  
مخرب خود را در سفره نوروزي مردم نشان مي دهد. 
پيش از آغاز سال نو، اواخر بهمن و اوايل اسفند سال 
گذشته، با اعالم اجراي حتمي فاز دوم هدفمند سازي 

هاي بازار حاكي از آغاز سالي سخت  يارانه ها، نوسان

و دشوار به لحاظ اقتصادي و معيشتي بود. در همان  
زمان و در آستانه نوروز، معاون بازرگانـي داخـلـي      
وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده بـود كـه     
دولت هنوز يارانه اي براي اجراي طرح سبد كاالي 
نوروزي در نظر نگرفته است. همـچـنـيـن اعـالم         
گرديد كه دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط بـايـد از     

 3ادامه  در صفحه 
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هاي اياالت مـتـحـده،       در هفته هاي اخير با باال گرفتن موج تهديدهاي گوناگون دولت
انگلستان و  اسرائيل در رابطه با در نظر گرفتن گزينه نـظـامـي در رابـطـه بـا ايـران،                

هاي صلح طلبانه نيروهاي مترقي و چپ جهان براي جلوگيري از جنگي ديگـر در     فعاليت
خاورميانه وسعت گرفته است.  فعاالن و طرفداران حزب توده ايران در كشورهاي مختلـف   

كميته دفاع از حقـوق مـردم     “( كودير” هاي طرفدار صلح و يا  جهان در همكاري با سازمان
نه به جـنـگ تـحـت هـر          ” كند، با شعار  ايران) كه در اروپا و آمريكاي شمالي فعاليت مي 

.  سـازمـان دهـي كـردنـد         هاي جهـان     همايش هاي گوناگوني را در پايتخت“  شرايطي! 
الـمـلـلـي      هاي بين هاي تبليغاتي حزب توده ايران در رابطه با احزاب برادر و سازمان فعاليت

ها ميـان جـمـهـوري        ها در مورد گسترش تنش طرفدار صلح، شامل انتشار اخبار و تحليل
اسالمي و اياالت متحده و متحدان آن، و بسيج نيروهاي چپ، دموكرات و صلـح طـلـب      

هاي عملي در رابطه با خطر جنگ بوده است.  شركت نمايندگان حزب مـا      جهان در اقدام
هاي ضد جنگ، سخنراني در جلسه هاي اتحاديه هاي كارگري و    در سازماندهي تظاهرات

ها مـقـالـه،       باشد.  انتشار ده  احزاب چپ و كمونيست از نمونه هاي موثر چنين فعاليتي مي
هاي همبستگي و  بيانيه و تحليل از سوي نيروهاي چپ، روزنامه هاي ترقي خواه و سازمان

از    نـه باشد.  در ادامه چندين نمـو   نهاد هاي مدافع صلح در جهان از ثمرات اين فعاليت مي
 كنيم.   هايي را براي اطالع خوانندگان نامه مردم منتشر مي نتايج چنين فعاليت

در ارگان حزب آكل كه قدرت دولتي را در قبرس بـه دسـت دارد،         ، “ هاراوگي” نشريه 
، از سـلـسـلـه         “ جنگي كه نبايد اتفاق بيفتـد!  ” فوريه خود مقاله تحليلي مفصل  28شماره 

مقاالتي كه در رابطه با تهديد جنگ مداخله گرانه اياالت متحده آمريكا  توسط كوديـر در    

نشريات مترقي جهان منتشر شده است، را ترجمه و چاپ كرد.  در اين مقاله به صـراحـت    
تشديد تبليغات جنگ عليه ايران در اروپا و اياالت متحده آمريكا هـيـچ   ” شود كه  ناكيد مي

“ ربطي به ايجاد دموكراسي، حمايت از حقوق بشر و حمايت از منافع مردم ايـران نـدارد.       
هاي حساب شده اي كه از سوي اياالت متحده و متحدان آن براي  پس از تشريح سياست

شود كـه     تدارك يك جنگ مداخله گرانه و غيرقابل توجيه اتخاذ گرديده، مقاله متذكر مي
رژيم تئوكراتيك حاكم بر ايران سعي دارد كه با استفاده تبليغاتي از خطر جنگ و ايـنـكـه      

هستند ، موج اعتراض و انتقاد نيروهاي سياسي مخالـف خـود را       “  دشمنان پشت دروازه” 
بخواباند.  مقاله به روشني شرايط اقتصادي و اجتماعي اسفناك حاكم بر ايران را به تصوير  

كند. مقاله با   اسفند برگزار شد، اشاره مي 10كشد و به شرايطي كه انتخابات مجلس در  مي
ها تنها برندگان جنگ  تصريح اينكه مجتمع نظامي صنعتي، تجار اسلحه و حاميان مالي آن

الـمـلـلـي و          كند كه انحصارهاي بـيـن     باشند، به اين مهم اشاره مي احتمالي با ايران مي
هاي حامي آنان در كشورهاي امپرياليستي بزرگ هميشه از جنگ براي غلبه بر ركود  دولت

كـنـد كـه       اند. كودير در انتها نتيجه گيري مي  هاي عميق اقتصادي استفاده كرده و بحران
هاي خود را براي جلوگيري از هدايت جهان  بايد فشار بر دولت -همه مردم آمريكا و اروپا 

 به آستانه يك فاجعه را تشديد كنند.   
ماه مارس خـود (عـكـس بـاال)دو            4، ارگان آكل قبرس در شماره “ هاراوگي” روزنامه 

صفحه كامل را به تهديد هاي اياالت متحده آمريكا و متحدان آن بر رابـطـه بـا ايـران         
با تمام توان بـر ضـد       ” اختصاص داد و با انتشار ترجمه كامل مقاله به زبان يوناني 

كـه در    “  هاي نظامي در منطقه خليج فارس و خاورميانه جنگ و ماجراجويي
نامه مردم چاپ شده است، حمايت خود را از موضع سياسـي   888شماره 

 حزب توده ايران اعالم كرد.   

بـراي  “  كـوديـر  ” به دعوت ايستگاه هاي تلويزيوني كانادا از     
باشد، خانم جين  تشريح شرايط تهديد آميزي كه متوجه ايران مي

گرين، سخنگوي شوراي مركزي كودير در مصاحبه تلويـزيـونـي    
پـخـش   “  بريتيش كلمبيا” و  “  وانكوور” هاي  مفصلي كه در ايالت

طلبانه دولت ايـاالت     هاي جنگ شد، به تشريح اوضاع و سياست
متحده آمريكا و متحدان آن پرداخت.  در اين مصاحبـه كـه از        

يوتيوب در سطح جهان هـم پـخـش گـرديـده،          ” طريق شبكه 
هاي خانـمـان    سخنگوي كودير شرح جامعي در رابطه با سياست

اجتماعي و سياسي رژيم حاكم بر ايران ارائـه     -برانداز اقتصادي

داده و موج ادامه يابنده سركوب در ايـران را كـه مـتـوجـه                
ها، جوانان، زنان و فعاالن اتحاديه هـاي     روشنفكران، ژورناليست

باشد.  خانم جين گرين در پايان مصاحبه خود مردم   كارگري  مي
خواند كه بر عليه شروع جنگ بـر   كانادا و سراسر جهان را فرا مي

طلبانه اي كـه       هاي جنگ عليه ايران موضع بگيرند و با سياست
تواند جهان را در معرض يك فاجعه عظيم قرار دهد، مخالفت  مي

 كنند.  
 اسرائيل

در عصــر    
 5روز شنبـه    

فرودين ماه به 
ــوت  دعــــــ

، “ هــــاداش” 
ــه    ــهـ ــبـ جـ
دموكراتـيـك   

براي صلح و   
برابري، و بـا    

حمايت فعال حزب كمونيست اسـرائـيـل، سـازمـان جـوانـان            
كمونيست اسرائيل اولين تظاهرات توده اي بر ضد تهديد دولـت  

آويو، برگـزار   اين كشور به بمباران ايران در پايتخت اسرائيل،  تل
هاي اصـلـي      در خيابانراهپيمايي شد.   تظاهر كنندگان در اين  

سـازمـان   “  ها عليه جنگ اسرائيلي” كه تحت پرچم مركزي شهر 
داده شده بود، در شعارهايي اعتراض خود را به نيروهـايـي كـه      
خواستار حمله به ايران است ابراز كردند.  سازمان دهندگـان راه     

ما موافق حمله غير مسئوالنه اسرائـيـل بـه      ” پيمايي گفتند كه:  
ايران كه تاريخ پايان و تعداد تلفات در آن نا معلوم است ....  و         
ميلياردها دالر هزينه آن از طريق كاهش خدمات پـزشـكـي و        

 “هاي ما تأمين خواهد شد، نيستيم. آموزشي و...خون

مبارزه ترقي خواهان جهان بر ضد 
 تهديد جنگ!
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 ادامه  قانون تازه مجازات اسالمي ...

از سفارتخانه هاي بيگانه بوده است ... بازجو درتمامي مـوارد بـه          
دوستان فشار آورده كه اگر آنها در يك مصاحبه تلويزيوني اعـالم    
كنند كه جايزه صلح نوبل را به خاطر مسايل سياسي و براندازي به 
عبادي داده اند، آزاد شده و به آنها اجازه خروج از كشور داده مـي    

عالوه بر اين، شيرين عبادي به شدت پيدا كردن فشارها بر “  شود. 
كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالـم  “و  “ شوراي ملي صلح“اعضاي 
اين دو نهاد تـوسـط     ”اشاره كرد و خاطر نشان ساخت:  ”و عادالنه

كانون مدافعان حقوق بشر پي ريزي شده است كه جلساتشان نيـز  
 “در كانون تشكيل مي شده اما در ماهيت، استقالل خود را داشتند.

به كار گرفتن  فشار در مورد  وكالي مستقل، اعضاي نهادهـاي  
مترقي و مردمي، كه فعاليت كامال قانوني و علني انجام داده اند در 
حالي شدت يافته است كه در كمتر از دو ماه قبل، ساختار جـديـد     

از تاييد شوراي نگـهـبـان گـذشـت و           ”قانون مجازات اسالمي“
رسميت يافت. قانون جديد مجازات اسالمي در بخـش كـلـيـات،        

، سرانجام پس سال هاي مديد در دي مـاه      “ قصاص“و “  حدود“
تاييد گرديد. نكته محوري در اين قانون جديد، تمركـز    1390سال 

هاي امنيتي و سياسي اسـت.     جدي در برخورد با به اصطالح جرم
شكنجه و اعتراف گيـري، طـي مـاه        “ حقوقي”بي ترديد پشتوانه 

هاي اخير، همين قانون جديد است. تغييرهاي درج شده در قانـون   
جـرايـم   “جديد مجازات اسالمي، حوزه گسترده اي را زير عنـوان    

شامل شده و مورد تعريف قرارگرفته است و اساس آن بـر  “  امنيتي
هاي سياسي بنا نهاده شده است. در اين باره، سايت كـانـون       اتهام

،  مطلبي را به قـلـم افـروز      90اسفند ماه  14مدافعان حقوق بشر، 
معزي، وكيل پايه يك دادگستري، منتشر ساخت كه در آن بـه        

امروز و پس از تصويب اين قانـون  ” درستي يادآوري گرديده است:  
متوجه مي شويم، ساختاري جديد متشكل از جرايم و مجازات ها و 
نحوه رسيدگي افتراقي در حوزه اتهامات سياسي و امنيتي بنا شـده  

افسـاد  ” اين قانون با ايجاد جرمي تحت عـنـوان      287است. ماده  
گويا ترين ماده اي است كه نشان از تغيير اراده قانونگذار “  االرض

در برخورد با جرايم امنيتي دارد ... دراين ماده به نحوي گسترده و      
بدون ضابطه، صدور حكم اعدام درخصوص جـرايـم امـنـيـتـي،           
اقتصادي و اجتماعي به قضات واگذار شده است. الـبـتـه نـحـوه         
برخورد سختگيرانه با متهمان سياسي محدود به اين مـاده نـمـي      
شود، بلكه با بررسي ديگر مواد مندرج دراين قانون متـوجـه مـي      
شويم كه ساختاري جديد [و] به غايت سختگيرانه و بدون مفاهيـم    
ضابطه مند در حوزه جرم انگاري و رسيدگي به جرايم امـنـيـتـي       
ايجاد شده است. به اين ترتيب اين ساختار (جديد) با ايجاد جرايـم     
و مجازات هاي جديد، ناديده گرفتن اصل برائت و عدم تعلق سـاز  
و كارهاي قضايي تخفيف دهنده، سختگيرانه ترين روش را نسبت 
به مجرمان سياسي و امنيتي در تاريخ قانون گذاري ايران اتـخـاذ     

 “كرده است.
از سوي شوراي  90يي كه در دي ماه  در قانون مجازات اسالمي

نگهبان تاييد گرديد و اكنون شالوده نظام حـقـوقـي جـمـهـوري         
اسالمي را تشكيل مي دهد، اصل بر برائت نيـسـت و دادگـاه و          
دادسراهاي انقالب اسالمي از اختيارات گسترده براي صدور حكـم  

هاي آن،    اعدام، شالق، و قطع عضو برخوردارند. اين قانون و ماده 
اعالميه جهاني حقوق  11آن، در مغايرت با ماده  119به ويژه ماده 

بشر قرار دارد، و حتي اصول قانون اساسي كـنـونـي جـمـهـوري         
آن را نقض مي كند. در مـطـلـب        137اسالمي به خصوص اصل 

اسفـنـد مـاه       14مورد اشاره در سايت كانون مدافعان حقوق بشر ( 
هاي قانون جديد مجازات اسالمي، دراين  )، ضمن اشاره به ماده 90

مهمترين پشتيبان حقوق فـردي در      ”  خصوص اعالم مي گردد:  
محاكمات جزايي، فرض برائت است ... در قانون مجازات اسالمـي     

تغييرات قانونگذار محدود به حوزه ماهوي  1390مصوب (دي ماه)   
نشده و در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم مـحـاربـه و افسـاد         

االرض نيز قايل به تفكيك شده و در اقدامي شوك آور، رعايت  في
اصول برائت در خصوص متهمان به اين جرايم را مخدوش كـرده  
است ... اين امر هر چند غير قابل باور[است]  ولي به دادگـاه هـا          
اجازه مي دهد علي رغم شك و ترديد بر وقوع جرم و يا انتـسـاب   

جرم به متهم صرفا با وجود قراين و امارات وي را به اعدام و ديگر مـجـازات هـاي        
 “ بدني و سالب آزادي محكوم كند.

عالوه بر آنچه مورد اشاره قرار گرفت، از ديگر موردهاي بسيار مهم و درعين حـال  
تاسف بار و باور نكردني قانون جديد مجازات اسالمي، انتشار مشخصات كليه متهمان 
قبل از قطعيت يافتن حكم و صدور راي دادگاه است. به اين ترتيب براساس قـانـون      

ها اصل بر برائت نـيـسـت،     جديد و نظام حقوقي رژيم واليت فقيه، نه تنها در محكمه
بلكه دستگيرشدگان و متهمان پيش از صدور راي قاضي مجرم شـنـاخـتـه شـده و          
مشخصات آنان در مقام مرتكبِ جرم و تخلف انتشار وسيع بيروني پيدا مي كند. دراين  

، از قول رييس سابق اتحاديه سراسري كانـون وكـالي     90اسفند ماه  3زمينه ايسنا، 
يك تحولي كه در قانون جـديـد مـجـازات       ” گزارش داد:   -اسكودا-دادگستري ايران

اسالمي اعمال شده ... اين است كه شوراي نگهبان ماده اي را كه در آن مقـر شـده        
بود كه انتشار مشخصات اسامي متهمان پيش از قطعيت حكم ممنوع اسـت، هـمـان      

آيين دادرسي كيفري فعلي آمده را حذف كرده است، بنـابـرايـن     188طور كه در ماده 
اين موضوع مي تواند به اين صورت باشد كه از اين به بعد مشخصات متهمان را مـي  

يكـي  “  توانند قبل از قطعيت حكم منتشر كنند كه به نظر بنده اين كار درستي نيست. 
از موردهاي بحث برانگيز قانون جديد مجازات اسالمي، حكم ضد انساني سنـگـسـار    
است. در تبليغات رسمي حكومتي اين گونه وانمود مي شود كه حكم سنگسار، يا بـه     
عبارت فقهي: رجم، از قانون مجازات اسالمي حذف شده اسـت. امـا گـروهـي از               
كارشناسان حقوقي و وكالي مستقل اعتقاد دارند كه، مجازات سنگسار در قانون جديد 

هاي گوناگون حفظ شده و قانونگذار به طورعمد ضمن بـازي و       نيز زير  پوشش ماده
هاي فقهي و حقوقي كوشيده است اين مجازات قرون وسطايـي، ضـد      مانور با عبارت

انساني، و غير قابل پذيرش را در قانون جديد مجازات اسالمي بگنـجـانـد. روزنـامـه         
آيا واقعا رجم از قانون مجازات ” ،  در اين باره از جمله نوشت:  90اسفند ماه 13اعتماد، 

حذف شده است؟ ... چندي پيش يكي از مهمترين قوانين كشور پـس از رفـت و              
آمدهاي مكرر بين مجلس و شوراي نگهبان به تاييد شورا رسيد ... تصويب اين قانون    
كه جزو قوانين مادر محسوب مي شود، بي شك يكي از بزرگترين اتـفـاقـات عـالـم        
حقوق است كه متاسفانه خبر تصويب آن در هياهو و جنجال هاي سياسي گم شد ...     
مهم ترين خبري كه از تصويب اين قانون در فضاي رسانه يي مخابره شـد، حـذف       
مجازات سنگسار از اين قانون است ... آنچه مي خواهيم دراينجا به آن اشاره كـنـيـم،       
اين است كه آيا واقعا مجازات رجم از قانون حذف شده وديگر مجازات سنگسار مـورد  

غـيـر   “  زناي” حكم قرار نگرفته و در كشور اجرا نخواهد شد؟ ... قانونگذار تنها در باره    
محصن با صراحت اعالم مجازات كرده (حد و شالق) و مجازات زناي محصن را بـه      
سكوت برگزار كرده و تنها يك حكم كلي بيان كرده است ... قانونگذار در واقع تلويحا    
مجازات زناي محصن را رجم پيش بيني كرده است. علت اين سكوت قـابـل درك        
است. نهادهاي حقوق بشري مجازات رجم را مخالف موازين حقوق بشري مي دانند و  

“ اسـالمـي  ” كشور ايران همواره در اين زمينه تحت فشار بوده ... از سوي ديگر قيـد       
اقتضا دارد  كه در كشور اسالمي مجازات هاي اسالمي اجرا شـود.  “  جمهوري”پس از 

لذا قانون گذار با ناديده انگاشتن اصل قانوني بودن جرم و مجازات خواسته با سكوتـي  
رندانه هم از اجراي حكم ديني پاسداري كند و هم خود را در دام سازمان هاي حقوق 

 “بشري نيندازد.
در هيـچ يـك از        1390به هر روي، قانون مجازات اسالمي مصوبه دي ماه سال 

زمينه ها و موردهاي حقوقي گامي به جلو و در حفاظت و دفاع از حقوق و آزادي هاي 
دمكراتيك فردي و اجتماعي نيست. در اين قانون جديد، متناسب با وضعيت سيـاسـي    
كشور و ژرفش بحران مشروعيت رژيم، سختگيري هاي بيشتري نسبت بـه حـقـوق      
مردم به ويژه مسايل مرتبط با متهمان سياسي، درج گرديده كه كامال بـا هـدف و         

قانون جديد مجازات اسـالمـي،      287انگيزه سياسي بوده است. به طور مثال، در ماده 
هاي اعدام و حبـس   دادگاه ها، خصوصا دادگاه هاي انقالب اسالمي، براي صدور حكم

هاي طوالني مدت به هيچ وجه محدوديت ندارند. اگر تا پيش از تصويب اين قـانـون    
يي  جديد، محكومان و باز داشت شدگان سياسي مي توانستند از ساز و كارهاي حقوقي

نظير تعليق مجازات و آزادي مشروط استفاده كنند، با قانون جديد مجازات اسـالمـي     
اين حقوق از آنان كامال سلب گرديده است. در حقيقت واپس گرايان با تصويب قانون  
جديد مجازات اسالمي به زعم خود هزينه هر گونه فعاليت و مـبـارزه سـيـاسـي و            

اند و مي كوشند از شكل گيري، گسترش، و قوام جنبـش هـاي      اجتماعي را باال برده
 خواهانه و عدالت طلبانه جلوگيري كنند.  اجتماعي و مبارزات سياسي آزادي

تصويب قانون جديد مجازات اسالمي سبب نقض حقوق شنـاخـتـه شـده مـردم،          
تحميل اختناق و واپس گرايي به جامعه، و رواج بي عدالتي حقوقي در سطحـي كـم     
نظير خواهد شد. افشاي ماهيت دستگاه قضاييِ هميار و همكارِ ماشين سـركـوب، و        

هاي ارتجاعي و مغاير با واقعيت هاي زندگي عصر نو، از مبـارزه بـا      مخالفت با قانون
 استبداد و تامين عدالت اجتماعي و آزادي هاي دمكراتيك جدا نيست!
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 اخراج گسترده كارگران در آغاز سال نو 
سال گذشته خورشيدي در حالي جاي خود را بـه      
سال نو سپرد كه هزاران تن از كارگران ميهن مـان،    
به ويژه كارگران قرارداد موقت وسپيد امضـا، شـغـل      
خود را از دست دادند و به صف طويل بيكاران جامعه 

 پرتاب شدند. 
 “صندوق بين المللي پول“از زمان اجراي دستورات 

، هر ساله گروه بزرگي از كـارگـران   “ بانك جهاني“و 
در سراسر كشور با فرا رسيدن سال نو از كـار اخـراج     
مي شوند. رواج قراردادهاي موقت كه همـزمـان بـا       

در دهه هفتاد خـورشـيـدي     “ تعديل اقتصادي“برنامه 
آغاز شد، پايان هر سال را به كابوسي دردناك بـراي    
زحمتكشان بدل كرده است. مطابق آمار منتشرشده از  

نزديك به  1389سوي خبرگزاري ايلنا، در پايان سال 
هزار كارگر اخراج شدند. اين آمار در اسفنـد مـاه       30

 20سال گذشته افزايش يافت. دراين خصوص ايلنـا،     
نگراني هاي ” ، درگزارشي اعالم داشت:  90اسفند ماه 

پايان سال كارگران قرار دادي، با نزديك شـدن بـه       
تعطيالت نوروزي؛ عالوه بر اضطراب افزايش چـنـد     
برابري قيمت كاالها، كارگران قراردادي فشار روانـي  
پايان قرارداد يكساله و احتمال عدم تمديد قـرارداد و    

در ادامه گزارش به “  بيكاري را نيز متحمل مي شوند. 
نقل از رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيـمـانـي،    

حقوق كارگران از نرخ واقعي تورم ” افزوده شده است:  
هميشه يكسال عقب تر است ... با نزديك شدن بـه       
سال جديد كارگران قراردادي با اتـمـام قـرارداد و          

 “بيكاري مواجه هستند.
وضعيت كارگران قرارداد موقت هر سال بدتر شـده  
است و قراردادهاي يك ساله به شش مـاهـه، سـه        
ماهه، يك ماهه، چند روزه، و سپيد امضاء تبديل مـي  
شود. دولت ضد ملي احمدي نژاد با تـدويـن پـيـش        

به سود كالن سـرمـايـه     “ اصالحيه قانون كار“نويس 
داران، اين وضعيت را به مراتب وخيم تر كرده اسـت.  
نكته درخور توجه در قراردادهاي موقت محروم بـودن  
كارگران از بسياري حقوق شناخته شده از قبيل حـق    
بيمه، بازنشستگي، حق اوالد، و نـظـايـر آن اسـت.         
امسال نيز با شروع بهار هزاران كارگر قرارداد موقـت  
اخراج شدند و در انتظار عقد قراردادهاي موقت جديـد  

برنـد.   هايي به مراتب بدتر از گذشته به سر مي با شرط
اين را نيز بايد بـيـفـزايـيـم كـه، اجـراي قـانـون                
هدفمندسازي يارانه ها يا هـمـان جـراحـي بـزرگ          
اقتصادي، كه با حذف يارانه ها آغاز گرديد، بيشتريـن  
تاثير منفي را بر زندگي زحمتكـشـان بـه خصـوص         
كارگران قرارداد موقت باقي گذارده است. بـي شـك      
سال جاري به لحاظ اجراي فاز دوم قانون هدفمنـدي  

هاي بيشتر و ژرف تري براي كارگران پـديـد       مشكل

خواهد آورد، و با توجه به سطح و مـيـزان حـداقـل       
دستمزدها درسال كنوني، زندگـي خـانـواده هـاي         
 كارگري بيش از بيش در چنگال فقر گرفتار مي آيد. 

اجتماعي ضد  -راه مقابله با سياست هاي اقتصادي
مردمي رژيم واليت فقيه و تامين امنيت شغلي تنهـا  
مبارزه سازمان يافته و هوشيارانه با سطح قابل قبـول  

هاي جنبش كارگري و جنبـش   همبستگي بين  صف
 اعتراضي زحمتكشان است!

 
سود جويي و ثروت اندوزي، زير پوشـش  

 موسسه هاي خيريه  
گسترش موقوفات، رواج موسسه هاي خيريه كـه    
به امور مالي و تجاري مشغولند، و رشد سـرطـانـي      
صندوق هاي قرض الحسنه، از ويژگي هاي سه دهه 
اخير حيات جمهوري اسالمي است. اين نوع نهادها و  
موسسه ها به ويژه در چند سال اخير، با حمايت هاي 

امنيتـي،   -آشكار و پنهان دولت و ارگان هاي نظامي
هاي هنگفتي از پـول، خـارج از        برابعاد فعاليت هاي غير قانوني و سودجويانه خود افزوده اند. مبلغ 

ترين كنترل و نظارت، از سوي موقوفات، موسسه هاي خيريه، و صنـدوق   سيستم بانكي و بدون كم
يي از قبيل مستغالت، زمين، خريد و فروش ارز و سكه،  هاي قرض الحسنه در امور تجاري و داللي

واردات قاچاق، و نيز سيستم توزيع كشور در جريان است و سودهاي كالني را به جيب گردانندگـان  
 و حاميان چنين موسسه هايي سرازير كرده و مي كند. 

فعاليت سياسي و اقتـصـادي   ” ،  در يك گزارش خبري نوشت:  90اسفند ماه  16خبرگزاري مهر، 
برخي سودجويان در سايه موسسه هاي خيريه؛ موسسه هاي خيريه درحالي به پشتوانه اعتماد مردم 
به پايگاهي براي جذب و توزيع نذورات و صدقات ميان نيازمندان تبديل شده اند كـه خـالهـاي        
قانوني و نظارت ناكافي موجب سودجويي برخي افراد ... دراين مراكز شده است ... امروز شاهد آن         
هستيم كه وزارت ورزش و جوانان يا همان سازمان ملي جوانان سابق، سازمان بهزيستي و وزارت   
كشور هم مي توانند دركنار نيروي انتظامي مجوز ايجاد خيريه صادر كنند ... اين امر موجب شده تا    
بيش از صدها هزار خيريه در سطح كشور فعاليت كنند ... متولي نظارت بر خيريه ها ... كه در ايـن        
آشفته بازار سوداگري مي كنند كدام سازمان است. برخي كارگاه هاي سازنده صـنـدوق صـدقـات        

ميليون تومان صندوق صدقه مي سازند. نكته قـابـل تـامـل         500برخي خيريه ها ساالنه بيش از 
اينجاست كه گروهي از مديران عامل خيريه هاي سودجو كارگاه هاي ساخت صندوق ها صدقـات  

، كبابي هم به سيخ مي زنند ... گروهي    “ ثواب”را به نام ديگري و به كام خود ايجاد كرده و در كنار 
ديگر هم با نام هاي متبرك ائمه خيريه هايي علم كرده و در پشت آن فعاليت هاي اقتـصـادي و     

يكي از پر نفوذترين بنيادهاي انگلي كه در امور صدقات و خيـريـه   “  سياسي خود را دنبال مي كنند.
هزار صندوق صدقات و  450فعال است، كميته امداد خميني است. اين كميته فقط در تهران داراي  

هاي گوناگون خيريه است و ساالنه عالوه بر دريافت بودجه دولتي، ميلياردها تومان درآمـد   موسسه
از خيريه و صدقات به چنگ مي آورد. موسسه هاي خيريه نيروي انتظامي، بسـيـج، و مـوسـسـه          

ها تومان از  اند كه ساالنه ميليون پژوهشي خميني وابسته به مصباح يزدي نيز از ديگر موسسه هايي
 كنند و آن را درچرخه داللي به كار مي گيرند.  راه صدقات درآمد كسب مي

تمامي اين موسسه هاي سوداگر زير پوشش خيريه، بخشي از درآمد هاي خود را به ولي فقيه و   
 ديگر روحانيون حكومتي پرداخت مي كنند.

صندوق هاي قرض الحسنه نيز موقعيت مشابهي با موسسه هاي خيريـه در غـارت و ثـروت            
نزديـك  ” ، گزارش داد:  90اسفند ماه  13اندوزي و دزدي ثروت ملي بر عهده دارند. روزنامه اعتماد،  

درصد كل نقدينگي كشور در دست هشت هزار صندوق قرض الحسنه اي است كـه مـجـوز       5به 
هزار ميليارد تومان است ... به دليل اينكه ايـن        15بانك مركزي را ندارند. سرمايه اين صندوق ها  

صندوق ها با نظارت بانك مركزي فعاليت نمي كنند، حجم نقدينگي را به شـدت افـزايـش مـي         
دهند ... و با نقدينگي پنهاني كه ايجاد مي كنند، اثري به شدت تورم زا خواهند داشـت. صـنـدوق          
هاي بزرگ قرض الحسنه، متعلق به گروه هاي نظامي، انتظامي يا امنيتي هستند كه حتي بسيـاري  
از آنها، فعاليت پنهان دارند و نتيجه هم آنكه عالقه يي ندارند كه تحت نظارت بانك مركزي قـرار    

 “ بگيرند.
هـاي رواج       ثروت اندوزي اين نوع موسسه ها و صندوق هاي قرض الحسنه خود يكي از دليـل 

داللي و واسطه گري، بي قانوني، و در نهايت تحميل فقر سياه به اكثـريـت جـامـعـه بـه ويـژه              
زحمتكشان شهر و روستا است. هيچ يك از موسسه هاي خيريه، موقوفات، و صندوق هاي قرضـي   
الحسنه بدون حمايت موثر حكومتي قادر به فعاليت نيستند. سررشته بسياري از سـوداگـري هـاي       

 كنوني به ماهيت رژيم واليت فقيه و خصلت واپس مانده و انگلي آن مربوط بوده و هست!
 

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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 دولت احمدي نژاد، زمين خواري، و تخريب محيط زيست

 
نظامي از يك سـو و     -جدال ميان دولت احمدي نژاد و نهادهاي امنيتي

سازمان حفاظت از محيط زيست و مدافعان نگهداري محيط زيست كشـور  
از ديگر سو، بازتاب گسترده اي در رسانه هاي همگاني داشت. دولت ضـد     
ملي احمدي نژاد با همياري شركت هاي وابسته بـه سـپـاه، بسـيـج، و            

هاي مختلف كشور بـه   در نقطه“  مسكن مهر” بنيادهاي انگلي براي ساخت 
هاي حفاظت شده محيط زيست دستبرد زده است.  روزنامه شـرق،      منطقه

درگيري بين گارد محيـط زيسـت و       ” سفند ماه سال گذشته، گزارش داد:  
هكتـار از اراضـي        240مسكن مهر باال گرفت. در حالي كه هنوز تكليف  

مورد اختالف پارك ملي سرخه حصار بين سازمان محيط زيست و تعاونـي  
سال همچنان مشخـص نشـده،      26مسكن وزارت جهاد كشاورزي بعد از 

هكتار از اراضي منطقه حفاظت شده جاجرود و    740اين بار خبر از تصرف 
حريم پارك ملي خجير در همسايگي تهران به بهانه ساخت مسكن مهر به 
گوش مي رسد. بر اساس گزارش فعاالن محيـط زيسـت در انـجـمـن             
پايشگران حامي محيط زيست ايران، ده ها دستگاه لـودر و بـولـدوزر و          
ماشين آالت سنگين وابسته به شركت عمران پرديس در چند روز گذشتـه  
وارد منطقه حفاظت شده جاجرود شدند تا نسبت به ايجاد جاده دستـرسـي   

هكتار از اراضي بكر اين منطقه اقدام  740براي ساخت شهرك وياليي در 
 “ كنند.

منطقه حفاظت شده جاجرود و پارك هاي ملي خجير و سـرخـه حصـار      
هاي قانوني و تـايـيـد يـونسـكـو، جـزو             بيش از سه دهه پيش با مصوبه

هاي منحصر بـه فـرد        هاي حفاظت شده ايران بوده و داراي ذخيره منطقه
اند. در اعتراض به اين اقدام دولت و شركت هاي وابستـه    گياهي و جانوري

به بنيادهاي انگلي و سپاه پاسداران، جمعي از استادان، متـخـصـصـان، و       
يي، ضمن محكـوم   فعاالن و كارشناسان محيط زيست ايران با صدور بيانيه

هاي حفاظت شده و محيط زيست كشـور خـاطـر       كردن دستبرد به منطقه
پارك ملي خجير و سرخه حصار و منطقه حفـاظـت شـده      ” نشان ساختند:  

هزار هكتار در جنب كالن شهر تهران قرا رگرفته كه  71جاجرود با وسعت 
نمونه كم نظيري از ارزش هاي زيستي اقليم منطقه تهـران اسـت. ايـن         
مناطق تعدادي از بكر ترين، نادر ترين و ارزشمندترين اكوسيسـتـم هـاي      
طبيعي استپي، بيشه اي، كوهستاني و دشتي كشور را در حد فاصل سلسلـه  
جبال البرز مركزي تا اتصال به بخش هاي هموار و تپه ماهوري منـطـقـه    
ايرانو توراني ورامين در خود جاي داده و خصلت زيستگاه هاي اكوتون يـا    
انتقالي را دارد كه موجب ارزشمندي كم نظير و اهميت آن شده اسـت ...        

“ تجاوز آشكار به مرزهاي پارك ملي خجير قانون شكني مـطـلـق اسـت.       
روزنامه شرق نيز ضمن درج اعتراض گروهي از كارشناسان محيط زيسـت  
به اقدام غير قانوني دولت، در باره اهميت اين منطقه حفاظت شده نوشـت:  

محلي كه در دست تخريب است در دره بهشت يعني مهم ترين كـريـدور   ” 
مهاجرتي حيات وحش و در با ارزش ترين مراتع درجه يك منطـقـه قـرار      
گرفته است. اين منطقه در مطالعات سازمان محيط زيست به دليل ارزش    
هاي بي همتاي زيستي اش در زون (محدوده) حفاظت و سپر بـازدارنـده       
قرار دارد ... بايد يادآور شد كه هم مرز بودن اين محدوده با پـارك مـلـي         
خجير كه قديمي ترين منطقه حفاظت شده ايران و جهان است در جـنـب   
جنگل هاي بنه يا پسته وحشي كه تنها باقي مانده هاي اين جنگل هـاي    
طبيعي در جنب كالنشهر تهران است، نشان دهنده فاجعه بار بـودن ايـن     

 “اقدام است.
تخريب محيط زيست منحصر به فرد ايران، با ماهيت انگلـي و واپـس       
مانده رژيم واليت فقيه پيوند مستقيم و تنگاتنگ دارد. درسال هاي اخـيـر    

هاي حفاظت شده، درياچه ها، رودها، تاالب ها، و پـارك     بسياري از منطقه
هاي ملي منحصر بفرد كشور عرصه تاخت و تاز زمين خواران، دالل ها، و   
شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران و بنيادهاي انگلي شده است. دامنه و  
ابعاد تخريب محيط زيست ايران طي حيات رژيم واليت فقيه در تـاريـخ       

 معاصر ميهن ما بي سابقه است!

 رويدادهاي ايران ... ادامه 

صد و يكمين سالگرد برگزاري روز جهاني زن با شركت فعالين جنبش زنـان،  
در لندن،  برگزار شد. در كتابخانه ي تاريخي ماركس، سمينـاري بـه دعـوت         
كميته ي زنان كميته ي هم آهنگ كننده ي احزاب كمونيست، در بريتانـيـا ،     
برگزار شد. زنان مترقي سازمانهاي مختلف محلي و بين المللي در اين جـلـسـه     
گرد هم آمدند. در اين سمينار نمايندگان سازمان هاي زنـان از بـنـگـالدش،          
بريتانيا، يونان، هندوستان، ايران، عراق، پاكستان شركت كرده و مقاله هاي پـر  

زندگي سخت زنان بازمانـدگـان   ” باري ارائه دادند. اين مقاالت عبارت بودند از:   
،  توسط روشن جهان سيمي “ حمالت توسط اسيد و متن سياسي ـ اجتماعي آن

، توسط مري ديويـس، از حـزب       “ زن و طبقه” از  حزب كمونيست بنگالدش؛ 
، توسط لـولـي     “ زنان و مبارزه ي طبقاتي: تجربه ي يونان ” كمونيست بريتانيا؛ 

نقش زنان هندي در جنبش طبقه ي كـارگـر   ” گكوما از حزب كمونيست يونان، 
؛ “ ،  توسط جوگيندر بينز از جمعيت كمونيست هاي هنـدي “ بريتانيا و بين الملل

“ جنبش زنان ايران براي پيشرفت و تساوي ـ و آرمان هاي سوسـيـالـيـسـم     “ و
 توسط آذر سپهراز تشكيالت دمكراتيك زنان ايران.

به دنبال مقاالت ارائه شده شركت كنندگان در مورد زندگي و مبارزات زنـان   
 درشرايط دشوار و متفاوت كشورهاي مختلف بحث و گفتگو كردند.  

آذر سپهر، نماينده تشكيالت دموكراتيك زنان ايران،  در سخنراني خـود بـا     
اشاره به تاريخ مبارزاتي زنان ايران از زمان انقالب مشروطه تا انقالب بهمن و   
ضمن اشاره به مرحله رشد كنوني ميهن ما و نـيـاز جـامـعـه بـه تـحـوالت               
دموكراتيك از نبرد صد ساله زنان ايراني براي رهايي از ستم جنسيتي و طبقاتي 
سخن گفت. سخنران ضمن اشاره به نقش نيروهـاي مـتـرقـي و جـنـبـش               
كمونيستي در بردن انديشه هاي مترقي به درون جامعه عقب مانـده و اسـيـر        
انديشه هاي قرون وسطايي بر ضرورت پيشبرد مبارزه مستقل زنان در ميهن ما 
و در عين حال پيوند نيرومند اين جنبش با ديگر جنبش هاي اجتماعي، از جمله 
جنبش كارگري و جوانان و دانشجويان تأكيد كرد. آذر سپهر سپس ضمن اشاره  
به اهميت مقاومت و نقش زنان در برهه هاي مهم جنبش مردمي ميـهـنـمـان     

خرداد و كارزار يك ميليون امضاء و اعتراضات عليه كودتـاي   22مانند انتخابات 
،  از همبستگي همه نيروهاي مترقي جهان، خصوصـاً زنـان     88انتخاباتي سال 

 مترقي از پيكار مردم ميهن ما تشكر كرد.
پس از اتمام سمينار، جشن روزجهاني زن با حضور تعداد زيادي از شـركـت     
كنندگان از كشورهاي مختلف آغاز شد. در اين جشن، نمايندگان تشـكـيـالت       
دمكراتيك زنان ايران، ليگ زنان عراق، جمعيت زنان هندي، حزب كمونيـسـت   
بنگالدش، و حزب كمونيست يونان روز جهاني زن را تبريك گفته به اهمـيـت   

 همبستگي جهاني براي رفع استثمار و سوسياليسم تاكيد كردند. 
نمايندهء تشكيالت دمكراتيك زنان ايران در ضمن افشاء رژيم جـمـهـوري     

 اسالمي، هر گونه حملهء نظامي عليه ايران را محكوم كرد. 
جشن روزجهاني زن با آوازهاي زيباي انقالبي توسط زنان مترقي بنگـالدش،  
تركيه و بريتانيا غناي فرهنگي خود را به نمايش گذاشت و با سرود انترناسيونال 

 پايان يافت.

صد و يكمين سالگرد برگزاري روز 
 جهاني زن در كتابخانه ماركس 
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كند از    است. آنچه ولي فقيه مظهر اقتدار رژيم استبدادي معرفي مي           
تقلبي نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي است كه        “  انتخابات”جمله  

حتي به اعتراف شماري از نامزدهاي مورد تأييد رژيم  نمايشي از                
هاي خريداري شده     پيش تدارك ديده شده بود كه در آن صندوق           

هاي امنيتي    هاي از پيش آماده شده توسط ارگان         رأي و يا صندوق   
قرائت “  آراي انتخاباتي ”رژيم به جاي راي واقعي مردم به عنوان            

شدند. شناسنامه مزدوران برگمارده به مجلس آينده نشانگر ماهيت           
و هدف رژيم از برگزاري آن      “  انتخابات”عميقاً ضد مردمي و امنيتي      

بود. خامنه اي پيش از انجام انتخابات تقلبي و فرمايشي رسماً به                
هاي مختلف حاكميت گوشزد كرده بود كه آنچه به نام                    جناح

شود يك چالش امنيتي است، و از اين           مجلس برگزار مي  “  انتخابات”
“ پيروزمند”بايد در خدمت برگزاري        هاي رژيم مي    روي، تمام امكان  

بهمن ماه    24اين مهم قرار گيرد. بي جهت نبود كه روزنامه كيهان،            
سال گذشته، يعني در آستانه انتخابات فرمايشي، با دروغ پردازي و              

خود نوشته بود:   “  يادداشت روز ”جو سازي به ضد جنبش مردمي، در         
جنايت بزرگ و پاك نشدني فتنه اين بود كه قرار بود دشمن نااميد              ”

ناكار آمدي    87را اميدوار كند . فرآيند فشار بر ايران را كه در سال               
آن آشكار شده و تقربيا از روي ميز حذف شده بود مجدداً به روي ميز      

به اين طرف كل ماجراي هماوردي         1389بازگرداند. از اوايل سال      
راهبردي ايران و غرب در اين جمله قابل خالصه سازي است كه                

را مجدداً احيا كرده و بي ثباتي سياسي در            88خواهد فتنه     غرب مي 
 88هاي پروژه سال       ايران را به شكل جديد طوري كه فاقد ضعف          

 “ باشد، بازسازي نمايد.
از “  قدر قدرتي ”نشان داد كه برخالف اعالم         1390حوادث سال   

سوي ارتجاع، سران رژيم واليت فقيه به شدت از اوج گيري مجدد              
اند بر بحران ذاتي       جنبش مردمي در هراسند و نه تنها نتوانسته           

حاكميت كنوني غلبه كنند بلكه با پديد آمدن شكاف هاي جديد در              
هاي جدي    صف نيروهاي شركت كننده در حاكميت در مقابل چالش         

هاي ايجاد شده در صف حاكميت، از         و جديدي قرار گرفته اند. شكاف     
و “  غنايم”هاي احمدي نژاد با ولي فقيه سر تقسيم              جمله اختالف 

هاي سياسي و امنيتي كشور و          غارت منابع ملي و كنترل شريان       
كشيده شدن اين اختالفات به نهادهاي ديگر، از جمله مجلس،                
نشانگر بنيان متزلزل و بي ثابتي رژيم و تالش آن براي انحصار                 

اقتصادي در دست عده اي بيش از          -بيش از پيش قدرت سياسي      
پيش معدود و محدود به خامنه اي، نزديكان او و سران درجه اول                

 سپاه و نيروهاي امنيتي است.
هاي رهبري رژيم واليت فقيه براي برون           يكي ديگر از  هدف     

رفت از بحران كنوني حذف جنبش مردمي و ايجاد شكاف در ميان              
ها بر ضد     هاي اين جنبش است. از همان فرداي خيزش توده            صف

كودتاي انتخاباتي، ارتجاع تمام مساعي خود را براي ايجاد تفرقه و              
جدا كردن اجزاي مختلف جنبش به كار برد. امروز نيز اين سياست با             

شود. در    دستاويز قرار دادن خطر خارجي با جديت دنبال شده و مي            
ها، راهبرد، و برنامه      اين خصوص بايد تاكيد كنيم كه، اتفاقاً سياست        

هاي ارتجاع حاكم و در رأس همه ولي فقيه است كه امنيت و منافع               
كند و ميهن ما را در معرض مداخله خارجي            ملي كشور را تهديد مي    

دهد. اين نكته نيز بر كسي پوشيده نيست كه، ميان                   قرار مي 
امپرياليسم و ارتجاع بر سر حذف جنبش مردمي توافق اصولي وجود            
دارد. در تمام طول سال گذشته شاهد هم سويي و هماهنگي مستقيم            

ها و    و غير مستقيم ميان امپرياليسم و ارتجاع براي حذف حزب              
نيروهاي راستين مدافع آزادي، عدالت اجتماعي، و حق حاكميت ملي           

 بوديم. 
حزب ما در طول ساليان اخير، خصوصًا از زمان تجربه دوم خرداد              
به اين سو، همواره بر ضرورت اتكا به جنبش مردم و به ميدان                   

ها براي تغيير توازن قوا به سود مدافعان استقالل،                كشيدن توده 
آزادي، و سربلندي كشور در مقابل استبداد واليي تاكيد داشته است.            

دهيِ   خواه قادر به سازمان     بدون وحدت و اتحاد عمل، نيروهاي آزادي      
ها نخواهند بود. ضعف عمده جنبش، كه به             جنبش اعتراضي توده  

كند، همانا پراكندگي و عدم       شكل نگران كننده اي در ماه هاي اخير خود نمايي مي           ... ادامه سياست هاي ارتجاعي حاكم
هاي كنوني كشور     هاي مبارزاتي منطبق بر واقعيت      توافق بر سر شعارها و تاكتيك      

دهد و هم در مقابل       است. اين امر هم در تقابل با استبداد واليي خود را نشان مي             
 پروژه آلترناتيو سازي امپرياليستي قابل رويت است.   

وظيفه فوري و مبرم جنبش مردمي در لحظه كنوني حركت سنجيده، آگاهانه، و              
دقيق محاسبه شده به سمت بازسازي پشتوانه اجتماعيِ جنبشِ دمكراتيك و                  

دهيِ جنبش مردمي با ارايه شعارها، سياست و           خواهانه كشور  يعني: سازمان      آزادي
گرايان به موازات تشديد       بينانه است. واپس     هاي موثر و واقع      برنامه و تاكتيك   

كارگيري فشار فزاينده به جنبش مردمي و در عين تكرار شعارهاي                 سركوب و به  
اند كه در صورت احساس خطر جدي در زمينه          نشانده داده“ ضد استكباري”دروغين 

اند تا به سمت ترميم مناسبات خود با غرب بر پايه سياست               ادامه حاكميتشان آماده  
حركت  كنند. برنامه خصوصي سازي صنعت ملي نفت، اجراي فاز              “  حفظ نظام “

ها و بيمه هاي      دوم برنامه آزاد سازي اقتصادي، فراهم ساختن امكان حضور بانك          
تواند از جمله مانورهاي رژيم در راستاي سياست ترميم               خارجي در كشور، مي    

مناسبات با غرب و تحكيم رشته هاي پيوند خود با سرمايه داري جهاني به زيان                  
 حقوق و منافع ملي كشور باشد. 

، سالي خواهد بود كه     1391در انتها اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه سال            
رژيم برنامه جانشين سازي احمدي نژاد را  تدارك و اجرا خواهد كرد. حوادث هفته                

و از جمله حضور احمدي نژاد در مجلس و برخور به شدت                1390هاي آخر سال    
هاي او را بايد در اين راستا           زننده و توهين آميز او با نمايندگان حاضر و پاسخ            

ارزيابي كرد. در عين حال آنچه در مجلس هنگام طرح پرسش از رييس جمهوري                
برگمارده ولي فقيه اتفاق افتاد از سويي ماهيت مجلسي را به نمايش گذاشت كه از                

ترين اراده اي ندارد و از ديگر سو  نمايشگر تمركز  انحصار قدرت سياسي                  خود كم 
 در دست ولي فقيه و انصار او بود. 

وظيفه مبرم همه مبارزان راستين ترقي خواه و ضد استبداد ميهن ما، بازسازي                
ها، و تقويت حضور مردم در صحنه           جنبش اعتراضي، تكيه به توان اليزال توده        

سياسي كشور است. سال دشواري پيش روي ماست. فقط و فقط در پرتو اتحاد                  
هاي ارتجاع، تجاوزگري، و       توان با سياست     ها مي   عمل و تكيه به جنبش توده       

 مداخله جويي امپرياليسم مقابله و مبارزه كرد!
  

براي پايان دادن به محـرومـيـت و      “  منشور زنان“هايي است كه در  شود، خواست
تنها با آنچه صاحبان قدرت بر سـر مـا      كشي جنسيتي منظور شده است. ما نه  بهره
در عين حال، فقط به پيكار  -كه خود عرصه پيكار مهمي است -آورند مخالفيم مي

يي شورشـي بـيـشـتـر         كنيم، زيرا در آن صورت جز عده با نظم موجود بسنده نمي
يي است عـادالنـه و مـنـصـفـانـه و                 آينده خواهيم مينخواهيم بود. آنچه ما  

 سازد. سوسياليستي؛ و اين آن چيزي است كه ما را براي تغيير نيرويي پرتوان مي
ايـم،   طور كه در بيش از صد سال گذشته كرده ن امسال هم در روز جهاني زن، هما

دستاوردهاي گذشته زنان و مبارزات كنوني آنان را براي رهـايـي از بـنـدهـاي            
گيريم. از شـجـاعـت          داريم و جشن مي كشي، ستم، و خودكامگي گرامي مي بهره

تـريـن      كنيم؛ و آناني را كه حتي از پارسال تا امروز، به خشـن    چنان زناني ياد مي
طلب زنان را خاموش كنند اند نداي حق اند و سعي داشته وجهي به زنان تعدي كرده

 -از جمله در بحرين، مصر، ايران، سودان، سوريه، و بسياري كشورهاي ديـگـر     -
كنيم. اما زنان ساكت نخواهند نشست. زنان در قلبِ مبارزه بـه هـدف        محكوم مي
خواهانه در سراسر جهان جاي دارند. پيكار آنان بـراي آيـنـده        هاي ترقي دگرگوني

 بهتر، پيكار همه ماست.

 ... ادامه زنان در قلب مبارزه 

 سپاس
هاي تبريك و  به مناسبت فرا رسيدن نوروز و سال نو شمار زيادي پيام

و دبيرخانه كميته مركزي حزب مان رسيده “ نامه مردم”شادباش به دفتر 
كنيم  است كه بدين وسيله از همه رفقا، هواداران و دوستان حزب تشكر مي

و براي همه توده اي ها و همه مردم ميهن مان سالي سرشار از موفقيت و 
 پيروزي آرزومنديم.
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 : زنان در قلبِ مبارزه در راه
 خواهانه  هاي ترقي دگرگوني

 در جهان!
رسد، ما به وضعيت زنان و مبارزه آنـان بـراي        هر سال كه روز جهاني زن فرا مي

هـاي     كنيم. پيروزي در اين مبارزه به چيزي بيش از اقـدام     تغيير توجه خاصي مي
تـر از       يـي ژرف      دهنده نياز دارد. آنچه به آن نياز است، وارسيِ  ظاهري و تسكين

كشي از آنان، و شناخت گـزيـنـه       هاي محروميت زنان و سوء استفاده و بهره علت
بهتري است كه ساختار آن بر پايه نظم اجتماعي و اقتصادي كامال متفاوتي قـرار    

هاي بسياري درباره اوضاع و احوال و شرايط زنـدگـي    داشته باشد. هر سال گزارش 
ها ممكن است ديگر براي مـا   شود. اگرچه محتواي اين گزارش زنان دنيا منتشر مي

هايي كه در دوازده    اند. گزارش  ترديد هنوز تكان دهنده تازگي نداشته باشند، اما بي
اند نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. در ايـن زمـيـنـه سـه            ماه گذشته منتشر شده

 گزارش قابل توجه است: 
(اواخر خـرداد    2011است كه در ميانه ژوئن “  رويترز -بنياد تامسون“يكي گزارش 

) منتشر شد كه در آن نتيجه بررسي آماري اين نهاد درباره بدترين كشورها  90ماه 
براي زندگي زنان بازتاب يافته است. افغانستان در صدر فهرست اين كشورها قـرار   

پايتخت تـجـاوز بـه        ” دارد، و در پي آن، جمهوري دموكراتيك كنگو است كه به 
معروف شده است، و پس از اين دو، پاكستان، هندوستان، و سـومـالـي در      “  زنان
ترين كاري كه يـك زن     ها بدترين و خطرناك هاي بعدي قرار دارند، كه در آن رده

هاي زنان،  ها و دشواري ممكن است مرتكب شود، اين است كه آبستن شود. مسئله 
نبـود  ” ها توجه شده است، شامل فقرِ فرساينده و ويرانگر،  كه در اين گزارش به آن

، ازدواجِ كودكان، ازدواجِ اجباري، قتل بر سر جهيزيه، “ تقريباً كامل حقوقِ اقتصادي
كشي، ختنه دختران، خريد و فروشِ زنان  جنين و كودك ، سقط“ هاي ناموسي قتل” 

و دختران براي فحشا، دسترسي نداشتن به بهداشت و درمانِ مناسب، ميزانِ بسيار 
زن، يـك زن)،      11باالي مرگ و مير زنان در هنگام زايمان (در افغانستان، از هر  

هراساندن، تهديد، و كشتنِ زناني كه در زندگي اجتماعي و دولتي نقشي به عهـده  
هاي بدني از قبيل: اسيدپاشي، سنگـسـار     “ مجازات” گيرند، و باالخره،  دارند و يا مي

هـاي     شوند. و البته بايد گفت كه، اين اقـدام   كردن، تجاوز و شكنجه، را شامل مي
 شود. برده محدود نمي خوفناك به كشورهاي نام

بـا عـنـوان:      “  زنان سازمان ملل مـتـحـد     “بنياد  نخستين گزارش نهاد تازه       
به سوي جهاني كـه در    ” و عنوان فرعي:  “  پيشرفت زنان جهان: به دنبال عدالت ” 

 2011، در مـاه ژويـيـه          “ آن زنان فارغ از خشونت، فقر، و نابرابري زندگي كنند
گزارش پيشرفت جهـان ” با عنوان:  “  بانك جهاني“) منتشر شد. گزارش   90(تيرماه  

)90مـاه     (آذر/دي   2011 نيز در ماه دسامبر “  : برابري جنسيتي و پيشرفت 2012  -
زنان سازمان “اند. گزارش   هايي خواندني و آگاهي دهنده منتشر شد. هر دو، گزارش 

ها زن و دختر در سراسر  گيرد كه: عدالت براي ميليون  چنين نتيجه مي“  ملل متحد
دنيا دور از دسترس است. زنان در خانه در معرض خشونت و اذيـت و آزار قـرار          

ميليون نـفـر)      600دارند، ضمن اينكه در محل كار نيز نيمي از زنان دنيا (بيش از  
هاي مشابهي را  نيز يافته“  بانك جهاني“داراي هيچ حق و حقوقي نيستند. گزارش  

انـد،     دهد. زنان در روند استخدام و نيز در محل كار دستخوش تبعيـض   بازتاب مي
هاي كمتري هسـتـنـد.       حقوق و دستمزدشان كمتر از مردان است، و مالك دارايي

گيرند، و هم كـارهـاي    زنان، هم شغلِ بيرون از خانه دارند كه در ازاي آن مزد مي
گيرند. همچنين، زنان بيشتر از مـردان در      كنند كه مزدي براي آن نمي خانه را مي

 معرض خطر بيماري و مرگ زودرس قرار دارند.
دانيم كه چـنـيـن       ويژه دردآور و اذيت كننده است، اين است كه خوب مي آنچه به

هـا و فـنـاوري         تواند وضعيتي غير از اين باشد. منبع  وضعيتي ناگزير نيست، و مي
فراواني به منظور هموار كردن راه رسيدن به بـرابـري و عـدالـت وجـود دارد.              

صراحت به كُند بـودنِ رونـد      هاي منتشر شده درباره وضعيت زنان، همه به گزارش
هاي صورت گرفته در امر بهبود وضعيت زنان اشاره دارند، و اينكه با ايـن   پيشرفت

پشتي، زمان درازي طول خواهد كشيد تا بتوان تغييري در وضعيت زنـان   روند الك
ايجاد كرد. بايد گفت كه اين نگرش، به معناي درك نـكـردنِ اوضـاع اسـت.              

دهـد   جا زنان را مورد تبعيض و ستم قرار مي داري آگاهانه و دانسته در همه سرمايه

ها وابسـتـه    كشي كند. خود وجود اين نظام به اين تبعيض  تا از آنان بهره
است. افزون بر اين، زنان و كودكان محروم، فقير و تـنـگـدسـت، و            

هـاي     تناسبي قرباني جنگ، قحطـي، و بـال       سركوب شده، به طور بي
 اند. گوناگون  طبيعي و اجتماعي

كه البته براي  -ها هم به كار گرفته شوند ترين فناوري حتي اگر پيشرفته
بهبود بهداشت و درمان و رفاه و زندگي زنان بايد هم به كـار گـرفـتـه       

هـا خـواهـد       باز هم تبعيض جنسي وسيله خونبارترين سودورزي -شوند
، نشـان       انتخاب غيرطبيـعـي  در كتابش به نام  “  مارا هويستندال” بود.  
هـا دالر بـراي        هاي غربي ميليون ها و دولت دهد كه چگونه شركت مي

جـنـيـن     هاي تشخيص و وارسي جنين و امـر سـقـط          صدور دستگاه
 -ها سـودآور اسـت     كه البته بسيار هم براي آن -اند گذاري كرده سرمايه

جنين و مرگ و مير مادران  اما خود پيوند مستقيم با ميزان فزاينده سقط
 در هنگام زايمان دارند.

در كشور بريتانيا هم آمار تكان دهنده است. در اين كشور كه ششمـيـن    
كشور ثروتمند دنياست، در مقايسه با مردان، شمار بيشتري از زنـان در    

و پول كـافـي، هـم       -ويژه در ميان بازنشستگان به -برند فقر به سر مي
براي غذا و هم براي سرپناه ندارند؛ بيكاري زنان در بيست و پنج سـال    
گذشته در باالترين ميزان است، و چهار ميليون كودك در فقـر بـزرگ     

، در بريتانـيـا از هـر        “ ياري زنان” شوند. بر اساس آمارهاي سازمان   مي
چهار زن، يك زن در طول عمرش مورد اذيت و آزار بدني و جنسي قرار 

مورد قاچاق زنـان و دخـتـران         5000كم  گيرد. در اين كشور دست  مي
اندركار،  شناسايي و گزارش شده است، و به نظر خيلي از نهادهاي دست

تر است. به گـزارش يـكـي از            يي از يك فاجعه بزرگ اين فقط گوشه
اصطـالح   هاي به هاي حقوق زنان، در سال گذشته ميزان جنايت سازمان

ربايي، ازدواج اجباري، كتـك زدن،     از جمله آدم -در جهان] “[  ناموسي” 
درصد افزايش داشتـه اسـت.و       47 -ختنه كردن زنان و دختران، و قتل

حاال هم با انداختن بار پرداخت هزينـه بـحـران اقـتـصـادي جـاري               
داري به گردن زحمتكشان، كه هيچ نقشي در ايجاداين بـحـران    سرمايه
شود. نخستيـن قـربـانـيـان          اند، وضع از آن هم كه بود بدتر مي نداشته

هـاي دولـت        سـازي    كاهش و قطع خدمات اجتماعي و خصـوصـي      
“ انجمن فاوسـت “اند.   ليبرال دموكرات كنوني بريتانيا، زنان -كار محافظه

اند كـه نشـان        شاهدهاي فراواني ارائه داده“  گروه بودجه ملي زنان“و 
 142درصدي بودجه خدمات همـگـانـي (       70كم  دهد كاهش دست مي

ميليارد پوند) بر روي زندگي زنان اثرگذار بوده است. از جمله اين مـوارد    
هاي دولـتـي، كـاهـش        زن تنها در شغل 473/000توان به بيكاري  مي

هـا، و       ها، كاهش يا قطع مزاياي شغلي و يـارانـه       دستمزدها و حقوق
كه كار كردن زنان تا حد زيـادي     -ها برچيدن خدماتي مثل مهد كودك

ميليارد پوند كاهش بودجه دولـت     203اشاره كرد.   -به آن وابسته است
در امور خدمات اجتماعي همگاني واقعاً ظلم در حق مردم است، و ايـن    

ميليـارد پـونـد از         1/350آور  در حالي انجام شده است كه مبلغ سرسام
ها و بازارهـاي   بودجه دولتي، كه در واقع پول مردم است، به جيب بانك

 شود. پولي و مالي ريخته مي
اما ما هرگز نبايد تن به انزوا، محروميت و تنگدستي، و ضعيـف شـدن     
موقعيت زنان بدهيم. نبايد هرگز فريب اين را بـخـوريـم كـه نـظـام            

توان برابـري   توان اصالح كرد؛ يا اينكه به نحوي مي داري را مي سرمايه
داري تدارك ديد و برقرار كرد. اين امري است محال   را در نظام سرمايه

 و هرگز چنين نخواهد شد.
فـقـط در        اكنون زمان آن است كه دست به دست يكديگر بدهيم و نه

ها بايستيم، بلكه براي امري متفاوت پيـكـار كـنـيـم:         برابر قطع بودجه
شود و آنان دچار فقر و    كشي نمي يي كه در آن از زنان ديگر بهره جامعه

يي كه در آن از حقوق خـود بـرخـوردار         تنگدستي نخواهند شد، جامعه
يي كه در آن خواهيم توانست بدون مانع، به خدماتي  خواهيم بود، جامعه

كـنـگـره    “مشـي مصـوب        كه الزم داريم دسترسي داشته باشيم. خط 
بر پايه  2011) در سال   TUC“ ( كارگري بريتانيا  هاي سراسري اتحاديه

، اساس درستي “ مردمي  منشور” مبتني بر  ،“ راهبرد اقتصادي بديل“يك 
براي اين مبارزه است. آنچه بايد به طور قطع در اين برنامه كار گنجانده  

6ادامه در صفحه   
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 ادامه  آزادي سازي اقتصادي ...

محل منابع مالي موجود خود براي تامين سبد كااليـي كـارمـنـدان و         
كاركنان استفاده كنند. امسال در اوضاعي مسئوالن حكومتي از لـزوم       

هزار تومان به هر سبد كـاال از جـانـب           120تا  100اختصاص دادن 
دستگاه هاي اجرايي سخن مي گويند كه نرخ تورم رسمي كه از سـوي   

 21)  1390بانك مركزي جمهوري اسالمي ارايه شده (اول اسفند مـاه     
اعالم كـرد! حـال         26/  5درصد است، و مركز آمار ايران نرخ تورم را 

درصـد     40تا    30آنكه بر آوردهاي كارشناسي نرخ واقعيِ تورم را بين 
ارزيابي مي كنند. بنابراين، در يك مقايسه ساده مشخص مي شود كـه   

ها و نهادهاي دولـتـي در        ارزش سبد كاالي نوروزي كاركنان دستگاه
از جمله افزايش نـرخ   -هايي مقايسه با سبد كاالي سال گذشته به دليل

نه تنها پاسخگوي نيازهاي معيشتي آنـان   -تورم و افت ارزش پول ملي
سـت كـه        نيست، بلكه ارزش آن كاهش نيز يافته است. اين در حالـي  

) هنوز به تصويب نرسيـده و     1391بودجه كل كشور براي سال جاري ( 
مجلس شوراي اسالمي در اواسط اسفند ماه سال گذشته تنخواهي بـه    

هزار ميليارد تومان براي دولت تا زمان تصويب اليحه بودجـه   22مبلغ 
مقرر كرد. نگاهي به آمار هاي منتشرشده نيز گوياي وضعيـت وخـيـم       
اقتصادي و دشواري هاي معيشتي، به ويژه گراني و افزايش نرخ تـورم    
به موازات كاهش قدرت خريد اكثريت مردم به خصوص زحمتـكـشـان    

هاي طرح آمارگيري از    است.  مركز آمار ايران، زمستان پارسال، نتيجه 
را مـنـتـشـر      89هزينه و در آمد خانوارهاي شهري و روستايي در سال 

ساخت. روزنامه دنياي اقتصاد با درج اين برآوردهاي آماري گزارش داد:  
رشد هزينه هاي زندگي شتاب گرفت. بررسي نتايج طرح آمارگيري از    ” 

هزينه و درآمد خانوارهاي شهري نشان مي دهد با شـتـاب دو بـاره          
افزايش هزينه خانوارهاي شهري و روستايي، بنابه اذعان مـركـز آمـار      
ايران، هزينه هاي زندگي در كشورمان براي خانوارها نسبت بـه سـال     

اين افزايش هزينـه هـا در       “  درصد افزايش يافته است.  15قبل حدود 
مقايسه با تورم و سطح پايين دستمزد كارگران، كارمندان، مـعـلـمـان،     
پرستاران و ديگر حقوق بگيران كشور، نشانگر كاهش شـديـد قـدرت      
خريد كارگران، دهقانان، و قشرهاي ميانه حال جامعه  است. روزنـامـه      

، بـا اشـاره بـه          “ در آمدها در جيب هزينـه ” شرق در مطلبي با عنوان 
افزايش نرخ تورم، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، و به طور كلـي  

اجتماعي دولت احمدي نژاد، با استناد به شـاخـص      -عملكرد اقتصادي
نتـايـج بـررسـي       ” درآمد و هزينه سرانه خانوارهاي ايراني، گزارش داد:  

بودجه خانوار در مناطق شهري ايران منتشر شده توسط بانك مركـزي  
جمهوري اسالمي؛ اغلب خانوارها در استان هاي كشـور داراي مـابـه        
التفاوت منفي دخل و خرج هستند ... اين امر از عدم تكافوي درآمدهاي    
اغلب خانوارهاي كشور جهت پوشش هزينه هاي آنها و در نـتـيـجـه         
حركت كردن به سمت اخذ انواع وام ها با بهره هاي متفاوت حكـايـت   
مي كنند ... مشاهده چنين وضعيتي نتايجي از قبيل عدم انتظار تشكيل    
سرمايه هاي داخلي قابل توجه در كشور جهت نيل به توسعه اقتصادي، 
پايين بودن قدرت خريد خانوارها، عدم بهره مندي خانوارها از امكانـات  

 “  خدماتي جانبي ارتقاء دهنده سطح زندگي ... به همراه دارد.
صـنـعـتـي        -اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي نه تنها بنيه توليدي

كشور را ضعيف كرده، بلكه رشد و گسترش فقر را نيز به دنبال داشـتـه   
است. اين برنامه ضد مردمي، عامل اصليِ گراني و نابساماني دهشتناك  
روزها و هفته هاي اخير به شمار مي آيد. در اثر اجراي قانون هدفمندي  
يارانه ها، در ماه هاي پاياني سال گذشته رسانه هاي همگاني خبرهايي 

منتشر ساختند. روزنامه شـرق،    91را مبني بر گراني سرسام آور در سال 
 50گراني در راه است؛ درخواست افزايش   ” بهمن ماه، گزارش داد:   26

درصدي قيمت ها روي ميز ... نگاهي به اظهار نظرهاي صورت گرفتـه     
در ماه هاي اخير، مويد اين مهم است كه مسئوالن سازمان حمايت در   
حال فراهم كردن بسترهاي رواني جامعه براي پذيرش افزايش قيـمـت   
ها هستند ... درحال حاضر تورم ناشي از اجراي قانـون هـدفـمـنـدي،           
نوسانات نرخ ارز و تشديد تحريم ها مصرف كنندگان را در تنگنا قـرار    
داده است ... رييس دولت در انديشه اجراي فاز دوم هدفمندي ... است.       

بـازار   1391به نظر مي رسد طي روزهاي آتي و به طور خاص در سال 
همچنين پايگاه اطالع “  با افزايش چشمگير قيمت ها مواجه خواهد شد. 

بازار شب عيد، گراني ” اسفند ماه سال گذشته، نوشت:   14رساني فرارو، 

بدون مضاف اليه. گراني اين روزها، هيچ مضاف اليهي را برنمي تابد ... سال نـو        
چند نوع كاال هستند كه پررنگ تر از بقيه در سبد نيازهاي جامعه تعـريـف مـي      
شوند. يكي از اين كاالها پوشاك است ... به گفته بسياري از فروشندگان بـيـن         
بيست  تا پنجاه درصد گران تر از سال گذشته شده است ... يكي از خريداران در    
بازار جمهوري با تاكيد بر عدم توانايي مردم براي خريد شب عيد مـي گـويـد:        

كارمند يا كارگري كه حدود چهارصد تا ششصد هزار تومان حقوق مي گيـرد و    ” 
بيش از نيمي از آن را براي اجاره بها يا قسط وام و ... بايد پرداخت كند چقدر مي    
تواند براي پوشاك جديد خانواده اش هزينه كند؟ وقتي كه معمولي ترين شلوارها 
هم قيمتي بين سي تا شصت هزار تومان دارند ... و يك جفت كفش مناسب كـه     
كمتر از سي هزار تومان نيست، من كارمند جزء كي مي تـوانـم الاقـل بـراي           

در بخش ديگري از اين گـزارش آمـده     “  فرزندانم يك دست لباس كامل بخرم؟
تعطيلي كارگاه هاي كفش، درسي سال گذشته سابقه نداشته اسـت كـه     ” است:  

يك ماه مانده به عيد مجبور شويم كارگاه ها را تعطيل كنيم (براثر افزايش هزينه  
هاي ناشي از اجراي آزاد سازي اقتصادي) تا چندي پيش كارگاه هاي كـفـاشـي     

، چرم يك قطعه مربعي چرم است كه بـراي يـك     “ پا(” چرم “  پا” براي خريد هر 
جفت كفش استفاده مي شود) سه هزار تا سه هزار و پانصد تومان پرداخت مـي     
كردند و اكنون قيمت آن به پنج هزار و پانصد هزار تومان رسيده است (افزايـش   
قيمت مواد اوليه و سوخت براثر هدفمندي يارانه ها) ... اين گونه است كه تـمـام       
كاالها در حلقه اي زنجير وار گران شده اند تا واژه گراني به تنهايي و بدون هيچ 
مضاف اليهي توصيف كننده وضعيت كنوني قيمت كاالها باشد و بيشترين زيـان  

 “را نيز مصرف كنندگان مي پردازند.
زنجيره گراني و كاهش قدرت خريد مردم فقط به پوشاك شب عيد محدود و   
منحصر نيست. خبرگزاري كار ايران[ايلنا]، چند روز مانده به نوروز، گـزارش داد:       

درصد افزايش يافته است ... هر چه به شب عيد نزديكتر     10قيمت برنج بيش از ”
شويم قيمت باالتر خواهد رفت، متاسفانه هيچگونه كنترلي در زمينه برنج انـجـام   

بـازي  ” اسفند ماه، در آستانه نوروز گـزارش داد:          13روزنامه شرق، “  نمي شود. 
قيمت ها در بازار مسكن؛ هنوز سال آينده شروع نشده اجاره بها سير صـعـودي     
پيدا كرده است و موجران هم به مستاجران اولتياتوم افزايش قيمت را داده انـد.    

) گران تـر   1391درصد رشد داشته و سال آينده (  20قيمت مسكن و اجاره بها تا 
درحالي آغاز شد كه شاهد افزايش مهار  1391از ديگر سو، سال “  هم خواهد شد. 

اسفند ماه، گزارش داده  14گسيخته قيمت دارو و درمان هستيم. روزنامه اعتماد،  
درصد جمعيت كشور ساالنه براثر هزينه درمان دچار فقـر دايـم      5بيش از ” بود:  

درصد از پرداخت هزينه درمان در حوزه سالمت بـه   57تا  55مي شوند ... حدود    
 5طور مستقيم از جيب مردم است ... با رشد هزينه هاي درمان هر ساله بيش از   

 “درصد مردم دچار فقر مي شوند.
عالوه بر غذا، دارو، بهداشت، آموزش، و مسكن، قيمت ديگر كاالها و خدمـات   
مورد نياز عمومي نيز شاهد افزايش جدي است. به گزارش رسانه هاي همگانـي،   

، 90اسـفـنـد مـاه            20درصد داشته اند. ايلنا،   15لوازم خانگي افزايش بيش از 
رييس اتحاديه لوازم خانگي درگفتگو با ايلنا، به واسطه چالش هـاي  ”گزارش داد: 

درصـد   20تا  15ايجاد شده (اجراي هدفمندي يارانه ها) قيمت لوازم خانگي بين   
 “ رشد داشته و پس از عيد  با كمبود كاال و گراني مواجه مي شويم.

در چنين وضعيتي، وزير نيرو، در آستانه نوروز و در جمع خبرنگاران داخلي، بـا    
اشاره به سياست هاي دولت احمدي نژاد  و ضرورت اجراي فاز دوم هدفمـنـدي   

دولت عزم خود را جزم كرده است كه برنامه اجراي فـاز  ” يارانه ها، اعالم داشت:  
دوم قانون هدفمندي يارانه هارا قطعي كند ... همه چيز آماده فاز دوم هدفمنـدي     

اسفـنـد مـاه       26خبرگزاري ايلنا، “  يارانه هاست و افزايش قيمت آب قطعي شد. 
درصد نسبت به سال قبـل افـزايـش       10قيمت ميوه شب عيد ” پارسال، نوشت:  

 “يافت.
نتيجه اين سياست ضد مردمي تنها و تنها كاهش قدرت خـريـد مـردم، بـه         

 خصوص زحمتكشان شهر و روستا و قشرهاي ميانه حال جامعه است.  
 “ صندوق بين المللي پول“از زمان اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي به دستور 

، سطح زندگي مردم پيوسته افت كرده است. سطح زندگـي بـه      “ بانك جهاني“و 
 ميزان و چگونگي برآورده شدن نيازهاي معيشتي و معنوي بستگي دارد.  

درعين حال، از آنجا كه سطح زندگي در هر كشوري و در چـارچـوب نـظـام         
اجتماعي آن، با توليد اجتماعي، درآمد اهالي، ميزان مصرف كاالها، و    -اقتصادي

چگونگي تامين نيازهاي فرهنگي، آموزشي، و بهداشتي به طور مستقيم پـيـونـد      
دارد، مي توان با صراحت از سقوط سطح زندگي مردم ايران، ضعيف شدن توليد، 
گسترش فقر، و ژرفش شكاف طبقاتي در جامعه سخن گفت. رژيم واليت فقيـه،   

سوز نهادهاي قدرتمند سرمايه داري جهاني، ميـهـن    با اجراي نسخه هاي خانمان
 ما را با فقر، تباهي، و عقب ماندگي روبه رو كرده است!
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گيرند.  گذارند و از آنها تأثير مي ها تأثير مي هاي داخلي قرار دارند و بر آن عامل
آنچه تا كنون رخ داده، در مجموع نه خودجوش و خودانگيخته، بلكه نتيـجـه   

هاي اجتماعي بوده است. ترديدي نـيـسـت كـه           تلنبار شدن درازمدت عامل
ايم، جدا و بدون اثـر     يي مردمي كه شاهد آن بوده هاي توده ها و اقدام خيزش

و  “ درهـاي بـاز    ” هاي اقـتـصـادي         هاي ناشي از سياست پذيرفتن از بحران
هـاي صـنـدوق       تأثير از اداره اقتصاد مطابق با نسخه نوليبراليسم، و جدا و بي

هايي كه به وجود آورنده  اند، يعني سياست المللي پول و بانك جهاني نبوده بين
ها تن از مـردم، و گسـتـرش             پديده قطبي شدن ثروت، محروميت ميليون

طور كه در بـيـانـيـه      اند. همان  بيكاري و وخيم شدن شرايط زندگي مردم شده
هاي كمونيست مصر و اردن، حزب مردم فلسطيـن،   مشترك حزب ما با حزب

و جبهه موكراتيك و مردمي براي رهايي فلسطين آمده است (كه در خـرداد     
هـاي     در امان پايتخت اردن منتشر شد)، بايد نسبت بـه نـقـشـه        1390ماه 

شان خرابكاري و    هاي امپرياليستي، صهيونيستي، و ارتجاعي كه هدف محفل
هاي عرب است، نهايت هشياري را به خرج  كارشكني در جنبش انقالبي ملت

هـاي     داد. بنابراين، محكوم كردن و مقاومت كردن در برابر هـمـه تـالش        
 -هـاي ديـگـر      و چه به وسيله“  ناتو” وسيله  چه به -امپرياليسم و متحدان آن

هاي نظامي و جنگ به منظور كسب سركردگي و  براي به راه انداختن مداخله
هايي كه دارند، حائز بيشترين اهـمـيـت       تسلط و استيال بر مردم مطابق نقشه

 است.
گري خـارجـي،    س: نظر حزب كمونيست عراق درباره مداخله 

در عـراق،    “  نـاتـو  ” ويژه از سوي تركيه، ايران، و متحـدان     به
 چيست؟

هايي كه براي نـفـوذ در رونـد         ج: نقض يكپارچگي ارضي عراق، و تالش 
سال گذشته كامالً روشن بـوده   9گيرد، در  رخدادهاي داخلي عراق صورت مي

تر است، آن اسـت كـه      يي جدي است. اما آنچه اهميت بيشتري دارد و مسئله 
هاي تروريستي خارجـي   برخي از كشورهاي همسايه عراق گاهي از نفوذ گروه

كنند و با پشتيباني مالي و معنوي و تداركـاتـي از      به داخل عراق حمايت مي
رسانند، و گاهي هم عمداً چشم خود را بـر روي       ها، به اين امر كمك مي آن

بندند. برخي از اين كشورهاي همسايه، اين رفتار خود را زيـر        اين مسئله مي
كند خـواهـان بـرانـدازي        عنوان تسويه حساب با دولت آمريكا كه اعالم مي

هاي  خواهند حساب ها مي كنند. اما متأسفانه آن  هاست، توجيه مي هاي آن رژيم
خود را در خاك عراق و با بازي كردن با جان مردم عراق و به هزينه ثبات و   
امنيت كشور ما با طرف مقابل تسويه كنند. در پي بيرون رفتـن نـيـروهـاي        

شود، بازيگران  نظامي آمريكايي از عراق و آنچه كاهش نفوذ آمريكا گمان مي
اينك در صـدد       -مانند ايران و تركيه و عربستان سعودي -يي عمده منطقه

هايي كـه از سـوي          هاي داخلي و تالش كسب نفوذ بيشتري هستند. تفرقه 
شـان     يـي  برخي از نيروهاي سياسي عراق براي جلب پشتيباني حاميان منطقه

گيرد، نيز به اين امر كمك كرده است. راه براي مداخله بيشتـر در     صورت مي
ويژه با توجـه بـه افـزايـش          امور داخلي عراق بازتر شده است. اين عامل، به 

غايت مهم است، و معضل و چـالـش    اي در منطقه، عاملي به  بندي فرقه قطب
خصوص با در    شود، به يي بر سر راه صلح و پايداري عراق محسوب مي عمده

يي كه اكنون در عراق وجود دارد، يعني هـمـان    نظر گرفتن نوع نظام سياسي
 قومي قدرت. -اي  مشاركت فرقه

 
س: با توجه به رابطه موجود ميان جمهوري اسالمي ايران و    
بخشي از حاكميت در عراق از يك سو، و خـروج نـيـروهـاي       

آيد كه پيوندهاي ميـان دو     آمريكايي از سوي ديگر، به نظر مي
تر شده است. در چنين شرايطـي،    تر و گسترده حكومت نزديك

كنيد موضع دولت عراق در قبال تجاوز به جـمـهـوري       فكر مي
طرف خواهد ماند يا به يكي از دو  اسالمي چه خواهد بود؟ آيا بي

 سوي اين تقابل گرايش خواهد داشت؟
ج: دولت عراق به صراحت مخالفت خود را با اقدام نظامي خارجي به ضـد     
كشور همسايه، ايران، اعالم كرده است و گفته است كه اجازه نخواهد داد از   
خاك عراق براي چنين منظوري استفاده شود. همه نيروهاي سياسي عـمـده    
عراق نيز چنين موضعي دارند. يك جنگ تازه در اين منطقـه، پـيـامـدهـاي         

ويـژه     خطرناكي براي صلح و پايداري در خاورميانه و در كل جهان دارد، و به
 باري دربرخواهد داشت. براي عراق پيامدهاي فاجعه

در اين ارتباط شايان ذكر است كه، دولت عراق براي مقابلـه بـا بـحـران         
كـه در آن         -احتمالي، در صورتي كه ايران در صدد بستن تنگه هرمز برآيد

اخيراً يـك طـرح      -درصد صادرات نفتي عراق متوقف خواهد شد 80صورت 
هاي مجلس عـراق نـيـز         واكنش اضطراري آماده كرده است. يكي از كميته 

خواستار مذاكره درباره كشيدن يك خط لوله نفت به عربستان شده است كـه  

) متـوقـف    1369ميالدي (مرداد   1990پس از حمله صدام به كويت در سال  
 شد.
 

س: جايگاه حزب كمونيست عراق در ميان مردم عراق اكنون  
چگونه است و وجهه و محبوبيت حزب شما در دهه گذشته چـه  

 سيري داشته است؟ و چرا؟
غايت پيچيده و دشواري كـه   هاي عظيم ناشي از شرايط به رغم چالش ج: به 

ها در  ) پديد آمد، كمونيست 2003(   1381پس از جنگ و اشغال در اواخر سال 
انـد. بـه       چند سال گذشته موقعيت و جايگاه بهتري در ميان مردم عراق يافته

ها ديكتاتوري فاشيستي و كارزار خونيـن   عالوه، حزب ما با ميراث ديرپاي دهه
رو بوده است كه هدفش نابودي جسماني و سازماني حزب  ضدكمونيستي روبه

هاي عراق به دستاوردهايي كه در چنين شرايط  بوده است. بنابراين، كمونيست 
بالند. امروزه، هزاران حـوزه و        اند، مي هايي عظيم كسب كرده دشوار و چالش

كنند. اين كاميابي   ها دفتر حزبي در سراسر عراق فعاليت مي صدها كميته و ده
 9هاي بزرگ به دست نيامده اسـت. در          ها و فداكاري گذشتگي بدون از جان

اند كه بسيـاري از     ها تن از اعضا و كادرهاي حزب شهيد شده سال گذشته، ده
 اند. هاي ناجوانمردانه بوده كشي هاي تروريستي و آدم آنان قرباني حمله

درستي سياست حزب برضد جنگ ثابت شده است و به همين دلـيـل هـم      
اعتبار حزب ما در ميان مردم بيشتر شده است. حزب كمونيـسـت عـراق بـا          

گرايانه و شيوه رسواي مشاركت قـدرت     هاي فرقه گيري دربرابر سياست موضع
اي و قومي، چه در سياست و چه در عمل مـظـهـر     هاي فرقه بر اساس تقسيم

وحدت ملي عراق بوده است. حزب ما وقتي در دولت شركت كرد، چه در مقام  
يـي     وزارت فرهنگ و چه بعد از آن در مقام وزارت علوم و فناوري، نـمـونـه     

بخش از درستكاري و صداقت، و پاسداري از منافع عالي ملـي   برجسته و الهام
بود. حزب ما تنـهـا     -نظرانه برداري سياسي تنگ و نه فقط در پي بهره -كشور

نيروي سياسي عمده در كشور است كه به فساد آلوده نشده اسـت، چـه در         
ها را    درون دولت و چه در بيرون از دولت. به همين دليل هم مردم كمونيست 

 و درستكارند. “پاك دست”شناسند كه  حق به عنوان كساني مي به
مبارزه پيگير حزب در دفاع از حقوق زنان و سـنـديـكـاهـا، و حـقـوق و              

نظر از مليت يا مذهب آنان، در يك عراق متـحـد    هاي شهروندان صرف آزادي
فدرال و دموكراتيك، احترام و اعتبار زيادي براي حزب به همراه آورده اسـت.  
نتيجه انتخابات سراسري دو سال پيش به چند دليل بازتاب دهنده نفوذ واقعي 

هايي ضد دموكراتيك بـه قـانـون         حزب نبود، از جمله به دليل افزودن متمم
انتخابات درست پيش از اينكه انتخابات برگزار شود. در نتيجه، در حدود يـك   

هاي سياسي بزرگ ريخته شـد،   بندي هزار رأي به حساب دسته 400ميليون و 
كرسي انتخاباتي بود. موردهاي نقض فـاحـش قـانـون           40كه معادل تقريباً 

كه بـر اسـاس مشـاركـت          “ كميسيون انتخاباتي” انتخابات، و نيز وجود يك 
هاي ديگر در اين زمينه بـود. يـك         قومي شكل گرفته بود، از علت -اي  فرقه

افتضاح ديگر اين است كه در نبود يك سرشماري همگاني، ثبـت نـام رأي       
گيرد. چند ماه پـيـش     هاي ارزاق كوپني صورت مي دهندگان بر اساس دفترچه

 ميليون دفترچه كوپن قالبي كشف كرده بودند! 2وزير بازرگاني فاش كرد كه 
ها، و در نبود قانون و مقررات مناسب در مـورد نـحـوه         عالوه بر همه اين

هاي سياسي عمده و مسـلـط    بندي ها و دسته هاي سياسي، حزب فعاليت حزب
هاي دولتي استـفـاده    ها و امكان يي از وسيله كشور در انتخابات در حد گسترده

يي خود نـيـز دريـافـت        هنگفتي از پشتيبانان منطقه“  وجوه سياسي” كردند و 
شـان، چـه در جـريـان              ها براي بسيج كردن هواداران كردند. همچنين، آن 

هاي سياسي، به تحريـك و     كارزارهاي انتخاباتي و چه در جريان ديگر بحران
ها از    ها گذشته، آن شوند. از اين  اي متوسل مي هاي فرقه  به راه انداختن آشوب

يـي     هاي تلويزيـونـي مـاهـواره       هاي همگاني و كانال امكان استفاده از رسانه
 ها محروم است. فراواني برخوردارند كه حزب ما از آن

ويژه تفـرقـه در      هاي متعددي نيز وجود دارد، به از سوي ديگر، نقطه ضعف
 “ جريان سياسي” ميان اردوي دموكراتيك و نبود يك اتحاد گسترده. تشكيل  

تواند امكـان ايـجـاد يـك          كه قبالً به آن اشاره شد، گام مهمي است كه مي
يي دموكراتيك را فـراهـم    گيري يك جنبش توده ائتالف انتخاباتي و نيز شكل

هاي خطيري كه در پـيـش رو داريـم             ها و چالش آورد. ما نسبت به وظيفه 
انگاري نيستيم. پايان دادن به نظام مشـاركـتـيِ      وجه دچار توهم و ساده هيچ به

هـاي     اي و قومي، و ايـجـاد دگـرگـونـي            هاي فرقه قدرت مبتني بر تقسيم
دموكراتيك دلخواه به سود تأمين منافع مردم عراق، مستلزم تغيير در تـوازن    

شبه صورت بـگـيـرد،     سياسي و اجتماعي نيروهاست. اين امري نيست كه يك 
گيري يك جنبش مـردمـي    بلكه الزمه آن، يك پيكار پيگير و مستمر و شكل

هـاي     گرايانه و در دفاع از حقوق و آزادي     هاي فرقه مشي يي برضد خط توده
بيني و اعتـمـاد و اطـمـيـنـان            دموكراتيك مردم است. در اين مبارزه، خوش 

هاي عراق متكي بر استقامت و پايداري مردم عراق و آرزوي واالي  كمونيست
 يي بهتر است. آنان براي ساختن آينده

 

 سال از حمله جنايتكارانه امپرياليسم ... 9ادامه 
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ساز تروريسم  تباهي زيربنايي پرداختند. اين شرايط دشوار و ناهنجار زمينه 
و خرابكاري شد. فعاليت ائتالفي از نيروهاي افراطي اسالمي به هـمـراه    

هاي جنايتكار هوادار صدام، شدت  بقاياي رژيم ديكتاتوري، از جمله بعثي
هاي منطقـه در امـور        ومرج گسترش يافت. دخالت قدرت  گرفت و هرج

هـاي   داخلي عراق، و تبديل عراق به يك ميدان جنگ براي اجراي نقشه
شان، اوضاع را از آنچه بود  هاي محلي خود و عرصه جنگ به دست عامل

تر كرد. حزب ما مبارزه در راه پايان دادن به حضـور نـظـامـي         نيز وخيم
خارجي و بازيابي استقالل و حق حاكميت ملي را هميشـه در ارتـبـاط        
تنگاتنگ با مبارزه در راه ايجاد يك عراق فدرال دموكراتـيـك مـتـحـد        
دانسته است. توجه به اين نكته شايان اهميت است كه، مبـارزه شـديـد       

سال گذشته ادامه داشتـه   9ميان نيروهاي سياسي مسلط در عراق كه در 
است، پيرامون محتوا و شكل دولتي كه به وجود خواهد آمـد دور زده        
است. اين مبارزه هنوز پايان نيافته است. بحران سياسي مداوم در كشـور    

 هاي آشكار همين وضعيت است. يكي از نشانه
هاي عمده حزب كمونيست عراق بالفاصـلـه پـس از         يكي از وظيفه

سال گذشته، بازسـازي   9جنگ و فروپاشي ديكتاتوري صدام، و نيز طي 
هاي حزبي و گسترش و تحكيم نفوذ آن در جامعه بـوده اسـت.      سازمان

دهي  اين فعاليت در ارتباط تنگاتنگ با فعاليت پيگير حزب در راه سازمان
هـا در دفـاع از حـقـوق                يي و شركت مستقيم در آن كارزارهاي توده

هـاي   ها و منافع آنان بوده است. از ديگر فعاليت  شهروندان، و بيان آرمان
دوسـتـانـه، و بـردن            هاي پيشرو و انسان ما، ترويج و گسترش انديشه

هـا   هاي سوسياليسم به ميان مردم بوده است. كمونيست  ها و آرمان ارزش
زير اشـغـال)،       “ انتقالي” در كارزارهاي انتخاباتي مجلس ملي (در دوران  

پرسي براي تصويب قانون اساسي، و انتخابات مجلس نمايـنـدگـان     همه
هاي گوناگون تجربه  (پارلمان) نيز شركت كردند و از اين طريق در زمينه  

هـاي كـارآ و          هاي علني، شيوه كسب  كردند، از جمله در انجام فعاليت
هايـي مـثـل آزادي و           مناسب در انتخابات دموكراتيك، دفاع از ارزش

 -اي    استقالل، طرد اشغال، مقابله با نظام مشاركت قدرت بر اساس فرقه
گرايانه، محكوم كردن تروريسم و مقـابلـه    هاي ناپسند فرقه قومي و شيوه

هـا و       ها و انجمـن  ها در اتحاديه هاي توده با آن، و بازتاب دادن خواست
ها از راه ارائـه         هاي مدني اجتماعي. همچنين، كمونيست  ديگر سازمان

شان، يا از راه شـركـت در نـهـادهـاي             ها و نظرها و پيشنهادها ديدگاه
گوناگون دولتي و شوراهاي استاني و شهري، و از طريق نشريات حزبـي  

اي عمومي، در امر بازسازي اقتصـادي كشـور       هاي رسانه و ديگر تريبون
اند. در پي بيرون رفتن نيروهاي آمريكايي، حـزب مـا و         نيز سهيم بوده

گرايي سياسي و بر هـم     ديگر نيروهاي دموكراتيك عراق، مبارزه با فرقه
اي و قـومـي، و               زدن نظام مشاركت قدرت بر اساس معيارهاي فرقه

گزينه ملي دموكراتيك واقعي، يعني يك دولت گذاري يك    پايه
مبتني بر قانون و نهـادهـاي مـدنـي و          مدني نوين و دموكراتيك
ها و حقوق بشر و تأمين و تضمين عـدالـت      قانوني، و پاسداري از آزادي

چنـان دولـتـي       اجتماعي را در اولويت قرار دادند. دولت مورد نظر ما، آن 
هـاي   نظر از وابستگي خواهد بود كه در آن همه شهروندان عراقي، صرف

 قومي، ديني، سياسي يا اعتقادي، در برابر قانون برابرند.
براي رسيدن به اين هدف، حزب كـمـونـيـسـت عـراق بـه طـور                 

ناپذيري در راه اتحاد نيروهاي دموكراتيك تالش كـرده اسـت.      خستگي
هـا و       جنبش فراگيري كـه شـخـصـيـت          -“ جريان دموكراتيك” 

در پـايـيـز       -گيرد هاي اجتماعي و سياسي گوناگوني را در بر مي سازمان
در بـيـشـتـر        “ جـريـان  ” هاي ايـن     گذشته در بغداد شكل گرفت. شعبه 

هاي مهاجر در خارج از كشور نـيـز    هاي عراق و نيز در ميان عراقي استان
“ جريان دمـوكـراتـيـك    ” مدت  هاي كوتاه ايجاد شده است. از جمله هدف 

عبارتند از: اصالح قانون ضد دموكراتيك انتخابات، تصويب يك قـانـون    
هاي سياسي، و تشكيل يك كميـسـيـون     دموكراتيك براي فعاليت حزب

قومي نباشد. بايد  -اي  انتخابات مستقل كه مبتني بر مشاركت قدرت فرقه
هاي ارزاق  جاي استفاده از دفترچه يك سرشماري ملي صورت گيرد تا به

هـاي آمـاري        دهندگان، از نتيـجـه   نام و شناسايي رأي كوپني براي ثبت
هاي تصريح شده در قـانـون      استفاده شود. استوار داشتن حقوق و آزادي 

ويژه حق آزادي بيان و گردهمايي، حقوق بشر، و حقوق زنـان   اساسي، به
هاي تبعيض نـيـز از اهـمـيـت           و سنديكايي، و نيز مبارزه با همه شكل

 بسياري زيادي برخوردار است.
 

در خاورميانه و شمال آفريقا،  “ بهار عربي” زمان با  س: هم 
يـي     هاي خياباني گسترده مردم عراق نيز دست به اعتراض

رو    رحمانه نيروهاي امنيتي عراق روبه زدند كه با سركوب بي

هـا و       شد. موضع حزب كمونيست عراق نسبت به اين اعـتـراض   
ها چه پيامدهايي بـراي آن       گيري ها چه بود، و اين موضع سركوب

 حزب داشت؟ در حال حاضر اوضاع عراق چگونه است؟ 
شـكـل   “  بهار عـربـي  ” ج: حزب ما از جنبش اعتراضي مردمي كه حتي پيش از  

اي، بـرضـد       هاي برحق آن براي اصالح سياسي ريشه گرفته بود، و نيز از خواست
گسيخته، و بر ضد وخيم شدن وضعيت خدمات اجتماعي و امنيت مردم،  فساد لگام

هميشه حمايت كرده است. جنبش اعتراضي مردمي تأثير و اهميت زيادي نيز در    
اي و      اين جنبش مرزهاي فرقهرشد آگاهي اجتماعي و سياسي مردم دارد. 

نوردد، و بنابراين به تقويت هويت ملي عـراقـي و        قومي را در مي
 كند. گرايانه كمك مي هاي فرقه وحدت ملي، و مبارزه با سياست

يـي     ها جزو شركت كنندگان فعال در تظاهرات تـوده    ها و دموكرات كمونيست
در مركز شهر بغداد برگزار شد.  “ ميدان آزادي” در  1389اسفند  6بودند كه در روز 

تن در بغداد و ديگـر شـهـرهـاي        17بر اثر سركوب نيروهاي امنيتي، در آن روز 
كشور كشته شدند. در خرداد ماه همان سال هم تظاهرات مشابهي برگزار شد كـه   

آميز حـملـه كـردنـد.        باز هم چماقداران به شركت كنندگان در تظاهرات مسالمت
شماري از جوانان، از جمله برخي از فعاالن حزبي دستگير و مورد ضرب و شـتـم     

هـاي     قرار گرفتند، اما بر اثر كارزار همبستگي كه پس از آن به راه افتـاد، مـقـام     
تظـاهـرات    1390شهريور  18امنيتي مجبور به آزاد كردن اين عده شدند. در روز  

ها هـزار   استان ديگر كشور سازمان داده شد كه در آنها ده 9يي در بغداد و  گسترده
قومي،  -اي  تن از مردم شركت كردند و خواهان پايان دادن به نظام حكومتي فرقه

برگزاري انتخابات زودرس، و خروج كامل نيروهاي آمريكايي تـا پـايـان سـال           
) شدند. ما، به عنوان نيروهاي دموكراتيك، هـمـه       1390(دي ماه   2011ميالدي 

هاي دموكراتـيـك،    اميد خود را در امر مبارزه مستمر و پيگير براي ايجاد دگرگوني
ها را به عنوان نيروهاي پويا و بالنده جامعـه   توان آن به نيروهايي اجتماعي كه مي

ايـم. در        توصيف كرد، از جمله به زنان و جوانان و كارگران و روشنفكران، بستـه 
ها و    هاي متعددي از سوي دانشجويان دانشگاه روزهاي اخير، تظاهرات و تحصن
هاي فني و پزشكي صورت گرفت. همچنـيـن،     مدارس عالي، از جمله در دانشكده

دهي و انجام شده اسـت.     چندين اعتصاب كارگري در صنايع نفت و نيرو سازمان
درصد جمعـيـت عـراق (در          68در اينجا توجه به چند آمار جمعيتي اهميت دارد:  

سال سن دارند. نرخ بيكاري در ميان جوانان كشـور    30ميليون تن) زير   32حدود 
 30زند، كه بسيار باالتر از ميانـگـيـن       درصد مي 50از همه باالتر است، و سر به 

درصدي در كل كشور است. توجه به اين نكته نيز حائز اهميت است كـه اوايـل      
نيز يك جنبـش اعـتـراضـي        كردستان عراقسال گذشته ميالدي در منطقه 

برضد فساد و با خواست اصالحات سياسي شكل گرفت، و اين در حالي است كـه  
اين منطقه، چه از لحاظ امنيتي و چه اقتصادي، از پايداري نسبي بيشتري نسـبـت   

 به بقيه عراق برخوردار است.
 

هـاي مـردمـي و         س: ارزيابي حزب كمونيست عراق از خيزش 
ها و بـه   هاي اخير در جهان عرب چيست، و جايگاه كمونيست تحول

 بينيد؟ طور كلي چپ را در اين ميان چگونه مي
ج: هيچ كشوري در خاورميانه از تأثير توفان تغييرهايي كه در ده ماه گـذشـتـه     

ها و شرايط خاص  منطقه را درنورديد مصون نمانده است، اگرچه هر كشور ويژگي
يي در پيكار خود بـراي   هاي عمده خود را داشته است. مردم تونس و مصر كاميابي 

اند. همچنين شاهد سـرنـگـونـي       هاي استبداد و سركوب داشته رهايي از شر رژيم
هاي ديگر منطقه نيز در مسير آزادي،  رژيم ديكتاتوري قذافي در ليبي بوديم. ملت 

دموكراسي، عدالت اجتماعي، تأمين و تضمين يك زندگي شايسته، و احتـرام بـه     
هـا و       اند. منطقه ما شاهد موجي از تظاهرات و اعتـراض   حقوق بشر گام برداشته

 ها بوده است. يي براي دستيابي به اين هدف هاي اقدام توده ديگر شكل
تـرديـد      يي در برخـي از كشـورهـا بـي           هاي مردمي توده ها و جنبش خيزش
هايي را برانداخته است كه خيلي پابرجا به نـظـر      هايي داشته است و رژيم كاميابي

هـا وجـود        هايي كه هنوز بر سر راه اين جنبش ها و مانع آمدند. به رغم چالش  مي
 1389دارد، اكنون ديگر مسلم است كه وضع به صورت سابق، به پيش از دي       

هايي كه بـه پـا        )، باز نخواهد گشت. اما هنوز راه درازي براي توده  2011(ژانويه  
اند در پيش است، و اين مسيري است دشوار، و سراسر پيكار، ميان آنـانـي      خاسته
خواهـنـد    وار مال خود كنند، و آنان كه مي خواهند ثمره مبارزه مردم را انگل كه مي

يي مردمي و ارتقاي آن به يك انقالب واقعي، آن را بـه   با رشد كيفي جنبش توده
سوي مقصد پيروزمند آن رهمنون شوند تا بديل دلخواه مردم بـه دسـت آيـد:          

 هاي مدني دموكراتيك همراه با عدالت اجتماعي. رژيم
هـاي     ها و تحـول  اين جنبش گسترده، بار ديگر به همه نشان داد كه دگرساني

وقتي كه  -يي و بزرگ، فقط به دست مردم و با اراده آزاد خود آنان بنيادي و ريشه
انـد و       آيد. مردم سازندگان تاريخ بـوده   به دست مي -شوند به منافع خود آگاه مي

ماننـد، امـا      هاي داخلي همچنان نيروي محركه اصلي باقي مي خواهند بود. عامل 
هاي خارجي هم تأثير و نفوذ خود را دارند، امـا پـس از        ترديدي نيست كه عامل

 9ادامه در صفحه 
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 تا حدي به آن بازگرداند؟
ج: بسيار اهميت دارد كه پيش از هر چيز، تحليل عميقي از شـرايـط      

سال گذشته داشته باشيم تا بـه دام     9پيچيده به وجود آمده در عراق در 
انگارانه نلغزيم. بايد توجه داشـت كـه         گرايانه و ساده رويكردهاي تقليل
كشد كه فقط محدود به آثار  هاي سنگيني را بر دوش مي عراق بار ميراث

روسـت.     هاي عظـيـمـي روبـه       اشغال هم نيست؛ و نيز، كشور با چالش
عراق هنوز هم زير سايه شوم و سنگين ميراثي اسـت     نخست اينكه،

ها سال حكومت ديكتاتوري فاشيستـي بـه جـا         كه از رژيم صدام  و ده
شود، كه يـكـي    مانده است. بخشي از آن به دو جنگ ويرانگر مربوط مي 

ها، شديـدتـريـن     ساله ايران و عراق است. عالوه بر اين  8ها جنگ  از آن
المللي به كار گرفته شد كه اقتصـاد كشـور و        هاي اقتصادي بين تحريم

هاي آن را نابود كرد، طبقه متوسط را تحليل برد، و همچنيـن،   زيرساخت
هاي آمريكا در همين راستا، زمينه مناسب را براي رشـد     در كنارِ سياست

 گرايانه فراهم ساخت. هاي فرقه سياست
 

س: بنابراين، در همان زماني كه جنگ و تجاوز نـظـامـي     
يـي در هـم          ) رخ داد، عراق جامعـه  2003( 1381سال  

 شكسته بود.
ميراث و اثرهاي جنگ و اشغال آمريكايي، از جـملـه    دوم اينكه، ج: 

تلفات جاني آن است. طبق آمار منتشر شده اخير از سوي دولت عـراق،     
اند. امـا ايـن       هزار عراقي كشته شده 69، 2011تا  2004هاي  طي سال

تواند بسيار بيش از  تر از رقم واقعي است. رقم واقعي مي  رقم خيلي پايين
هـاي     گرايانه طي سال هزار نفر باشد كه قربانيان برخوردهاي فرقه 100

هاي حـزب   و اعمال وحشيانه تروريستي از سوي بازمانده 2007تا  2006
نظامي، و تندروهاي اسالمي را به آن بـايـد      بعث صدام، و نيروهاي شبه

هاي به كار گرفـتـه شـده از         ميراث سياست و باالخره اينكه،افزود.  
 2004هاي متوالي عراق از سال    سوي نيروهاي سياسي مسلط در دولت

گسيـخـتـه. ريشـه         گرايانه و فساد لگام هاي فرقه ويژه سياست به بعد، به
اصلي بحران ژرف مداوم و كنوني در نظام مشاركت قـدرت قـومـي و        

 برقرار است. 2003يي است كه از سال  فرقه
حكومـت مـوقـت      ” اصطالح  اين نكته را نيز بايد يادآوري كرد كه، به

) به كار خود پايان داد، و قـدرت   2004(ژوئن   1383در تير ماه “  ائتالفي
پرسي مهر ماه  را به يك دولت انتصابيِ موقت عراقي منتقل كرد. در همه 

، يك قانون اساسي جديد به تصويب رسيد. نخستين انتخابات قوه  1384
درصد از رأي دهندگان انجام  75و با شركت  84مقننه كشور در آذر ماه 

شد، كه در پي آن، نخستين حكومت دائمي عراق شروع بـه كـاركـرد.        
درصدي رأي دهـنـدگـان     62و با شركت  1388انتخابات دوم در اسفند 

وزيري مالكي است كه بـا حـمـايـت          انجام شد. دولت عراق به نخست 
هاي سياسي كشور، درباره خروج نيروهـاي آمـريـكـايـي         گسترده طيف

) به توافق نهايي در ايـن     2008(دسامبر   1387مذاكره كرد و در آذر ماه 
زمينه دست يافت. بر پايه اين توافق، نيروهاي رزمي آمريكا حتي پيـش   

خروج  1388)، در تير ماه  2011(دسامبر   1390 از خروج كامل در آذر ماه 
 از عراق را آغاز كردند.

 
هاي اعالم شده براي اشغال نـظـامـي       س: يكي از دليل 

هاي نـفـت بـود.       عراق، مالك شدن و فرمان راندن بر چاه
سازي و در اختيار گرفتن مـنـابـع       امپرياليسم در خصوصي

واقع تا چه حـد     هاي نفتي عراق، به ويژه ذخيره انرژي، و به
 موفق بوده است؟

ج: دولت جورج بوش هرگز آشكارا اذعان نكرد كه به دست گـرفـتـن     
هاي جنگ و اشغـال عـراق بـوده         مهار منابع نفتي عراق يكي از هدف

هـاي     هاي اصلي طـرح  است، گرچه روشن بود كه اين امر يكي از هدف
 112هـاي نـفـتـي          كاران براي عراق و خاورميانه بود. ذخيره  نومحافظه

هاي نفتي عربستان سعودي در رده  يي عراق، پس از ذخيره ميليارد بشكه
ميليون بشـكـه در      3دوم جهاني قرار دارد. توليد نفت در عراق اخيراً به  

سال گذشته بـوده اسـت.        30روز افزايش يافت كه باالترين ميزان در 
دولت عراق قصد دارد توليد نفت را در سه سال آينده دو برابر كند و در   

 ميليون بشكه در روز برساند. 12دراز مدت به 
اما رخدادهاي سياسي داخلي عراق و شكست اشغالگران در تحـكـيـم    

ها براي رسيدن به اين  قدرت خود در عراق به اين معنا بود كه آمريكايي
اند. بعدها، به   رو شده هاي نفتي)، با مانع روبه  هدف (كنترل و غارت ثروت 

عنوان بخشي از سياست دولت عراق در افزايش توليد نفت (كه مـنـبـع       

شود)، و نياز مبرم به بازسازي صنعت نفت ويـران      اصلي درآمد دولت محسوب مي
شده كشور، دولت عراق سه مزايده عمومي براي واگذاري امتياز نفت و گاز برگزار 

جـاي     ماه امسال برگزار خـواهـد شـد) و بـه            كرد (مزايده چهارم در  ارديبهشت 
هاي نفتي بسيار سودآور اسـت،     كه براي شركت “ هاي سهامي شراكتي توافقنامه” 

هـا در       قراردادهاي خدماتي و كارمزدي با پيمانكاران بست. نخستين دور مزايـده  
هاي ملي نـفـت كشـورهـاي          برگزار شد كه  مخلوطي از شركت 1388تابستان 

آساي نفتي مثل: شل، اكسان موبيل، بريتيش پتروليوم،   هاي غول مختلف و شركت
و شركت نفت ملي چين در آن شركت كردند. از ديگر كشورهايي كه تـا كـنـون       

و از جمله گـاهـي بـه صـورت            -اند ها و قراردادهاي گوناگون شده برنده مزايده
)،  Lukoil(     اويـل    توان از شركت روسـي لـوك     مي -ها شراكتي در كنسرسيوم
)، شركت گاز كُره[جـنـوبـي]، و شـركـت             .Eni S.p.A(   شركت ايتاليايي اني

هاي خدمات نفتي آمريكايي نيـز بـا گـرفـتـن           مالزيايي پتروناس نام برد. شركت
ترين بخش قراردادهاي پيمانكاري حفاري نفت، حضور خـود را در ايـن            بزرگ

اند. در مورد مدت و چارچوب زماني اين قراردادها، نحوه تأييد   عرصه گسترش داده
هاي بجا و درستي مطرح بوده اسـت.   ها، و چندين مورد ديگر، هميشه سؤال هزينه

همچنين، ميزان توليد نيز فراتر از حدي است كه از سوي اوپك براي عراق تعيين 
آساي نفتـي خـارجـي        هاي غول شده است. مطابق برخي از اين قراردادها، شركت 

هاي نفتي ثـابـت    درصد از ذخيره 70نقشي تعيين كننده و اصلي در اداره بيشتر از 
سال، كه تازه قابل تمديـد هـم      20شده عراق خواهند داشت، آن هم براي مدت 

ها و اجراي درسـت   هست. در مورد توانايي عراق در نظارت بر كاركرد اين شركت 
 هايي مطرح بوده است. قراردادها نيز سؤال

نفت يك كاالي راهبردي است، چرا كه منبع اصلي درآمد دولت عـراق اسـت     
) كه براي بازسازي و ادامه توسعه اقتصادي  2012درصد بودجه سال  92(بيشتر از  

كند كه عراق كنتـرل   كشور به آن نياز داريم. بنابراين، منافع ملي كشور ايجاب مي 
كامل بر ثروت و درآمدش داشته باشد. موضع حزب ما در اين مورد اين است كـه،   

گذاري ملي مستقيم در اين بخش اولويت داد، و براي برپايي دوباره  بايد به سرمايه
شركت ملي نفت عراق نبايد از هيچ تالشي فروگذار كرد. افزون بر اين، بـايـد از      
مهارت و تخصص گسترده كارشناسان عراقي در اين عرصه نيز به طـور كـامـل      
بهره گرفت. شايان ذكر است كه، توزيع درآمدهاي نفتي و امضاي قراردادها يكـي   

هاي مورد اختالف ميان دولت مركزي و منطقه خودمختار كردستان هـم   از مسئله
كه بايد در مجلس مطرح شود، هيچ توافقي  “ قانون نفت و گاز” است. هنوز درباره  

 صورت نگرفته است.
 

ايِ حزب كمونيست عـراق    هاي مرحله ها و استراتژي س: تاكتيك 
در طي اين دوران (پيش از تجاوز نظامي، در دوران جـنـگ، و در        

يي كـه از     كشور) چه بوده است؟ بر پايه تجربه “  بازسازي” جريان 
) تا كـنـون بـه دسـت          2003(   1381زمان حمله نظامي در سال 

ها و رخدادهاي اخير جهان، ارزيابي  ايد، و با توجه به دگرگوني آورده
هايي كه در ارتباط با حـملـه و        حزب كمونيست عراق از سياست

 اشغال عراق از سوي اياالت متحد آمريكا در پيش گرفتيد، چيست؟
ج: موضع حزب ما اين بود كه، جنگ و تجاوز خارجي راه درست و مؤثري براي  
براندازي ديكتاتوري نيست. جنگ پيامدهاي وخيمي براي اوضاع كشور و زندگـي   
مردم، و براي ساختن دموكراسي و بازسازي كشور بـه هـمـراه داشـت. پـس               

هاي عراق وقتي به ضد جنگ موضع گرفتند، ضمن اينكه ديكتاتوري را  كمونيست
كردند، موضع درست و برحقي گرفته  كردند و براي طرد آن تالش مي محكوم مي
فشرده كامالً درستي از مـوضـع   “  نه به جنگ؛ نه به ديكتاتوري” بودند. شعار  

حزب ما بود. اين شعار بيانگر اين بود كه راه درست براي بناي يك عراق فـدرال     
دموكراتيك متحد، از مسير براندازي ديكتاتوري به وسيله اتحادي از نـيـروهـاي      

يي روشن به منـظـور بسـيـج        دوست در يك ائتالف گسترده، بر پايه برنامه ميهن
المللي مطابق با منشور سـازمـان مـلـل        گذرد، كه از حمايت برحق بين مردم، مي

 متحد نيز برخوردار خواهد بود.
هـا،     يي كه ديكتاتوري سقوط كرد، حزب ما با تكيه بـر اقـدام       از همان لحظه

گيـري   هاي مبارزاتي متنوع، در راه اتحاد نيروهاي مردمي و بهره ها، و امكان شيوه
ها به منظور بازيابي استقالل و حق حـاكـمـيـت مـلـي            دوستي آن از توان ميهن

كشورمان با جديت تالش كرد. پيش از هر چيز، براي برگزاري يك كنفرانس ملي  
و تشكيل يك دولت وحدت ملي فراخوان داديم. هدف از اين امر، ارائه راه بـراي     
خالص شدن از شر ميراث گذشته و بازسازي عراق مطابق با منافع مردم كشور و   

شـوراي امـنـيـت          1483بر بنيادهاي دموكراتيك بود. اما اجراي قطعنامه شماره  
هاي بـه   ، كه در آن بخشي از تحريم1382سازمان ملل متحد (مصوب اول خرداد  

حكومت مـوقـت     ” كارگرفته شده در پي حمله صدام به كويت، لغو شد) و تشكيل  
ها بتوانند امور خـود را     از سوي نيروهاي اشغالگر، مانع آن شد كه عراقي“  ائتالفي

 -كند در دست بگيرند و اداره كنند. اين امـر   شان ايجاب مي آن طور كه منافع ملي
آغازي بود براي مرتكب شدنِ هـزاران     -با وجود همه تغييرهاي قانوني و سياسي

ها را به بهاي خون و  جنايت و خطا كه مردم ما آن
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عراق و خـاورمـيـانـه، در       
زماني كه در حـاكـمـيـت     
آمريكا نيروي غالب بودند، 
كشيده بودند. امـا دولـت      

 90بهمن ماه  18اوباما در 
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كرد كه، شمار كـاركـنـان    
سفارتخانه را بـه نصـف       
كاهش خواهد داد. نگراني  

اسـت.   “ هاي امنيتـي  شركت” عميق ديگري نيز وجود دارد و آن موضوع 
هزار كارمند و خدمه در عـراق     50شركت از اين نوع با  106در گذشته، 

هزار كـارمـنـد     36شركت با  54ها به  تدريج تعداد آن وجود داشت، كه به
ها، اگر قرار است كه عراق دوباره كـنـتـرل       كاهش يافت. عالوه بر اين 

ثروت ملي خود را به دست گيرد، بايد بتواند خود را از تعهدهاي كشور به 
هـاي     منشور سازمان ملل متحد، كه بخشي از تـحـريـم    7موجب فصل 

المللي به كار گرفته شده در مورد عراق پس از حمله  اقتصادي شديد بين
گيرد، آزاد كند.  بـراي    را در بر مي 1990صدام حسين به كويت در سال 

درصد از درآمدهاي نفتي خود را به عنوان غـرامـت    5نمونه، عراق هنوز 
پردازد. بنابراين، موضوع حق حاكميت ملي همچنـان    جنگي به كويت مي

هاست كه نقش مهمي در آينـده كشـور بـازي         يكي از باالترين اولويت
هاي سياسي، اجتماعي، و اقـتـصـادي     كند. اين امر همچنان با چالش  مي

 روست، ارتباط تنگاتنگي خواهد داشت.   بزرگي كه عراق با آن روبه
 

 1381ها از تجاوز نظامي سال  هاي آن س: برنامه و هدف 
كنند و چقـدر   ) چه بود؟ چرا اكنون عراق را ترك مي 2003( 

 اند؟ هايشان موفق بوده در رسيدن به هدف
ماه  كاران آمريكايي پيش از تجاوز و جنگ در اسفند ج: نقشه نومحافظه 

 “ آرمـان ” اين بود كه عراق را اشغال كنند و به عنوان بخشي از    1381
هاي آتي كشـور را در دسـت          خود براي منطقه، كنترل مستقيم تحول

و وجـود تـهـديـد          “ جنگ برضد تـرور ” ها براي تجاوز،  گيرند. بهانه آن 
هاي كشتارجمعي از سوي صدام حسين بود. اشغال عراق نخستين   سالح

گام براي تغيير شكل خاورميانه مطابق با منافع راهبـردي آمـريـكـا و         
تحميل سركردگي آن در منطقه بود. در همين چارچوب بود كه بـعـدهـا     
دولت بوش پروژه خاورميانه بزرگ خويش را تدوين كرد كه دنياي عرب 

 يي دست رد بر سينه آن گذاشت. به طور گسترده
خصوص براي مردم عراق كه قربانيـان   بار جنگ، به پيامدهاي مصيبت

امان مردمي در برابر اشغالگران، نقـش   اصلي آن بودند، و نيز مقاومت بي
كـاران در اجـراي          بسيار مهمي در شكست مفتضحانه نـومـحـافـظـه     

شان داشت. همين امر به نوبه خود نقش مهمي در شـكـسـت      هاي برنامه
خواهان در انتخابات رياست جمهوري آمريكا و پيروزي  خوردن جمهوري

اوباما داشت كه قول پايان دادن به جنگ و خـارج كـردن نـيـروهـاي          
آمريكايي را از عراق داده بود. هزينه جنگ براي آمريكا و تلفات جـانـي      

ويژه در دوران بحران اقتصادي عمق يابنـده، از ديـگـر         ها، به آمريكايي
هاي مؤثر در اين روند بود. طبق اعالم دولت آمريكا، جنگ عـراق      عامل

بيش از يك تريليون دالر هزينه داشته است، اما كارشناسان اقـتـصـادي    
 ) و ليندا بيلمزStiglitzاز جمله پروفسور جوزف استيگليتز( -آمريكايي 

(Bilmes)- دانند. اين رقم را خيلي بيش از سه تريليون دالر مي 
 

نشانده در مـقـام        س: آيا ما امروز با يك حكومت دست 
اشغال سروكار داريم، يا مبارزات ضد امپرياليسـتـي     ميراث

مردم عراق در اين دوران توانسته است استقالل كشور را   
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 عضو كميته مركزي حزب كمونيست عراق
 مقدمه

هاي اخير با خطر تجاوز نظامي از سـوي اسـرائـيـل و          ميهن ما ايران در سال
رو بوده است. اين خطر متأسفانه هر روز     آمريكا و نيروهاي متحد آن در ناتو روبه

اي يافته اسـت. رويـدادهـاي عـراق،           هاي اخير اوج تازه شدت گرفته و در هفته
يي از ايـن دسـت را        همسايه ما، در يك دهه گذشته، تجربه تلخ مداخله خارجي

داشته است و پيامدهاي يك تجاوز نظامي خونين و ويرانگر را با گوشت و پوست 
بار آن    خود لمس كرده است، و از اين روي، اين تجربه تلخ و نيز پيامدهاي فاجعه

هاي فراواني براي مردم ما است. با توجه به ارتباط نزديك ميـان    دربردارنده درس
هاي آن تا حد زيادي  مردم عراق و ايران، موضوع مداخله و تجاوز خارجي و درس

 افكار عمومي كشور ما را به خود مشغول كرده است.
كنيم و بـا       ها كه در صف نخست كارزار ضد جنگ تالش مي اي براي ما توده
هاي شومي كه براي اشغال كشور  كوشيم مردم را از پيامدهاي نقشه تمام نيرو مي

تدارك ديده شده است آگاه كنيم و آنان را به شركت فعال در پـيـشـگـيـري از        
هاي  برانداز ديگر فراخوانيم، جايگاه مهم تجربه برافروخته شدن يك جنگ خانمان

هاي آن، دوشـادوش مـبـارزات مـردم عـراق،             حزب كمونيست عراق و فعاليت
خصوص در اين چند سال اخير، است. به همين دليل، و به بهانه نهمين سالگرد   به

هـايـي را كـه         هجوم و تجاوز نيروهاي خارجي به عراق، مايليم برخي از پرسش
اينك در سطح جنبش مردمي ايران مطرح است، با شما در ميـان بـگـذاريـم و         

ها بدانيم. پيشاپيش از شـمـا       مشتاقيم كه پاسخ روشنگرانه شما را به اين پرسش
 كنيم.    تشكر مي

   
) اعـالم شـد كـه           2011س: در پايان سال گذشته ميالدي (  

هاي نظامـي   روند و پايگاه نيروهاي نظامي آمريكا از عراق بيرون مي
راستي  شوند. آيا نيروهاي اشغالگر به  آمريكا در اين كشور بسته مي
هايي از آنان براي ادامه مـأمـوريـت       عراق را ترك كردند يا بخش

 اند؟ شان هنوز در كشور شما باقي مانده اشغالگرانه
تكميل شـد، گـام      2011ج: خروج نيروهاي نظامي آمريكايي كه تا پايان سال  

مهمي در راه بازگرداندن حق حاكميت ملي و استقالل كامل كشور ما بود. بايد به  
اين نكته مهم نيز اشاره كرد كه اين خروج نتيجه يك مقاومت يكپارچه مردمي و 
خواستي ملي بود. البته اوباما هم بر قول انتخاباتي خود مبني بـر خـارج كـردن         

هزار نيروي نظامي 166تعداد  2007نيروهاي آمريكا از عراق وفادار ماند. در سال  
خارجي در عراق حضور داشت. دولت اوباما و پنتاگون تالش زيادي كـردنـد تـا         

شان را در عراق باقي بگذارند، اما در نهايت نتوانستنـد.   بخش كوچكي از نيروهاي
هاي صورت گرفته براي توجيه حضور نيروهاي نـظـامـي       حزب ما با همه تالش

يي، از جمله آموزش نظامي، مخالفـت   خارجي در خاك عراق، با هر عنوان و بهانه
 كرده بود.

البته به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه، خروج نيروهاي نظامي به معناي پايان 
حضور و نفوذ آمريكا در عراق نيست، هرچند كه توانايي آمريكا در تأثيرگـذاري و    

 نفوذ بر اوضاع كشور ما كاهش يافته است.
در مورد امكان تأثيرگذاري آمريكا كه همچنان در عراق باقي است، بـايـد بـه      

ترين سفارتخانه آمريكا در جهـان را     اكنون بزرگ سفارت آمريكا اشاره كرد. ما هم 
 16000در عراق داريم كه وسعتي برابر با كشور واتيكان دارد. برنامه اين بود كه    

نفر از كاركنان سياسي، اداري، اطالعاتي، و نظامي را در عراق نگه دارنـد. ايـن        
كاران آمريكايي به عنوان بخشي از برنامه خـود بـراي      يي بود كه نومحافظه نقشه

11ادامه در صفحه   


