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نمایندگان  با  دیدار  در  رژیم،  فقیه  ولی  ای،  خامنه  علی 
در سخنانی  ماه،  شهریور  شنبه 19  روز  ”خبرگان“،  مجلس 
که نشانگر نگرانی سران استبداد از بی اعتباری بیش از پیش 
حاکمیت والیت فقیه مطلقه است تالش کرد تا َچهره کریه 
استبداد رژیم ضد مردمی حاکم را بزک کرده و سران رِژیم 
را به پایداری در مقابل موج توفان های قیام های مردمی در 
منطقه و نارضایتی فزاینده در میهن ما فراخواند. خامنه ای با 
نگرانی از این فشارها از جمله گفت: ”نباید به خاطر فشارهاي 
سیاسي ـ تبلیغاتي دشمنان قسم خورده اسالم و ایران، در هیچ 
چارچوب هاي  در  و  آمد  کوتاه  مباني  و  اصول  از  مسئله اي، 
غربي حرکت کرد، چرا که این مسئله تجدیدنظر و انحراف 
حکومت  شیوه  از  دفاع  در  سپس  و  انعطاف...“  نه  است 
در  حکومتی  های  اهرم  تمامی  که  مطلقه  استبداد  مداری 
دست یک نفر، یعنی ولی فقیه متمرکز است اضافه کرد: ”آنها 
مي گویند والیت مطلقه یعني کشور بر اساس میل فقیه عادل 
حرکت کند در حالي که فقیهي که عادل است نمي تواند به 
میل خود عمل کند. .. مطلقه یعني در دسِت کلیددار اصلي 
نظام، حالت انعطافي وجود دارد که مي تواند هر جا الزم شود 

مسیر را تصحیح و تکمیل کند. ..“
خامنه ای در شرایطی این سفسطه و دروغ پردازی ها را مطرح 
می کند که مردم میهن ما امروز در مقابلشان یک تاریخ سی 
لذا  از عملکرد رژیم والیت فقیه موجود است و  و دو ساله 

نیازمند قبول ترهات سراپا دروغ رهبر ارتجاع نیستند
 تاریخ معاصر میهن ما و دورانی که خامنه ای، پس از خمینی، 
از  تاریکی  دوران  شد  برگمارده  رژیم  رهبری  کرسی  به 
خشونت سیاسی، سرکوب خونین، ظلم افسار گسیخته و بی 
عدالتی های اجتماعی اقتصادی است که میلیون ها ایرانی با 

پوست و گوشت خود آن را لمس کرده ان. 
البته تذکر این نکته نیز اهمیت دارد که مسئله ”والیت مطلقه 
خمینی،  مرگ  از  پس  رژیم  سران  که  است  موضوعی  فقیه“ 
به  ایران  در  استبداد  تثبیت  با هدف  و  یعنی در سال 1368، 
مردم ما تحمیل کردند و با آنچه در قانون اساسی سال های 
نخست انقالب آمده بود متفاوت است. آیت اهلل منتظری در 
این باره، در خاطراتش نوشته است: ”در زمان بازنگری قانون 
اساسی، به جهت ایراداتی که به افزایش اختیارات ولی فقیه و 

شمول مطلق این اختیارات داشتم، با آن مخالفت کرده  و باور 
دارم که حتی پیامبر اکرم نیز از حق والیت مطلقه برخوردار 
نبوده و والیت مطلقه ی فقیه را از جمله مصادیق بارز شرک 

می دانم.“
این  از  روشنی  نماد  اخیر  دهه  در  رژیم  فقیه  ولی  عملکرد 
اساسی  سد  کنونی  مداری  شیوه حکومت  که  است  واقعیت 
دموکراسی  و  آزادی  استقرار  و  مردمی  حکومت  استقرار 
تاریخی  رفراندوم  پی  در  و   ،1376 سال  از  است.  ایران  در 
انتخابات ریاست جمهوری و رای 20 میلیون ایرانی به تحول 
با بهره جویی  سیاسی، ولی فقیه و نیروهای ارتجاعی حاکم 
از ”اصل والیت مطلقه“، نه تنها عملکرد نهادها و قوای سه 
برای  حتی  که  اند  داده  نشان  بلکه  اند  کرده  مختل  را  گانه 
اعتباری  نیز  اسالمی  در جمهوری  جاری  و  ”قوانین“ حاکم 

قایل نیستند. 
کنترل کامل بر دستگاه های امنیتی -نظامی، که عامل اساسی 
قوه قضائیه  بر  ما است، و  خشونت و سرکوب خونین مردم 
کشور، که این قوه را به ابزار اعمال ظلم گسترده و تحکیم 
بی قانونی و بی حقوقی اکثریت شهروندان بدل کرده است در 
اجازه  بدون  که  اسالمی“  ”مجلس شورای  اعتباری  بی  کنار 
ولی فقیه حتی نمی تواند لوایح قانونی را بررسی کند )اشاره 
به حکم حکومتی خامنه ای به مجلس ششم و منع نمایندگان 
از  ای  تنها گوشه  مطبوعات(  الیحه  درباره  بحث  از  مجلس 
اثرات مستقیم و غیر مستقیم حاکمیت والیت مطلقه فقیه در 

ایران است.
منظور خامنه ای از ”انعطاف“ در شرایط حساس، لگد مال 
رئیس  تحمیل  و  ما،  میهن  شهروندان  رای  ها  میلیون  کردن 
جمهوری است که تنها از طریق تقلب گسترده دستگاه های 
سرکوب  گیرد.  قرار  مسند  این  بر  تواند  می  -نظامی  امنیتی 
و  ”منکوب  فریادهای  با  ها  توده  میلیونی  تظاهرات  خونین 
است که  ”انعطافی“  از  دیگری  بخش  رهبر  کنید  سرکوب“ 

رهبر رژیم به آن اشاره دارد.
های  شکنجه  اعمال  آزادی،  راه  مبارز  هزاران  دستگیری 
وحشیانه، ترور مخالفان در داخل و خارج از کشور، سرکوب 
حقوق کارگران و زحمتکشان، بی حقوقی کامل زنان و اعمال 
قوانین قرون وسطایی و ضد انسانی بر ضد آنان در کنار تبدیل 
دانشگاه های کشور به پادگان های نظامی در اشغال نیروهای 
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سرکوبگر بسیج و سپاه پاسداران از جمله عرصه های دیگری 
است که مردم ما به روشنی نقش ”رهبری“ ولی فقیه رژیم را 

دیده و تجربه کرده اند.
قانون   44 اصل  در  بینی  باز  اقتصادی-اجتماعی،  عرصه  در 
اساسی، برنامه ریزی کالن اقتصادی کشور در راه تأمین منافع 
سرمایه داری بوروکراتیک -تجاری، تشدید روند خصوصی 
فزاینده  محرومیت  به  که  ملی،  تولید  توان  تخریب  و  سازی 
میلیون ها ایرانی، گسترش بیکاری و ناهنجاری های بی سابقه 
اجتماعی منجر شده است از جمله تأثیرات مدیریت ولی فقیه 

رژیم بر حیات میهن ما است.
واقعیت تاریخی حوادث سی و دو سال میهن ما نشان می دهد 
که اعمال ”والیت فقیه“، در هر شکل )مطلقه یا غیر مطلقه 
آن( فاجعه ای برای کشور ما بوده است که ادامه آن تنها ادامه 
بی عدالتی و حاکمیت استبداد است. انقالب بهمن 1357، با 
اراده میلیون ها ایرانی رژیم سلطنتی شاه، یعنی استبداد مطلقه 
یک فرد را سرنگون کرد که یک حاکمیت مردمی متکی بر 
مطلقه  استبداد  برقراری  برساند.  حاکمیت  به  را  مردم  آرای 
ولی فقیه، که همان استبداد سلطنتی با سیمای ”مذهبی“ است 
ناقوس مرگ انقالبی شکوهمند بود که به رغم همه فداکاری 

های مردم میهن ما در مرحله سیاسی اش عقیم ماند.
حزب ما سال هاست که مبارزه بر ضد رژیم والیت فقیه را به 
عنوان شعار اساسی مبارزاتی خود مطرح کرده است. و معتقد 
بوده و هست تنها با طرد رژیم والیت فقیه است که می توان در 
ایران زمینه را برای تحوالت بنیادین و پایدار آماده کرد. حزب 
ما در اسناد سومین کنگره خود، در ارزیابی حاکمیت رژیم 
والیت فقیه، از جمله اعالم کرد: ”در جمهوری اسالمی ایران، 
روبنای سیاسی با مضمون دیکتاتوری مذهبی حکمرواست. 
اصل ”والیت فقیه“ با پی آمدهای مخرب آن محتوی این روبنا 
را تشکیل می دهد. تئوری روحانیون حاکم مدعی است که 
محور نظام ”والیت فقیه“ خداست و نماینده خدا روی زمین، 

صریحی  معنای  این  است.  ای  خامنه  آقای  حاضر،  حال  در 
دارد: باید تابع نماینده خدا شد و به اوامر او گردن نهاد. یک 
فرد به عنوان ولی فقیه می تواند قانون اساسی را که میلیون ها 
ایرانی به آن رای داده اند نقض کند و مجلس را که قاعدتا باید 
منتخب مردم باشد منحل سازد. به یک کالم ملت مطیع ”ولی 
فقیه“ است. این ولی فقیه است که باید حق را از باطل تمیز 
دهد، هر سه قوه در چنگ ”والیت فقیه“ است و تمام ”قدرتها“ 
در دست وی متمرکز است...“ )اسناد سومین کنگره حزب 
توده ایران، به نقل از ”نامه مردم“، شماره 372، 11 فروردین 

.1371
آنچه در بیست سال گذشته در میهن ما رخ داده است سند 
معتبری از صحت ارزیابی حزب ما از ماهیت عمیقا ارتجاعی 
رژیم والیت فقیه و ضرورت طرد این رژیم به مثابه گام نخست 
در مبارزه برای دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی در ایران 
است. هرگونه توهمی درباره ”والیت فقیه“ و عملکرد مخرب 
آن در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میهن ما، خصوصا 
از نیروهای اصالح طلب و رهبران آن،  از سوی بخش هایی 
در سال های گذشته تنها به طوالنی تر شدن حیات استبداد در 

میهن ما منجر شده است.
آزادی خواه و  نیروهای  یافته همه  مبارزه مشترک و سازمان 
مبارزه  اجتماعی و سازماندهی  نیروهای  بسیج  راه  در  مترقی 
برای طرد رژیم والیت فقیه یگانه راه رهایی ایران از بحران 
زنجیر  از  ای رها  آینده  به سمت  خطرناک کنونی و حرکت 

های استبداد است. 

به نقل از نامه مردم، شماره 877، 21 شهریور ماه 1390 

***********                  
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ادامه بحران رژیم والیت فقیه و تشدید برخوردها در میان 
گروه های مختلف حاکم که هرکدام به دنبال تثبیت هژمونی 
خود بر اهرم های سیاسی-اقتصادی کشورند، در مجموع 
شرایط دشواری را برای ادامه حاکمیت کنونی پدید آورده 
است. سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی و تالش برای 
آرام کردن اوضاع، آنطور که سران رژیم به دنبال آن بودند، 
ها  نشانه  همه  بلکه  نبرد  بین  از  را  مردمی  جنبش  تنها  نه 
حاکی از ادامه این جنبش است. در هفته های اخیر بحث 
پیرامون ”انتخابات مجلس نهم“ از جمله مسایلی بوده است 
که مورد توجه نیروهای سیاسی مختلف کشور قرار گرفته و 

عکس العمل های گوناگونی را برانگیخته است. 
محمد خاتمی،  پایگاه خبر رسانی جرس سید  گزارش  به 
رئیس جمهور پیشین، در دیدار با جمعی از جوانان اصالح 
طلب درباره مسئله انتخابات از جمله گفت: ”کشور متعلق به 
همه است و انقالب در انحصار یک گروه و جریان نیست. ما 
انتخابات درست و خوب می خواهیم که همه در آن شرکت 
کنند و فراهم آوردن زمینه حضور فراگیر مردم امنیت واقعی 
را تأمین می کند و حاصل آن هم مجلس نیرومند است که 
هم جلوی بی قانونی و میل به دیکتاتوری را می گیرد و 
هم بهترین تضمین برای جلوگیری از فسادهای بزرگ و نیز 

برخورد جدی در صورت وقوع آن است.“
پیش از این نیز هاشمی رفسنجانی، رییس ”مجمع تشخیص 
مصلحت نظام“ در سخنانی، 14 مهرماه، با اشاره به انتخابات 
مجلس نهم در اسفندماه سال جاری از جمله گفت: ”می 
دلسوز  سیاسی  فعاالن  مدنظر  شرایط  کردن  فراهم  با  توان 
نظام“  زمینه حضور گروه های مختلف را در این انتخابات 

فراهم کرد.“
بحث درباره ”انتخابات“ آینده مجلس شورای اسالمی در 
حالی در رسانه های گروهی دامن زده می شود که رژیم 
درگیر یکی از بزرگترین اختالس های مالی تاریخ کشور 
از  که  می شود  بیشتر روشن  روز  هر  با گذشت  و  ماست 
به  وابسته  امنیتی-انتظامی  نهادهای  و  فقیه  دستگاه والیت 
آن، خصوصٌا فرماندهی سپاه پاسداران، تا دولت برگمارده 
آن همه درگیر چپاول منابع اقتصادی کشور و تأمین آنچنان 
این  ادامه  که  اهرم های حکومت مداری هستند  شرایط و 

وضعیت فاجعه بار را ممکن سازد. 
در تأیید اینکه چگونه ولی فقیه رژیم و ارگان های امنیتی-

نظامی وابسته به او شریان های اقتصادی کشور را در کنترل 
خود دارند کافی است به سخنان اخیر فرمانده سپاه، محمد 

علی جعفری، توجه کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ”سردار سرلشکر محمد علی 
در  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جعفری“، 
سپاه  در  ولی فقیه  نماینده  جانشین  معارفه  و  تودیع  مراسم 
گفت: ”با وجود گستردگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
اتصال بسیج به آن و عرصه های مختلفی که انقالب اسالمی 
توانمند  و  مسلح  بازوی  تنها  دیگر  سپاه  روبروست  آن  با 
نیز  ایشان  مسلح  غیر  بازوی  عنوان  به  بلکه  نبوده  رهبری 
محسوب می شود...“ در کنار این مانورها تالش های دولت 
احمدی نژاد نیز برای تخفیف فشار از سوی جناح هایی از 
حاکمیت نیز قابل تأمل است . معرفی فرمانده قرارگاه خاتم 
االنبیاء سپاه پاسداران در مقام وزیر نفت، بی شک مانور 
حساب شده یی از جانب احمدی نژاد و مدافعان او برای 
ترمیم روابط با متحدان کودتاچی دیروزی و ایجاد فضای 

الزم را برای تحرک های آتی است. 
اخیر تجربیات گرانبهایی را در  ما در دو دهه  میهن  مردم 
به  انتخابات  مسئله  به  فقیه  والیت  رژیم  برخورد  زمینه 
تفصیل  به  اخیر  های  سال  در  ما  حزب  اند.  آورده  دست 
درباره عملکرد ضد مردمی رژیم و خطرات غلتیدن به دام 
های  کاری  خالف  تأیید  و  ارتجاعی  نیروهای  مانورهای 
رژیم به بهای اجازه محدود برای شرکت دست شماری از 

اصالح طلبان اظهار نظر کرده است. 
از 20  بیش  که  ماه 1376،  دوم خرداد  تاریخی  رفراندوم 
رژیم  اصلح“  ”نامزد  ضد  بر  خود  آرای  ایرانی  میلیون 
یی  جدی  خطر  آژیر  ریختند،  ها  صندوق  به  فقیه  والیت 
روند حوادث پس  و  بود  ما  میهن  در  ارتجاع  برای سران 
های  راه  گام  به  گام  رژیم  که  داد  نشان  کشور  در  آن  از 
مشارکت ثمربخش توده ها در سرنوشت سیاسی کشور را 
ریاست  دوران  اتمام  پی  در  و  کرد  محدود  پیش  از  بیش 
با استفاده همه  جمهوری خاتمی نشان داد که آماده است 
جانبه از سالح ”نظارت استصوابی“ و دخالت همه جانبه 
نیروهای امنیتی و پاسداران در امور انتخابات اجازه ندهد 

   ”انتخابات“ در شرايط حاکم بودن ارگان های کودتاگر بر شريان های سياسی-اقتصادی کشور 
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که تجربه خرداد ماه 1376 دوباره در میهن ما تکرار گردد. 
کردن  پایمال  و   ،1388 ماه  خرداد   22 انتخاباتی  کودتای 
با  نژاد  برگماری محمود احمدی  ایرانی و  آرای میلیون ها 
زور اسلحه و سرکوب خشن و خونین اعتراضات توده ای 
نمونه روشن شیوه برخورد رژیم با اراده و آرای میلیون ها 

شهروند کشور ما است. 
رژیم  که  داد  نشان   1388 ماه  خرداد   22 انتخابات  تجربه 
حتی در صورتی هم که به نماینده اصالح طلبان، زیر فشار 
افکار عمومی توده ها، اجازه شرکت در انتخابات را بدهد، 
به  دهد.  در  تن  انتخاباتی  چنین  نتیجه  به  که  نیست  آماده 
عبارت دیگر مسئله برگزاری ”انتخابات“ در شرایط کنونی 
و در چارچوب ادامه ”والیت مطلقه ولی فقیه“ و حتی در 
اجازه  شده  حساب  های  مانور  با  رژیم  سران  که  صورتی 
شرکت چند نامزد اصالح طلب در انتخابات را بدهند، نمی 
تواند ثمری برای جنبش مردمی و مبارزات توده ها برای 
دموکراتیک  های  آزادی  و  حقوق  تحقق  سمت  به  حرکت 

داشته باشد. 
حزب توده ایران معتقد است که تنها با ایجاد تغییرات کیفی 
در شیوه حکومت مداری کنونی و از جمله حذف اختیارات 
نا محدود ولی فقیه و نهاد های وابسته به اوست که می توان 
به برگزاری یک انتخابات جدی و روندی که در آن حقوق 
نیروی  به  تکیه  داشت.  باور  گردد،  حفظ  ها  توده  آراء  و 
توده ها تجربه پر ارزش و گرانبهایی است که در صورت 
توان  می  آن،  کردن  عملی  برای  الزم  سیاسی  اراده  وجود 
سدها و مانع های پیش روی جنبش مردمی به سمت تحقق 
را  مردم  حاکمیت  حق  تامین  و  اجتماعی،  عدالت  آزادی، 

درهم شکسته و از میان بردارد. 
سخن ما با تمام نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور این 
در  ارتجاع  سران  آموخت.  گذشته  تجربیات  از  باید  است. 
طول دو ساله گذشته تمام توان خود را برای نابودی جنبش 
مردمی به کار گرفته اند، و این سیاست همچنان ادامه دارد. 
”اجازه گرفتن“ برای شرکت در انتخاباتی که ارتجاع حاکم 
توسط دستگاه های امنیتی و نظامی سازمان دهی کند، ثمری 
جز همان تجربیاتی که مردم ما در جریان دو انتخابات گذشته 
انتخابات دوره هشتم مجلس  ریاست جمهوری و همچنین 

شورای اسالمی دیده اند، نخواهد داشت. 
تالش  همواره  اخیر  های  در طول سال  ایران،  توده  حزب 
توده  به  نسبت  عمیق  مسئولیت  احساس  با  که  است  کرده 
از هر روزنه ای، هرچند کوچک  های زحمتکش میهن ما 
انتخابات  ما در  کند. شرکت  آنان دفاع  منافع  پیشبرد  برای 
به  دادن  رای  برای  مردم  تشویق  و   1388 ماه  خرداد   22

اگر  بود.  استوار  ای  پایه  چنین  بر  طلب  اصالح  نامزدهای 
دیروز حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بر روند یکی 
اصالح  و  خواه  آزادی  نیروهای  اساسی  های  خواست  از 
حلوگیری  متوجه  اساسی  خواست  امروز  بود  کشور  طلب 
از دخالت کودتاگرانه نیروهای انتظامی و سپاه برای پایمال 
کردن آرای مردم است. همان طور که اشاره کردیم تجربه 
انتخابات ریاست جمهوری 1388 نشان داد که حتی با عبور 
نامزدها از صافی شورای نگهبان بازهم هیچ تعهدی نسبت 
به امانت داری از رای مردم و تن دادن به ننتیجه انتخابات 
وجود ندارد. بر پایه چنین درکی تالش در ارتقاء کیفی توان 
جیهه  ایجاد  و  نیرو  بسیج  اجتماعی،  های  گردان  مبارزاتی 
واحد ضد استبدادی و گسترش مبارزه توده ای بر ضد رژیم 
استبدادی حاکم راه کار عملی پیش بردن خواست توده ها و 
وادار کردن دیکتاتور های حاکم بر میهن ما به عقب نشینی 

است.  

 
به نقل از نامه مردم، شماره 879، 18 مهر ماه 1390

**********                       
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نچه با عنوان پيش نويِس اصالحيه ”قانون کار“ از سوی 
دولت ضد ملی احمدی نژاد ارايه گرديده، ضمن آنکه دارای 
محتوايی به شدت ضد کارگری است، همچنين نشانگر آن 
است که ارتجاع در چارچوب راهبرد اقتصادی - اجتماعی 
اقتصادی،  سازی  آزاد  برنامه  ويژه  به  خود،  مردمی  ضد 
زمينه از ميان برداشتن کامل حقوق و دستاوردهای تاريخی 
طبقه کارگر ايران را نيز تدارک ديده است. فقط با مبارزه 
يی متحد، متشکل، و مدبرانه می توان به اين يورش واپس 

گرايان پاسخ داد! 

انتشار صورت مشروِح پیش نویس اصالح “قانون کار“ از سوی 
بازتاب گسترده ای  نوبنیاد تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  وزارت 
در جامعه یافت. به همان میزان که مدافعان آزاد سازی اقتصادی 
و اجرای برنامه خصوصی سازی به تایید و حمایت از این “پیش 
نویس“ پرداخته اند، طبقه کارگر، زحمتکشان، و نیروهای ترقی 

خواه کشور آن را ضد کارگری خوانده و رد کرده اند. 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای برنامه آزاد سازی 
اقتصادی در مجموع ،74 ماده از قانون کار کنونی را تغییر داده، 
و مهم ترین موضوع های مرتبط با منافع آنی و آتی طبقه کارگر به 
ویژه حقوق سندیکایی را مورد تعرض همه جانبه قرارداده است. 
را  خود  آید،  چشم  به  که  گونه  آن  آشکارا،  زمانی  واقعیت  این 
تهیه شده  نویس“  “پیش  بر  بدانیم روح حاکم  برمال می کند که 
در دولت ضد ملی احمدی نژاد نه تنها شدیدا ضد کارگری است، 
بلکه دستاوردهای تاریخی الاقل یک صد سال اخیر زحمتکشان 
فکری و یدی ایران را نیز هدف قرارداده و در پی حذف کامل این 
اختیاِر  دادن  مسایلی چون  است.  تاریخی  ارزش  پر  دستاوردهای 
فسِخ قرارداد به کمیته های انظباطی، حذف هر گونه قرارداد دائم 
میان کارگران و کارفرمایان، طرح مبحث مزِد دو گانه، حذف 
و  کار  وزیر  جانب  از  دستمزدها  حداقل  تعیین  کارگران،  عیدی 
شغلی  امنیت  نابودی  و  کارگری،  سندیکاهای  مشارکت  بدون 
و  معنا  اند  شده  گنجانده  نویس“  “پیش  متن  در  که  زحمتکشان 
مفهومی جز یورش همه جانبه به حقوق صنفی و سیاسی کارگران 
اصالحیه  از  حتی  کنونی  نویس  پیش  ندارد.  ایران  زحمتکشان  و 
تر  تر و کارگر ستیزانه  ارتجاعی  مراتب  به  قانون سال 1386هم 
است. علت این امر را باید در اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی 
فقیه  والیت  رژیم  اجتماعی   - اقتصادی  اصلی  راهبرِد  مقام  در 

جستجو کرد. نظری به تجربه تاریخی میهن ما نشان می دهد که 
تهیه، تصویب، و اجرای “قانون کار“ در کشور ما همواره پیوند و 
ارتباط مستقیم با تحوالت صحنه سیاسی و چگونگی تناسب قوا 

در میدان مبارزه طبقاتی داشته است. 
بیست  دهه  در  ایران  زحمتکشان  برای  کار“  ”قانون  نخستین 
پرتو حضور قدرتمند حزب سیاسی طبقه کارگر  خورشیدی، در 
ـ حزب توده ایران ـ و وجود یک جنبش سندیکایی متشکل متکی 
اردیبهشت  در  نامه  تصویب  به شکل  طبقاتی،  و  انقالبی  سنن  بر 
با  یافت.  رسمیت  و  کرد  تن  به  قانونی  جامه   1325 سال  ماه 
و  نفت  شدن صنعت  ملی  جنبش  به  امپریالیسم  و  ارتجاع  یورش 
سپس کودتای ننگین 28 مرداد، و در سایه سرکوب و استیالی 
دیکتاتوری محمد رضا پهلوی، این عامل استعمار، “قانون کار”ی 
پیشانی  بر  مرداد   28 کودتای  نشان  و  ُمهر  که  رسید  تصویب  به 
به سرمایه  این قانون، ماده یی که  داشت. گنجاندن ماده 33 در 
داران حق می داد کارگران را هر زمان و به هر شکل اخراج کنند، 
یادگار آن دوره بود. پس از انقالب بهمن، کارگران و زحمتکشان 
ایران توانستند با مبارزه خود، با وجود کارشکنی ها و خیانت های 
سران جمهوری اسالمی، ماده 33 ”شاهنشاهی“ را از قانون کار 
حذف کنند. نخستین پیش نویس قانون کار دربهمن ماه 1362 
از سوی وزارت کار به نظر خواهی گذاشته شد. این پیش نویس 
که به ”قانون کار توکلی“ شهرت یافته بود از سوی کارگران به 
طور قاطع و جدی رد شد. مبارزه با ”قانون کار توکلی“ یکی از 
آید.  به شمار می  آمیز جنبش کارگری میهن ما  افتخار  فرازهای 
نقش حزب توده ایران و تشکل های سندیکایی در آن مبارزه هرگز 
از ضمیر طبقه کارگر ایران زدوده نخواهد شد. سرانجام قانون کار 
فعلی پس از گذشت 6 سال از انقالب، در دهه شصت و همزمان 
با تشدید جو سرکوب و اختناق به تصویب رسید. تهیه و تصویب 

فشرده یی پیرامون پیش نویِس اصالِح ”قانون کار“: 

          یورش به دستاوردهای تاریخِی زحمتکشان، و بی بهره کردن آنان از حقوِق سندیکایی! 
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قانون کار در کشور ما بدون ارتباط با تحوالت سیاسی نبوده و 
نمی تواند باشد. همچنان که پیش نویس اصالحیه قانون کار دولت 
احمدی نژاد نیز ُمهر و نشان های ”قانون هدفمند سازی یارانه ها“ 
این  در  جهت  بی  و  دارد  برپیشانی  را  اقتصادی”  سازی  ”آزاد  و 
به عبارت دیگر، پیش  ارایه نشده است.  تاریخی  لحظه مشخص 
نویس اصالحیه قانون کار ارایه شده از سوِی دولت ضد ملی کودتا 
مردمی  ضد  شدت  به  اجتماعی   - اقتصادی  های  برنامه  خصلت 
رژیم والیت فقیه در این مرحله را بازتاب می دهد. این واقعیت می 
باید از سوی جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما به دقت مورد 
توجه قرار گرفته و در مبارزه با اصالح قانون کار به سود کالن 

سرمایه داران با ظرافت و قاطعیت مورد استفاده قرار گیرد. 
مهم ترین نکته ها در اصالحیه قانون کار:

کردن  بهره  بی  کار،  قانون  اصالحیه  نویس  پیش  اصلی  ویژگی 
زحمتکشان از حقوق سندیکایی شان و پایمال شدن حقوق بنیادین 
کار است. آنچه در پیش نویس به صورت کامال برجسته به چشم 
در  اسالمی  جمهوری  دولت  جایگاه  و  نقش  تقویت  خورد،  می 
کنار انجمن های کارفرمایی و به زیان تشکل ها و سازمان های 
در  کارگران  تشکل  حق  شناختن  است.  زحمتکشان  سندیکایی 
سندیکایی  های  سازمان  سرتاسری  شبکه  ضرورت  و  سندیکاها 
حتی مورد اشاره کوتاه نیز قرار نگرفته اند، و بدین ترتیب می توان 
کار  قانون  اصالحیه  نویس  پیش  محتوای  از  را  منطقی  نتیجه  این 
مانع های  و  نقض  آن  در  گرفت که حقوق سندیکایی کارگران 
قانونی متعددی در مسیر احیا و ایجاد سندیکاهای کارگری قرار 
به حق کارگران  کنار خواست  در  مهم  اصل  این  اند.  داده شده 
ایران مبنی بر اینکه: کلیه کارگران کارگاه ها و کارخانه ها بدون 
از تعداد شاغلین کارگاه ها و کارخانه  هیچ استثنا و صرف نظر 
بهره  آن  مزایای  از  و  بگیرند  قرار  قانون کار  باید مشمول  ها می 
نوبه  به  نویس حذف شده که  پیش  در  به طور کامل  مند شوند، 
خود بیانگر نگرش ضد کارگری ارتجاع حاکم است. مطابق پیش 
نویس ارایه شده، ترکیب فعلی “شورای عالی کار“ باز هم بیشتر 
به سود دولت و کالن سرمایه داران تغییر می کند، و در نتیجه، 
در خصوص مسایل مربوط به حقوق صنفی کارگران نه سازمان 
های صنفی و سندیکایی، بلکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

تصمیم گیری و مداخله می کند. 
از دیگر نکته های فوق العاده با اهمیت، حذف ”تبصره یک“ از 
ماده ”هفت“ قانون کار فعلی است، که قراردادهای موقت و سپید 
تاکید  دراصالحیه  کند.  می  دائم  قراردادهای  جایگزین  را  امضا 
برای کارهای غیر مستمر توسط  شده که، حداکثر مدت موقت 
نتیجه مبنای زمانی برای موقت  وزارت کار تهیه می گردد و در 
سرمایه  و کالن  داشت  نخواهد  وجود  دیگر  کار  بودن  دائمی  و 
داران زیر عنوان تامین امنیت سرمایه می توانند کارگران را بدون 
اخراج  کار  از  کردند  اراده  هرگاه  و  استخدام  دائم  قرارداد  عقد 
کنند. به عنوان نمونه، در اصالحیه با تغییر در ماده 21 ، تصمیم 

در باره فسِخ قرارداد در اختیار کمیته انضباطی کارگاه قرار داده 
شده است. در بند ”ز“ این ماده )اصالح ماده 21 در پیش نویس( 
اخراج دستجمعی کارگران منظور گردیده و در بند ”ح“ نیز امکان 
شده  سپرده  کارفرما  توافق  به  کارگر صرفا  اخراج  از  جلوگیری 

است.
تعیین میزان دستمزد  با ”اصالح“ ماده 41 قانون کار فعلی عمال 
افزایش  نوع  هر  و  شود  می  قلمداد  کار  وزیر  وظیفه  کارگران 
حقوق موکول به شرایط اقتصادی کشور شده است. براساس این 
اصالحیه، شورای عالی کار این اختیار را دارد که زیر عنوان شرایط 
اقتصادی و یا هر بهانه دیگر، مانع از تعیین و افزایش دستمزدها بر 
اساس نیاز کارگران شود. اصالحیه ماده 41 پیوند مستقیم با مواد 
قانون هدفمند سازی یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها دارد. پیشنهاد 
مطرح شده در اصالح تبصره 2 ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین 
مزِد دو گانه، میراِث شوم رواج قراردادهای موقت در کشور است 
که اینک دولت ضد ملی کودتا آن را در قالب پیش نویس اصالح 
قانون کار رسمیت می دهد. نتیجه این مزِد دو گانه کاهش قدرت 
اخراج  درخصوص  است.  آنان  اخراج  تسهیل  و  کارگران  خرید 
کارگران و احیای ماده 33 قانون کار رژیم سلطنتی، اصالح ماده 
27 گویای تمام واقعیت ماجرا و ماهیت واقعی اصالح قانون کار 
است. با اصالح ماده 27 حق هرگونه اعتراض و حتی شکایتی از 
سوی کارگران به هنگام اخراج شان از کار از آنان سلب می شود. 
عالوه بر این ها، تاکید براین مهم ضرور است که در پیش نویس 
اصالحیه قانون کار حق اعتصاب که از حقوق مسلم و غیر قابل 
انکار طبقه کارگر است، نقض شده و حق کارگران به اعتصاب، 

تحصن، و تظاهرات، قانونی شمرده نمی شود.

پیش نویس اصالحیه به بایگانی می رود: 
از  زحمتکشان  و  کارگران  خشم  و  نارضایتی  بازتاب  دنبال  به 
تقویت گردیده  زنی  این گمانه  کار،  قانون  اصالحیه  نویس  پیش 
نهم  مجلس  به  یعنی  بعدی  مجلس  به  نویس  پیش  این  بررسی  که 
جمهوری اسالمی خواهد رسید. در واقع هراس از موج نارضایتی 
و جنبش اعتراض کارگران سبب شده است تا ارتجاع با توجه به 
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ماه و وضعیت حساس  اسفند  انتخابات مجلس در  بودن  پیش  در 
کنونی، تصویب نهایی اصالحیه قانون کار را به مجلس آینده موکول 
سازد. بی دلیل نبود که رییس “کانون شوراهای اسالمی کار“ در 
مصاحبه با ایسنا، 30 شهریورماه، ضمن هشدار به مسئوالن رژیم 
از عواقب اعتراض های کارگری، اعالم می کند:“ ما دو ماه زمان 
خود را برای ارایه نظارت کارشناسی خود بر روی این پیش نویس 
ارایه خواهیم کرد. در غیر این صورت کار موفقیت آمیز نخواهد 
بود ... اگر انتخابات مجلس در اسفند ماه باشد ما تا تیرماه )سال 
ارایه اصالحیه به مجلس داریم. سیاست  آینده( زمان کافی برای 
های نظام به افراد متکی نیست و اگر عمر مجلس هشتم تمام شود 
قطعا مجلس نهم پیگیر این موضوع می شود ... باید در یک جلسه 
صمیمی و توام با آرامش به یک اصالحیه قانون کار برسیم. در این 
شرایط وقتی که اصالحیه به مجلس رفت همه شرکا از آن دفاع 

می کنند.“
قانون کار 35 میلیون نفر خانوار کارگری را زیر پوشش خود دارد 
و هرگونه تغییر و اصالح آن بر زندگی و امنیت شغلی این جمعیت 
عظیم و در حقیقت اکثریت جامعه تاثیر دارد. آنچه رییس کانون 
شوراهای اسالمی کار عنوان می کند، نشان می دهد که این تشکل 
های زرد و ارتجاعی و زیر فرمان رژیم، با سیاست های اقتصادی- 
اجتماعی از جمله آزاد سازی اقتصادی و در بطن آن اصالح قانون 
کار به زیان کارگران و زحمتکشان مخالفت اصولی ندارند. این 
تشکل ها به لحاظ ماهیت، رودرروی خواست های مشروع، به 
حق، و بدیهی زحمتکشان قرار دارند. همچنین دراین زمینه باید به 
سیاست فاجعه بار خانه کارگر در مورد اصالحیه قانون کاراشاره 
داشت. این تشکل در بیانیه پایانی نشست دو روزه دبیران اجرایی 
خانه کارگر سراسر کشور در خصوص اصالحیه قانون کار با بر 
شمردن پاره یی از انتقادات خود اعالم می دارد: ”منشور اشتغال 
که در قالب سیاست های کالن اشتغال توسط مقام معظم رهبری 
مبتنی بر اشتغال پایدار و سایر موارد مطروحه اعالم گردیده است 

قطعا باید محور هر گفتگو یا حرکتی باشد.“
با مفهوم فعالیت یک سازمان سندیکایی  چنین موضع گیری یی 
و اصوال خصلت سازمان های سندیکایی در مغایرت کامل قرار 
از جانب  که  اشتغال  های کالن  سیاست  و  اشتغال  منشور  دارد. 
تشخیص  مجمع  با  توافق  و  ورایزنی  مشورت  از  پس  ای  خامنه 
مصلحت نظام به ریاست رفسنجانی اعالم شده، همان چارچوب 
یعنی چارچوبی  کند،  می  تنظیم  و  تعیین  را  اقتصادی  آزاد سازی 
که اتفاقا پیش نویس اصالحیه قانون کار در بطن آن تهیه و تنظیم 
گردیده است. نمی توان به تغییر و اصالح برخی مواد قانون کار در 
پیش نویس ارایه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دولت احمدی نژاد انتقاد داشت ولی سیاست اصلی و محوری آن 

یعنی آزاد سازی اقتصادی را مورد تایید و پشتیبانی قرار داد.
اصالح قانون کار و پیش نویس کنونی دولت هم جهت، همسوی، 

و هماهنگ با قانون هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی اقتصادی 
است. بنابراین، سیاست خانه کارگر در این زمینه در تضاد با حقوق 
و منافع کوتاه مدت و بلند مدت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان 
قرار می گیرد. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در جبهه 
نیروهای مخالف استبداد والیی، به ویژه در طیف اصالح طلبان، ما 
شاهد تردید، تزلزل، و ناپیگیری جدی در خصوص مسایلی مبرم 
چون اصالحیه قانون کار هستیم. معضل های بی شمار اقتصادی- 
اجتماعی از جمله بی قانونی در حق کارگران، نه بر اساس اجرای 
نسخه  اجرای  اثر  بر  دقیقا  بلکه  آزاد سازی،  مدبرانه سیاست  غیر 
های صندوق بین المللی پول پدید آمده اند. آیا می توان کشوری را 
نمونه آورد که با اجرای ”مدبرانه“ِی این نوع سیاست ها در عرصه 

اقتصادی- اجتماعی موفق بوده باشد؟
با پیش نویس اصالحیه  مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان 
فکری-نظری  های  طیف  کلیه  هوشیاری  با  باید  می  کار  قانون 
برای  راه  این  از  و  بربگیرد  در  را  زحمتکشان  سندیکایی  جنبش 
تاثیرگذار  اجتماعی  نیروی  یک  به  دادن  شکل  و  دهی  سازمان 

حرکت کند.
توان  می  سنجیده  و  متشکل،  متحد،  یی  مبارزه  با  فقط  و  فقط 
سرانجام  و  کرد  مقاومت  و  ایستادگی  ارتجاع  یورش  رودرروی 

به کامیابی رسید.

به نقل از نامه مردم، شماره 880

*************              
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            مبارزه خستگی ناپذير زنان عليه تبعيض جنسيتی و نابرابری اجتماعی

رژیم والیت فقیه در برنامه های ارتجاعی و زن ستیز خود جای 
ویژه ای را به مهار و سرکوب جنبش زنان اختصاص داده است. 
و  جنسیتی  تبعیض  با  مخالفت  شود  می  تالش  ها  برنامه  این  در 
سیاست های قرون وسطایی جمهوری اسالمی، مبارزه و خواست 
زنان طبقه ها و الیه های مرفه و نیمه مرفه جامعه معرفی شود که 
از خواسته ها و نیازهای زنان زحمتکش اطالعی نداشته و دغدغه 
موازات  به  اخیر  های  هفته  طی  خصوص  دراین  ندارند.  را  آنها 
تبلیغات هدفمند پیرامون اعمال برخی تغییرات در الیحه ”حمایت 
از خانواده“ در کمیسیون قضایی مجلس، از طرح هایی سخن به 
از زنان سرپرست خانوار،  برای حمایت  میان آورده می شود که 
و  تدوین  جامعه  محروم  های  طبقه  زنان  دیگر  و  روستایی  زنان 

آماده شده است.
صرفا  اقدامی  در  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  ابتدا  باره  این  در 
نباید  ها  وزارتخانه  ادغام  طرح  به  توجه  با  داشت  اعالم  تبلیغاتی 
فراموشی  دست  به  خانوار  سرپرست  زنان  از  حمایت  موضوع 
بود: ”عضو کمیسیون  نوشته  امسال  تیرماه  ایلنا 18  سپرده شود. 
اجتماعی مجلس گفت: مهم ترین اقدام قابل توجه مجلس شورای 
اسالمی در رابطه با حمایت از زنان سرپرست خانوار، قانونی بود 
که در چارچوب برنامه پنجم تصویب و ابالغ شده است. بنابر این 
خانوار  سرپرست  زنان  تمامی  اند  شده  مکلف  ها  دستگاه  قانون 
دارای شرایط را تحت پوشش قرار دهند، البته این مساله با توجه 
به ادغام های اخیر وزارتخانه ها به تاخیر افتاده است. حمایت از 
زنان سرپرست خانوار تحت تاثیر ادغام های اخیر فراموش نشود.“ 
سپس نوبت به معاون وزیر جهاد کشاورزی رسید که در مصاحبه 
ای با خبرگزاری فارس 30 مرداد ماه از تهیه طرحی برای اعطای 
وام های کم بهره به روستائیان بویژه زنان روستایی خبر داد و مدعی 
با این طرح زنان روستایی به لحاظ مالی مورد پشتیبانی  گردید، 
و  مجلس  بر  شود! عالوه  می  متحول  شان  زندگی  و  گرفته  قرار 
از  اصطالح حمایت  به  زمینه  در  نیز  امداد خمینی  کمیته  دولت، 
”حقوق زنان محروم“ سخت فعال شده است. خبرگزاری فارس 
امداد  کمیته  اشتغال  و  خودکفایی  معاون  قول  از  ماه  شهریور   2
خمینی استان تهران اعالم نمود. وام های خود اشتغال زایی به زنان 
سرپرست خانوار پرداخت خواهد شد. در گزارش این خبرگزاری 
آمده است: ”از ابتدای امسال حمایت ویژه ای را از مددجویان و 
نیازمندان در حوزه اشتغال کمیته امداد انجام می دهد. با حمایت 
کمیته امداد امسال پرداخت وام های اشتغال زایی به زنان سرپرست 
خانوار افزایش یافته است و افراد متقاضی می توانند به دفاتر امداد 
مراجعه و ازاین تسهیالت بهره ببرند.“ این گونه تبلیغات در حالی 
جریان دارد که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و افزایش 

زنان  خانوار،  سرپرست  زنان  عمومی  خدمات  و  کاالها  قیمت 
مضاعف  فشار  تحت  روستایی  زنان  نیز  و  کارمند  زنان  کارگر، 
نکته  هستند.  مواجه  دشواری  وضعیت  با  و  گرفته  قرار  معیشتی 
مهمی که باید به آن اشاره داشت، ناکارآمدی طرح های موجود 
برای حمایت از زنان طبقه های محروم و زحمتکش است. عالوه 
بر اینکه بسیاری از طرح ها فقط در روی کاغذ واقعیت دارند و 
دروغی بیش محسوب نمی شوند، تعداد محدود طرح های در حال 
مانند طرح  ندارند.  را  از حقوق زنان  قابلیت حمایت  اجرا اصوال 
خود اشتغال زایی کمیته امداد خمینی که صرفا پرداخت وام هایی 
به افراد و اشخاص دستچین شده است و نمی تون آن را برنامه ای 

در خدمت منافع زنان سرپرست خانوار تلقی کرد. 
دولت ضد ملی احمدی نژاد و نیز تعدادی از بنیادهای انگلی بدون 
سازی  آزاد  مردمی  ضد  برنامه  اجرای  ناگوار  پیامدهای  به  اینکه 
اقتصادی اشاره ای کنند، از اجرای طرح هایی برای بهبود زندگی 
زنان زحمتکش سخن می گویند. معلوم نیست چگونه قرار است 
از حقوق زنان کارگر، کارمند و بطور کلی مشاغل مانند معلمان، 
پرستاران و مربیان مهد کودک حمایت شود، در حالی که میزان 
افزایش حقوق و دستمزد آنها به مراتب پایین تر از نرخ واقعی تورم 
صنایع  بر  حاکم  رکود  و  ها  وزارتخانه  ادغام  با  همچنین  است. 
کشور این زنان شاغل هستند که در صف اول اخراج و یا به تعبیر 
جمهوری اسالمی تعدیل نیروی انسانی قرار دارند. ایلنا در اواخر 
سال گذشته در گزارشی نوشته بود: ”زنان کارگر با کوچکترین 
بحرانی اخراج می شوند.“ بنابر این برخالف تبلیغات عوام فریبانه 
تنها فاصله ای میان زنان طبقه های محروم  نه  فقیه  رژیم والیت 
با جنبش زنان علیه تبعیض جنسیتی وجود ندارد بلکه این مبارزه 
بیش از سایر الیه ها و گروه های اجتماعی به سود زنان زحمتکش 
بی حقوقی  پیرامون  ایلنا  زمینه گزارش خبرگزاری  این  در  است. 
تبعیض  میان  مستقیم  رابطه  به  آشکاری  اعتراف  کارگر،  زنان 
مسئول  قول  از  ایلنا  است.  اجتماعی  نابرابری  و  جنسیتی-طبقاتی 
به خانه  اتحادیه زنان کارگر استان مازندران ، نهادی که وابسته 
کارگر جمهوری اسالمی است. یادآوری می کند: ”علت اصلی 
از  بسیاری  به  زنان مجبورند   ... است  مالی  نیاز  تامین  زنان  کار 
ترس ها و تهدیدات پاسخ دهند، اما پیشرفت شغلی نداشته باشند 
و در بحران ها اخراج شوند و تبعیض جنسی در مورد آنها کامال 
مشهود است.“ تبعیض جنسیتی در شکل دستمزد ناعادالنه و کمتر 
از همکاران مرد، اخراج از محیط کار به دلیل زن بودن و مسایلی 
از این قبیل هم خودنمایی می کند. محدود ساختن تبعیض جنسیتی 
فریب  ترفند  تفکیک جنسیتی  مانند  ارتجاعی  های  اقدام  به  صرفا 
کارانه رژیم برای منزوی ساختن جنبش زنان کشور است. زنان 
در مبارزه با تبعیض جنسیتی خواست های مشخصی را نیز دارند 
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که در پیوند سرشتی و تنگاتنگ با مبارزه علیه حجاب اجباری 
و دیگر قوانین قرون وسطایی قرار دارد. از جمله این خواسته 
ها می توان به دستمزد مساوی در مقابل کار مساوی، تامین 
امکانات شغلی یکسان صرف نظر از جنسیت اشاره داشت. 

در ماه های اخیر مخالفت قاطع و اصولی جنبش زنان کشور 
نژاد تحت عنوان طرح دور  با طرح دولت ضد ملی احمدی 
کاری که اولویت در این طرح به زنان داده شده، نشانه امید 
و  حقوق  به  زنان  جنبش  مبارزان  افزون  روز  توجه  از  بخش 
تبعیض  میان  رابطه  توضیح  و  محروم  طبقات  زنان  منافع 
جنسیتی و نابرابری و فقر اجتماعی خصوصا برای زنان است. 
کاهش  به  زنان  جنبش  فعاالن  مستدل  های  مخالفت  بعالوه 
دستمزد مشاغل نیمه وقت و پاره وقت که اغلب زنان را در 
بر می گیرد حاکی از کوشش هوشیارانه ای در جهت حقوق 
زنان زحمتکش و مبارزه علیه تبعیض جنسیتی-طبقاتی است. 
آگاهی زنان زحمتکش بویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار 
از حقوق و منافع خود می تواند در تقویت موضع و جایگاه 
جنبش زنان و جنبش کارگری در تقابل با استبداد والیی موثر 

باشد. 
همراه  به  قرون وسطایی  و  ستیز  زن  قوانین  تبعیض جنسیتی، 
منافع  و  حقوق  مردمی  ضد  اقتصادی-اجتماعی  های  برنامه 
با چالش های  را  زنان طبقه های محروم و خانواده هایشان 

جدی روبرو ساخته است.

به نقل از نامه مردم، شماره 879، 18 مهر ماه 1390

***********************              

نمودار  ماهشهر  و  شاپور  بندر  پتروشیمی  های  مجتمع  کارگران  اعتصاب 
اجرای  مخرب  پیامدهای  و  موجود  اوضاع  از  زحمتکشان  ژرف  نارضایتی 
و  مهم  وظیفه  است.  فقیه  والیت  رژیم  اقتصادی-اجتماعی  های  سیاست 
اولویت امر در اوضاع بغرنج کنونی مبارزه خستگی ناپذیر برای ارتقا سطح 

رزمندگی جنبش کارگری بوده و هست. 

هزاران تن از کارگران مجتمع های پتروشیمی بندر شاپور و ماهشهر در اوایل 
مهر ماه امسال دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که از سوی اغلب کارگران 
مراکز صنعتی بویژه واحدهای مختلف صنایع پتروشیمی استان خوزستان مورد 
به  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  که  داد  روی  هنگامی  گرفت،  قرار  حمایت 
نکردند. خواسته  با کارگران عمل  اوایل سال جاری خود  نامه کتبی  توافق 
های کارگران مانند لغو قراردادهای موقت، عقد قرارداد دایم، برچیده شدن 
شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی و حق انعقاد قراردادهای دستجمعی در 
توافق با مسئوالن در ابتدای امسال گنجانده شده بود و مسئوالن قول عملی 

ساختن آنها تا پایان تابستان را داده بودند.
در اعتصاب بزرگ واحد های پتروشیمی بندر شاپور و ماهشهر بیش از 6000 
کارگر حضور داشتند که عالوه بر خواست اجرای توافقات قبلی، خواستار 

دریافت مزایای خود مانند پاداش تولید و بدی آب و هوا شدند.
خواست لغو قراردادهای موقت و حذف شرکت های پیمانکار نیروی انسانی 
زحمتکشان  دیگر  و  کارگر  طبقه  مشترک  و  بنیادی  های  خواست  زمره  از 
میهن ما به شمار می آید. طی سال گذشته تعدادی از حرکت های اعتراضی 
پوالد مبارکه  تبریز،  پتروشیمی  در کارخانجات ذوب آهن اصفهان، مجتمع 
است.  گرفته  موقت صورت  قراردادهای  لغو  با خواست  اراک  پاالیشگاه  و 
دولت  توسط  کار  قانون  اصالحیه  نویس  پیش  انتشار  به  توجه  با  مبارزه  این 
دایم بکلی حذف می  قراردادهای  آن موضوع  نژاد که در  ضد ملی احمدی 
های  مجتمع  اعتصاب  توان  می  و  بوده  برخوردار  اصولی  اهمیت  از  گردد، 
پاسخ  در  زحمتکشان  و  کارگران  اعتراضی  واکنش  را  خوزستان  پتروشیمی 
به یورش ارتجاع به دستاوردهای تاریخی و سلب حقوق سندیکایی ارزیابی 
کرد. واکنش و حرکتی که می باید به لحاظ سازماندهی و سطح همبستگی 
با  خوزستان  استان  های  پتروشیمی  دلیر  کارگران  بعالوه  شود.  داده  ارتقاء 
اعتصاب خود، برنامه های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی نظیر قانون هدفمند 

سازی یارانه ها را نیز به چالش گرفتند.
صنعتی  بزرگ  واحدهای  در  شاغل  کارگران  خصوصا  ایران  کارگر  طبقه 
و  پوست  با  را  اقتصادی  آزادسازی  سیاست  اجرای  ویرانگر  اثرات  خوبی  به 
نتیجه  امنیت شغلی خود را  نابودی  به درستی  گوشت خود احساس کرده و 
پیاده ساختن چنین برنامه هایی می دانند. با توجه به همه این مسایل اعتصاب 
نارضایتی  نمودار  ماهشهر  و  شاپور  بندر  پتروشیمی  های  مجتمع  کارگران 
ژرف زحمتکشان از اوضاع موجود و پیامدهای مخرب اجرای سیاست های 
در  امر  اولویت  و  مهم  وظیفه  است.  فقیه  والیت  رژیم  اقتصادی-اجتماعی 
اوضاع بغرنج کنونی مبارزه خستگی ناپذیر برای ارتقا سطح رزمندگی جنبش 

کارگری بوده و هست.

       
        اعتصاب کارگران پتروشيمی خوزستان
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       منشوری برای وحدت عمل و آزادی ايران از چنگال استبداد
                   

                 پیشنهادهای حزب توده ایران برای تشکیل جبهه واحد ضد استبدادی

آینده میهن ما در گرو مبارزه مشترک همه آزادی خواهان 
در راه تحوالت بنیادین است

راه، در  ما و گزینش  میهن  آتی  بر سر تحوالت  بحث 
سالهای اخیر به طور عمده پیرامون دو انتخاب اساسی: 
متمرکز  بنیادین،  تحوالت  و  انقالب  یا  و  اصالحات،  
ایران معتقد است که، تحوالت  بوده است. حزب توده 
اجتماعی روند بغرنج و قانونمندی اند که بیرون از اراده 
می  عملی  سیاسی،  نیروی  یا  و  شخصیت  آن  یا  این 

شوند.
 تجربه های گوناگون سالهای اخیر، از جمله تالش های 
ناکام جنبش مردمی در راه پیش برد امر اصالحات در 
سالهای 1376 – 1384، نشان داد که ظرفیت چارچوب 
های حاکم برای اصالح به منظور عملی کردن خواست 
وجود  با  است.  محدود  بسیار  ما،  مردم  اکثریت  های 
آنکه در دوران حکومت اصالح طلبان، در مقاطعی هم 
دولت  هم اکثریت قاطع مجلس در دست اصالح طلبان 
حکومتی بود، ولی تکیه بر حفظ ساختارهای موجود و 
حرکت در چهارچوب »خودی« که از سوی ولی فقیه 
ارتجاع تعیین شده بود، جنبش اصالح طلبی را در میهن 
ما به شدت محدود کرد و کشور در وضعیتی به استقبال 
انتخابات 1384 رفت که بخش بزرگی از زحمتکشان 
که  بودند  معتقد  به درستی،  نیروهای سیاسی کشور،  و 
دست آوردهای دولت و مجلس اصالحات برای بهبود 
حقوق و شرایط زندگی زحمتکشان بسیار محدود بوده 

است.
 هراس سران دولت اصالحات از توان نیروهای مردمی 
حاضر در صحنه، و عدم بهره وری درست از این نیرو 
در  تا  مرتجعان حاکم، سبب شد  از  امتیاز  برای کسب 
شرایط نارضایتی بخش های وسیعی از زحمتکشان از 
زندگی  وضعیت  بهبود  در  اصالحات  دولت  عملی  بی 
آنان، و اختالف نظر و گسست در جبهه نیروهای مدافع 
وضعیت  این  از  بتوانند  ارتجاعی  نیروهای  اصالحات، 
بهره برداری کرده – و با تخلف ای گسترده – به منظور 

بازپس گیری حاکمیت و در انحصار خود قرار دادن آن، 
شرایط الزم را مهیا کنند. 

دولت  آمدن  کار  روی  از  گذشته  سال  تجربیات شش 
انتخاباتی  نژاد پس از خاتمی و سپس کوتای  احمدی 
 22 در  کشور  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  و  فقیه  ولی 
خرداد ماه 1388 و پایمال کردن رای اکثریت مردم ما 
به صندوق  را  آرا خود  نژاد  احمدی  دولت  بر ضد  که 
ها ریختند نیروهای سیاسی و آزادی خواه کشور را با 
پدیده جدیدی رو به رو کرده است. برگزاری انتخابات، 
بر اساس چارچوب های تعیین شده از سوی مرتجعان 
حاکم و در شرایطی که این چنین بی محابا آرا میلیون 
ها شهروند را لگدمال می کنند نمی تواند برای جنبش 

مردمی میهن ما مثمر ثمری باشد.  
بر این اساس، میهن ما به یک تحول بنیادین، که عرصهای 

گوناگون زندگی مردم را دربرگیرد، نیازمند است.
 حزب ما همچنین معتقد است که، دست یابی به تحول 
یافته  سازمان  و  فعال  راه شرکت  از  تنها  بنیادین  های 
نیروهای اجتماعی در یک جنبش سراسری ضد استبداد 
والیی و تغییر شیوه حکومت مداری در میهن ما امکان 
پذیر است. حزب توده ایران، بر اساس تجربه خود از 
رشد سرمایه داری قرن اخیر در جامعه ما، معتقد است 
که، نظام سرمایه داری، در هر شکل سیاسی آن، در کشور 
ما نمی تواند معضل هایی همچون عقب ماندگی و بی 
عدالتی دهشتناکی که سرتاپای جامعه را فرا گرفته است 
حل کند، بنابراین ایران همچنان در مرحله انقالب ملی 
و دموکراتیک قرار دارد که هدف اجتماعی – اقتصادی 

چنین انقالبی را می توان بدین سان تعریف کرد:
تقسیم  باز  بزرگ،  داری  سرمایه  رشد  کردن  محدود   
امکان های مادی و ثروت های انباشته شده یی که در 
اختیار تعداد انگشت شماری از نهادهای انگلی وابسته 
عملی  سمت  به  حرکت  و  دارد،  قرارد  رژیم  سران  به 
کردن عدالت اجتماعی، یعنی: گسستن زنجیر های فقر، 
عقب ماندگی و بی عدالتی. برگزیدن چنین راه رشدی، 
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پاسخ به نیازهای پایه ای جامعه ما نظیر اشتغال، مسکن، 
تامین  رایگان،  پرورش  و  آموزش  همگانی،  بهداشت 

اجتماعی و حفظ محیط زیست، است. 
چنین سمت گیری به شرکت کردن و ایفای نقش اساسی 
منظور  به  کارگر  نیروهای سیاسی طبقه  و  کارگر  طبقه 
تاثیر گذاری جدی بر جنبش دمکراتیک و ملی کشور 

نیازمند است.
عقب  سطح  به  توجه  با  همچنان،  ایران  توده  حزب   
اقتصادی کنونی جامعه ما،  ماندگی روابط اجتماعی – 
معتقد است که، چنین تحولی به بسیج نیرو در گسترده 
و  خواه  تحول  نیروهای  از  توانمند  اتحادی  و  جامعه، 
ایران،  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  ویژه  به  پیشرو، 

احتیاج دارد. 
مترقی  نیروهای  وظیفه  ترین  مهم  ایران،  توده  حزب 
رژیم  کنونی، طرد  در شرایط  را  کشور  آزادی خواه  و 
فقیه، و روی کار آمدن یک دولت  دیکتاتوری والیت 
ائتالف ملی، ارزیابی می کند و معتقد است که، مهم ترین 
گام در این راه، برپایی یک جبهه وسیع مردمی و ضد 

استبدادی است. 
منشوری برای وحدت عمل و آزادی ایران از چنگال 

استبداد
پیشنهادهای حزب توده ایران برای تشکیل جبهه واحد 

ضد استبدادی
برچیدن  هدف  به  هاست  مدت  ایران  توده  حزب 
های  آزادی  برقراری  و  وسطایی  قرون  استبداد  بساط 
دمکراتیک، بر ضرورت وحدت و همکاری و همیاری 
یک  برپایی  در  کشور،  خواه  آزادی  مترقی   نیروهای 

جبهه واحد در برابر استبداد پای فشاری کرده است. 
رژیم  پراتیک  و  تئوری  مقام  در  فقیه«  »والیت  اصل 
ساختارهای  همه  ما  میهن  در  وسطایی  قرون  استبداد 
اجرایی، قانون گذاری و قضایی را به شدت تحت تاثیر 
قرار داده، و برخالف اصل صریح قانون اساسی، استقالل 
سه قوه کشور را از بین برده است، و »اجرای قانون« 
در کشور را به حد اجرای فرمان های »ولی فقیه« تنزل 
قانون  و  قانون  تنها  نه  وضعیتی،  چنین  در  است.  داده 
اساسی مالک و میزان تصمیم گیری ها نیست، بلکه آن 
گونه که تجربه های سال های اخیر از جمله: تقلب ها 
و مداخله های گسترده ولی فقیه و انصارش در لگدمال 

کردن دای میلیون ها ایرانی در جریان انتخابات ریاست 
ماه 1388  و سپس 22 خرداد  سال 1384  جمهوری 
نشان داد، نوعی حکومت خلیفه گری قرون وسطایی با 
تکیه بر نیروی خشن سرکوب و پایمال کردن خواست 
ایرانی، بر میهن ما  ها و حقوق دموکراتیک میلیون ها 
ترین  مهم  و  نخستین  که  جایی  آن  از  راند.  می  حکم 
وظیفه چنین جبهه یی، بر چیدن بساط حاکمیت رژیم 
ترین  مهم  است،  فقیه  والیت  رپیم  طرد  و  استبدادی 
نیز، ضد دیکتاتوری و ضد استبداد والیی  خصلت آن 
در  استبداد  حاکمیت  مشخص  شکل  و  قلب  که  است 
باید  نظر طبقاتی، می  از  یی  میهن ماست. چنین جبهه 
و  اجتماعی  نیروهای  طیف  ترین  وسیع  گیرنده  دربر 
سیاسی از جمله: نمایندگان کارگران، زحمتکشان شهر 
سرمایه  و  میانی  قشرهای  بورژوازی،  خرده  روستا،  و 

داری ملی ایران، باشد. 
حزب توده ایران، برای برنامه مورد نظر خود در برپایی 
جبهه واحد ضد استبداد والیی کشور، پیشنهادهای زیر 
را با تمامی نیروهای مترقی و آزادی خواه کشوردر میان 

می گذارد: 
اول: ترکیب و ساختار جبهه: جبهه واحد استبدادی، کلیه 
آن حزب ها، سازمان ها، نیروها و شخصیت های مترقی 
راه طرد  را دربرمی گیرد که در  و آزادی خواه کشور 
رژیم والیت فقیه مبارزه می کنند، و هدفشان استقرار 
آزادی، استقالل، صلح و عدالت اجتماعی است. جبهه 
واحد در مقام ستاد مشترک توده ها در مبارزه بر ضد 
تاکیتک  تحوالت  روند  و  شرایط  به  توجه  با  استبداد، 
های مبارزه را بر اساس توافق مشترک نیروهای شرکت 

کننده در آن تعیین می کند. 
دوم: برنامه و هدف های جبهه: 

جبهه واحد ضد استبدادی، برای طرد رژیم والیت فقیه، 
آزادی  شان،  سرنوشت  بر  مردم  حاکمیت  استقرار حق 
خواهان  کند،  می  مبارزه  ایران  در  اجتماعی  عدالت  و 
کردن  عملی  و  است،  حکومت  از  دین  کامل  جدایی 

برنامه های زیر را ضرور می داند: 
منظور  به  نهادی  فقیه، همچون  الف: طرد رژیم والیت 
اعمال اراده یک فرد بر جامعه، که تبلور آشکار و صریح 

دیکتاتوری فردی است، و استقرار دموکراسی. 
استقرار یک حکومت  و  از حکومت،  دین  ب: جدایی 
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ائتالف ملی، با هدف رفع محرومیت شدید در جامعه، 
عدالت  تحقق  برای  اقتصادی  های  برنامه  تدوین  و 

اجتماعی، و تامین استقالل و حاکمیت ملی. 
پ: به رسمیت شناختن حقوق کلیه حزب ها، سازمان 

ها، و گروه های سیاسی برای فعالیت آزادانه سیاسی. 
ت: به رسمیت شناختن حقوق کلیه اتحادیه ها، سندیکاها  

تشکل های کارگران و زحمتکشان. 
زندانیان  کلیه  شرط  و  قید  بدون  و  فوری  آزادی  ث: 
سیاسی، و پایان دادن به شکنجه و پیگرد دگراندیشان. 
ج: لغو سانسور و محدودیت از کلیه روزنامه ها، مجالت 
مانند:  ارتباط جمعی،  های  دیگر رسانه  و  نشریات،  و 

رادیو، تلوزیون و اینترنت. 
چ: انحالل فوری ارگان های سرکوبگر، از جمله وزارت 
اطالعات، سپاه پاسداران، بسیج، دادستانی و دادگاه های 

انقالب. 
اقلیت های مذهبی و خلق  به سرکوب  پایان دادن  ح: 
های ایران، از جمله کرد، بلوچ، آزربایجانی، ترکمن و 
عرب،  و شناسایی حق خودمختاری در چارچوب یک 

ایران واحد و دمکراتیک برای تمامی ایران. 
خ: پایان دادن به سرکوب، و تجاوز به حقوق زنان و 
لغو قوانینی که از سوی رژیم والیت فقیه بدین قصد به 

تصویب رسیده اند. 
د: انحالل فوری نهادهای ضد مردمی، مانند: شوراهای 

نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت. 
ذ: تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی جنایت فاجعه 
ملی کشتار زندانیان سیاسی و شناسایی آمران و عامالن 

این جنایت. 
حرکت عظیم مردم در پی کودتای انتخاباتی 22 خرداد 

طیف  که  داد  نشان  انصارش،  و  فقیه  ولی   1388 ماه 
گسترده ایی از نیروهای اجتماعی، از زنان و جوانان و 
دانشجویان تا کارمندان و آموزگاران، حاضرند در حرکت 
صورت  در  ها،  توده  اعتراضی  نفری  ها  میلیون  های 
خواست های مشخص مبارزاتی، به عرصه مبارزه روی 
آورند. نقطه ضعف این جنبش پیوند ضعیف آن با طبقه 
فلج  در  این جنبش  توان  و عدم  و زحمتکشان  کارگر 
تامین  اساس،  این  بر  بود.  رژیم  اقتصادی  کردن چرخ 
هدف های فوق، با توان و نیروی جنبش کارگری در 
کشور ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، مساله اتحاد عمل  
منافع کارگران و  نیروهای طرفدار  و همکاری نزدیک 
زحمتکشان کشور، به یکی از عرصه های عمده فعالیت 

حزب در شرایط کنونی بدل می شود. 
رژیم والیت فقیه، که پایگاه آن بیش از پیش به کالن 
کشور،  اداری  داری  سرمایه  و  تجاری  داری  سرمایه 
خصوصًا بخش نظامی وابسته به سپاه و بسیج محدود 
می شود، امروز بیش از هر چیز ادامه موجودیت خود 
را در گرو حفظ وضعیت اختناق و ادامه سرکوب حقوق 
در  ها  توده  بیند.  می  مردم  دموکراتیک  آزادی های  و 
جریان پیکار ضد استبدادی خود آموخته اند که باید از 
همه شکل های ممکن مبارزه برای دستیابی به آرمان 
های جنبش و شکست ارتجاع بهره گرفت. برای پایان 
دادن به رژیم دیکتاتوری حاکم، می توان و باید از همه 
شکل های مبارزه استفاده کرد. حزب توده ایران بسیج 
و تدارک چنین مبارزه یی را مهم ترین وظیفه خود در 

اوضاع کنونی می داند. 

*******************                       
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 بخش ويژه :

هفتادمين سالگرد بنياد گذاري حزب توده ايران
حزب طبقه کارگر ايران

حزب توده هاي کار و زحمت
حزب روشنفکران، هنرمندان و نويسندگان ترقيخواه و 

مردمي ايران!
حزب همه ي خلقهاي ايران!

•اعالميه کميته مرکزی حزب توده ايران به مناسبت هفتادمين  	
    سالگرد بنيادگذاری حزب توده ايران!

•برگزاری جشن هفتادمين سالگرد بنياد گذاری حزب توده ايران 	

•متن کامل پيام رفيق خاوری به جشن هفتاد سالگی حزب 	

•پيام های تبريک احزاب کارگری و کمونيستی جهان 	

•پيام های تبريک سازمان های ترقی خواه ايران 	

•همبستگی بين المللی با مبارزه مردم ايران در راه صلح، پيشرفت، و دموکراسی  	

                          )همبستگی 70 حزب و سازمان مترقی در هفتاد سالگی حزب(

•گرامی داشت هفتادمين سالگشت زايش و جاودانگی رحمان هاتفی 	
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 اعالميه کميته مرکزی حزب توده ايران به مناسبت هفتادمين سالگرد بنيادگذاری حزب توده ايران!

هفتاد سال پيکار خستگی ناپذير در راه بهروزی توده های کار 
و زحمت، و برای تحقق آزادی ، استقالل و عدالت اجتماعی! 

هم میهنان گرامي!
با فرا رسیدن دهم مهرماه 1390، هفتاد سال از تأسیس حزب 
تودة ایران، حزب رزمندگان رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان، 
حزب پیشگامان رهایی زنان از بند های ستم جنسی و طبقاتی، 
حزب نویسندگان، شاعران، و هنرمندان مردمی و پیشرو، حزب 
جوانان و دانشجویان رزمجو، و حزب همه مبارزان راه آزادی، 

استقالل، و عدالت میهن ما، مي گذرد.
تاریخ  از  ناپذیری  جدایی  بخش  ایران،  توده  حزب  تاریخ 
و  استبداد  استعمار،  ضد  بر  ما  میهن  مردم  قهرمانانه  مبارزات 
امپریالیسم است، و در کند و کاو همین تاریخ است که، به گواهی 
دوست و دشمن، می توان نقش برجسته مبارزان توده ای را در 
برای دگرگون کردن  امان  بی  نبرد  مترقی،  اندیشه های  پیشبرد 
جامعه واپس مانده و روابط اجتماعی-اقتصادی حاکم بر آن ، و 

سازمان دهی مبارزه توده ها، دید.
هزاران  گذشته  دهه  هفت  در  ایران،  توده  حزب  تاریخ  درباره 
جزوه، مقاله و کتاب منتشر شده است، که بخشی از این انبوهه 
آن،  پی  در  و  شاه،  استبدادی  رژیم  ساواک  تبلیغاتِی  کارزاِر  به 
ساوامای رژیم والیت فقیه، و یا غرض ورزی های دشمنانه آلوده 
است. هدف از این کارزار گسترده تبلیغاتی، جا انداختن این نظر 
بوده است که، حزب توده ایران یک حزب ”وابسته به خارجی“ 
و ”خائن به منافع“ ملی میهن ما بوده است. چنین نظراتی که از 
سوی کسانی که با کودتای نظامی دستگاه های جاسوسی دولت 
های امپریالیستی آمریکا و انگلیس و با سرنگونی حکومت ملی 
بی  ابعاد  است،  شده  ترویج  بودند  آمده  کار  روی  مصدق  دکتر 

پایگی و رسوایی چنین ادعاهایی را اثبات می کند. 
هفتاد سال پیش، پس از سقوط حکومت رضا شاه، در پي رهایي 
شدن  باز  پی  در  شاهي،  ستم  زندان  از  اراني  تقي  دکتر  یاران 
برجسته  از  به همت شماری  ایران  تودة  فضاي سیاسي، حزب 
ترین مبارزان راه آزادی و منادیان رهایي میهن از بندهاي بهره 
محسن  سلیمان  ریاست  به  ماندگي،  واپس  و  استبداد،  کشی، 
مشروطیت،  صدر  خواه  آزادی  بنام  رجال  از  یکی  اسکندری، 

بنیاد گذارده شد. 
حزب تودة ایران در حالي پا به عرصه مبارزه گذاشت که کشور 
ما تغییرات و تحوالت اساسي یي را تجربه می کرد، و با استقرار 
کارگر،  طبقه  همزمان  رشد  و  وابسته  داري  سرمایه  تدریجی 

جامعه 

سازمان  و  پشتیبان  که  بود  پیشرو  و  رزمنده  حزبی  نیازمند  ما 
دِه طبقه کارگر و زحمتکشان و پاسخ گوِی نیاز مبرم تحوالت 
متناسب با وضعیت اجتماعی و سیاسی میهن باشد. بر این اساس، 
مبارزات حزب  انقالبی  های  ادامه سنت  در  ایران،  تودة  حزب 
ملی  بخش  رهایي  نهضت  برجسته  رهبران  و  ایران،  کمونیست 
تقي  دکتر  و  عمواوغلي  خان  حیدر  همچون  هایي  و شخصیت 
ما گذاشت.  بنیادین جامعه  راه دگرگون ساختن  در  گام  اراني، 
تحزب در شکل نوین آن، پیدایش سازمان هاي صنفي، از جمله 
سندیکاهاي کارگري، اتحادیه هاي مستقل جوانان، دانشجویان، 
و سازمان هاي پیشروي زنان، پراکندن بذر آگاهي اجتماعي- 
انقالبي و پیشرویي همچون  سیاسي و فرهنگي و طرح نظرات 
ضرورت تصویب قانون کار، اصالحات ارضی، و خواست الغاي 
بر میهن  امپریالیستي  قرار دادهاي استعماری یی که کشورهاي 
ما تحمیل کرده بودند، و فرا گیر شدن چنین خواست هایی در 
جامعه مان، از جمله تأثیرات مستقیم حزب تودة ایران در همان 

سال های نخست بنیادگذاری اش است. 
ما  حزب  سیماي  در  کشور  ارتجاعی  نیروهای  و  امپریالیسم 
خطری بزرگ براي منافع خود دیده و مي بینند، و در طول هفتاد 
سال گذشته از هیچ تالش و توطئه یي برای نابودي حزب توده 

ها فرو گذار نکرده اند. 
راز ریشه هاي عمیق و سترگ اجتماعي حزب تودة ایران، در 
دقت کم نظیر تحلیل ها و برنامه هایش و انطباق بی خدشه آن 
بر خواست های زحمتکشان و منافع و مصالح میهن بوده است. 
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در  ایران“،  کارگران  اتحادیه هاي  مرکزي  از تشکیل ”شوراي 
اسفندماه 1320 ، و بنیاد گذاري نخستین اتحادیه هاي دهقاني 
ماه  خرداد  در  کشور،  هاي  استان  برخي  و  تهران  اطراف  در 
1322، حزب تودة ایران نیروي رهبری کننده بی بدیل مبارزات 
دهقاني کشور شناخته شد و مورد قبول توده های  کارگری – 
کار و زحمت قرار گرفت. برگزاری روز جهانی کارگر در ایران، 
کارگر  با شرکت 000/700  که  ماه 132۵،  اردیبشهت  در 11 
راه  و  اعتصاب  ها  ده  همچنین  و  برگزار شد،  ایران  در سراسر 
به مبارزات  پیمایی کارگری در آن سال ها، نقش برجسته یی 
کلی  به  را  ایران  داد و فضای سیاسی  ما  میهن  در  کارگر  طبقه 

دگرگون کرد. 
تالش حزب در سازمان دهِي مبارزه بر ضد فاشیسم، و همچنین 
تاریخی  های  عرصه  از  صلح،  به  یافتن  دست  راه  در  تالش 
مبارزات توده ای ها و سازمان های گونه گون شان در میهن 
بوده است. آواي نشریه ”مردم ضد فاشیسم“ ، ارگان تبلیغاتي 
تأسیس  از  نخستین سال هاي پس  فاشیسم، در  بر ضد  حزب 
حزب، در سراسر ایران پیچید و تأثیرات مهمي را در راه مقابله 

با اندیشه هاي فاشیستي در جامعه برجاي گذاشت.
به   ، ماه 1323  مرداد  در  که  ایران  توده  برنامه حزب  نخستین 
تصویب نخستین کنگره حزب رسید، سند درخشانی از ماهیت 
انقالبی حزب و آرمان های واالی آن در راه رهایی کارگران، 
این  است.  کشور  دانشجویان  و  جوانان،  زنان،  زحمتکشان، 
نخستین سند مبارزاتی یک حزب سیاسی در آن دوره از تاریخ 
به  وابستگی  بندهای  از  میهن  رهایی  آور  پیام  که  بود  ما  میهن 
بیگانه، استعمار، استبداد، و بنا کردن ایرانی آزاد و آباد بود. در 

نخستین »برنامه حزب« ما مسائل عمده یی از جمله:
”مبارزه در راه استقرار رژیم دموکراسی و تأمین کلیه حقوق فردی، 

و اجتماعی از قبیل: آزادی زبان، قلم، عقیده و اجتماعات... 
مبارزه بر علیه رژیم دیکتاتوری و استبداد...

سعی در گذراندن قانون کار از مجلس شورای اسالمی بر اصول 
زیر: تقلیل مدت کار روزانه در تمام کشور به هشت ساعت و 
بیمه  ایجاد   ... اضافی  کارهای  برای  متناسب  دستمزد  پرداخت 

اجتماعی کارگران و کارمندان و مستخدمین ...
به  دولتی  کشت  قابل  امالک  و  خالصجات  بالعوض  واگذاری 
غیر  تقسیم  مورد  در  اساسی  اصالحات   ... ملک  بی  دهقانان 
قانون  در  نظر  تجدید   ... رعیت  و  ارباب  بین  محصول  عادالنه 
استخدامی کشور به نحوی که مخصوصا شرایط معاش و زندگی 

کارمندان جز تأمین گردد...
کوشش در توسعه حقوق اجتماعی و برقراری حقوق زنان )حق 
انتخاب شدن و انتخاب کردن( در مجلس مقننه و انجمن های 
ایالتی و بلدی. بهبودی اوضاع مادی و تأمین استقالل اقتصادی 

زنان ...
افراد ملت قطع نظر از  بین کلیه  تساوی کامل حقوق اجتماعی 
مذهب و نژاد ...“ مطرح شده بود، و در راه آن ها مبارزه می شد 

و تا کنون نیز شده است. 
فضای  تنها  نه  پیشرویی  و  انقالبی  های  خواست  چنین  طرح 
اثرات  بلکه  ایران را دگرگون کرد،  سیاسی- اجتماعی آن روز 
این اندیشه های مترقی و آزادی خواهانه تا به امروز در جامعه 
نمی  ما  میهن  در  را  آزادی خواهی  نیروی  پابرجاست. هیچ  ما 
توان یافت که برنامه سیاسی اش تحت تأثیر از این اندیشه های 
مترقی و انساندوستانه، از این آغاِز حماسه گون حزب کارگران 

و زحمتکشان میهن ما، حزب توده ایران، تأثیر نپذیرفته باشد.
ها،  روزنامه  از  انبوهي  انتشار  و  ایران  تودة  حزب  تأسیس  با 
مجله ها، کتاب ها، و نشریه های سیاسي، اجتماعي، اقتصادی، 
انقالبي،  پیشرو،  هاي  اندیشه  با  کشور  جوان  نسل  فرهنگي،  و 
آن  نتیجه  در  و  شد،  آشنا  لنینیسم   – مارکسیسم  ساز  تاریخ  و 
توانست نقش مهم و سازنده ای در تغییر جامعه ما بازی کند. 
شماری از برجسته ترین متفکران، ادیب ها، شاعران، نویسندگان، 
و مترجمان کشور در دامان حزب توده ایران پرورش یافتند و 
ما  جامعه  در  پیشرو  فرهنِگ  و  هنر،  ادبیات،  رشد  ساِز  زمینه 

شدند. 
تالش  ما،  حزب  فعالیت  درخشان  هاي  عرصه  از  دیگر  یکي 
هاي پیگیر آن در عرصه به وجود آوردن همکاری بین نیروهاي 
مترقي و آزادی خواه کشور بوده و هست. از همان فرداي تأسیس 
حزب، توده ای ها همواره در راه برقراری اتحاِد عمل بین همه 
ایران  رهایي  منظور  به  کشور  دوستان  میهن  و  خواهان  آزادی 
کرده  استعمار تالش  و  بیگانه،  به  وابستگی  استبداد،  از چنگال 
اند و نمونه هاي درخشاني از این فعالیت ها در تاریخ معاصر 
دربردارنده  آزادی“،  جبهه   ” ایجاد  است.  شده  ثبت  ما  میهن 
های  نشریه  مدیران  و  ها  روزنامه  همچنین  و  مترقي  نیروهاي 
کشور، در تابستان سال 1323 ، برپایی جبهه ”مطبوعات ضد 
دیکتاتوري“، در اردیبهشت ماه 1327 ، ایجاد ” جمعیت ملي 
مبارزه با استعمار“، در دی ماه 1329 ، و ده ها تالش دیگر از 
این دست در طول هفتاد سال گذشته، از جمله این نمونه هاست. 
واقعیت این است که، جا افتادن این اندیشه مهم که رهایي ایران 
همکاری  و  متحد  تالش  نیازمنِد  استبداد  و  ارتجاع  بندهاي  از 
همه آزادی خواهان کشور است، نتیجه تالش های مستقیم حزب 

تودة ایران در جامعه ما بوده است. 
هاي  خلق  شده  پایمال  حقوق  به  یافتن  دست  راه  در  مبارزه 
مورد ستم ایران، از جمله دیگر عرصه هاي فعالیت حزب ما در 
طول هفتاد سال گذشته بوده است. بنیادگذاری و تأسیس حزب 
تودة ایران با آغاِز پیکار در راه رهایي خلق هاي ایران از بند 
تودة  دارد. حزب  ناپذیر  ارتباطي گسست  طبقاتي  و  ملي  ستم 
ایران نخستین سازمان سیاسي کشور بود که خواسِت واگذاری 
در  را  دموکراتیک  و  واحد  ایراني  چارچوب  در  خودمختاری 
دستور کار مبارزات سیاسي کشور قرار داد، و توده ای ها در 
و  کردستان،  آذربایجان،  هاي  خلق  خونین  پیکار  هاي  صحنه 
از جمله خلق عرب،  همچنین دیگر خلق هاي محروم کشور، 
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گونه  هیچ  از  به حقوق شان،  دستیابی  راه  در  ترکمن،  و  بلوچ، 
فداکاری کوتاهي نکرده اند.

 1320 مهرماه  دهم  در  ایران  توده  حزب  بنیادگذاری  آغاز  از 
های  دولت  سوی  از  که   ،  1332 مرداد   28 ننگین  کودتای  تا 
امپریالیستی آمریکا و بریتانیا و به منظور سرکوب جنبش مردمی 
ایران و نهضت ملی شدن نفت ایران سازمان دهی شده بود، تنها 
در طی 12 سال فعالیت سیاسی، توده ای ها سرچشمه آن چنان 
خاور  منطقه  سرتاسر  که  بودند  ایران  در  یی  انقالبی  تحوالت 
بازتاب های شگرف آن تأثیر پذیرفتند.  از  نیز  نزدیک و میانه 
ترین  بزرگ  را  ایران  توده  بریتانیا، حزب  و  امپریالیسم آمریکا 
دیدند.  می  منطقه  در  طلبانه خود  برتری  منافع  مقابل  در  خطر 
گشوده  پی  در  و  دهه،  به شش  نزدیک  گذشت  از  پس  امروز 
شدن آرشیو ها و انتشار اسناد محرمانه سازمان گران این کودتا، 
روشن شده است که یکی از هدف های عمده کودتای 28 مرداد، 
سرکوب خونین حزب توده ایران بود. دستگیری هزاران توده ای، 
شکنجه و سپس اعدام بسیاری از آنان از جمله رفقای قهرمان 
نتوانست  تنها  نه  شاه،  رژیم  دستور  به  حزب،  نظامی  سازمان 
حکومت  امنیتی  های  دستگاه  که  طور  آن  را  حزب“  ”ریشه 
الهام  بلکه  بخشکاند،  ایران  در  کرد  می  تبلیغ  و  تصور  سلطنتی 
بخش نسل های نوینی از رزمندگان توده ای و دیگر نیروهای 

مترقی و چپ میهن گردیدند.
با وجود سرکوب 2۵ ساله دستگاه های امنیتی رژیم سلطنتی، 
ضد  مبارزه  دهی  سازمان  در  را  یی  حیاتی  نقش  ها  ای  توده 
که  ”نوید“  زمینی  زیر  روزنامه  کردند.  ایفا  ما  میهن  استبدادی 
به سردبیری رفیق قهرمان رحمان هاتفی )حیدر مهرگان( منتشر 
می شد، توانست با بردن نظرات حزب توده ایران به میان توده 
ها، و از جمله برای طرِح نخستین باِر نظریه ضرورت سازمان 
دهی اعتصاب عمومی، تأثیر مهمی در سمت گیری مبارزات ضد 
استبدادی میهن ما برجای گذارد، و سرانجام، این نقش برجسته 
کارگران توده ای در سازمان دهی اعتصاب کارگران نفت بود که 

کمر رژیم سلطنتی را در هم شکست. 
پیروزی انقالب بهمن 13۵7 ، نظام سیاسی پوسیده و ضد مردمی 
سلطنتی را واژگون کرد و با استقرار آزادی، این امکان را پدید 
ها هزار  ده  بدون دخالت خارجی و حضور  ما  میهن  که  آورد 
اقتصادی  سیاسی-  نظام  انتخاب  سمت  به  آمریکایی،  مستشار 
سرکوب  سال   2۵ از  پس  ایران  توده  کند. حزب  خود حرکت 
خشن و خونین، فعالیت علنی خود را از سر گرفت و در مدتی 
نفوذ  با  یی  اجتماعی  بزرگ  نیروی  به  توانست  کوتاه  بسیار 
بر  ما  حزب  های  اندیشه  تأثیر  گردد.  تبدیل  معنوی  چشمگیر 
اصول مترقی یی از قانون اساسی ـ که دفاع از منافع قشرهای 
گوناگون اجتماعی و پاسداری از آزادی را در دستور کار خود 
قرار می دهد ـ در کنار تالش حزب در سازمان دهی کارگران، 
کشاورزان، زنان، جوانان، و دانشجویان کشور، خیلی زود هراس 
ارتجاع داخلی و کشورهای امپریالیستی را که نگران سمت گیری 

انقالب بهمن ۵7 بودند، برانگیخت. 
هاي  سال  طوفاني  دوران  در  که  کنیم  اشاره  است  کافي  تنها 
دیگر  و  ها  ای  توده  مبارزه  همت  به  انقالب،  از  پس  نخست 
نیروهاي مترقي کشور، مسأله »اصالحات ارضي« و »تصویب 
با  کند،  حمایت  کارگران  حقوق  از  حدودی  تا  که  کار«  قانون 
در  گرا  واپس  و  ارتجاعي  نیروهاي  هاي  مخالفت  همه  وجود 
جامعه به پیش برده شد و تا به امروز هنوز ارتجاع نتوانسته است 

این دست آورد هاي هرچند محدود را باز پس گیرد. 
در  پی  های  توطئه  با  ایران  توده  حزب  هوشیارانه  رویارویِی 
پی امپریالیسم برای شکست انقالب ایران و ازجمله هشدارهای 
حزب ما پیرامون امکان حمله نظامی به ایران، و سپس مبارزه 
براي صلح و بر ضد ادامه جنگ ایران و عراق، از دیگر عرصه 
هاي مهم و درخشان مبارزه حزب ما است. در سال هاي نخست 
ارتش  راندن  بیرون  و  خرمشهر  پیروزي  پي  در   ،  1360 دهه 
متجاوز رژیم صدام حسین، که به دست پر توان فرماندهان توده 
اي ارتش سازمان دهي و بدان دست یافته شد، حزب ما با وجود 
جو شدید تبلیغاتي رسانه هاي حاکم و طرح شعار ”جنگ، جنگ 
تا پیروزی“ از سوي خمیني و دیگر سران رژیم، این شعار را 
از  جنگ  پایان  ضرورت  نظریه  و  کرد  اعالم  نادرست  شعاری 
طریق مذاکره را در جامعه مطرح ساخت. پاسخ مرتجعان حاکم 
به حزب تودة  این دید درست و راه گشا، یورش وحشیانه  به 
ایران و کشتار گروهي از برجسته ترین فرماندهان انقالبي ارتش 

ایران بود.
به  سرکوب خشن و خونین حقوق و آزادی های دموکراتیک، 
بند کشیدن هزاران مبارز آزادی و یورش همه جانبه به حزب 
توده ایران، در بهمن ماه 1361 ، که به گفته ری شهری جنایتکار، 
با دستگیری بیش از ده هزار تن از کادرها، فعاالن، اعضاء، و 
فعالیت  امکان  باردیگر  بود،  همراه  ایران  توده  حزب  هواداران 
آزاد و علنی را، بر خالف قوانین داخلی و بین المللی، از حزب 
کارگران و زحمتکشان میهن ما از بین برد و حاکمیت فاجعه بار 
رژیم ضد مردمی و استبدادی ”والیت فقیه“ را بر ایران مستقر 

و مستحکم کرد. 
هم میهنان گرامي

اش  تأسیس  سالگرد  هفتادمین  استقبال  به  حالي  در  ما  حزب 
مي رود که میهن ما با اوضاعي بیش از پیش بحراني و نگران 
ولی  انتخاباتی  کودتای  از  دوسال  از  بیش  روست.  روبه  کننده 
فقیه و روي کار آمدن مجدد محمود احمدي نژاد در مقام رئیس 
تاریک  و  گر  سرکوب  نیروهاي  نظامیان،  برگمارده  جمهوری 
اندیشان ” ذوب شده در والیت مطلقه فقیه“ می گذرد. بیش 
سپاهیان  و  گر  سرکوب  و  امنیتی  نیروهای  که  است  دوسال  از 
و  عدالتی  بی  از  رسیده  لب  به  جان  مردمی  جنبش  به  جهل، 
ظلم و محرومیت های شدید اقتصادی و ناهنجاری های فزاینده 
اجتماعی می تازند تا صدای حق طلبانه اکثریت جامعه را برای 
آنان  حقوق  به  پایبند  و  مردم  آرای  پایه  بر  حکومتی  استقرار 
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به  خونین  و  مسلحانه  های  یورش  وجود  با  سازند.  خاموش 
تظاهرات پرشکوه مردمی در اعتراض به کودتای انتخاباتی ولی 
با  و  اجتماعی  فعال  و  مبارز  هزاران  دستگیری  وجود  با  فقیه، 
وجود دستگیری شماری از رهبران سابق جمهوری اسالمی که 
همگی از ”یاران نزدیک امام“ بودند، رژیم والیت فقیه نتوانسته 

است جنبش مردمی و اصالح طلبانه میهن ما را سرکوب کند. 
ادامه مبارزه برای اصالحات، و طرد رژیم والیت فقیه در حکم 
ـ  دموکراتیک  و  بینادین  اساسی،  تحول  هرگونه  اساسی  سد 
شعاری که برای نخستین بار از سوی حزب ما، در نوروز 1369 
در جامعه مطرح شد ـ به خواست وسیع جامعه ما و نیروهای 
سیاسی آزادی خواه تبدیل شده است و سرنوشت و حیات رژیم 

استبدادی حاکم را به چالش کشیده است.
و  فقیه  والیت  رژیم  از  ما  مردم  اکثریت  عمیق  انزجار  و  تنفر 
رهبر آن، علی خامنه ای، ادامه حیات حکومت کنونی را تنها با 
تکیه به زور و دخالت روز افزون فرماندهان نیروی ضد مردمی 
کشور  اقتصادی  اساسی  های  شریان  همه  که  پاسداران  سپاه 
مخالفت  ممکن می سازد.  است،  کرده  قبضه  در دست خود  را 
در  تقلید“  و ”مراجع  از روحانیون  و وسیعی  مهم  های  بخش 
نزدیکی  گذشته  در  که  کسانی  اکثریت  و  علمیه“  های  ”حوزه 
رهبران سیاسی جمهوری اسالمی محسوب می شدند با حاکمیت 
او، و رهبران سپاه و  نزدیکان  انحصاری خامنه ای، خانواده و 
به  ایران  گِر حرکت سریع و خطرناک  نشان  انتظامی،  نیروهای 

سمت یک دیکتاتوری نظامی با سیمای مذهبی است. 
کامل  سرکوب  براي  را  وسیعي  و  یافته  سازمان  برنامه  رژیم، 
برای  تالش  سال  هشت  هاي  آورد  دست  و  مردمي  جنبش 
گذاشته شده  اجرا  مرحله  به  ایران  در  مداری  اصالح حکومت 
مستقل  جنبش  به  فزاینده  حال  عین  در  و  پیگیر  تهاجم  است. 
کارگري کشور، در کنار تهاجم وسیع به تشکل هاي دانشجویي، 
کشور  زنان  اجتماعي  سیاسي-  هاي  فعالیت  سرکوب خشن  و 
دادن  قرار  فشار  زیر  و  منتقد  هاي  روزنامه  بستن  همچنین  و 
نویسندگان و روزنامه نگاران دگراندیش، به بند و حصر کشیدن 
شماری از شخصیت های اجتماعی - سیاسی کشور، از جمله 
دوره  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدهای  کروبی،  و  موسوی 
دهم و از رهبران جنبش اعتراضی برضد کودتای انتخاباتی ولی 
فقیه، همه بخشي از برنامه یی واحد براي تثبیت موقعیت ارتجاع 
دهه  هاي  سال  به  کشور  تحوالت  چرخ  حرکت  بازگرداندن  و 

1360 است.
حزب ما در جریان برگزاري انتخابات سال 1384 ، با برشمردن 
و  مترقي  نیروهاي  همه  کرد،  مي  تهدید  را  جنبش  که  خطراتي 
آزادی خواه کشور را به اتحاد عمل و تالش واحد براي شکست 
برنامه هاي ارتجاع فراخواند. این تالش ها متأسفانه در فضاي 
از  شماری  بینانه  واقع  غیر  و  تند  شعارهاي  و  سیاسي  ناسالم 
اجتماعي کشور و عدم حمایت از نامزدی  نیروهاي سیاسي – 
»معین« در انتخابات، و همچنین مماشات و بي عملي نیروهاي 

داشتند،  در دست  را  وقت  دولت  اداره  که سکان  اصالح طلب 
عملی نشد، و نیروهاي ارتجاع توانستند گامي بلند در راه تحمیل 
بردارند و شرایط دشواري را براي  برنامه هاي خود بر جامعه 
دهِی  سازمان  با  که  روندی  کنند،  ایجاد  اصالحات  روند  ادامه 
کودتای انتخاباتی خرداد ماه 1388 ، و پایمال کردن رای میلیون 
ها شهروند میهن ما، مفهوم تازه ای به واژه ”انتخابات“ در رژیم 
والیت فقیه داد. آنچه در دوران دولت احمدی نژاد و حاکمیت 
یی  فاجعه  است،  داده  کشور رخ  قوه  بر سه  ارتجاع  انحصاری 
عظیم است که آینده کشور و نسل های بعدی را با خطرات جدی 
رو به رو کرده است. اعماِل مجموعه سیاست های مخرب و ضد 
ملی اقتصادی- اجتماعی در راستای تأمین منافع کالن سرمایه 
داری اداری)بوروکراتیک( و تجاری، شدت یافتن دهشت باِر فقر 
باید گفت در تاریخ معاصر میهن ما کم سابقه  و محرومیت که 
بوده است، ادامه سیاست ها در راستاي هرچه بیشتر خصوصي 
کردِن صنایع و مراکز تولیدي کشور و ”تعدیل انساني “ نیروي 
کار، یورش براي تغییر قانون کار و پایمال کردن بیش از پیش 
حقوق کارگران و زحمتکشان، بر خالف همه ادعاها و قول هاي 
انتخاباتي در زمینه تقسیم پول نفت میان زحمتکشان، و همچنین 
زمزمه احیاي سیاست هاي گزینشي مطرود دهه 60 در دانشگاه 
ها و ادارات کشور، سیماي واقعي دولتي ضد مردمي و آزادي 
ستیز است که هدفش سرکوب خشن و خاموش ساختن هرگونه 

صداي مخالفي در کشور است . 
 

هم میهنان گرامی!
کنار فشارهای کمر  فقر و محرومیت در  بی سابقه،  بی عدالتی 
قابل  غیر  اوضاع  مجموع،  در  شدید،  خفقان  و  اقتصادی  شکن 
تحملی را برای بخش های وسیعی از جامعه و حتی بخش هایی 
از نیروهای درون و پیرامون حاکمیت فراهم آورده است. اوج 
گیری اختالف ها و درگیری ها با دولت احمدی نژاد، مانور برای 
”انتخابات“ مجلس و سپس ”انتخابات“ ریاست جمهوری که 
پایان کار دولت منفور احمدی نژاد است، امکان های نویی را 
برای سازمان دهی مجدد و تشدید مبارزه بر ضد رژیم والیت 
فقیه فراهم آورده است که باید با هوشیاری از آن ها بهره گرفت. 
در چنین شرایطي، میهن ما بیش از پیش نیازمند حرکتی متحد، 
است.  حاکم  دیکتاتوري  رژیم  ضد  بر  یافته  سازمان  و  وسیع، 
جنبش های آزادی خواهانه یی که کشور های خاورمیانه را در 
ماه های اخیر فرا گرفته اند و به سقوط شماری از حکومت های 
استبدادی و ضد ملی منطقه از جمله حکومت حسنی مبارک در 
مصر و در تونس منجر شده اند، نشان داد که با حرکت سازمان 
یافته همه نیروهای اجتماعی، و خصوصا حضور نیرومند طبقه 
کارگر و زحمتکشان در این روند، می توان ارتجاع حاکم را به 
وادار  به خواست های جنبش مردمی  دادن  تن  نشینی و  عقب 
کرد. این نیازی است که جنبش مردمی ما از نبوِد آن رنج برده 

است و به پاسخ گویی به این نیاز باید با تمام توان برخاست.
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رفقا، اعضاء، هواداران، و دوستان حزب!

نشیب های  فراز و  با همه  ایران  توده  پیکار هفتاد ساله حزب 
پذیر  امکان  شما  ناپذیر  خستگي  هاي  تالش  به  تکیه  با  آن 
بوده و هست. در طول هفتاد سال گذشته و از جمله در سال 
هاي اخیر، اعضاء و هواداران حزب ما با توطئه هاي گوناگون 
این  در  و  اند،  بوده  رو  روبه  شان  نابودي حزب  برای  ارتجاع 
زحمتکشان  و  کارگران  حزب  افتخار  پر  پرچم  دشوار  مصاف 
کشور را همچنان در اهتزاز نگاه داشته اند. شکست ارتجاع در 
نابودي حزب تودة ایران به مفهوم پایان توطئه ها و ترفند هاي 
رژیم نیست. رژیم استبدادي حاکم همچنان حزب تودة ایران را 
دشمن اصلي برنامه هاي ضد ملي و ضد مردمي خود مي داند 
منظور ضربه  به  را  خود  امکانات  و  ها  تالش  همه  همچنان  و 
از  تن  کشتار صدها  برد.  مي  کار  به  ما  به صفوف حزب  زدن 
سیاسي،  اجتماعي،  هاي  شخصیت  رهبران،  برجسته،  کادرهاي 
آن  در جریان  که  ملي،  فاجعه  در جریان  ما  فرهنگي حزب  و 
هزاران زنداني سیاسي جان باختند، در کنار توطئه حزب سازی 
و تالش به قصد پراکنده کردن اعضا و هواداران و شکافته شدن 
صفوف حزب، بخشي از تالش حاکمیت به منظور ” کندن ریشه 
هاي“ حزب از جامعه بوده است که تا به امروز نیز ادامه دارد. 
برای  شکنجه  قربانیان  تلویزیونی“  ”شوهای  دهِی  سازمان  از 
بی اعتبار کردن تاریخ و مبارزات حزب توده ایران، تا خاطره 
نویسی های با نظارت شکنجه گران، برپایی دستگاه های عریض 
و طویل تبلیغاتی برای حمله به برنامه سیاسی- مبارزاتی حزب 
ما، و ”رهبر“ سازی دستگاه های امنیتی، هیچ کدام از این توطئه 
ها، با وجود همه دشواری هایی که بر سر راِه فعالیت حزب ما 
پدید آورده است، اما نتوانسته اند پیکار حزب توده ایران در راه 
دست یافتن به آرمان های واالی طبقه کارگر ایران را متوقف 
مرکزی  ارگان  مردم“،  ”نامه  ناپذیر  وقفه  و  منظم  انتشار  کند. 
پنجم  و  چهارم،  سوم،  های  کنگره  برگزاری  ایران،  توده  حزب 
حزب، در دشوار ترین شرایط، و نفوذ گسترده و فزاینده اندیشه 
ها و برنامه های مبارزاتی حزب ما در بین نیروهای اجتماعی 
و سیاسی کشور، نشان گِر ادامه حیات پر ثمر حزب توده ها و 

شکست برنامه های ارتجاع و امپریالیسم است. 
حزب ما، در دهه های اخیر، پس از یورش گسترده و خونین 
رژیم جمهوری اسالمی، همچنین با بحران های جنبش کارگری 

و کمونیستی جهان و فروپاشِي کشورهای سوسیالیستي در دهه 
امپریالیسم  تبلیغاتِي  فزاینده  تهاجم  و  میالدی  گذشته  قرن   80
رو  به  رو  کمونیستي  و  کارگری  جهاني  جنبش  بر ضد  جهاني 
بوده است، و باید گفت که دشوار ترین آزمون تاریخ خود را با 

سربلندی پشت سر گذاشته است. 
است  ایران، شایسته  تودة  تأسیس حزب  هفتادمین سالگرد  در 
که همراه با گرامي داشِت خاطره تابناک ده ها هزار جانباخته 
اعالم  و  کنیم،  عهد  تجدیِد  آنان  سترگ  مبارزات  با  ای،  توده 
و  زحمتکشان  کارگران،  حزب  ایران،  تودة  حزب  که:  داریم 
محرومان کشور، حزب زنان مبارز و آزادی خواه، حزب جوانان 
و دانشجویان مبارز، حزب روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان 
پیشرو و حزب افسران میهن دوست و آزادی خواه، همچنان در 
کنار همه آزادی خواهان و نیروهاي ملي و مترقي کشور در راه 
عدالت  و  استقالل،  آزادی،  استقرار  و  استبداد  کردِن  کن  ریشه 
اجتماعي به مبارزه تاریخي خود ادامه مي دهد و همه تالش ها 
و امکان های خود را در راه دست یافتن به این آرمان هاي واال 

به کار خواهد گرفت. 
مبارزه ادامه دارد، و آینده از آِن خلق و نیروهاي ملي و آزادی 
خواهي است که در کنار مردم و براي عملی شدن خواست هاي 

جنبش مردمي مي رزمند!
 

درود آتشین به خاطره تابناک جان باختگان توده ای و همه جان 
باختگان راه آزادی، استقالل، و عدالت در کشور!

فرخنده باد هفتادمین سالگرد تأسیس حزب تودة ایران!
با هم به سوي برپایِی جبهه واحد ضد دیکتاتوری، برای طرِد رژیم 

والیت فقیه، و استقرار آزادی، استقالل، و عدالت اجتماعي!
 

کمیته مرکزی حزب توده ایران
4 مهرماه 1390 

*************                 
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                                حزب ما توده را سازد پیروز! 

              برگزاری جشن هفتادمین سالگرد بنیاد گذاری حزب توده ایران

پرشکوه  سالن  سکوت  ایران  توده  حزب  چهارم  سرود  آغاز 
را درهم می شکند. صدها  لندن،  شهرداری ”همراسمیت“، در 
خروش  و  خیزند  می  پا  به  جشن  در  کنندگان  شرکت  از  تن 
”حزب ما توده را سازد پیروز می رسد فردایی از پس امروز“ 
با  زیبایی  شکل  به  جشن  سالن  آفریند.  می  شوری  پر  فضای 
شعارهای ”فرخنده باد هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده 
ایران“، گرامی باد خاطره شکوهمند جان باختگان فاجعه ملی و 
شعار ”جبهه متحد ضد استبدادی“، و همچنین عکس قهرمانان 
و چهره های برجسته جنبش کارگری و کمونیستی ایران، رفقا: 
جو،  حکمت  تیزابی،  روزبه،  ارانی،  عمواوغلی،  خان  حیدر 
مهرگان، سیمین فردین و دیگر شهدای حزب در سال های اخیر 
تزئین شده است. رفقا از هر سو گرد آمده اند و در کنار انبوه 
بنیادگذاری حزب  ایرانی و خارجی هفتادمین سالگرد  مهمانان 
زحمتکشان  موی  سپید  گیرند. حزب  می  را جشن  ایران  توده 
میهن ما هفتاد ساله شده است. توده ای ها هفتاد سال است که 
جانانه و پیگرانه برای تحقق حقوق مردم، برای آزادی، استقالل 
و  استعمار  بندهای  از  میهن  رهایی  برای  اجتماعی،  عدالت  و 
استثمار می رزمند و سیمای مبارزات رهایی بخش کشور ما را 
دگرگون کرده اند. به شهادت دوست و دشمن حزب توده ایران 
نقش  بزرگ خلق  های  پیروزی  و  ساز  نبردهای سرنوشت  در 
انکار ناپذیری داشته است و با وجود دهه ها سرکوب خشن و 
خونین ققنوس وار از خاکستر فراز و نشیب ها برخاسته است تا 
بشارت دهنده فردایی بهتر، فردایی آزاد و آباد، برای مردم میهن 
ما که در چنگال رژیم ضد استبدادی والیت فقیه اسیرند، باشد. 
مجری برنامه، رفیق رکن الدین خسروی، یکی از برجسته ترین 
چهره های تئاتر ایران را برای خواندن پیام رفیق علی خاوری، 
عضو هفتاد ساله حزب توده ایران، به صحنه فرا می خواند. پیام 
ماه  و  روزها  نخستین  هوای  و  ”حال  آور:  یاد  خاوری  رفیق 
های زایش حزب سپیدموی ما برای ماندن و خدمت کردن به 
نظیر کارگران،  بی  استقبال  از  توده های کار و زحمت“ است. 
زنان، جوانان و دانشجویان از حزب توده ایران و خدمات انکار 
فرا خواندن شرکت  با  را  ناپذیر حزب سخن می گوید و کالم 
کنندگان در جشن به یکدقیقه سکوت، برای گرامی داشت همهء 
به  میهن،  اجتماعی  عدالت  و  استقالل  ازادی،  راه  جانباختگان 

پایان می برد. 
چهرهای  خیزند.  می  پا  به  سکوت  یکدقیقه  اجرای  برای  رفقا 

اندوهگین و در عین حال مصصم شرکت کنندگان یاد آور 

خاطره تابناک ده ها هزار انسان اسطوره یی، سیامک ها، روزبه 
سیمین  ها،  مهرگان  ها، حکمت جوها،  تیزابی  ها،  وارطان  ها، 
فردین ها، حسین پور تبریزی ها و شناسایی ها، کی منش ها، و 
شلتوکی ها و ... است که در راه تحقق آرمان های واالی خلق 

جان خود را فدا کرده اند. 
نوبت به صدر حزب کمونیست بریتانیا، رفیق بیل گرین شیلید 
انگلیسی را به  می رسد که درودهای گرم و کمونیستی رفقای 

اطالع شرکت کنندگان در جشن برساند. 
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او از تاریخ طوالنی مداخالت امپریالیسم بریتانیا در ایران سخن 
می گوید و ضمن اشاره به کودتای ننگین 28 مرداد، که به گفته او 
از جمله اهداف اساسی آن نابودی حزب توده ایران بود، مبارزه 
قهرمانانه توده ای ها را می ستاید. رفیق بیل در جایی دیگری از 
سخنانش ضمن اشاره به سیاست های مداخله گرانه امپریالیسم 
اخیر،  روزهای  در  ”سرت“  مردم  کشتار  و  لیبی  در  جمله  از 
قهرمانه  مبارزات  با  همبستگی  تشدید  قول  با  را  خود  سخنان 
علی،  رفیق سالم  بعدی  سخنران  برد.  می  پایان  به  ایران  مردم 
عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق و مسئول روابط بین 

المللی حزب است. 

رفیق سالم با درودهای گرم به رفقای حزب توده ایران، مبارزات 
قهرمانانه توده ای ها، از جمله خسرو روزبه را سرمشقی برای 
مبارزان کمونیست در جهان می نامد و می گوید حزب کمونیست 
بالد. رفیق سالم  ایران می  توده  با حزب  به روابط خود  عراق 
ضمن اشاره به سابقه طوالنی مبارزه بر ضد دیکتاتوری در عراق 
در  ایرانی  و  عراقی  های  کمونیست  اینکه  به  اشاره  و  ایران  و 
صفی واحد بر ضد جنگ ایران و عراق و برای صلح رزمیدند 
به تحلیل شرایط دشوار مبارزه مردم و نیروهای مترقی عراق و 
نقش کمونیست های این کشور در مبارزه برای آزادی و خروج 
انتهای  نیروهای آمریکایی از عراق می پردازد. رفیق سالم در 
سخنرانی جالب و گرم خود همبستگی رزمجویانه رفقای عراقی 

با حزب توده ایران را اعالم می دارد. 
سپس رفیق توران همتی، عضو شورای مرکزی سازمان فدائیان 

خلق ایران )اکثریت( در تریبون سخنرانی قرار می گیرد 

و اعالم می کند: ”هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق 

ایران )اکثریت( هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را 
به شما و به تمام توده ای ها که در داخل و خارج از کشور 

برای رهایی کشور ما از سلطه استبداد و نظام غارتگرانه و برای 
می  مبارزه  و سوسیالیسم  اجتماعی  عدالت  دموکراسی،  آزادی، 
کنند، شادباش می گوید و آرزوی موفقیت توده ای ها در این 
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  سخنران  دارد.“  سترگ  مبارزه 
به پیشقدم بودن حزب در ”فرهنگ سازی و شناساندن اندیشه 
های پیشرو“ اشاره می کند و پیام را با تبریک مجدد هفتادمین 
فریدون  رفیق  برد.  می  پایان  به  حزب  بنیادگذاری  سالگرد 
معروفی، نماینده حزب دموکرات کردستان، سخنران بعدی است 
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که ضمن تبریک هفتادمین سالگرد حزب توده ایران و اشاره به 
ترقی  نیروهای  امیدوار است  که  کند  اعالم می  مبارزات حزب 
خواه ایران در کنار هم بر ضد رژیم دیکتاتوری حاکم به مبارزه 

برخیزند.
دموکرات  فرقه  از  هایی  پیام  دریافت  همچنین  برنامه  مجری 
آذربایجان و مبارز خلق عرب، یوسف عزیزی بنی ٌطٌرف، دبیر 
”کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران“ را، که در 
جشن شرکت داشت، اعالم می کند. بدنبال این پیام ها رفیق النی 
گروپاناجیوتی، نماینده حزب کمونیست یونان سخنرانی جالبی 
در همبستگی با حزب توده ایران و همچنین تشریح بحران عمیق 
سرمایه داری در اروپا و جهان ارائه می دهد. رفیق رشید الشیخ، 
به  اشاره  ضمن  سودان  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  نماینده 
سفر اخیر احمدی نژاد به سودان و همکاری های نظامی-امنیتی 
مبارزات  با  را  خود  همبستگی  مردمی  ضد  و  منفور  رژیم  دو 
حزب ما اعالم می کند. رفیق حیدر عبداهلل مسئول روابط بین 
المللی جبهه آزادی بخش بحرین سخنان خود را در میان ابراز 
و احساسات گرم حضار آغاز می کند و ضمن اشاره به نقش و 
مبارزات حزب توده ایران به تشریح مبارزه دشوار و پیگیر مردم 
عبداهلل  رفیق حیدر  پردازد.  می  استبدادی  رژیم  بر ضد  بحرین 
سخنان خود را با ابراز همبستگی با حزب و مبارزه مردم ایران و 
با شعار ایرانی ”سرنگون باد رژیم والیت فقیه“ و در میان ابراز 
و احساسات پر شور حضار به پایان می برد. آخرین سخنران 
این بخش از برنامه رفیق ”نوئل هریس“ دبیر کل ”کمیته دفاع 
از حقوق مردم ایران“ )کودیر( و از چهره های برجسته جنبش 
برجسته  مبارزات  به  اشاره  ضمن  که  است  بریتانیا  سندیکایی 
توده ای ها در دهه اخیر در دفاع از حقوق بشر و برای آزادی 
زندانیان سیاسی ایران، اعالم کرد که ”کودیر“ با تکیه بر جنبش 
از  دفاع  برای  مبارزات خود  به  بریتانیا همچنان  در  سندیکایی 
ایران، آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان  حقوق مردم 
نمایندگی  های  هئیت  حضور  داد.  خواهد  ادامه  ایران  سیاسی 
از حزب کمونیست قبرس )آکل( و حزب کمونیست بنگالدش، 
انترناسیونالیستی جشن  نمایشگر سیمای  در کنار دیگر احزاب 

هفتادمین سالگرد حزب بود. 
افزون بر سخنرانی های ارائه شده در بخش های مختلف جشن 
برنامه های هنری حالبی نیز ارائه گردید. رفیق لیز پاین، عضو 
از  زیبایی  شعر  قطعه  بریتانیا  کمونیست  حزب  سیاسی  هیئت 
ایرانی،  استعداد  با  و  جوان  هنرمند  کرد.  قرائت  را  نرودا  پابلو 
سارا، قطعات زیبابی را با پیانو، از جمله ”از خون جوانان وطن 
الله دمیده“ را به اجرا گذاشت. رفیق رکن الدین خسروی شعر 
”فریاد آزادی“ فرخی یزدی و ”به گلگشت جوانان یاد ما را 
توده  شاعر  زهری  محمد  جاودان  اثر  رفیقان“  ای  دارید  زنده 
نمایش  برنامه جالب  را دکلمه کرد و سپس  ایران  ای و خلقی 
روحوضی ”کهتر و مهتر“ توسط هنرمند نامی میهن مان آقای 
عبدالملکی و در انتها فرازهایی از داستان ضحاک به شکل سنتی 

آن به اجرا در آمد. بخش هنری دیگر برنامه اجرای آهنگ های 
جالب توسط گروه آمریکای التین 

بود. 

آخرین اجرای این گروه آهنگ زیبایی به یاد رفیق چه گوارا بود 
که با ابراز احساسات پر شور حضار رو به رو گردید. مراسم با 
خروش سرود ”انتر ناسیونال“ و بریدن کیک هفتادمین سالگرد 
تأسیس حزب توده ایران و احساسات پر شور شرکت کنندگان، 

جشن به پایان می رسد. 

مبارزه ادامه دارد و حزب توده ها همچنان به پيکار حماسی 
خود ادامه می دهد...

”... صبح است
برخيز ای شب آمده غمگين غمگسار، 

کاين جامٌه سياه غم آلوده بر دريم
وز خون آفتاب

سهمی به راهتوشه بر زندگان بريم.“

سياوش کسرائی

فرخنده باد هفتادمين سالگرد تأسيس                                              
حزب توده ايران!

به نقل از نامه مردم، شماره 879، 18 مهر ماه 1390
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             متن کامل پیام رفیق خاوری به جشن هفتاد سالگی حزب

برخیز، ای داغ نفرت خورده دنیای لخت گرسنگان 

دوستان، رفقا
می خواهم در همان حال و هوایی که نخستین روزها و ماه های 
زایش حزب سپیدموی ما برای ماندن و خدمت کردن به توده 
های کار و زحمت، این سازندگان ارزش های مادی و معنوی به 
تکاپوی تاریخ ساز خود آغاز کرد، کالمی چند با شما در میان 

بگذارم. 
زنده یاد دکتر پرویز ناتل خانلری، پژوهشگر به نام عرصه ادب 
نام  به  ما  تولد حزب  آغازین جشن سالگرد  در همان  فارسی، 
دوستان حزب توده ایران با این کلمات به رهروان راه آزادی، 
صلح، عدالت اجتماعی، توسعه و ترقی میهن به حزب توده ایران 
شادباش می گوید. ”امسال: جشن مهرگان ناگهان جلوه گر شده 
است. حزب توده ایران روز تاسیس خود را با این جشن کهن 
تطبیق کرده و پس از قرنها پیری کهن سال را که همه مرده اش 
نو، جشن  مهرگان  است...  بخشیده  نیروی جوانی  پنداشتند  می 
آینده  به  دلها  این جشن  در  ماست.  ملی  روح  کوشش  جنبش 
ای درخشان امیدوار است. مهرگان نو فرخنده باد.“ مهرگان نو 

فرخنده باد
اما تاسیس و پیدایی حزب توده ایران پاسخی بود روشن و پر 
طنین به نیاز مبرم حل مسایل مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و  سرتاسری  نظیر  بی  استقبال  ایرانیان.  جامعه  سیاسی  البته  و 
دیگر  و  دهقانان  و  کارگران  اقشار طبقات  ترین  گسترده وسیع 
تمام  آینه  میهن  و جوانان  زنان  روشنفکران،  نیز  و  زحمتکشان 
نمای این نیاز و آن پاسخ بود. به طوریکه در نخستین سال های 
تشکیل حزب صدها هزار کارگر و دهقان و پیشه ور و روشنفکر 
عدالت  و  برابری  استقالل،  آزادی،  طلبانه حزب،  ندای حق  به 
رهبری  تحت  میهن  کارگر  طبقه  دادند.  مثبت  پاسخ  اجتماعی 
حزبش حرکت سریعی را از طبقه ای در خود به طبقه ای برای 
خود آغاز کرد. آنها در صفوف متشکل اتحادیه های کارگری، 
این یگانه ظرف گذار از نیرویی بالقوه به نیرویی بالفعل در عرصه 
پیکار برای دستیابی به حقوق به غارت گرفته شده استثمار بی 
رحمانه و وحشیانه دگرگونی یافتند. کارگران و زحمتکشان این 
در  تفرعن  از سر  که  مادی جامعه  ارزش های  همه  سازندگان 
اراده  نامیده می شدند حضور و  فعله  استثمار و غارت  سیستم 
نیرومند خود را در صفوف فشرده و انبوه شورای متحده مرکزی، 

اتحادیه های کارگری که تقریبا تمام کارگران و زحمتشکان 

میهن را در زیر چتر خود گرد آورده بود قواعد جدید اجتماعی 
را به نام حزب بسیج گرشان بر پیشانی تاریخ مبارزات سیاسی 
و اجتماعی وطن ما به ثبت رسانید: نان برای همه، کار برای همه، 

مسکن برای همه، بهداشت برای همه... .
کارگر  های  توده  سریع  و  وسیع  گرایش  این  از  میهن  دهقانان 
به شعارهای حزب طبقه کارگران و زحمتکشان عقب نماندند. 
شعار لغو قواعد و قوانین جابرانه فئودالیسم از جمله لغو بیکاری 
روستاهای  ترین  افتاده  عقب  در  میهن  دهقانان  سیورسات  و 
ایران توسط توده ای ها طنین افکن شد و صدها هزار دهقان 
زحمتکش را به مبارزه برضد نظام جابرانه فئودالی فراخواند و 

متشکل ساخت.
شرکت وسیع و فعال زنان رزمنده و ترقی خواه میهن در صفوف 
حزب و در سازمان دموکراتیک زنان ایران برای دست یافتن به 
آرمان های آزادی خواهانه و عدالت جویانه ابعاد گستردهء بی 

نظیری یافت.
در  در سازمان جوانان حزب  میهن  هزار جوانان  دهها  و  دهها 
همهء عرصه های رزم و پیکار حزب توده ایران فعاالنه شرکت 
کردند که نمونه های کم نظیری در تاریخ مبارزات آزادی بخش 
خلق ها از خود به سینه تاریخ سپردند. روشنفکران مدافع منافع 
زحمتکشان عرصه فرهنگ و هنر مستقیم و غیر مستقیم در این 
نبرد نو با کهنه و خرافات پرستی جای شایسته خودشان را با 
لحاظ گستردگی و  به  پیکار بی سابقه  این  فعالشان در  حضور 
ژرفای بی نظیرش در میهن به گرد حزب کار و زحمت بدست 
در  بعدتر  و  بعد  سالهای  و  سالها  این  در  حزب  آنچه  آوردند. 
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عرصه رواج و اشاعه پیشرفت های علمی، فلسفی و هنری انجام 
دوستان  که  است  از شماری  بیرون  گرانبهای  ثروت  است  داده 
حزب در برابر عظمت و تاثیر شگرف آن در جامعه ما به احترام 
سر خم می کنند و مخالفانش اگر بخواهند به گزافه گویی و یاوه 
سرایی نام برده نشوند به تاثیر عظیم این جنبش فکری در جامعه 
خرافه زده ما شرمگینانه اذعان می کنند. امسال هم توده ای ها 
در برگزاری جشن تولد حزبشان که 70 مین مهرگان را بر دوش 
دارد با سرافرازی یاد می کنند که حزبشان با عبور از بحران های 
سهمگین و پلیدترین نوع آن یورش مغول وار و سبعانه ارتجاع 
حاکم بر میهن هم چنان جای نگه داشته است و بر عهد و پیمان 
و  استقالل  و  زحمت  و  کار  های  توده  منافع  از  دفاع  در  خود 
آزادی و صلح و دموکراسی و عدالت اجتماعی بر میهن پای می 
سالگرد  هفتادمین  برگزاری  در  ها  ای  توده  هم  امسال  فشارد. 
با سرافرازی یاد می کنند که آنها جنبشی را در  تولد حزبشان 
میهن نمایندگی کرده و تداوم می بخشند که متکی بر علمی ترین 

جهان بینی ها مارکسیسم ـ لنینیسم است.
بر این گفته روز به روز دشوار و دشوارتر  دیگر خرده گرفتن 
می شود آنهم در دورانی که بحران های طاقت فرسا و ویرانگر 
سرمایه داری مارکس را به تمام و کمال ”رئابلیته“ )تبرئه( کرده 

است.
با یادآوری کالم تاریخی مارکس که ”خداوند تکامل نوشداروی 
خود را در کاسه سر شهیدان می نوشد.“ این مختصر را با گرامی 
عدالت  و  استقالل  ازادی،  راه  جانباختگان  همهء  یاد  داشت 
اجتماعی میهن به پایان می برم. و به احترام آنان برپا می خیزیم 

و یک دقیقه سکوت می کنیم.
زنده باد حزب توده ایران ، حزب کارگران و زحمتکشان میهن 

ما
زنده باد سوسیالیسم

زجا به چاره گر نخیزی این زمان رها کجا شوی زجور ناکسان

به نقل از نامه مردم، شماره 879، 18 مهر ماه 1390

************             

   نامه  مردم ارگان مرکزي حزب توده ايران را بخوانيد!
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      پيام های تبريک احزاب کارگری و کمونيستی جهان

                            
•پيام تبريک حزب ترقي خواه زحمتکشان قبرس )آکل( 	

•پيام تبريک حزب کمونيست بريتانيا 	
•پيام تبريک حزب کمونيست سودان 	

•پيام تبريک حزب کمونيست آمريکا  	
•پيام حزب کمونيست بنگالدش 	

•پيام حـزب کمونيسـت فدراسيون روسـيه 	
•پيام شادباش کميته مرکزی حزب کمونيست يونان  	

•پيام حزب کمونيست فرانسه  	
•پيام تبريک حزب کمونيست عراق 	

•پيام تبريک حزب کمونيست برزيل  	
       • همبستگی بين المللی با مبارزه مردم ايران در راه صلح، پيشرفت، و دموکراسی  	

                 )همبستگی 70 حزب و سازمان مترقی در هفتاد سالگی حزب(

• پيام های تبريک سازمان های ترقی خواه ايران	

ايران  توده  حزب  تأسيس  سالگرد  هفتادمين  مناسبت  به 
پيام تبريک از سوی اعضاء، هواداران و دوستان  ده ها 
حزب و همچنين احزاب کارگری و کمونيستی جهان به 
دبيرخانه کميته مرکزی حزب توده ايران رسيده است که 
در اين شماره از کازيوه تعدادي از اين ژپيام هارا با هم 

ميخوانيم.

************                       
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پيام تبريک حزب ترقی خواه زحمتکشان قبرس                                                              
)آکل(   

کمیته مرکزی آکل، گرم ترین درودهای رفیقانه اش را به مناسبت 
هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران، تقدیم حزب 
شما می کند. بنیادگذاری حزب توده ایران در پی رشِد طبقه 
کارگر ایران و با تأثیر برانگیزاننده انقالب کبیر سوسیالیستی 

اکتبر، نقطه عطفی در مبارزات طبقه کارگر ایران برضد 
امپریالیسم و بهره کشی سرمایه داری بوده است.

حزب توده ایران در تاریخ هفتاد ساله اش نه تنها پیوند 
تنگاتنگی با زندگی طبقه کارگر و مردم ایران داشته، بلکه تأثیر 
تعیین کننده ای نیز در امر پیکار در راه دموکراسی، آزادی های 

سیاسی، و پیشرفت اجتماعی داشته است. حزب شما 
دوران های دشواری را در تاریخ فعالیت خود پشت سر گذاشته 
است، که پیگرد و بازداشت و کشتار بسیاری از کمونیست های 

ایران در هر دو رژیم ایران در این هفتاد سال، نمونه  یی از 
آن دشواری هاست. به علت تحمیل وضعیت ”غیرقانونی“ که 

ده ها سال از سوی دیکتاتوری های ددمنش بر شما تحمیل شده 
است، فعالیت حزب شما حتی امروز نیز در بیرون از مرزهای 

کشور صورت می گیرد. شماری از کمونیست ها و ایرانیان 
ترقی خواه به دلیل باورهای سیاسی شان زندانی، شکنجه و 

اعدام شده اند.
به مناسبت سالگرد بنیادگذاری حزب شما، ما بار دیگر 

همبستگی خود را با مبارزات شما در راه برقراری دموکراسی، 
عدالت اجتماعی، ترقی و بهروزی در کشورتان و در جهان 
اعالم می کنیم. روابط دوجانبه نزدیک، و درِک متقابل میان 

دو حزب ما، که در طی سالیان شکل گرفته است، مایه 
خوشوقتی و خرسندی ماست. حزب ما همواره آماده و مشتاق 

همکاری های برادرانه نزدیک تر با حزب شماست و خود را 
متعهد به آن می داند.

کمیته مرکزی آکل
1 مهرماه 1390 )23 سپتامبر 2011( ـ نیکوزیا

*************

پيام تبريک حزب کمونيست بريتانيا 
به کميته مرکزی حزب توده ايران

رفقای گرامی،
حزب کمونیست بریتانیا هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب 

توده ایران در 2 اکتبر 1941 )10 مهر 1320( را به شما 

تبریک می گوید. از همان روزهایی که ایران یک نیمه مستعمره 
امپراتوری بریتانیا، و امپریالیسم بریتانیا دشمن مشترک بود، 

کمونیست های بریتانیا همواره اهمیت ویژه ای برای همبستگی 
با کمونیست های ایران قائل بودند. زمانی که مردم ایران برای 
پایان دادن به تسلط اقتصادی خارجی بر منابع طبیعی شان در 

دوران نخست وزیری محمد مصدق اقدام کردند، کمونیست های 
بریتانیا موفقیت مردم ایران را جشن گرفتند. و زمانی که 

کودتای سیا- بریتانیا در سال 19۵3 )1332( دموکراسی ایران 
را درهم کوبید و حکومت استبدادی را دوباره برقرار کرد، 
کمونیست های بریتانیا آن را محکوم کردند. کمونیست های 
بریتانیا همواره حامی مبارزات دلیرانه حزب توده ایران بر 
ضد آن حکومت خودکامه بودند، و برای نقش کلیدی آن 

حزب در بسیج مقاومتی که سرانجام به سرنگونی آن حکومت 
منجر شد، ارزش و احترام قائل بودند. از آن زمان تا کنون، 

و به رغم یورش های مداوم رژیم مذهبی ایران به سازمان های 
حزبی و از دست دادن هزاران تن از اعضای خود، حزب توده 
ایران همچنان از مبارزه در راه دست یافتن به همه آرمان های 

ترقی خواهانه آن انقالب دست نکشیده است و به آن ادامه 
می دهد.

حزب کمونیست بریتانیا از شرایط پیچیده مبارزه  یی که در 
ایران جریان دارد، و از نقشی که حزب شما در این مبارزه و 

به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد 88 دارد، به خوبی 
آگاه است. ما همواره همبستگی خود را با میلیون ها تن از 

جوانان، زنان و مردان، کارگران و روشنفکرانی که در راه صلح، 
دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند، اعالم 

کرده ایم. ما همواره نسبت به اعمال شکنجه، دستگیری و قتل 
مخالفان رژیم اعتراض و آن را محکوم کرده ایم. کمونیست های 

بریتانیا خواستار پایان دادن به اعدام ها در ایران شده اند.
رفقای گرامی،

به این مناسبت، حزب کمونیست بریتانیا بار دیگر با شما 
و مبارزه تان تجدید همبستگی می کند. حزب ما، هم رأی با 
حزب توده ایران، بر مخالفت با هرگونه مداخله خارجی و 

امپریالیستی در ایران، و بر خواست یک خاورمیانه فارغ از 
تسلط و کنترل امپریالیستی تأکید دارد، و در پیکار دشواِر 

حزب شما در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی، و سوسیالیسم 
در ایران، خود را همراه شما می داند.

با گرم ترین درودهای رفیقانه
رابرت گریفیتز، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا

*************
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پيام تبريک حزب کمونيست سودان

رفقای کميته مرکزی حزب توده ايران،
کمیته مرکزی، و اعضای حزب کمونیست سودان، بدین وسیله 

گرم ترین درودهای رفیقانه و صمیمانه ترین تبریک های خود را 
به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب شما، به رفقا 
و اعضا و دوستان عزیز حزب توده ایران تقدیم می کنند. ما 

در حزب کمونیست سودان از سهمی که حزب شما در مبارزه 
مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی 
داشته است و دارد، به خوبی آگاهیم. حزب توده ایران طی 

هفتاد سال موجودیت خود در خط مقدم پیکار مردم ایران، 
سرمشق و نمونه یک سازمان پیکارجو بوده است. حزب 

شما سهم ارزش مند، بسزا، و تعیین کننده ای در موفقیت و 
دستاوردهای مردم ایران و خاورمیانه داشته است. حاصل 
مبارزه شجاعانه و بی باکانه حزب شما در دوران حکومت 

مصدق، طلیعه ملی کردن منابع طبیعی در منطقه بود. این گام 
مهم، راه را برای ادامه مبارزه دیگر ملت های منطقه در راه 

دست یافتن به حقوق شان گشود، که از بازتاب های آن، ملی 
کردن کانال سوئز از سوی جمال عبدالناصر، و ملی کردن نفت 

در شماری از کشورهای خاورمیانه بود. نقش حزب شما در 
مبارزه با رژیم شاهنشاهی و سرنگون کردن آن نیز نقشی عمده 

و حیاتی بود.
ما همچنین برای انترناسیونالیسم حزب توده ایران و سهمی 
که این حزب در پیکار خلق های جهان در راه دموکراسی، 

آزادی ملی و اجتماعی، و صلح داشته و دارد، ارزش زیادی 
قائلیم. امروزه حزب توده ایران یکی از گردان های فعال 

جنبش جهانی کمونیستی و کارگری است. حزب شما با تکیه 
بر اصول ضدامپریالیستی و همبستگی بین المللی، سهم خود را 
در پیروزی و دستاوردهای مبارزه با امپریالیسم، صهیونیسم، و 
ارتجاع خاورمیانه ادا کرده است. همکاری متقابل، همبستگی 

برادرانه، و پیوندهای پیکارجویانه میان دو حزب ما، مایه 
سربلندی و افتخار ماست. نه تنها مبارزه ما با رژیم های 

ارتجاعِی دین ساالر )اسالم سیاسی(، و نه تنها تعهد و اعتقاد 
مشترک دو حزب ما به یک الگوی جایگزین دموکراتیک، بلکه 

وفاداری و اعتقاد راسخ ما به اصول مارکسیسم و تالش های 

خستگی ناپذیر ما- به رغم دشواری ها و عقب نشینی ها- در 
تداوم مبارزه در راه دست یافتن به آرمان ها و خواست های 

مردم  مان است که ما را به یکدیگر نزدیک می کند. 
همکاری های ما صرفًا به شرکت در نشست های بین المللی و 
کارزار های همبستگی بین المللی محدود نیست؛ بسیار بیشتر 
از آن است. آنچه اهمیت دارد، نحوه و کیفتیت همکاری ما، 

تبادل تجربه مبارزاتی ما، درس گیری ما از یکدیگر، و همیاری 
ما در کمک به شکل دادن آینده مردم  مان است. این روابط ما 
مبتنی بر تجربه سالیان دراز مبارزه و همکاری در سازمان های 

دموکراتیک بین المللی است. ما به نقشی که دو حزب ما در 
تحکیم و تقویت و ترویج آرمان های انترناسیونالیسم از طریق 

تالش های مشترک داشته اند افتخار می کنیم، که از آن جمله 
است فعالیت ما در سازمان هایی مثل ”اتحادیه بین المللی 

دانشجویان“، ”فدراسیون جهانی سندیکاها“، ”فدراسیون 
جهانی جوانان دموکرات“، ”فدراسیون جهانی دموکراتیک 

زنان“، و ”شورای جهانی صلح.“
رفقای گرامی!

بار دیگر، تبریک های برادرانه و پیکارجویانه ما را به مناسبت 
هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران بپذیرید. زنده 

باید انترناسیونالیسم.
آینده از آن ماست. پیش به سوی دموکراسی و سوسیالیسم.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان

************

پيام تبريک حزب کمونيست آمريکا
 به حزب توده ايران

رفقای گرامی حزب توده ایران،
با کمال مسّرت گرم ترین درودهای رفیقانه  مان را به مناسبت 
هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب شما تقدیم شما می کنیم. 

از سال 1941 )1320( که حزب شما پایه گذاری شد، تا کنون 
شما با سرکوبی روبه رو و دست به گریبان بوده اید که موجب از 
دست دادن جان هزاران تن از بهترین رهبران و فعاالن حزبی 
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شما شده است. در دوران پهلوی ها، با وجود آنکه حزب شما 
در معرض سرکوب وحشیانه ساواک قرار داشت، توانست 

سازمانی مخفی تشکیل دهد که به شما امکان داد بتوانید نقشی 
کلیدی در سازمان دهی طبقه کارگر ایران و بسیج آن در برابر 

ارتجاع داخلی و مداخله گران امپریالیستی بازی کنید. کار شما 
در راه بسیج کارگران صنعت نفت برضد امپریالیسم بریتانیا و 

متحدان ایرانی آن، و نیز پشتیبانی شما از حکومت دموکراتیک 
زودگذر اوایل دهه 19۵0 )1330(، حائز اهمیتی حیاتی بود. و 
بار دیگر، در پی کودتای ”سیا“ ساخته سال 19۵3 )1332( و 
استقرار مجدد سلطنت مطلقه، حزب شما با سرکوبی فجیع روبه 

رو شد، اما به لطف کار عالی شما در میان کارگران، دهقانان، 
روشنفکران و جوانان، حزب شما توانست به حیات و کار خود 

ادامه دهد؛ به این ترتیب بود که شما توانستید در سرنگونی 
سلطنت در سال 1979 )13۵7( نقشی حیاتی داشته باشید. 

پیامد گردش به راست شدید جمهوری اسالمی در رژیم مذهبی 
خمینی، سرکوب شدیدتری بود که حزب شما متحمل آن شد، و 
در این میان هزاران تن از اعضای ارزش مند و اکثریت رهبری 
حزب شما قربانی یک کشتار دسته جمعی شدند. اگر هر حزب 
دیگری به جای شما بود، بر اثر شدت سرکوبی که شما متحمل 

شدید، کاماًل متالشی می شد و از میان می رفت، اما حزب 
توده به سازمان دهی در شرایط مخفیانه ادامه داد، به طوری 

که توانست در سازمان دادن کارگران ایران به عنوان بخشی از 
تظاهرات اعتراضی بر ضد رژیم ارتجاعی مذهبی ایران نقش 

عمده ای بازی کند.
حزب کمونیست آمریکا، همبستگی خود را با تالش های شما 
در راه بازگرداندن دموکراسی به ایران و مخالفت با هرگونه و 

همه گونه مداخله امپریالیستی در امور داخلی کشور شما، اعالم 
می کند.

بار دیگر، هفتادمین سالگرد تأسیس حزب تان را صمیمانه به 
شما تبریک می گوییم.

شعبه بین المللی حزب کمونیست آمریکا

***********

پيام حزب کمونيست بنگالدش 
به کميته مرکزی حزب توده ايران،

از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست بنگالدش، مناسبت 
تاریخی هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را به 

شما تبریک می گوییم. همین جا، بار دیگر بر دوستی درازمدت  
مان با حزب شما، و نیروهای ترقی خواه و مردمی کشورتان، 

تأکید می کنیم و برای همه شما موفقیت کامل در مبارزه عادالنه 
 تان با رژیم مذهبی و غیردموکراتیک ایران آرزومندیم. از همین 

مناسبت تاریخی استفاده می کنیم و بار دیگر سرکوب و آزار و 
اذیت کمونیست ها و نیروهای ترقی خواه را در کشور شما به 

شدت محکوم می کنیم.
به اعتقاد ما، حزب توده ایران با رهبری خردمندانه شما 

)کمیته مرکزی(، امروزه وظیفه تاریخی یی برای رهنمون شدن 
ملت و کشور بزرگ تان به سوی پیروزی و استقرار یک 

دموکراسی غیرمذهبی )سکوالر( و سوسیالیسم را بر عهده دارد 
و انجام می دهد. ما اعتقاد راسخ داریم که حزب توده ایران 
به میراث پرافتخار فداکاری هایش وفادار است و به مبارزه 
درخشان خود و مقاومت در برابر همه فجایع و توطئه های 

امپریالیسم آمریکا ادامه خواهد داد. ما امروزه در مبارزه  یی 
مشترک با جهانی سازی امپریالیستی شرکت داریم، که به دست 

تجاوزکارترین و خونخوارترین دشمن بشر، یعنی امپریالیسم 
آمریکا، هدایت می شود. ما صادقانه امید داریم و بر این باوریم 

که دوستی میان دو حزب ما در آینده هرچه بیشتر تقویت 
خواهد شد. ما برای مردم ایران در مبارزه عادالنه  شان همراه 
با رهنمودهای حزب توده ایران، کمال موفقیت را آرزو داریم. 

ما به رهبری حزب، اعضا و هواداران حزب، برای حفظ و 
اعتالی مبتکرانه و موفقیت آمیز ایدئولوژی و آرمان مارکسیسم 

و لنینیسم تبریک می گوییم.
زنده باد حزب توده ایران و پیوندهای برادرانه اش با حزب ما!

زنده باد دوستی میان مردم بنگالدش و مردم ایران!
با درودهای انقالبی،

منظور االحسان خان، صدر
مجاهداالسالم سلیم، دبیرکل

داکا - بنگالدش اول مهرماه 1390 )23 سپتامبر2011 ( 

***********

پيام حـزب کمونيسـت فدراسيون روسـيه
به کميتۀ مرکزی حـزب تودۀ ايران

رفـقای گرامی 
کـمیتۀ مرکزی حـزب کمونیسـت فدراسیون روسـیه از 

صمیم قلب هـفـتادمـیـن سـالگرد بنیاد گـذاری حـزب 
تودة ایران را به هـمۀ اعـضا و هـواداران حـزب تبریک می 
گوید. حـزب شـما با پذیرش مارکسـیسـم- لنینیسـم و در 
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مقام ادامه دهـندة راه حـزب کمونیسـت ایران، از روز بنیاد 
گـذاری برای صلح و سـوسـیالیسـم مبارزه می کـند، در 

مقام حـزب طبقۀ کـارگـر از روز نخست فـعاالنه در مبارزه 
به خاطر مـنافع حیاتی زحـمتکـشـان و عـدالت اجـتماعـی 

برای هـمۀ طبقات مردم، کـارگـران، دهـقانان، و روشـنفکران 
شـرکـت کرد. حـزب شـما کـارگـران را برای تشـکیل 

سـندیکاها و هـمچـنین زنان و جوانان را برای دگرگونی 
های مترقـیانه بسـیج کرد. حـزب تودة ایران اولین سـازمان 

سـیاسـی بود که ضرورت ایجاد جـبهۀ مـتحـد نیروهای 
مترقی برای مبارزه با ارتجاع و امپریالیسـم را درک کرد. 

حـزب تودة ایران با پایداری و آبدیدگی در دوران تنگنا های 
بی سـابقۀ نیمۀ دوم قرن بیسـتم، امروزه نیز به مبارزة خـود در 

راه صلح ، دمکراسـی، حـقـوق بشـر، و عـدالت اجـتماعـی 
ادامه می دهـد. رفـقـای گـرامی، در این مبارزه به خاطر آیندة 

بهتر خلقـ های ایران و در راه سـوسـیالیسـم، ما آرزومند 
موفـقـیت های بزرگ و پیروزی برای شـما هسـتیم.

هـیأت رئیسـۀ کـمیتۀ مرکزی حـزب کمونیسـت فدراسیون 
روسـیه 

مسـکو، 8 مهرماه 1390 )30 سپتامبر 2011 ( 

***********

پيام کميته مرکزی حزب کمونيست يونان 
به کميته مرکزی حزب توده ايران 

رفقای گرامی
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یونان شادباش های رفیقانه خود 

را به اعضای حزب توده ایران و طبقه کارگر ایران به مناسبت 
هفتادمین سالگرد بنیان گذاری حزب شما تقدیم می دارد.

رفقای گرامی
حزب کمونیست یونان همبستگی استوار خود را با پیکار طبقه 

کارگر و توده های مردم در دفاع و دستیابی به حقوق اجتماعی 
و دمکراتیک، استقرار دوباره آزادی های سیاسی و اتحادیه 

ای، و آزادی تمامی زندانیانی که برای حقوق کارگران و مردم 
می رزمند اعالم می دارد. حزب کمونیست یونان قانونی کردن 
فعالیت حزب توده ایران و فعالیت سیاسی آزادانه کمونیست ها 

را خواهان است.
حزب کمونیست یونان در عین حال قاطعانه با هرگونه 

در سر پروراندن مداخله امپریالیستی که زیر پوشش و به 
بهانه تولید سالح های هسته ای و شرایط حاکم بر ایران، و 

همچنین طرح حمله به ایران و پیاده کردن برنامه تغییر دوباره 
”خاورمیانه بزرگ“ به هزینه مردم منطقه را مردود می داند. 
جدا از دستاویزی که امپریالیست ها برای پنهان کردن اعمال 

تجاوزگرایانه خود از آن استفاده می کنند، خلق ها باید به 
صورتی همگانی با این اعمال به مخالفت پرداخته و مانع 

عملی شدن آن ها گردند. در هر صورت، تنها مردم ایران اند 
که زمینه راه یابی و بحران زدایی را باید فراهم کنند. در چنین 

شرایط پرخطری، تشدید مبارزه ضرورت دارد: در محکوم 
کردن گسترده هرگونه تالشی در مورد حمله به ایران به منظور 

جلوگیری از شرکت یونان در جنگ امپریالیستی احتمالی 
با ایران. عدم پایبندی یونان در مورد دخالت مستقیم یا غیر 
مستقیم به هرگونه ”التزام پیمان نامه ای“. بر ضد استفاده از 

پایگاه نظامی آمریکایی سودا و برای بستن فوری این پایگاه. 
برای بازگرداندن سربازان یونانی یی که در خارج از مرزهای 

آن انجام وظیفه می کنند. لغو عملیات نمایشی نظامی و موافقت 
های همکاری نظامی با اسرائیل. برای تحکیم همبستگی با 

مبارزات کارگران و مردم ایران و درخواست برای قانونی کردن 
فعالیت حزب توده ایران.

رفقای گرامی
تحوالت در منطقه های پیرامونی ما )جنوب دریای مدیترانه، 

خاورمیانه، خلیج فارس، دریای کاسپین]خزر[ و قفقاز( 
انفجارآمیز بوده است و در شرایطی بسیار مخاطره انگیز قرار 
گرفته اند که پیامدهای منفی چشمگیری در زندگانی کارگران 
داشته اند. امپریالیست ها پس از مداخله امپریالیستی در لیبی، 

که چماق غارت را دست به دست می گرداند، و افزایش 
تهدیدهای ترکیه بر ضد قبرس، تیره شدن روابط میان ترکیه و 
اسرائیل، تعرض های گستاخانه اسرائیل به ضد مردم فلسطین، 
لبنان، و مصر، و هم زمان طرح های امپریالیستی برای مداخله 

در سوریه و تهاجم به ایران با دستاویز قرار دادن برنامه 
هسته ای آن را در سر می پروراند و در دست اقدام دارد. این 

دگرگونی ها در پیوند با صف بندی های جدید در منطقه اند که 
با نقشه های امپریالیستی برای ”خاورمیانه جدید“، و تغییرات 
در شمال آفریقا و خاورمیانه پس از سرنگونی دولت های ضد 

مردمی در مصر و تونس، و کوشش برای سازمان دهی نظم 
نوین سیاسی بورژوایی در پاسخ به نیازهای سوداگرانه کنونی 
سرمایه داری مرتبط است، صورت می گیرند. این واقعیت با 

موضع ”بهار عربی“ که بورژوازی و نیروهای فرصت طلب به 
بازتولید آن می پردازند، مخدوش گشته است.

چنین حالتی در شرایط بحراِن هم زماِن سرمایه داری ـ 
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به سبب اضافه انباشت سرمایه که به دنبال یافتن راه های 
سودآوری باالست ـ پدیدار می گردد. این وضع با تشدید 
تضادهای درونی امپریالیست ها برای قبضه منابع طبیعی و 

انرژی زا که در شرایط بحران سرمایه داری شدت می یابند و 
می توانند با مداخله های گسترده نظامی مانند ادامه جنگ های 
امپریالیستی، همان گونه که ایاالت متحده، ناتو و اتحادیه اروپا 

در گذشته ای نه چندان دور بر ضد یوگوسالوی، افغانستان، 
عراق، و لیبی به راه انداختند، مشخص گردند. خطر درگیری 
های نظامی جدید به ویژه در این منطقه کلیدی، در راستای 

صف بندی نوین نیروها در هرم امپریالیستی در حال افزایش 
است. ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، و جز این 
ها، با پیمان نامه ها و ائتالف هایی وارد عرصه رقابت شدید 

به منظور تقسیم چپاول گری منابع عظیم انرژی و ثروت منطقه 
گردیده اند. این کشمکش می تواند تمامی منطقه را با درجات 

کمتر یا بیشتر دربرگیرد.
حزب کمونیست یونان بر این موضع استوار است که، دگرگونی 

های موجود ضرورت بهره گیری از منابع طبیعی در راستای 
منافع کارگران از راه همکاری مشترک خلق ها را برجسته می 

سازند. یکی از پیش شرط های دست یافتن به این دیدگاه، 
انتقال قدرت به مردم است تا بدین وسیله راِه همگانی شدن 

ثروت طبیعی، ابزار تولید انحصاری را که باید در تملک 
مردم باشند هموارسازد، و اقتصادی با برنامه ریزی مرکزی 
و نظارت مردمی رشد یابد. در غیر این صورت، این ثروت 

طبیعی همچنان میان شرکت های انحصاری و میان دولت های 
سرمایه داری که برای کنترل و بهره کشی از منابع طبیعی با 

یکدیگر درافتاده اند و برای حفظ سودهای شان مردم را بدون 
هیچ درنگی روانه کشتارگاه می کنند و تا هنگامی که مردم 

برای بنزین، گاز طبیعی، و انرژی به طور کلی بهایی گزاف می 
پردازند از نابودی محیطزیست ابایی ندارند، مایه ناسازگاری 

همچنان برجا خواهد ماند.
حزب کمونیست یونان، حزب های کمونیست و کارگری و 

جنبش های ضدامپریالیستی در منطقه را فرا می خواند تا پیکار 
خود را به ضد تمامی قدرت های امپریالیستی و جنگ های 
شان نیرومندتر سازند، و توده های مردم را فرا می خواند که 

این یا آن قدرت امپریالیستی را برنگزینند، خود را با این یا آن 
بخش طبقه بورژوازی و ائتالف هایی را که آنان با قدرت های 

امپریالیستی دیگر برای تضمین ادامه بهره کشی سرمایه داری 
تبلیغ می کنند در یک صف قرار ندهند، با هرگونه  مدیریت 
بورژوایی چه در پوشش سکوالر یا هر چیز دیگر به مبارزه 

برخیزند، با هرصدای گمراه که استدالل می کند سرمایه داری 
می تواند انسانی گردد مبارزه کنند، مبارزه طبقاتی را گسترش 
دهند، مبارزه هماهنگ ضدامپریالیستی را قاطعانه و با اطمینان 
در جهت برتری خود به پیش برند و برای جامعه ای آسوده از 

بهره کشی فرد از فرد برزمند.

حزب کمونیست یونان با استواری به همکاری خود با حزب 
های کارگری و کمونیستی دیگر به طور دو جانبه، منطقه ای، 

و بین المللی، به ادامه و بهبود همایش های بین المللی و منطقه 
ای حزب های کارگری و کمونیستی، برای ترویج فعالیت 

مشترک و همکاری، برای تقویت مبارزه ضد امپریالیستی و در 
برابر مداخله و جنگ امپریالیستی ادامه خواهد داد.

همه ما باید در سامان دهی شرایط حاکم در جنبش کمونیستی 
تالش کنیم و بر اساس جهان بینی مان گردآیه ای از مسائل 
را در راستای وحدت سازمانی و نظری با خطمشی انقالبی 
روشن کنیم. ما بر این باوریم که برگزاری نشست های بین 

المللی، منطقه ای برای احزاب کمونیستی ضرورت دارند. اما 
نیاز عاجل تر، شکل دهی به حضور متمایز آن حزب های 

کمونیستی و کارگری یی است که فعاالنه در جهت برنامه یی 
راهبردی انقالبی متحد جنبش جهانی کمونیستی، در دفاع 

از خطمشی مارکسیسم - لنینیسم، انترناسیونالیسم پرولتری، 
دستاوردهای سوسیالیسم در اتحاد شوروی و اصول انقالب و 

ساختمان سوسیالیسم عمل می کنند.
زنده باد مارکسیسم لنینیسم، زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

پرولتاریای تمام کشورها متحد شوید
10 مهرماه 1390 )2 اکتبر 2011(، کمیتۀ مرکزی حزب 

کمونیست یونان

***********

پيام حزب کمونيست فرانسه به 
کميته مرکزی حزب توده ايران 

رفقای گرامی،
حزب کمونیست فرانسه برادرانه ترین درودها و تبریک های 

خود را به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده 
ایران، به شما و همه اعضای حزب تقدیم می کند. حزب شما، 
به عنوان وارث شایسته و واالی حزب کمونیست ایران، نقش 
بزرگی در مبارزه در راه صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی 

در ایران داشته است. امروزه این مبارزه برضد حکومت اسالمی 
ادامه دارد که حقوق اجتماعی و سیاسی مردم ایران را پایمال 

می کند و در رویارویی با همه مخالفان، به ویژه جوانان و زنان، 
به سرکوب شدید متوسل می شود.

سیاست شما مبنی بر همیاری همه دموکرات های ایرانی، شرط 
اساسی راه گشایی به آینده  یی نوین در یک ایران سکوالر و 
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دموکراتیک، همراه با پیشرفت اجتماعی و صلح است.
حزب کمونیست فرانسه مجدداً بهترین آرزوهایش را برای 

موفقیت تان تقدیم شما می کند، و بار دیگر به مناسبت هفتادمین 
سالگرد پایه گذاری حزب توده، پیمان دوستی و همبستگی 

برادرانه اش را با شما تجدید می کند.
حزب کمونیست فرانسه، 11 مهرماه 1390 )3 اکتبر 2011(

***********

پيام تبريک حزب کمونيست عراق
 به مناسبت هفتاد سالگی حزب توده ايران

رفقای گرامی،
بدین وسیله گرم ترین درودهای کمونیست های عراقی را به 

مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب برادر، حزب توده 
ایران، تقدیم شما می کنیم.

این مناسبت یادآور پیکار خستگی ناپذیر حزب توده در هفت 
دهه گذشته در راه رهایی ایران از سلطه استعمار و امپریالیسم 

و یوغ ارتجاع و دیکتاتوری، برای دست یافتن به آزادی، 
دموکراسی، حقوق بشر، و عدالت اجتماعی است. به همین 
مناسبت، خاطره شمار زیادی از رهبران و کادرهای حزب 

توده را، میهن دوستانی واقعی که جان خود را در راه آرمان های 
واالی کمونیسم و دفاع از آرمان عادالنه مردم و طبقه کارگر 
ایران فدا کردند، گرامی می داریم و به آنان درود می فرستیم. 

نمونه رفیق خسرو روزبه، قهرمان مردم ایران، که در اردیبهشت 
1337 بی باکانه در برابر جوخه اعدام ایستاد، الهام بخش 

نسل های پی درپی کمونیست ها در سراسر جهان بوده است. 
ما همچنین با افتخار از پیوند و رابطه ویژه میان دو حزب مان 

یاد می کنیم که در دهه های گذشته و در شرایطی که هر دو 
حزب ما در معرض سرکوب و ترور رژیم های ضدکمونیست و 
ارتجاعی- یکی پس از دیگری- قرار داشته اند، مستحکم تر از 

پیش شده است.
در همین ارتباط، به رابطه استثنایی میان دو حزب اشاره 
می کنیم که در سال های دهه 19۵0 )1330ش( و 1960 

)1340ش(، به رغم شرایط بسیار دشوار قوام گرفت، که در پی 
کودتاهای فاشیستی سیاساخته در هر دو کشور، کمونیست ها 

و دموکرات ها متحمل اعدام های دسته جمعی و ترور فاشیستی 

شدند.
بار دیگر در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 شاهد این 

روح انترناسیونالیستی درخشان و ستایش انگیز بودیم. در 
جریان جنگ خونین ایران- عراق که 8 سال ادامه یافت و 

عواقب فاجعه آمیزی داشت و منجر به کشته شدن صدها هزار 
تن از هر دو طرف شد، کمونیست های ایرانی و عراقی کارزاری 

بین المللی را برای پایان دادن به جنگ و برقراری صلح و 
دموکراسی در هر دو کشور به راه انداختند و به پیش بردند.
کمونیست های عراق این میراث انترناسیونالیستی را گرامی 

می دارند و به تالش خود به منظور تحکیم این پیوندهای 
مبارزه جویانه در امر پیکار مشترک در راه آزادی، صلح و 
عدالت اجتماعی، و ساختن آینده ای بهتر برای هر دو ملت 

ایران و عراق، ادامه خواهند داد.
رفقای گرامی،

هیچ کشوری در خاورمیانه در برابر تأثیر و نفوذ توفان های 
دگرگونی و تغییری که در ده ماه گذشته منطقه را در نوردیده 

است مصون نمانده است، اگرچه هر کشوری شرایط خاص 
خود را دارد.

ملت های مصر و تونس در تالش برای رهایی از استبداد و 
سرکوب رژیم های حاکم در آن دو کشور موفقیت های عمده ای 

به دست آوردند. اخیراً هم شاهد سرنگونی شرم آور رژیم 
دیکتاتوری قذافی در لیبی بودیم. ملت های دیگر نیز در منطقه 

ما در راه کسب آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، و 
تأمین و تضمین یک زندگی شایسته و احترام به حقوق بشر 
گام برداشته اند. منطقه ما شاهد موجی از تظاهرات اعتراضی 

و دیگر شکل های فعالیت های توده ای برای رسیدن به این 
هدف ها بوده است.

جنبش ها و خیزش های سراسری مردمی در برخی از کشورها 
بی تردید با موفقیت هایی همراه بوده و تخت و تاج هایی را 

سرنگون کرده  است که گمان می بردند زیر پایشان بسیار 
محکم است. به رغم چالش ها و مانع هایی که جنبش های 

مردمی در کشورهای دیگر همچنان با آن روبه رویند، اکنون 
تردیدی نیست که اوضاع دیگر به دوره پیش از ژانویه 2011 
باز نخواهد گشت. اما نیروهای انقالبی و جنبش های مردمی 
یی که به پا خاسته اند، هنوز راه درازی در پیش دارند. این 

راهی است دشوار، و پُر از کشمکش و مبارزه میان آن ها که 
می خواهند انگل وار ثمره مبارزه مردم را غصب کنند، و آنان 

که می خواهند با ارتقای جنبش توده ای مردمی و تبدیل آن به 
یک انقالب واقعی آن را به پیروزی نهایی برسانند، و گزینه 

مورد خواست مردم را به قدرت برسانند، یعنی رژیم های مدنی 
دموکراتیک که در آن ها عدالت اجتماعی تحقق خواهد یافت. 

این جنبش گسترده بار دیگر نشان داده است که دگرگونی ها 
و رخ دادهای بنیادی و رادیکال فقط به وسیله ملت ها و با 
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اختیار و خواست خود آن ها، و زمانی انجام می گیرد که آن ها 
به منافع خود آگاه می شوند. ملت ها سازندگان تاریخ بوده اند 

و خواهند بود. عوامل داخلی همیشه نیروی محرکه اصلی اند، 
اما تردیدی نیست که عوامل خارجی نیز تأثیر و نفوذ خود را 
دارند، اگرچه در درجه بعد از عوامل داخلی قرار دارند. این 

دو بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. آنچه تاکنون رخ داده است، 
می توان گفت که در مجموع نه خود به خودی، بلکه نتیجه یک 
روند انباشت درازمدت بوده است. شکی نیست که خیزش ها 

و عمل توده ای مردم جدا و بی تأثیر از بحران های ناشی از 
سیاست های ”درهای باز“ اقتصادی و نولیبرالیسم، و اداره 
اقتصاد مطابق با نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک 

جهانی نبوده که به وجود آورنده پدیده های قطبی شدن ثروت، 
محرومیت میلیون ها تن از مردم، افزایش گسترده بیکاری، و 

کاهش سطح زندگی بوده است. همان طور که در بیانیه مشترک 
حزب های کمونیست مصر و اردن، حزب مردم فلسطین، جبهه 
دموکراتیک آزادی فلسطین آمده است )که در اواخر ماه مه در 
امان، اردن منتشر شد(، باید در برابر نقشه های امپریالیست ها، 
صهیونیست ها، و نیروهای ارتجاعی که هدف شان خرابکاری 
و کارشکنی در خیزش انقالبی ملت های عرب است، نهایت 

هشیاری را داشت.
رفقای گرامی،

رخدادهای اخیر در منطقه، مردم عراق را نیز به حرکت واداشته 
است تا سِد ترس و درنگ را بشکنند و به خیابان ها بیایند. 
سهم جوانان در این جنبش شاخص و چشمگیر بوده است. 
نیروهای امنیتی برای سرکوب این جنبش اعتراضی مردمی 

دست به ارعاب و اقدام های سرکوبگرانه زده اند. در تظاهرات 
روز 2۵ فوریه در بغداد و استان های دیگر، 17 تن کشته، و 

در تظاهرات اواخر ماه ژوئن شماری از فعاالن جوان بازداشت 
شدند. اخیراً، در روز 18 شهریور) 9 سپتامبر(، تظاهراتی در 
بغداد و 9 استان دیگر سازمان داده شد که در آن ده ها هزار 

تن بر ضد فساد و وخیم تر شدن وضع زندگی اعتراض کردند 
و خواستار پایان دادن به سیستم تقسیم قدرت فرقه ای-ملیتی 

و خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال 
2011 شدند. کمونیست ها و نیروهای دموکرات در این جنبش 
تظاهراتی گسترده فعاالنه شرکت دارند. هم زمان، تدارک برای 
برگزاری یک کنفرانس در بغداد در اواخر ماه اکتبر در جریان 
است. هدف از برگزاری این کنفرانس، شروع به کار و فعالیت 
”جریان دموکراتیک“ است که جنبش گسترده ای متشکل از 

شخصیت ها و سازمان های دموکراتیک سیاسی و اجتماعی 
است، و وظیفه و هدف عمده آن بسیج مردم در راه برقراری 

یک کشور مدنی دموکراتیک و یک عراق فدرال دموکراتیک و 
آزد است که از استقالل ملی کامل برخوردار باشد.

رفقای گرامی،
در این دوران پُرچالش، در حالی که توفان های دگرگونی و 

تغییر منطقه ما را در می نوردد، و خطرهای سهمگینی که هر 
دو کشور ما با آن ها روبه رویند، تحکیم و تقویت پیوندهای 

انترناسیونالیستی، و همبستگی مؤثر و عملی میان نیروهای 
کمونیست، ترقی خواه، و دموکرات در منطقه خاورمیانه و جهان 

اهمیت حیاتی پیدا می کند.
بار دیگر درودهای گرم خود را به مناسبت هفتادمین سالگرد 

تأسیس حزب برادر، حزب توده ایران، تقدیم شما می کنیم و بر 
عزم راسخ خود برای تحکیم و تقویت پیوندهای برادرانه میان 
دو حزب مان و پیوندهای تاریخی دوستی میان مردم ایران و 

عراق تأکید می کنیم.
با گرم ترین درودهای رفیقانه،

کمیته مرکزی
حزب کمونیست عراق

12مهرماه 1390)4 اکتبر 2011(

***********

پيام تبريک حزب کمونيست برزيل
 به کميته مرکزی حزب توده ايران

رفقای گرامی حزب توده ایران، 
گرم ترین درودهای حزب کمونیست برزیل را به مناسبت 

هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران بپذیرید. از دید 
ما، بزرگداشت هفتاد سالگی حزب توده ایران رخداد سیاسی 

بزرگی در پیکار مردم ایران در راه ساختمان سوسیالیسم است. 
هفت دهه تاریخ حیات حزب توده ایران پیوند تنگاتنگی با 

تاریخ مبارزات مردم ایران دارد.
رفقای حزب توده،

رفقای شما زمانی هفتادمین سالگرد تأسیس حزب را جشن 
می گیرند که نیروهای انقالبی و دگرگونی خواه با چالش های 
فراوانی روبه رویند. دنیا اینک در معرض توفان بزرگ ترین 

بحران نظام سرمایه داری از قرن نوزدهم به این سو قرار گرفته 
که بر تمام عرصه های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی جامعه و 

جهان تأثیر گذاشته است.
بحران کنونی سرمایه داری ویژگی های خود را داراست، از 

جمله اینکه در قلب نظام سرمایه داری، یعنی در ایاالت متحده 
آمریکا، ظهور کرد و به اروپا و ژاپن گسترش یافت، و افول 

نسبی امپریالیسم آمریکا را تشدید کرد. ویژگی دیگر این بحران 
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آن است که در مقطعی از زمان رخ می دهد که دنیا در یک 
روند گذار و تحول قرار دارد که در آن قدرت های تازه ای مثل 

برزیل، روسیه، هندوستان، چین، و آفریقای جنوبی پدیدار 
شده اند که پشتیبان صلح و پیشرفت در پهنه جهانند.

در چنین شرایطی، امپریالیسم همچنان از جنگ و تجاوز 
به ملت ها برای حفظ قدرت خود در قلب نظام بین المللی 

سرمایه داری بهره می گیرد. امپریالیسم برای غارت کشورهایی 
مثل لیبی، عراق، و افغانستان، بازوی نظامی خود، یعنی ناتو، 
را به کار می گیرد. استفاده از زور وسیله یی راهبردی برای 

امپریالیسم است.
رفقای حزب توده،

در آمریکای التین، پس از سال ها مبارزه با نولیبرالیسم، ما 
اکنون در شرایط عینی نوینی زندگی می کنیم. قدرت گیری 
دولت های مترقی در منطقه ما نشانه دفاع از استقالل ملی، 

یکپارچگی و همبستگی در بین ملت های قاره، و تالش برای 
دست یافتن به دور تازه ای از رشد اقتصادی و اجتماعی است.

برزیل، به جلوداری رئیس جمهوری، دیلما روِسف، یکی از 
ارکان و اجزای این روند تاریخی است. امروزه کشور ما در 

راه حصول دستاوردهایی بزرگ در زمینه دموکراسی، تقویت 
و تحکیم استقالل ملی، و دور تازه ای از پیشرفت اجتماعی 

و عدالت اجتماعی گام برمی دارد. حزب کمونیست برزیل با 
دولت دیلما روسف همکاری می کند و برای همیاری در راه 

تکوین و اجرای طرح نوین ملی به منظور رشد کشور تالش 
می کند.

رفقای گرامی حزب توده،
اکنون دنیا در مقطعی از تحوالت و دگرگونی هایی بزرگ به 

سر می برد که نیروهای انقالبی و تحول طلب در آن نقشی 
اساسی به عهده دارند. ما اطمینان داریم که حزب توده ایران 

به پشتوانه حیات ده ها ساله اش، نیرویی حیاتی در مبارزه مردم 
ایران با امپریالیسم و در راه سوسیالیسم است.

فرخنده باد هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران!
پاینده باد دوستی میان مردم ایران و برزیل!

با درودهای برادرانه،
حزب کمونیست برزیل

سائوپولو، 8 مهرماه 1390 )30 سپتامبر 2011(

***************************                     
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                  پيام های تبريک سازمان های ترقی خواه ايران

پيام تبريک فرقه دمکرات آذربايجان 

هفتاد سال قبل در تاریخ سیاسی کشور ما رخداد مهمی صورت 
با  بود  همراه  جهانی،  عرصۀ  در  فاشیسم  است. شکست  گرفته 
قدرت گیری نیروهای دمکرات و آزادیخواه در اروپا و سست 
این  ایران.  در  شاه  رضا  دیکتاتوری  حکومت  های  پایه  شدن 
وضعیت شرایط نسبی برای آزادیهای دمکراتیک در کشور مهیا 
کرده بود. در چنین شرایطی گروهی از زندانیان سیاسی آزاد شده 
آزادیخواهان  از  دیگر  تعدادی  با  همراه  شاه،  زندانهای رضا  از 
تشخیص دادند بنا بر نیاز مبرم کشور و برای برون رفت از عقب 
و  ترقیخواه  حزبی  سیاسی،  و  اقتصادی  ـ  اجتماعی  ماندگیهای 
این  مهر سال 1320  دهم  تاریخ  در  کنند.  تاسیس  را  عدالتجو 
کرد.  موجودیت  اعالم  ایران«  توده  حزب   « و  عملی  تصمیم 
بوجود  مردم  نیاز  هم  و  جامعه  عینی  شرایط  هم  آنجاییکه  از 
چنین تشکیالتی احتیاج مبرم داشت، حزب توده ایران توانست 
بخصوص زحمتکشان شهر وروستا،  مردم،  میان  در  به سرعت 
نفوذ  و...  ها  ملیت  و  اقوام  هنرمندان،  روشنفکران،  فرهنگیان، 
ورشد کند. دیری نپایید که به بزرگترین حزب سیاسی ترقیخواه 

کشور تبدیل شد. 
از ابتدا تشکل وروشنگری سر لوحۀ برنامۀ حزب توده ایران قرار 
فرهنگی،  دهقانی،علمی،  گارگری،  تشکل  صدها  ایجاد  داشت. 
هنری، دانشجویی، دانش آموزی، زنان و جوانان و صلح و ضد 
جنگ از سویی و انتشار دهها روزنامه و مجله و صدها کتاب 
و  زده  استبداد  به جامعۀ  را  نوینی  و  فکری  افق  باره  به یک   ،
عمیقا عقب نگهداشتۀ کشور عرضه کرد. این حزب توانست در 
مدت کوتاهی خدمات شایانی در عرصۀ سازماندهی و پیشبرد 
مبارزات توده های مردم در راه بهبود شرایط زندگی زحمتکشان 
مانند تصویب قانون کار، مبارزه بر علیه استعمارگران و ارتجاع 

داخلی و امپریالیسم جهانی را پیش ببرد. 
دهها  شد.  تاسیس   1324 سال  در  آذربایجان  دمکرات  فرقۀ 
بدو  ازهمان  ایران  توده  حزب  های  کادر  و  اعضاء  از  هزارنفر 
بیانگر  خود  این  پیوستند.  فرقه  تشکیالت  صفوف  به  تاسیس، 
این واقعیت است که این دو جریان سیاسی اهداف مشترکی را 
برای تامین دمکراسی، عدالت وحقوق خلق های تحت ستم ملی، 
دنبال میکردند. گواه این مدعا همین بس که، دهها شهید توده ای 
در میان شهدای فرقه دمکرات آذربایجان دیده می شود که ملیت 

غیر آذری دارند. 
تا  اند  این سالها تالش کرده  تمام  ایران در  دشمنان خلق های 
با انواع توطئه ها، تاریخ سازی و ترفند های عوام فریبانه، این 

واقعیت را در چشم مردم طور دیگری جلوه دهند. اما خورشید 
درتاریخ  که  جنایتی  داشت.  نگه  ابر  زیر  همیشه  توان  نمی  را 
ها  دمکرات   ، ای  توده  ها،  ای  فرقه  در حق  اخیر  ساله  هفتاد 
ودیگر جریان های سیاسی ترقی خواه و میهن پرست رفته است 
بار  بوده است. هر  نظیر  نظیر است، کم  اگر نگوییم بی  دنیا  در 
هم حاکمان مستبد و زورگو با دستگیری، زندان، شکنجه های 
حیوانی و اعدام هزاران نفر از بهترین و میهن پرست ترین میهن، 
مدعی شده اند که این جریانات سیاسی را نابود کرده اند و آثری 
از آثار انها باقی نگذاشته اند. اما تاریخ گواهی میدهد که با هر 
نسیم آزادی سازمان های ترقیخواه و عدالت جو ققنوس وار بال 
می گشایند و حاکمان ضد مردمی به زباله دان تاریخ ریخته می 

شوند. این حکم تاریخ است.
ما ازاین فرصت استفاده کرده هفتاد سالگی حزب توده ایران را 
تمامی  به  همچنین  و  آن  وهواداران  اعضاء  کادرها،  رهبران،  به 
آزادیخواهان و زحمتکشان کشورمان تبریک گفته و سر تعظیم 
در مقابل تمامی شهدای حزب توده ایران و دیگر سازمان های 

ترقیخواه فرود می آوریم. 

فرقه دمکرات آذربایجان دهم مهر 1390

***********                   

پيام هيئت سياسی ـ اجرائی 
سازمان فدائيان خلق ايران )اکثريت(

 به جشن هفتادمين سالگرد بنيادگذاری
 حزب توده ايران

)اکثریت(  ایران  خلق  فدائیان  سازمان  اجرائی  ـ  سیاسی  هیئت 
هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را به شما و به 
تمام توده ای ها که در داخل و خارج از ایران برای رهائی کشور 
ما از سلطه استبداد و نظام غارتگرانه و برای آزادی، دمکراسی، 
شادباش  می کنند،  مبارزه  سوسیالیسم  و  اجتماعی  عدالت 
می گوید و آرزوی موفقیت توده ای ها را در این مبارزه سترگ 
دارد. حزب توده ایران به خاطر دفاع از ارزشهای چپ و مبارزه 
گرفته  قرار  اسالمی  رژیم  و  شاه  رژیم  پیگرد  تحت  استبداد  با 
است. سرکوبگران دو رژیم، هزاران تن از تودهایها را دستگیر 
و شکنجه کرده و به حبس های سنگین محکوم نموده و عده ای 

زیادی از آن ها را به جوخه اعدام سپردهاند. 
حزب توده ایران طی هفت دهه حیات خود علیه ستم طبقاتی و 
تبعیض جنسیتی، ملی ـ قومی و مذهبی و تامین زندگی انسانی 
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سازمان یابی  در  و  رزمیده  کشور  زحمتکشان  و  کارگران  برای 
طبقه کارگر ایران، زنان و دهقانان نقش ارزنده ای ایفا نموده و در 
گفتمان سازی در کشور سهم داشته است. حزب توده ایران در 
اندیشه های پیشرو، در راه اندازی  فرهنگ سازی، در شناساندن 

روزنامه ها، نشریات و کتاب ها پیشقدم بوده است. 
یکی از کارهای قابل تاکید حزب توده ایران شکل دهی و رشد 
فرهنگ حزبیت بوده است. حزب توده ایران نخستین حزبی بود 
که با الگوهای رایج حزبیت در کشور ما اعالم موجودیت کرد، 
حوزه ها و سازمان های حزبی را تشکیل داد، دامنه فعالیت خود 
را در سطح کشور گسترد، به طور سیستماتیک عضوگیری کرد، 
تشکل های  و  جوانان  سازمان  و  نمود  رایج  را  حزبی  آموزش 
دمکراتیک و صنفی حول حزب را تشکیل داد. حزب توده ایران 
داد،  اشاعه  ما  در کشور  را  آرمان های چپ  و  ارزش ها  وسیعا 
بر حیات  تاثیر جدی  و  نمود  تدوین  اساسنامه حزبی  و  برنامه 
سیاسی کشور گذاشت. تاریخ حزب توده ایران، بخشی از تاریخ 
نیروی چپ کشور ما است. هفت دهه حضور در صحنه سیاسی 
از  و  داد  تقلیل  پیروزیها  و  فرازها  تاریخ  به  نمیتوان  را  کشور 
سال  هفتاد  به  نقادانه  نگاه  گذشت.  بیاعتنا  ناکامیها  و  فرودها 
حیات سیاسی حزب، می تواند بر تجارب چپ ایران بیفزاید و 

راهگشای آن در آینده باشد. 
رفقای گرامی!

ما برآنیم که چپ ایران برای تبدیل شدن به نیروی موثر در حیات 
نظر نسل جوان چپ و پاسخگوئی  برای جلب  سیاسی کشور، 
به الزامات جامعه ما، الزم است که به بررسی تاریخ، سیاست و 
عملکرد خود بپردازد، نقاط قوت و ضعف خود را دریابد و با 
برخورد نقادانه به نظریههائی که پاسخگوی مسائل امروز نیست، 
نظریههائی را به کار بندد که بتواند به مسائل امروز جهان و کشور 
سه  های  دگرگونی  و  جهانی  تحوالت  دهد.  مناسب  پاسخ  ما 
دهه اخیر در کشور ما، مسائل متنوع و پیچیدهای را در مقابل 
این  توانند  نمی  چپ  نیروهای  است.  داده  قرار  چپ  نیروهای 
مسائل را نادیده بگیرند و پرسشهای مطرح را بیپاسخ بگذارند. 
ضرورت دارد که چپ ایران در همکاری و همفکری با هم پاسخ 

مناسب به مسائل جدید ارائه دهد. 
رفقای عزیز!

بار دیگر هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را به 
شما تبریک میگوئیم و امید و آرزو داریم که در هفتادمین سالگرد 
ایران، تودهایها مشترکا و یکپارچه در  بنیادگذاری حزب توده 

راه تحقق ارزشها و آرمانهای انسانی چپ ایران گام بردارند. 

)اکثریت(،  ایران  فدائیان خلق  اجرائی سازمان  ـ  هیئت سیاسی 
16مهرماه 1390 )8 اکتبر 2011(

***********                         

پيام حزب دمکرات کردستان ) حدک (

رفقای گرامی در کمیته  مرکزی حزب توده  ایران

باتقدیم سالمهای گرم و دوستانه 
پیشاپیش از دعوت شما جهت شرکت در مراسم سالگرد تاسیس 
حزب  نمایندگی  طرف  از  سپاسگذاریم.  ایران،   توده   حزب 
دمکرات کردستان در خارج از کشور صمیمانه  ترین شاد باش 

وتبریکات مارا پذیرا باشید. 
امید که  احزاب و سازمانهای مبارز ومخالف جمهوری اسالمی با 
رسیدن به  ائتالفی سیاسی و مبارزاتی علیه  رژیم غیر دمکراتیک 
حاکم بر ایران، راه  را برای برپائی نظامی دمکراتیک وپلورال با 
تحقق آزادی، دمکراسی وحقوق حقه  تمامی ملیتهای داخل ایران 
باز کرده  باشد که  تحقق این ضرورت سرنوشت نوید بخشی را 

برای ایران رقم زند.

توده   حزب  برای  توفیق  وآرزوی  مجدد  شادباش  و  تبریک  با 
ایران

 با احترامات فراوان
حزب دمکرات کردستان- نمایندگی خارج از کشور

7 اکتبر 2011 

***********                    
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      همبستگی بين المللی با مبارزه مردم ايران در راه صلح، پيشرفت، و دموکراسی

                          همبستگی 70 حزب و سازمان مترقی در هفتاد سالگی حزب

ما حزب های کمونيست، کارگری و ترقی خواه چپ امضا کننده زير، نگرانی خود را نسبت به رخدادهای ايران، و بحران 
سياسی و اقتصادی يی که کشور را در بر گرفته است و به مردم ايران گزند جّدی وارد می آورد، اعالم می کنيم:

ما نسبت به حذف يارانه ها در مقياس گسترده از کاالهای اساسی، سوخت و حامل های انرژی در نوامبر ۲00۹، که افزايش 
قيمت ها و باال رفتن سرسام آور نرخ تورم را سبب شده است، ابراز نگرانی می کنيم. خصوصی سازی گسترده و همه جانبه 
شرکت ها و بنگاه های بخش دولتی و در پيش گرفتن سياست درهای باز از سوی دولت در زمينه واردات، موجب ويرانی و 
ازهم  پاشيدگی اقتصاد کشور شده است. طبق آمار رسمی، ميزان بيکاری ۵/۱۴ درصد است، و بيشتر از ۲0 درصد مردم 

کشور زير خط فقر زندگی می کنند.
ما به شدت نگران اين امر هستيم که رژيم ايران برای مقابله با نيروهای مخالف، همچنان به دستگيری، حبس و شکنجه 
کردن مخالفان سياسی اش ادامه می دهد. فعاليت همه نيروهای سياسی چپ، ترقی خواه و مستقل، از جمله حزب توده ايران، 
ممنوع و غيرقانونی اعالم و هرگونه فعاليت آن ها به شدت محدود شده است. سنديکاها و اتحاديه های صنفی را منحل 

می کنند و رهبران آن ها را تحت پيگرد قرار می دهند و بازداشت می کنند.
واکنش رژيم در برابر هرگونه انتقاد از سياست های نسنجيده و نابخردانه آن، چيزی نبوده است جز تحميل يک فضای ترس 
و وحشت در کشور. رژيم برای ايجاد ترس، متوسل به اعدام شده است. در شش ماهه اول سال ۲0۱۱، بيشتر از ۵00 تن 

اعدام شده اند. بسياری از اين اعدام ها به شيوه قرون  وسطايی در مأل عام اجرا شده است.
ما اقدام های سرکوب گرانه نسبت به جنبش مردمی در ايران را محکوم می کنيم. ما همبستگی قاطع خود را با فعاالن 
سنديکايی، زحمتکشان، زنان، جوانان و همه نيروهای ترقی خواه و دموکراتيک ايران که در راه حقوق دموکراتيک و بشر، 

عدالت اجتماعی و اقتصادی، صلح و دموکراسی مبارزه می کنند، اعالم می کنيم.
ما خواهان آزادی بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی هستيم. ما هرگونه شکنجه بدنی و روانی زندانيان سياسی را 

محکوم می کنيم.
در عين حال، ما هرگونه دخالت دولت های امپرياليستی و متحدان آن ها را در ايران، که تالش دارند نقشه های خود برای 

ايجاد يک ”خاورميانه بزرگ“ را به پيش ببرند، محکوم می کنيم.
به اعتقاد ما، تصميم گيری در مورد سرنوشت و سمت گيری آينده کشور، و دستيابی به صلح، دموکراسی و پيشرفت، فقط 

حق خود مردم ايران است.

ـــــــــــــــــــــــ

• توده ايران حزب	
•حزب کمونيست يونان 	

•حزب مترقی زحمتکشان قبرس )آکل( 	
•حزب کمونيست بريتانيا 	
•حزب کارگران بلژيک 	

•حزب کمونيست در دانمارک 	
•حزب کمونيست فنالند 	
•حزب کمونيست آلمان 	

• حزب کمونيست اتريش	
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•حزب کمونيست های ايتاليا 	
•حزب سوسياليست لتونی 	

•جبهه مردمی سوسياليست ليتوانی 	
•حزب کمونيست لوکزامبورگ 	

•حزب کمونيست مالت 	
•حزب کمونيست جديد هلند 	

•حزب کمونيست نروژ 	
•حزب کمونيست پرتغال 	

•حزب کمونيست فدراسيون روسيه 	
•حزب کمونيست بوهم و موراوی )جمهوری چک( 	

•حزب کمونيست کارگری مجارستان 	
•حزب کمونيست کارگری بوسنی هرز گوين 	

•حزب کمونيست اسپانيا 	
•حزب کار سوئيس 	

•حزب کمونيست ترکيه 	
•حزب کمونيست جديد يوگسالوی 	

•حزب کمونيست برزيل 	
•حزب کمونيست شيلی 	
•حزب کمونيست کلمبيا 	

•حزب کمونيست آمريکا 	
•حزب کمونيست مکزيک 	
•حزب کمونيست ونزوئال 	

•حزب کمونيست پرو 	
•حزب کمونيست هندوستان 	
•حزب کمونيست پاکستان 	

•حزب کمونيست لبنان 	
•حزب کمونيست اردن 	

•حزب مردم فلسطين 	
•جبهه مردمی آزادی فلسطين 	

•حزب کمونيست آفريقای جنوبی 	
•حزب کمونيست سودان 	

•حزب دموکراسی و سوسياليسم الجزاير 	
•حزب دموکراسی و سوسياليسم مراکش 	

•جبهه پوليساريو )صحرای باختری( 	
•حزب آفريقايی استقالل دماغه سبز )ِکيپ ِورد( 	

•حزب کمونيست استراليا 	
•اتحاد ميهنی گاليسيا 	

•حزب کمونيست سوئد 	
•حزب کمونيست کانادا 	

•حزب کمونيست فرانسه 	
•حزب استقالل و کار سنگال 	

•حرکت التجديد تونس 	
•حزب کارگران کمونيست تونس 	

•حزب نوسازی )رفونداسيون( کمونيست ايتاليا 	
•حزب کمونيست )جزيره( رئونيون 	

•حزب کمونيست )جزاير( مارتينيک 	
•حزب کمونيست بلژيک )واالنس( 	

•جبهه آزادی بخش ملی بحرين 	
•تريبون ترقی خواه تونس 	

•جمعيت تريبون دموکراتيک ترقی خواه بحرين 	
•حزب کارگران سوسياليست کرواسی 	

•حزب کمونيست مصر 	
•حزب کمونيست خلق اسپانيا 	

•حزب کمونيست بنگالدش 	
•حزب کارگران بنگالدش 	

•حزب کمونيست عراق 	
•حزب کمونيست اسرائيل 	

•حزب کمونيست ها کاتالونيا 	
•سازمان جوانان کمونيست بريتانيا 	

•سازمان زنان عرب )اردن( 	
•حزب کمونيست هند )مارکسيست( 	

به نقل از نامه مردم، شماره 878، 4 مهر ماه 1390

**********************                       
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*جغرافيای من، همه تاريخ است 

”به استقبالت، پهلوانان از تنديس ها گريختند“ حيدر مهرگان

َشرنگ  ای  که در زمانه  آنجا  بر سینه سلولی سرد و یخ زده، 
گونه تر و کین توزتر از هزارها دشنام و ُدشنه قلِب جهان تپیده 
بود، مردی از تباِر توفان و آتش با خوِن خود نوشته بود: ”راه 
همان است که من رفتم.“ دانشی مردی بود واالمنش و تیزهوش 
رزمیده  گرم“  قلبی  و  مغزی سرد  ”با  بزرگ  لنین  گفته  به  که 
بود. در کهکشان کاغذی گوتنبرگ و در گستره پُرگزند روزنامه 
 نگاری بی هیچ گفت و گو از بهترین های ایران و جهان بود. بر 
دامنه دانش گیتی ساز و ریالیستیِک مارکسیسم - لنینیسم دستی 
چنان فراخ و بلندکرانه داشت که با دانشوران این رشته بر سِر 

این یا آن آموزه ”پیچیده“ تئوریک نَرد سخن می  ریخت.
هنر و شیوانگاری )ادبیات( ایران و جهان را نیک می شناخت و 
خود در نقد این هردو رشته ژرف نگر وتأثیرگذار بود. شعر می 
سرود و قصه می نوشت. پژوهنده ای بود سخت کوش و رزمنده 
ای رزم آشنا که چیره دستی  اش در پنهان کاری و سازمان دهی 
نمونه وار بود. اگر خوش باوری برخی ها به دروغ پردازی ها 
و شارالتانیسم مذهبی جمهوری اسالمی نبود حتا سگاِن دست 

آموِز سازماِن سیا نیز نمی توانستند ردش را بو بکشند.
مهر   10( ایران  توده  حزب  زایش  و  ریزی  پی  با  زمان  هم 
1320( او نیز چشم بر سایه روشِن هستی گشوده بود. همواره 
در چنین روزی گفته بود و می  گفت: ”حزب یک روز پیرتر 
شد.“ پدرش افسر ژاندارمری بود و برای انجام ماموریتی تازه 
به تبریز رفته بود که تهمتن باالبلند ما زاده شده و هفته ای دیگر 
همراه با خانواده خود به تهران بازگشته بود. و سرانجام آن  قدر 
خوش قلب و مهربان و مردم دوست بود که حتا مخالفان راه و 
روش سیاسی او نیز شیفته اش بودند: ”من هرگز هم مشرب... 
او نبودم“ اما ”این روزنامه  نگار سبزچشم خنده بر لب یکی از 
چهره هایی است که من در زندگی حرفه ای خود هرگز او را از 

یاد نمی برم.“ 1
تاری  )مهندس  عمواوغلی  حیدرخان  از  را  سیاسی  اش  نام 
و  ایران  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  پیشگامان  از  وردیوف( 
نیز از مهر و مهرگان، خجسته ماه پی ریزی حزب توده ایران 
گرفته بود: سخن از رحمان هاتفی منفرد )حیدر مهرگان( یکی 
و  کارگری  جنبش  قهرمانان  برجسته  ترین  و  بزرگ  ترین  از 

کمونیستی ایران و جهان است.

”معراج مردان باالی دار است“ حالج

رژیم اشغالگر ایران حتا از کالبد زخم خورده و هزار تکه رحمان 
هم می ترسید. آن  قدر که خبر انوشگی )شهادت( او را همواره 
پنهان نگاه می  داشت. این در حالی بود که وی تنها دو ماه پس 
از دستگیری اش در زیر مرگ بارترین شکنجه ها جان سپرده 
بود: ”انقالبی بزرگ،شاعر، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار 
نامدار کشور، رفیق رحمان هاتفی منفرد )حیدر مهرگان( عضو 
گروه  بنیادگذاران  و  رهبران  از  و  حزب  وقت  سیاسی  هیأت 
آذرخش که سپس به سازمان نوید معروف شد در زیر شکنجه 
های بهیمی رژیم جنایت کار جمهوری اسالمی جان سپرد...“ 

)نامه مردم، شهریور 1367(.
فریاد  را  رحمان  )شهادت(  انوشگی  که حماسه  کسی  نخستین 
بی  استوره  فردین(  )سیمین  مدرسی  فاطمه  رفیق  بود  برکشیده 
آالیش شکنجه گاه ها و قهرمان پایداری در زندانهای اسالمی 
بود. رژیم که از لت و پار کردن سیمین نیز راه به جایی نبرده و 
نتوانسته بود حتا به اندازه یک هجای کوتاه دهانش را بگشاید 
سرانجام نیرنگی اندیشیده بود. او را در میان انبوهی از پاسداران 
برای دیدار با پدر بیمارش به خانه برده بودند. شاید پدر چیزی 
بگوید و او را ”به راه آورد!“ اما این بار نیز کور خوانده بودند. 
در  گردانند،  باز  زندان  به  که  می  بردند  را  سیمین  که  هنگامی 
همان آستانه خانه و به گونه  ای که همه رهگذران بشنوند ناگهان 
فریاد برآورده بود: ”این جنایت کاران رحمان را کشتند! قهرمان 
ما را تکه  تکه کردند! اما او دهان باز نکرد...“ 2 و بدین گونه اما 
خبر جان گذشت رحمان را به گوش همه رسانده بود. دژخیم 
ها بر سر سیمین کیسه ای کشیده بودند و او را در زیر رگباری 

از مشت و لگد یک راست به سلول انفرادی برده بودند.
حیدر مهرگان باور انقالبی اش را به حزب توده ایران از سر راه 
نیاورده بود که به همین آسانی ها هم آن را واگذارد و به راه 
خود رود. او که با بدبینی به حزب تراز نوین طبقه کارگر ایران 
گام در سپهر مه آگین کار سیاسی گذاشته بود بعدها در فرایند 
دستگیری هایش در سال های 4۵ و ۵0 خورشیدی در دیدار و 
گفت و گو با رهبران زندانی حزب توده ایران به مرز آگاهی و 
شناخت رسید: ”قزل قلعه خلوت بود. من با بی ایمانی مطلق به 
حزب توده ایران وارد بند شدم... می دانستم خاوری در همان 
باید از قزل قلعه می  رفتم تصمیم  بند است. شبی که فردایش 
گرفتم خاوری را ببینم. همه می  دانستند که اعدامی است. نزدش 
رفتم و مثل یک خبرنگار... سواالتم را کردم و او آرام پاسخ داد. 
نمی دانم این گفت و گو چقدر طول کشید اما می دانم که سپیده 

             گرامی داشت هفتادمين سالگشت زايش و جاودانگی رحمان هاتفی 
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زده بود و من هنوز همه سئوال هایم را نکرده بودم . او روزهای 
آخرین روزهای  من  و  می گذاشت  پشت سر  را  اعدام  انتظار 
بگیرم.  را  اشکم  جلوی  نتوانستم  جدایی  وقت  را.  بازداشت 
در حال و هوای آن سالها این ایمان بی خدشه به حزب باور 
درباره  بداند  هنگام جدایی خاوری می  خواست  بود.   نکردنی 
آنچه شنیده ام چه فکر می کنم. گفتم: آنچه را امشب شنیدم تا 
حاال در رمان ها خوانده بودم...! سرمست از آن همه ایمان از 

زندان آزاد شدم.“ 3
به  بر نگذشته بود )13۵2( که  این دیدار تاریخی  از  دو سالی 
حزب پیوست و گروه آذرخش و سپس نوید را پی ریخت. هم  
زمان، با رادیو پیک ایران و دیگر رسانه  های حزبی به همکاری 
آغاز کرد. حماسه گلسرخی از نخستین ُجستارهای وی بود که 

از این رادیو پخش شد.
هاتفی در روزنامه  نگاری نبوغی نمونه وار داشت. این او بود که 
در سال 13۵7 در جایگاه سردبیر روزنامه ی کیهان اعتصاب 62 
روزه مطبوعات را سازمان دهی کرد و به فرجام رساند. پیش 
از آن، سالها جانشین دکتر مهدی سمسار و سپس امیر طاهری 
سردبیران وقت کیهان بود. در این دومین دوره اما همه کارهای 
از وی  طاهری  ”امیر  و  می  داد  انجام  تنهایی  به  را  سردبیری 

همواره به عنوان کمک اول خود یاد می کرد.“ 4 
امیر  رفیق هاتفی اگرچه در سالهای پایانی رژیم شاه ”معاون 
طاهری... بود اما همه تغییر و تحوالت کیهان با نظر او انجام می 
 گرفت و دکتر مصباح زاده مدیر مؤسس روزنامه کیهان و امیر 
بر سردبیری  بودند. رحمان عالوه  او  نظرات  تسلیم  طاهری... 
روزنامه کیهان، تنها نشریه مخفی طرفداران حزب توده ایران را 
با کمک چند تن از بچه های روزنامه کیهان و تشکیالت کوچک 

ولی منسجم گروه نوید منتشر می کرد.“ ۵
در آن سالها بسیاری از روزنامه نگاران و نیز کارگران و کارمندان 
بخش  های فنی و اداری روزنامه  ها که می  رفتند تا کار روزانه 
کنند در میان کاغذها و روزنامه های روی میز  خود را آغاز 
کارشان یا در کشوی آن با کتاب های مارکسسیتی در اندازه های 
بسیار کوچک و نیز با هفته نامه  های نوید و اعالمیه های حزبی 
رو به رو می شدند و به تازه ترین رخدادهای پشت پرده سیاست 
که خود نیز از آن بی  خبر مانده بودند دست می یافتند. آنها با 
شگفتی از هم می  پرسیدند که چه کسانی و چگونه این  جزوه 
ها را می  آورند و در دسترس شان می گذارند؟ در آن میانه 
اما دستگاه دوزخی ساواک ُکشتیار خود شده بود که سرنخی، 
چیزی از گروه نوید پیدا کند و نتوانسته بود. این در  واقع نبوغ 
کم آسای رفیق هاتفی در ارگانیزاتوریسم و سازمان دهی بود 
که سازمان نوید را بس پنهان کارانه پی ریخته بود و نگذاشته 
بود لو برود. هم از این  گونه بود که سازمان غرورآفرین نوید 
همچون پدیده ای بی همانند در جنبش کارگری - کمونیستی 
به یادگار ماند و استوره رحمان را جاودانه تر  ایران و جهان 

کرد. به یاد داشته باشیم که وی سازمان نوید را در زمانه ای 
پی ریخت که ”تروریسم سازمان یافته دولتی به اوج و جنونی 

رسیده بود که حتا در ابعاد جهانی هم کم مانند بود.“ 6 
در  را  نوید  نامه  هفته  نامه و سپس  نخستین شماره فصل  وی 
هزار نسخه درآورد )دی 13۵4( و تیراژ آن را که در سراسر 
 240 به   13۵7 بهمن  انقالب  آستانه  تا  شد  می   پخش  کشور 
سال  در  تنها  نوید  سازمان  که  بود  چنین  رساند.  شماره  هزار 
دنیا  ماهنامه  مردم،  روزنامه  نسخه  هزار   300 از  بیش   13۵7
و کتاب  های مارکسیستی را که از خارج می  آمدند در سراسر 
کشور پخش کرد. هم چنین، گاهنامه تئوریک به سوی حزب 
را که با شهادت هوشنگ تیزابی بر زمین مانده بود تا بازگشت 
رهبری حزب از خارج کشور چاپ و پخش کرد. در هوشمندی 
سیاسی رفیق مهرگان همین بس که او پس از پیشامد خونین 17 
شهریور 13۵7 برای نخست بار از کار بس )اعتصاب( سراسری 
رژیم  و  ازهاری  نظامی  شالوده حکومت  شکستن  درهم  برای 
سترون شاه سخن گفته بود: ”تنها یک راه باقی است؛ مؤثرترین 
راه: با اعتصاب عمومی سراسری، کودتای نظامی شاه را علیه 
مردم درهم بشکنیم.“ 7 و این چشم اسفندیار رژیم شاه بود. و 
سرانجام هنگام که پیکار مسلحانه در دستور روز تاریخ درآمده 
بود، باز این گروه نوید بود که پارتیزان های توده  ای خود را 
به میدان نبرد با رژیم شاه کشاند: ”آنچه آموخته  ایم اینک باید 
به کار ببریم. یک روز هر کلمه  ای که می آموختیم، پربارتر از 
سدها )صدها( گلوله بود و امروز هر گلوله، پرمعنی تر از هزارها 

کلمه است.“ 8
پنج سال پس از پی ریزی و پیکار سازمان بی همتای نوید و 
سه سال و سه ماه پس از درآیند هفته نامه نوید، واپسین شماره 
آن در 26 اسفند 13۵7 با چاپ 73- مین شماره آن به پایان 
رسید و با نخستین شماره علنی مردم پیوند خورد. رفیق هاتفی 
در این واپسین شماره نوشت: ”امید که هرگز در میهن ما آن 
 چنان شرایطی تکرار نشود که ضرورت انتشار نوید و نویدهای 

زیرزمینی را ایجاب کند.“ 9 
و  نژاده  گونه  این   از  آرزویی  ما  نابغه  و  نستوه  رفیق  که  دریغ 
انسانی را بسی زودتر آنچه می اندیشید با خود به ژرفای گور 

برد. 
باده خود  به درستی گفته بود: ”خداوند تکامل  کارل مارکس 
را در کاسه سرکشتگان می نوشد. و آنان که به پندار خود تخم 

اژدها کاشته اند، جز کرم خاکی نمی دروند.“
اینک رحمان هاتفی در اوج ترسناک ترین سانسورهای دولتی 
و  راه  که  اند  اینان  هم  و  است  ایرانی  میلیون ها  قهرمان  ایران 

روش وی را پی خواهند گرفت و به فرجام خواهند رساند.
ارثیه مینویی مهرگان 

در سایه روشن انقالب بهمن ۵7 اما پهلوان بلند باال و خوش 
نوشتن،  پژوهیدن،  خواندن،  آرامد:  نمی  هیچ  دیگر  ما  سیمای 
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سازماندهی کردن، راهبری شبکه های حزبی و... این همه تنها 
گوشه  هایی از تک و پوی تهمتنانه رحمان اند. هم در این سال 
ها به آفرینه ای می  اندیشد که پاسخی شگرف و ژرف بینانه به 
شوق و تشنگی نسل نو برای آشنایی با گذشته حزب باشد. باید 
بازهم از خواب شبانه زد و کوهی از اسناد حزبی را ”از آغاز 
دریای  این  باید  پیمود.  و  کاوید  بهمن ۵7“  انقالب  تا  پیدایی 
ریخت  کوچک  ای  کوزه  در  چنان  را  کرانه  ناپیدا  و  خروشان 
که هیچ چیز آن تاریخ تلخ و شیرین چهل ساله در سایه نماند 
خاراگین  های  دره  ُگم  کامان  تشنه  وادی  به  وادی  سلوک  و 
شناخت را به فرجام آورد. کار اما همچون شیوه تغزلی حافظ 

آسان نمون است و دشواریاب. 
بود: ”یک سخن، همه جهان را  به درستی گفته  هایکو ژاپنی 

تعیین می کند.“ 
و اینک نوبت رحمان بود که از آزمونی چنین َخستودنی و خطیر 
و شگفت برآید. در سال 1360 هنگام که نخستین چاپ اسناد و 
دیدگاه  ها درآمد همه دیدند که پهلوان جوان ما بار دیگر تهمتنی 
کرده و در برابر ارتش بهتان زنان و مشاطه گران حزب ستیز 
چه جانانه ایستاده است. او که با فروتنی عارفانه اش کتاب را 
”جز جامی از چشمه و نَمی از باران“ نمی  دانست نوشت که در 
کتاب هزار صفحه  ای او ” گنجاندن تمام وجوه چهل سال رزم 
و آفرینش ]حزب[ که هیچ عرصه  ای از حیات مادی و معنوی 

جامعه از آن برکنار نبوده انتظاری غیرواقعی است...“ و من؛
من نه آنم که دو َسد نکته رنگین گویم 
همچو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

تاریخ  سراسر  ”در  نوشت:  ها  دیدگاه   و  اسناد  هامش  بر  وی 
حزب توده ایران کمتر رویکرد و دگردیسه نوآورانه و انقالبی و 
حتا به ندرت اندیشه و بارقه ای روشنگر و راهگشا وجود دارد 
که جامعه را به پیش برده باشد و نخستین بار توسط حزب توده 
ایران عرضه نشده یا... فراورده تالش و پیکار پیگیر آن نباشد. 

این دعوی سترگی است اما گزافه نیست...“
رحمان  گویش  به  ایران  توده  ای  جنبش  تاریخ  سخن،  کوتاه 
هاتفی این  گونه هاشور خورده بود: ”اینک تاریخ حزب توده 
تذکره  و  مورخان  زبان  با  نه  گوید.  می  سخن  که  است  ایران 
نویسان که با زبان بی شبهه عمل و اندیشه خود. به گفته گزنفون: 
”بگذار تاریخ خود لب بگشاید. اشباح گذشته بیش تر از راویان 
امروز که دستخوش مهر و کین اند از رازهای گذشته آگاه اند. 
در این نمای پهلوانی، روح واقعی تاریخ میهن ما زبانه می کشد. 
بی آشنایی با زیستنامه حزب توده ایران شناخت تاریخ معاصر 

ایران به سامان نمی رسد...“ 10

”انقالب ناتمام تاريخ، اقتصادی است در پويه شدن“
کارل مارکس

ساز  آینده  انقالب  برای  و  بنشیند  می  توانست  بورژوا  ولتر 
فرانسه آموزه آفرینی کند. اما نگاه او به تاریخ، نگرشی پیشرو 

و دیالکتیکی نبود: ”تاریخ، گردآورند )مجموعه ای( از جنایت 
ها، نادانی ها، و ناکامی های آدمی است!“

رحمان هاتفی اما از ِزیجی دیگر به رصد تاریخ برمی خاست: 
های  بغرنجی  دید.  را  دیروز  می  توان  بهتر  امروز  ”از سکوی 
جایگاه  در  وی   11 است.“  شده  حل  معمایی  اکنون  گذشته، 
تاریخ نگار می  گفت: مساله این است که چگونه می  توان تاریخ 
را به وجود آورد. مساله دانستن درس  های تاریخ است. همیشه 
هستند و... خواهند بود آنهایی که از تجربه تاریخ هیچ نیاموخته 
اند.“ 12 و ”به تاریخ می  توان دروغ گفت اما تاریخ دروغ نمی 

گوید...“ 13
حق با مرزبان نامه است که ”هر اساسی که نه بر راستی نهی، 

استوار نماند.“
او در کتاب - انقالب ناتمام – به تاریخ نگاران و تذکره نویسانی 
که زنجیره درهم تنیده رخداده های تاریخی را از هم می درند 
و خود را در اندازه یک ”وقایع نویس ژاژخا“ فرو می  افکنند 
آموخت که به گفته کارل مارکس ”تاریخ اقتصاد در دست عمل 
است“ و برای رمزگشایی از داده  های آن باید بستری را کاوید 
و پژوهید و دید که به پیشامدهای تاریخی جان می  بخشند و 
برگ های  ولتر،  شیوه  به  را  تاریخ  ما  نه!  دهند.  می  شخصیت 
از  دانیم.  نمی  انسان  های“  ”نادانی  گردآوِرنِد  و  هم  از  بریده 

سیسرون بیاموزیم که گفت: 
نگوییم.  نادرست  که  است  آن  نگاری  تاریخ  آیین  ”نخستین 
زمینه های   – ناتمام  انقالب  ارجمند  کتاب  هاتفی  ”رحمان 
را در دهه  ایراِن - خود  انقالب مشروطه  اقتصادی  و  سیاسی 
۵0 خورشیدی نوشت و با نام ر. ه. اخگر به چاپ سپرد. اما 
دریغ که با یورش ساواک به چاپخانه، همه نسخه های آن به 
جز یکی خمیر شدند. وی بار دیگر بر آن شده بود که آفرینه 
ارزشمند خود را به گونه پاورقی در ماهنامه آفتاب که شماری 
از هواداران حزب توده ایران آن را در نخستین سالهای انقالب 
در می آوردند به چاپ رساند که این بار نیز آفتاب به بند کشیده 
شد و این ماند و ماند تا حزب توده ایران آن را در مهرماه 1380 
به چاپ رساند و بدین گونه به سه دهه انتظار پایان داد. رفیق 
هاتفی امیدوار بود که در پاره های واپسین کتاب، از پیش  زمینه 
های انقالب مشروطه فراتر بگذرد و به خود انقالب بپردازد که 
دستگاه دوزخی والیت فقیه به او امان نداد و این سدای رسای 
تاریخ را برای همیشه خاموش کرد. بدین گونه میهن ما انسانی 

تراز نو و دانشوری سترگ را برای همیشه از دست داد.
منتقدی از تبار بلینسکی 

رحمان هاتفی بر گستره نقد دیالکتیکی آفرینه های شیوانگارانه 
و هنری، بی هیچ گفت و گو از بهترین ها بود. به ویژه که در 
ژرف  هنری،  نهفته  های  نبوغ  برکشیدن  و  شناسنِد  و  شناخت 
نگری و تیزهوشی شگفت گونه داشت. از میان نمونه هایی که 
نخست بار آتش قلم وی بر سویه های تاریک کاراکتر هنری 
نقادانه  نقد  که  بود  اردشیر محصص  هم  یکی  افکند  پرتو  شان 



خیز“  حاصل   بلوغ  یک  بهار  ”در  رحمان  وار  بلینسکی  و 
و  چهل  های  دهه  شبان  سیاه  در  آذرخشی  همچون  ناگهان 
مبهوت  و  مات  را  ها  چشم   و  کشید  تیراژه  خورشیدی  پنجاه 
درازی  راه  سیحون  گالری  تا  قندریز  ”ازتاالر  کرد:  محصص 
نیست... اما اردشیر این راه را ]در اندرون خویش[ چند ساله 
پیمود نخستین جوانه های آن روز اینک به جنگلی انبوه بدل 
شده است. کودک با استعدادی که در تاالر قندریز شوق زده و 
سرمست به سیاه مشق هایش خیره شده بود، حاال به سختی می  
ابعاد وحشتناک دنیایی را که خود ایجاد کننده آن است  تواند 
باز شناسد. در زیر پوست آن کودک عاصی، غولی رشد کرده 
است که می خواهد جهان را در میان مشت هایش بفشارد و با 
ناخن هایش تا اعماق زمین و زمان را بکاود. کودک ناراحت 
تاالر قندریز در برابر خود دنیای دیوانه  ای می  دید که گرفتار 
یک سوء تفاهم مدحش است. این دنیا به فضای خواب  های 
منطقی  بی   منطق آن  بیشتر شباهت داشت.  کابوسی  پریشان و 
بود. یک جور درهم ریختگی و ازهم پاشیدگی. دنیایی که بوی 
پوسیدگی و زوال می داد در حال فروریختن و غرق شدن بود. 
اما به ظاهر همه چیز آن در جای خود قرار دشت. در این دنیای 
نامطمئن و دروغگو، آدم ها سایه های لرزان و بی مفهومی بودند 

که خودشان را تکذیب می  کردند...“ 14
ای کاش می  شد همه آن نقد نقادانه را که از قلمی بس عاشق 
برتافته بود پشت سر هم می آوردیم. و  و شوَرنده و شوریده 
نه تکثیر  چه می  شود کرد وقتی تهاراه و شیوایند این جستار 
و  تهمتنی  برتافتن  که  مردمی  نقد  آن  واژه  به  واژه  بازآوری  و 
دلیری رحمان است که در سکوت ُسربی و چندش آور سال  
بر کاغذ کاهی روزنامه می  های سرد و مه آگین آن سال ها 
های  طرح  و  اجتماعی  کاریکاتورهای  ها،  سال  آن  در  آورد. 
به شدت سیاسی اردشیر محصص در برخی رسانه  ها همچون 
روزنامه اطالعات در می  آمد و کمتر کسی ”توانایی جسور او 
نقاب هیوالها و آدم  ها“ می شناخت و در می  را در دریدن 
یافت که ”او در رسوا کردن چقدر بی رحم است.“ و این تنها 
رحمان بود که سکوت ُسربی سالها را درهم شکست و گفت: 
سوزن“  نوک  یک  به  که  بادکنکی  پرابهت  ”سیاستمداران  ای 
بادتان خالی می  شود. ای ”خرده بورژواهای فربه و شکم پاره 
که در شکم و زیر شکم تان خالصه“ می  شوید. ای ”دیوانه 
 های“ گریخته از »دارالمجانین«! اینک این هنرمند مردمی ما 
اردشیر است که ”چون یک باستان شناس، اعماق جان و روان 
مردم دور و برش را می کاود و از زیر آوار گوشت و استخوان 
و خون، شخصیت حقیقی و پنهان آنها را بیرون می کشد و زیر 

ذره  بین طنز هوشیار و زیرک خود می  برد.“ 1۵ 
را  تازیانه  و  زنجیر  و  زندان  پروای  و  بود  عاشق  رحمان  اما 
او  ای  استوره  و  شیوا  شخصیت  به  که  آنها  کاش  ای  نداشت. 
نزدیک  تر بوده  اند همتی بدرقه راه کنند و نوشته  های رحمان 
را از البه الی رسانه  ها بیرون آورند و زمینه را بر چاپ گرد 

به  آورند )مجموعه( نوشته  های مطبوعاتی وی هموار سازند. 
ویژه که پهلوان دانشور ما گویا کار رسانه ای خود را با نوشتن 
)سالهای  امروز  صبح  قدیمی  روزنامه  در  جانانه  داستانهای 
این  دارد  جا  که  بود  آغازیده  سو(  این  به  چهل  دهه  آغازین 

داستانها نیز گردآوری و در دفتری جداگانه شیرازه شوند.

ديدار با آرش
سال 1360 سال دیدار با آرش رحمان بود: نقدی راه گشایانه 
در شناخت دیالکتیکی آرش کمان گیر سیاوش کسرایی. او این 
بار نیز با واژگان آتشین خود به هماورد منتقدانی برخاسته بود 
که در ”رنگین نامه  های“ با ویژگی ”آدامس های آمریکایی“ 
پرسه می  زدند و ”آرش را به گناه پیوند با“ گذشته ”و به مثابه 
رحمان  می  کردند.  تحقیر  منقرض“  نژاد  یک  از  ای  بازمانده 
و  نویس  نامه  رنگین  ”منتقدان“  خود  گفته  به  که  بود  آمده 
می  زدند“،  به جای طال سکه  را  که ”مس  را  غوغاساالرانی 
فستیوال نشین ها، جشن هنرباف ها و وازدگانی از این  گونه را 
به جای خود بنشاند. آخر مگر نه اینکه ”شاعران بزرگ، در 
عین حال برترین مورخان زمانه اند و آنجا که تاریخ نویسان 

متوقف می شوند، شاعران آغاز می کنند؟“ 16
رحمان اما در چهره سراینده آرش کمان گیر شاعر تاریخ را می 
 دید »اما نه فقط تاریخی که روی داده است که شاعر آن تاریخی 
با  که باید روی دهد... این است نیرویی که در تالقی واقعیت 
آرزو، در تالقی تاریخ، آن  گونه که هست و آن  گونه که باید 

باشد آزاد می  شود. 
وی در شعر کسرایی دو گونه انساِن – زمینی و سرزمینی – می  
این ”عین همان جوهری است که شعر  دید و می  دانست که 
اپیک  ای  استوره  فرازه های  بر  و  می  کشد  بر  را...“  کسرایی 
و حماسه می نشاند. رفیق هاتفی اما در چهره آرش شیوا تیر 
نیرویی را یافته بود ”که طبیعت را به تاریخ مبدل کرده است“: 
او ”برده ای است که نسل در نسل فروخته شده. دهقانی است 
که برده داغ خورده و حراج شده را در زیر پوست خود پناه داده 
و کارگری است که هر صبح، چون یک برده نوین در کارخانه 
فروخته شده او از تبار رنج و کار است و از او برمی  آید که رنج 

مردم را با قلب رنج دیده خود عوض کند.“
خسرو  ما  روزگار  هم  پرومته  ابرو  کمان  آرش  سیمای  در  او 
با  روزبه را می دید: ”مگر نه اینکه کسرایی منظومه آرش را 
اینکه آرش  نه  مگر  و  روزبه سروده؟  پهلوانِی  از خاطره  الهام 
باستانی در شبح آرش معاصر به مالقات فرزندان خود که در 
کوره شکنجه گاهها ذوب می  شوند تا از آنها برای میدان های 
فردا پیکره بسازند می  رود و دست در دستشان می گذارد؟“ 17 
و سرانجام آرش جوان ما دفتر نقدی از این  گونه را چنین فرو 
می  بندد: ”اینک ما، قشونی از آرش...“ قشونی که در پساپشت 
فرمانده استوره ای و بلند باالی خود خسرو روزبه با رزم افزار 
شعر و شناخت و شعور به ستیز با امپراتوری سرمایه می  رود .
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اکتبر و ضد اکتبر 
نگاه ژرف و نگران استوره روزگار رنج آزمای ما با کاوندگی 
بلینسکی وار خود که روندها و پدیده  های پیرامونش را از ُکنه 
و از سرشت آنها می پویید و می پژوهید، و نیز تیزنگری نقادانه 
وی، همچون تازیانه های تازنده بر پیکر آموزه ها و آورندهای 
مینوی  گوهر  هر ضربه خود  با  و  می  آمد  فرود  زمانه  کژآیند 
دانش و شناخت را از دل خاراسنگ های دروغ و بهتان و کژ 

اندیشی بیرون می  کشید و می آخت وتراش می  داد.
رحمان در پلمیک ها و در گفتارهای حقیقت جویانه و نیز در 
شاهکارهایی که از قلم شوریده وش و شیوای او برمی تافت 
به راستی که نمونه وار و اندک یاب بود و کمتر کسی به گرد 
او می  رسید. اگر در سالهای دهه ۵0 خورشیدی توانسته بود 
کژروی های رزم چریکی جدا از توده را به خسرو گلسرخی 
نشان دهد، در سالهای این سوی انقالب نیز با نقدهای جانانه 
اش در روزنامه مردم توانست چشم انبوهی از فرزندان خلق را 
که دل در گرو رزم چریکی بسته و راه خود را از توده مردم 
بر  که  نقدهایی  در  کند.  باز  حقیقت  به چشم  بودند  کرده  جدا 
آموزه های خام دستانه مائوایستی و تروتسکیستی می نوشت، 
پژوهندگان حقیقت با برهانی چنان پوالدین و اندیشه شکن رو 
به رو می شدند که ذهن و زبانشان خواه ناخواه از فاکت گزینی 
نقدهای  در  می  شد.  تهی  پُرکن  دهان  و  بورژوایی  های خرده 
اکتبر و  امرداد 1360 در جزوه  تئوریک حیدر مهرگان که در 
ضد اکتبر بازآوری شدند تاریخ نه از آن  گونه که راست باوران 
چپ نما می  پسندند که از دیدرسی واقعی ِگروانه هاشور خورده 

بود. 
لنینیسم و مائوایسم  رحمان در جستار درک دوران از دیدگاه 
به درستی نوشت: ”شوریده نشان دادن دوران کنونی و تحریف 
ویژگی های آن، دستاورد چپ روها و چپ نماهای ما نیست. 
در این عرصه مائوایسم پیش کسوت و بنیادگذار است. در کنار 
همه آثار و ثمرات فاجعه آمیز مائوایسم و شبه تئوری هایش، 
یکی نیز درهم و برهم کردن مفهوم دوران و تنزل آن به سطح 
بازیچه ای برای اغراض سیاسی خاص بود. مائوایست ها در 
آستانه دومین انشعاب بزرگ در جنبش کارگری و کمونیستی 
جهان تغییر دلخواه و متناقضی را به جای محتوی عینی دوران 
گذاشتند تا برای ارتداد خود محملی بتراشند...“ آنها می گفتند: 
انقالب  دوران  امپریالیسم،  دوران  از  است  عبارت  ما  ”دوران 
پرولتری، دوران پیروزی سوسیالیسم و کمونیسم.“ 18 رحمان 
می افزاید: ”این تعریف که... مختصات دو عصر را در یک عصر 
کارگری  جنبش  علیه  بود  هجومی  در واقع  است،  کرده  ادغام 
و کمونیستی. طغیانی بود علیه مصوبه های این جنبش که در 
و 1960 مسکو  کنفرانس های 19۵7  در  برادر  احزاب  بیانیه 
اشعار می  داشت: ”محتوای اصلی دوران ما که از انقالب کبیر 
سوسیالیستی اکتبر آغاز شده عبارت است از گذار از سرمایه 

داری به سوسیالیسم.“ 19

”اکتبر و ضد اکتبر“ در جستارهای چهارگانه خود مات شدگان 
آزمونگاه  به   با ”کلید درک دوران“  را  ناباوران وادی چپ  و 
آموزه ها و تئوری های رنگ و وارنگ تاریخی می  برد و از 
میان انبوه واژه  ها و اندیشه  های تلنبار شده در آن، گوهِر تراش 
خورده سوسیالیسم علمی را بیرون می  کشید و در دستشان می 

گذاشت. 

”از تک نگاری تا اپيکوگرافی 
آن جا که زندگی به معدن معنی می  رسد 

مرگ، کالم آخر نیست“
مهرگان

دامنه تک نگاری های حماسی و مردمی حیدر مهرگان با همهٴ 
پراکندگی تاریخی شان بلند کرانه است و گستره مند. این اوست 
که نخست بار در حماسه سرودی که از فراز شکنجه گاه گذشت 
از کرانه های کوتاه زیست نامه نویسی فراتر گذشت و به سرایش 
غزل واره ای حماسی برخاست و از این نیز فراتر، در اندرون 
جان و اندیشه انوشای زمانه هوشنگ تیزابی به سیر و سلوکی 
روانکاوانه پرداخت و رمز و رازهای شخصیت شگرف وی را 
گنجی  همچون  که  نگاری شعرگونه  همه تک  آن  کرد.  پژواک 
گزاف و بازیافته از ُکنه و از سرشت شخصیت تیزابی برتافته بود 
اما خود سرگذشت سالها بعد کسی بود که از مرزهای افسانه و 
استوره نیز فرسنگ ها فراتر گذشت: ”دژخیمان، شش ساعت 
متوالی هوشنگ را لگدمال کردند. روی زخم های پایش دوباره 
تازیانه کشیدند. کفل ها و مردی اش را با سیگار سوزاندند و 
وقتی از هوش رفت دوباره به هوشش آوردند و کار را از سر 

گرفتند...“
گویی  زیرین  نگرانه  پیش  و  درونی  گویی  این تک  در  هاتفی 
که  سرگذشتی  است.  کرده  خوانی  پیش  را  خود  سرگذشت 
پرغوغای  و  خموش  زبان  از  تیزابی  هستی  دمان  واپسین  در 
این  بگو. می  خواهم  من  به  را  برمی  جوشد: ”نامت  هوشنگ 
طلسم را در مشت داشته باشم.“، ”من هزارها بار مرده  ام و 
باز متولد شده  ام... کدام نامم را می  خواهی؟ در پشت هریک 
از نامهای من، سرهای از بدن جدا شده مناره شده  اند، تن های 
در آتش سوخته و پیکرهای به دار آویخته صف کشیده  اند. من 
بردیای دروغینم که از من بزرگ  ترین دروغ تاریخ را ساختند 
من به چهره اشرافیت آدم خوار تف کردم. من مزدکم که فریاد 
زدم همه گرسنه ها باید سیر شوند. من صاحب الزنجم که پانسد 
)پانصد( هزار برده را... شوراندم... من بابکم که بر قله  های سپند 
ایستادم... من ستارم که از لوله تفنگ های امیرخیز جرقه زدم و 
در آبهای ارس منتشر شدم. من حیدرم که با کوله  باری از نان 
آمدم... من روزبه ام که از هر زخمم سدایی )صدایی( می  آید. 
من نامهای بی شمار دارم که هر یک از آنها سنگ گور شریف 

ترین مردم است. آیا هنوز مرا نمی شناسی؟“ 
و به راستی کیست و در سودای کدام جادو است که این همه 
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نام را در ملودی تنها یک نام – رحمان هاتفی – نشناسد؟ کی 
است؟

حماسه گلسرخی
ای سرو سر فراز!

این رسم تو است که ایستاده بمیری
خسرو گلسرخی

زمزمه کردن، فریاد کشیدن، توفان برانگیختن و از بودن و سرودن 
درفشی از آذرخش و تیراژه برافراشتن چندان هم که می  گویند 
تاریخی  بغض  تلنبار شده  دماوند  که  هنگام  اما  نیست،  دشوار 
تو دارد سینه ات را می  کوبد و می فشارد و می  خواهی بر آن 
همه احساس انسانی چیره شوی و بُرهانمند و بهنجار بگویی، به 
راستی که دشوار است، و دشوارتر از این همه هنگامی است که 
می  روی تا تراژدی و حماسه را درهم آمیزی و می کوشی از 
میان اروندرود اشک ها و مویه هایت مغز نغز حماسه و اپیک 

را بازگشایی و بر دایره مینای داوری در اندازی. 
حیدر مهرگان نه تنها با زیست نامه رفیق سالهای نوجوانی به 
بعد خود – هوشنگ تیزابی – چنین کرد که حماسه زندگی و 
رزم خسرو گلسرخی – دوست و همکار خود را در روزنامه 
کیهان -نیز با هق هق گریه سرود. و مگر نه این که کمونیست 
برجسته جهان سینما – چارلز چاپلین – با چشمی خون گرفته 
می خنداند و با چشمی دیگر می گریاند. سخن انجیل است که 
”در خرد بسیار، اندوه بسیار است“ هاتفی در حماسه گلسرخی 
به سراغ شاعری می  رود که جهانی بزرگتر را می پژوهید اما 
از همه این جهان هیچ چیز برای خود نمی  خواست. یکی در 
رهرو  دیگری  و  )گلسرخی(  توده  از  جدا  چریکی  رزم  هوای 
هماورد توده  ای به پیشاهنگی حزب طبقه کارگر )مهرگان( و 
مگر نه این که لنین بزرگ در رمزگشایی از شور انقالبی چریک 
های روسیه )اس ارها و دیگران( گفته بود: ”قربانی کردن یک 
انقالبی برای آنکه پست سرشتی برود و پست نهادی دیگر جای 
هر  این  انقالبی  شنود  و  گفت  نیست“  خردمندانه  بگیرد  را  او 
دو اما از دو دامنه گونه گون سیاسی آغاز می  شود و سرانجام 
در کانون بهنجار و مردمی رزم توده  ای به هم می  رسد. چنین 
پلمیک  و  وار رحمان هاتفی در سخن وری  نمونه  نبوغ  است 

سیاسی. 
وی در پاسخ به پرسش گلسرخی از افشاگری سیاسی همچون 
مبرم ترین وظیفه برای یک مبارز خلق سخن گفته بود. و آن  
قدر گفته بود و شنیده بود که سرانجام گلسرخی از ناباوری به 
یقین رسیده وگفته بود: ”یک مشت جوجه انقالبی روشن فکر 
می خواهند پا جای چه گوارا بگذارند و به خیال خودشان با 
اینها  ”اما  و  کنند.“  بیدار  را  مردم  ترقه  سدای  و  بازی  آتش 

خودشان بیشتر احتیاج دارند که یکی بیدارشان کند.“ 20
خسرو یکبار هم مشت های گره کرده اش را به ورشکستگان 
روزبه  و  کتیرایی  ”از  بود:  گفته  و  داده  نشان  زندان  سیاسی 

بیاموزیم.“ 21 
هاتفی جزوه حماسه گلسرخی را با نام سیامک و اندکی پس از 
شهادت گلسرخی و کرامت دانشیان )28 بهمن 13۵2( نوشت 
و در همان سالها به شیوه چاپ زیراکسی و زیرزمینی به میان 

مردم برد.

واپسين غروب تهمتن
زمزمه های زندان، هم راه با ُهرم دوزخی تیرماه، آورندی تازه 
را سلول به سلول با خود می  برد: الجوردی جالد از شکنجه 
هرچه  باید  ”او  بود:  گفته  و  برآشفته  سختی  به  رحمان  گران 
به صدا در  اینجا سنگ  ها را هم  ما در  کند.  باز  زودتر دهان 

آورده  ایم چه رسد به مشتی پوست و استخوان!“
آن روز از سایه روشن بامداد تا پاسی از غروب، شکنجه گران 
یکی از پس دیگری به جان تهمتن نستوه ما افتاده و کوشیده 
بودند دهان او را نیز همچون برخی وازده ها و درهم شکسته 
ها بگشایند. سترگ مرد جوان ما اما همچون فرخی لب دوخته 

هیچ نگفته بود. 
دشنام پشت دشنام بود که از گند چاله دهان شکنجه گران فرو 
ریخته بود و هوای گرم و تنش آلود زیر هشت را به گند کشیده 
بود. شکنجه گرها با کابل و مشت و لگد پهلوها و سینه رحمان 
را کوبیده بودند. چهره اش چنان خونین و درهم شکسته بود که 

حتا آینه هم او را نمی شناخت. 
رحمان کف به دهان آورده بود و خون قی کرده بود. با لگدی 
دیگر، اندام درهم تنیده اش تابی خورده بود و چرخیده بود و 
رو به دیوار افتاده بود. از میان چشم  های نیمه بازش دیوار پیش 

رو را دیده بود که ازهم شکافته بود. 
نخست خسرو روزبه را دیده بود که با چهره جذاب و مردانه 
اش پا در سلول گذاشته بود و سپس هوشنگ تیزابی را که تازه 
ترین شماره به سوی حزب را به نزد رفیق قدیمی خود دراز 
پوشانده  را  زمانه  استوره  چشم های  شوق  اشک  بود!.و  کرده 

بود.
دیگر  که  او  اما  بود.  آمده  فرود  تهمتن  پهلوی  بر  دیگر  لگدی 
کرد،  نمی   را حس  دیگر چیزی  که  او  تافت.  برنمی  را  دردی 
لبخندی به زیبایی همه گلهای بهاری بر لبش شکفته بود. بازجو 
رو به شکنجه گر فریاد کشیده بود: چرا گذاشتی بمیرد! چرا او را 
کشتی؟ او که حتا یک کلمه هم حرف نزده بود. حتا یک نفر را 
هم لو نداده بود! چرا گذاشتی بمیرد احمق! و رحمان هم چنان 
لبخند زده بود. لبخند تکاوری که از هماورد با دشمنی نیرنگ 
پیشه و سرسخت سربلند بر آمده بود. او با مرگ و جاودانگی 

خود پشت دشمن را به خاک کشیده بود.
شکنجه گران و بازجوها عربده کشیده و هم دیگر را به دشنام 
بسته بودند. از میانشان، یکی با چهره ای کریه تر از هزار کفتار 
بر پیکر  با کابل  انبوه،  تنیده ریشی سیاه و  با تفاله های درهم 
آرمیده استوره کوبیده بود. اما نیم سدایی هم از او در نیامده بود. 
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کفتار کابل به دست گویی همان سلطانی بود که به گفته گیوم 
آپولینر شاعر ”نفخی متعفن رها کرده بود... با جراحت ها و غده 

های چرکین، با پوزه خوک و ...“ 22
کفتار  و  بودند  کشیده  عربده  درنده  جانوران  همچون  بازجوها 
کابل به دست باز هم زوزه کشیده بود و پیکر بی جان تهمتن 
را به تازیانه بسته بود. آنها به مرده ها هم تازیانه می  زدند و از 
کالبد بی جانشان می ترسیدند. آنها به مرده ها هم شلیک می  

کردند.
در واپسین غروب تهمتن، در زیر هشت، جز چند شکنجه گر و 
بازجو و سطل  های پر از باندهای خونین هیچ  کس نمانده بود. 
واپسین غروب انسان تراز نو روزگار ما رفیق رحمان هاتفی به 

پایان رسیده بود.

پی نوشت

از شعر انسان تراز نو، حیدر مهرگان *
]1[ یاد آر ز شمع کشته...، دکتر صدرالدین الهی، سایت صدای 

مردم 
]2[ شهیدان توده ای، جلد دو، 12 مرداد 1387 

]3[ نامه مردم
]4[ یادآر ِز شمع کشته...،همانجا

]۵[ یادمانده ها، نصرت نوح، ص 4۵0 
]6[ اسناد و دیدگاه  ها، ص 901

]7[ نوید، ش 44، 18 شهریور 13۵7 
]8[ اسناد و دیدگاه  ها، ص 910

]9 و 10[ همانجا
]11[ همانجا، ص 189
]12[ همانجا، ص 21

]13[ همان جا، ص 26
]14 و 1۵[ روزنامه کیهان، 30 اردیبهشت 13۵0

]16[ دیدار با آرش، ص 7
]17[ همانجا، ص 36

]18و 19[ اکتبر و ضد اکتبر، ص 39
]20 و 21[ حماسه گلسرخی 

]22[ از چکامه پاسخ قزاق به سلطان کنستان تینیه

به نقل از نامه مردم، شماره 878، 4 مهر ماه 1390

 *****************               
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        بحران اتحاديه اروپا، و درماندگی سرمايه داری جهانی  

اتحادیه  پرده  پشت  های  تالش  و  اقتصادی،  مغشوش  وضعیت 
اروپا برای حفظ یورو، و جلوگیری از سقوط سیستم بانکِی یونان 
و اروپا، که شدیدترین رکود اقتصادی جهانی را به همراه خواهد 
داشت، به مرحله حساس و خطرناکی رسیده است. تصمیم سران 
اروپا، در تیرماه، برای ایجاد صندوق اعتباری یی به مبلغ 440 
میلیارد یورو برای ارضاء و امنیت ”بازار های مالی“ و همچنین 
جلوگیری از ورشکستگی دولت یونان و بانک های آن، کافی 
نیست. قرار است این مبلغ به بیش از 2 تریلیون ]2000 میلیارد 
یورو[ افزایش یابد! شرکت اعتبار سنجی ”مودی“ رتبه اعتبار 
ایتالیا را 3 درجه پایین آورده است. بانک مرکزی انگلیس دو 
هفته پیش اعالم کرد که، این کشور در بحران اقتصادی بی سابقه 
ها  بانک  موجودی  در  پوند  میلیارد   7۵ و  است  رفته  فرو  ای 
تزریق کرد. جلسه اخیر کشور های ”گروه بیست“ )22 مهرماه( 
عمال اختالف عمیق میان سیاستمداران آمریکا و اروپا را نشان 
داد که یک نکته اشتراک آن ها بی اعتباری آنان در نزد افکار 
تریلیون   2 های  مبلغ  این  که،  است  توجه  قابل  است.  عمومی 
یورو و 7۵ میلیارد پوند به منظور سرمایه گذاری ساختاری در 
منظور  به  فقط  این تصمیم  نیست.  کارآفرینی  توسعه و  راستای 
جلب اعتماد ”بازار“ برای نجات پروژه ”اتحادیه اروپا“ است.

پروژه ”اتحادیه اروپا“ هیچ گاه برآمده از یک وحدِت اورگانیک 
و مردمی و از پایین به باال نبوده است، بلکه این اتحاد، ”اتحادی“ 
است از باال در جهت حفظ و گسترش منافع بانک های بزرگ و 
سرمایه های کالن صنعتی و کشاورزی. هم اکنون این ”اتحاد“ 
مصنوعی با بی ثباتی شدید اقتصادی و ناتوانی در اتخاذ تصمیم 
های سیاسی روبه رو است. گرایش دائمی ”اتحادیه اروپا“ به 
”اقتصاد بازار“ به صورت غیر دموکراتیک و بدون نظر خواهی 
بخش  و  دولت  نقش  سازی  کوچک  هدِف  با  و  مردم  مستقیم 
نفع سرمایه های کالن مالی و  به  عمومی کشورهای عضو آن، 
کشورهایی  بدهکاری  عظیم  حجم  است.  گرفته  شکل  تولیدی 
مانند اسپانیا، یونان و ایرلند، با وجود سرپیچی از قوانین اساسنامه 
اتحادیه، حرکتی کامال دانسته و برنامه ریزی شده بود. همین طور 
نیز دانسته و برخالف میزان ذخیره موجودی  بانک های اروپا 
خود، به این دولت ها و شرکت های خصوصی وام های بدون 
نهاد  و  اعتبار سنجی  های  بین شرکت  دراین  اند.  داده  پشتوانه 
های ناظر نه تنها عکس العملی نشان ندادند، بلکه تشویق کننده 
انباشِت  و  تولید  اضافه  فرایند،  این  درطی  بودند.  هم  روند  این 
سود های عظیم دردست سرمایه داری پرقدرت کشورهایی مانند 

آلمان، فرانسه و انگلیس به بازارهای 

اروپا  جنوبی  کشورهای  دولتی  قرضه  اوراق  و  امالک  و  زمین 
سرازیر شد. رشد سرطانی و بسیار ناموزون اوراق دولتی دربطن 
این بازارها و درکناِر گسترش سریع فعالیت های مالی و داللِی 
متصل به آن ها، باعث رشد حباب واِر اقتصاد بود. تزریق این 
اعتبارهای عظیم بانکی به اقتصاد، به جای تولیداِت ارزش افزا، 
عمال زیرپایه رشد این کشورها گشت. این به نوبه خود موجب 
باال رفتن هزینه تولید، عدم توانایِی رقابت، اُفت صادرات، و باال 
رفتن واردات، و سرانجام کسِر بودجه با ارقام نجومی شده است. 
اقتصادی در  این َسبک رشِد  آزاد“،  هواداراِن دو آتشه ”بازار 
کشورهای حاشیه اروپا بر پایه وام های بی اعتبار را به منزله 
موفقیِت ”ارزش آفرینی“ در چارچوب اقتصاد آزاد عنوان می 
کردند! البته طبق روال معمول در این فرایند، موفقیِت تضمین شده 
ای نصیب قشرهای فوقانی بورژوازی این کشورها درارتباط با 
سرمایه های مالی، بورس زمین، و ساختمان سازی شده است. 
بانکی به  این حباب و اعتبارهای هنگفت  ایجاد  به برکت  آنان 

ثروت های نجومی دست یافته اند. 
بهره تعیین شده از سوی  وجود ”یورو“ در مقام ارز واحد، و 
بانک مرکزی اروپا، استقالل عمل این کشورها را در سطح کالن 
و ملی حذف کرد. یونان با حدود سهم فقط 3 ٴ از اقتصاد اروپا، 
درعمل اقتصاد کوچکی در اتحادیه اروپا است. ولی در صورت 
اعالم ورشکستگِی خزانه ملی یونان، این تصمیم به سرعت بانک 
رو  روبه  ورشکستگی  خطر  با  را  فرانسه  و  آلمان  بزرگ  های 
خواهد کرد. در این شرایط، واکنش، یعنی هجوم مالی غارتگرانه 
بازارهای پولی به اوراق دولتی، یورو، و بانک های مرکزی دیگر 
کشورهای اروپا می تواند موجب ورشکستگی خزانه های ملی 
آن ها شود. این ورشکستگی ها، به سرعت و با ابعادی شدیدتر 
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تر  بزرگ  کشورهای  و  دیگرنقاط  به  را  اقتصادی  ورشگستکی 
سرایت خواهد داد، و سر انجام پیامدهای این سقوط به عرصه 
صنعتی، تولید، و کار کشیده خواهد شد. این سناریوی خانمان 
دادِن  روی  در صورت  و  می شود،  تر  محتمل  روز  هر  برانداز 
آن، هیچ کس نمی داند در برابر این بهمن سنگین چه باید کرد، 
و  اقتصادی  بحران  اند.  مانده  عاجز  آن  جلوگیری  از  عمال  و 
سیاسی آمریکا نیز با بدهکاری دولتی یی بیش از 14 تریلیون 
دالر، به طور کامل حل نشدنی باقی مانده است. مجموع بدهی 
بخش خصوصی و دولتی آمریکا حدود ۵0 تریلیون دالر است. 
داری  نظام سرمایه  قلب  در  ها،  بدهی  نجومی  ارقام  این  حجم 
غرب، به همراِه بحران مالی دولت های اروپا، برای سرمایه داری 
جهانی تهدید عظیمی است. برای درک بهتر این رقم ها و لمس 
اشاره کرد  باید   ، بدهکاری ها  تناسب حجم دراین  کردن عدم 
که، کِل درآمد ناخالص داخلی کشورهای جهان، یعنی مجموع 
تریلیون )در سال2010(  تولیدات و معامالت، حدود 63  تمام 
اقتصاد  نجات  برای  اروپا“  ”اتحادیه  که  صورتی  در  است. 
اعتباِر  ایرلند،  و  اسپانیا  یونان،  مانند  کوچکی  نسبتا  کشورهای 
عظیم 2 تریلیون یوروئی به منظور ضمانِت بانک ها الزم دارد. 
واقعیت این است که، با وجود گذشت سه سال از نقطه شروع 
به اصطالح بحران اعتباری موسوم به ”وام های سابپرایم“، تنها 
حرکت عملِی سیاست گذاران نظام سرمایه داری، تبدیِل بحران 
و  عظیم  بدهکارِی  به  مالی  های  موسسه  و  ها  بانک  اعتباری 
نجومی دولت های کشورهای سرمایه داری آن هم در مقیاسی 
وسیع تر است. کنش های سیاسی کنونی در اروپا و فشارهای 
سیاسی محافل دست راستی و وال ستریت آمریکا بر“اتحادیه 
به دوش  ها  بدهکاری  کامل  انتقاِل  و  تحمیل  به هدف  اروپا“، 
نسل کنونی و نسل های آینده زحمتکشان درسراسر اروپا و از 
جمله در آلمان است. روش مورد نظر در اینجا تحمیل یک رژیم 
اقتصادی خشن ریاضتی است که نه فقط برای چند سال، بلکه 

دهه ها باید اِعمال گردد.
آنچه که به عنوان راه حل پشت درهای بسته مورد بحث است، 
عمال تکرار همان روش های گذشته است، یعنی: ایجاد بدهکاری 
بیشتر بر پایه 2 تریلیون یورو از سوی همان موسسه های مالی 
با استفاده از ابزار مشتقات مالی یی است که عامل اصلِی اقتصاد 
کازینویی و بی ثباتی اند. بار دیگر قرار است بر پایه ناب ترین 
نظریه های ”پول گرایِی“ )مانیتوریسِم( مکتب شیکاگو میلتون 
فریدمن این بحران را با ”قانون بازار آزاد“ حل کنند. به عبارت 
دیگر، ارائه اعتبار دولتی به منظور پشتوانه خزانه بانک ها، به 
طریق  از  مردم(  )پول  دولت  سوی  از  کالن  پول  تزریق  همراه 
بانک های خصوصی در غیاب سرمایه گذاری مستقیم ملی و 
برنامه ریزی شده. درآمریکا و انگلیس نیز همداستانِی نظری بین 
تحمیِل  صدد  در  قدرت  پر  مالی  بورژوازی  و  گذاران  سیاست 
برنامه های خشن ریاضتی اند، و با هر گونه مالیات بر فعالیت 

بین  از  بهانه  به  ”توبین“  به  موسوم  مالیات  مانند  مالی،  های 
رفتن ”انگیزه سرمایه گذاری“ شدیدا مخالفت می شود. ولی این 
سیاست های اقتصادی نولیبرالی، و کِل این قشر سرمایه داری 
به  آنان،  هوادار  های  آکادمیسین  و  سیاسی  نمایندگان  و  مالی 
شدت نزد اکثریت مردم آبروباخته اند. در کشورهای غربی حتی 
سازندهاِی)مولفه  تداوم  و  خود  منافع  جامعه  متوسط  قشرهای 
اقتصاد ”آزاد“ و  اقتدارگرایِی  با  هاِی( دموکراسی را در تضاد 
این قمار بازها و اختالس گران ”بازار“ می دانند. اکثر مردم با 
پوست و گوشت خود در سرتاسر جهان، و از جمله در کشور 
ما، این واقعیت را لمس کرده اند که درون نظام موجوِد سرمایه 
داری، حاصل سوداگری ”خصوصی“ است، اما هزینه ضرر و 
اختالس های سرمایه داران کالن به صورت ”اجتماعی“ تقسیم 
می گردد. این همان تضاد آشتی ناپذیر بین مالکیت خصوصِی 
سرمایه و سوداگری با خصلت اجتماعِی کار است، که دائما در 
بازتاب  المللی و داخلی  بین  بُعدهای مختلف و در کنش های 
بُرد برنامه های  آن را می توان دید. از این روی، امکان پیش 
نولیبرالیسم اقتصادی هر روز با اعتراض بیشتر مردم روبه رو می 
مختلف  قشرهای  تظاهرات  گسترش  شاهد  ما  اکنون  هم  شود. 
زحمتکشان، روشنفکران، و الیه های خرده بورژوازی هستیم. 
از نیویورک، بوستون، تا آتن و رم و مادرید و لندن، و تل آویو 
و قاهره، مردم به این نظام ضد عدالت اجتماعی و اقتدار طلب 

”نه“ می گویند. 
”کینز“  الگوی  به  داری  سرمایه  نظام  برگشت  امکان  و  تغییر 
دراکثر کشورهای غربی از نظر سیاسی و بافت کنونی زیر بنای 
اقتصادی آن ها بسیار مشکل گشته است. در دو دهه گذشته این 
برون سپاری خدمات  تولیدات صنعتی و  انتقال  کشورها شاهد 
بوده  ارزان“  کار  ”نیروی  دارای  کشورهای  به  کالن  سطح  در 
اند. به همراه ”جهانی شدن“ و تسلط سرمایه های مالی، امکان 
دخالت و تصمیم گیری دولت در راستای برنامه ریزی اقتصاِد 
ملی، بسیار محدود است. در این چارچوب بخش اعظم هرنوع 
سرمایه گذاری داخلی در برخی از کشورهای غربی به کارآفرینِی 
قابل توجهی منجر نمی شود. مهم تر اینکه، الگوی سرمایه داری 
”کینز“ دردهه هفتاد میالدی با شکست روبه رو گشت و نشان 
کنار  تورم در  باال رفتن  تواند روند  نمی  داد که در دراز مدت 
باال  با  میالدی،  هفتاد  در دهه  کند.  مدیریت  را  ها  رشد درآمد 
رفتن قیمت نفت از سوی اوپک، این فرایند به تنزل دائمی مهم 
ترین شاخص سرمایه داری، یعنی تناسب سود بر سرمایه، منجر 
شد. برخی هواداران الگوی سرمایه داری ”کینز“ به دلیل وجود 
برخی خدمات اجتماعی رایگان و گرایش سوسیال دموکراتیک، 
یی  داری“  را ”سرمایه  اقتصادی آن  نولیبرالیسم  با  مقایسه  در 
به  این  که  داشت  توجه  باید  البته  نامند.  می  انسانی“  ”باچهره 
اصطالح ”چهره انسانی“ سرمایه داری در دهه های ۵0 تا 80 
قرن بیستم میالدی در کشور های غربی بدون تکیه مستقیم بر بهره 



    كازيوه / شماره هاي 13و12 / شهريور - مهر ماه 1390        صفحه  50                   

کشی از منابع طبیعی و انسانی کشورهای در حال رشد، امکان 
پذیر نبود. این بهره کشِی عریان، به بهانه مبارزه با کمونیسم و 
حمایت از ”آزادی“، در این دوره به وسیله پشتیبانی و دفاع از 
دیکتاتورهای محلی، کودتا، جنگ افروزی، و سرکوب نیروهای 
مترقی، انجام می شد. اقتصاِد سیاسی کشورهای غربی هنوز هم 
متکی به دسترسی به منابع طبیعی ارزان و بازارهای کشورهای 
نولیبرالیسم  تحمیِل  گذشته،  دهه  دو  در  است.  رشد  حال  در 
اقتصادی یکی از مدرن ترین ابزار برای دسترسی به این منابع 
بوده است. ولی بدرستی می توان گفت که، در برهه کنونی عرصه 
عملکرد نظامی و فشار اقتصادی امپریالیسم، به دلیِل بیداری و 

رشد جنبش های مردمی، دائما تنگ تر می شود. 
بی  اروپا  کشورهای  کنونی  وضع  مهم  های  مشخصه  از  یکی 
اعتبارِی گسترده سیاست گذاران و دستگاه اداری )بورکراسی( 
روبنای  است.  عمومی  افکار  اکثریت  نزد  در  اروپا“  ”اتحادیه 
سیاسی ”اتحادیه اروپا“، از جمله پارلمان ها، و ازحزب های 
سوسیال دموکرات گرفته تا لیبرال دموکرات ها، در طی دو دهه 
گذشته و هم اکنون در مورد پیامدهای بغایت ضد انسانی و نا 
بوده  تفاوت  بی  اقتصادی  نولیبرالیسم  به سوی  گرایش  عادالنه 
اند. به وضوح می توان دید که، سیاست گذاران و نظریه پردازان 
میخکوب  و  داده  از دست  را  ابتکارعمل  جهانی  داری  سرمایه 
شده اند، نه به جلو می توانند بروند و نه به عقب برگردند. در 
طیف سیاست گذاران کشورهای غربی ازمحافظه کاران، لیبرال 
ها تا سوسیال دموکرات ها، همگی در مقابل بورژوازی سرمایه 
های کالن مالی به زانو درآمده اند. سیاست ها، گفته ها، و پیش 
بینی های ضد و نقیض باالترین مقام ها و نخبگان کشورهای 
ناتوانی آنان  پیشرفته سرمایه داری نشانگر درجه درماندگی و 
راه  این  گوید: ”در  می  آلمان،  اعظم  مرکل، صدر  آنگال  است. 
حل نباید اعتماد سرمایه داران را از بین برد.“ اما واقعیت این 
است که، در پهنه جهان و همین طور آلمان )و نیز کشورما( این 
نوع تالش های مذبوحانه سیاست گذاران به نفع قشرهای ممتاز 
مردم  شدید  اعتراض  و  تمسخر  با  جامعه،  فاسد  و  ناالیق  ولی 
روبه رو می شوند. برای مثال، سنجش افکارعمومی کشورهای 
عضو “اتحادیه اروپا” نشان می دهد که به طور متوسط دو سوم 
شهروندان معتقدند که بازار مشترک اروپا فقط به نفع شرکت های 

بزرگ و ثروتمندان است. 
به  منحصر  گذرد  می  اروپا“  ”اتحادیه  در  اکنون  هم  که  آنچه 
اختالس یا اختالل حسابداری بودجه ملی و لزوم صرفه جویی 
برای برطرف کردن تالطم بازارهای بورس نیست، بلکه این یک 
بحران تمام عیاری است که هر روز عرصه های مختلف مبارزه 
وضع  زند.  می  دامن  اروپایی  کشورهای  در  را  حادی  طبقاتی 

بحرانی اتحادیه اروپا، آمریکا، و انگلیس به وضوح نشانگرعمق 
و  جهانی  داری  سرمایه  اقتصاد  ساختاری  بحران  وسعت  و 
ورشکستگی کامل تئوریک و عملی الگوی نولیبرالیستی ”اقتصاد 
بی نظارت“ است. فرایند و کنش های اروپا نشان می دهد که 
و  مالی  بورژوازی  واقعی در دست  اقتصادی - سیاسی  قدرت 
سرمایه های غول پیکری است که در جهت رفع بحران مالی، 
سازندهای)مولفه های( دموکراسی و آزادی ”واقعا موجود“ را 
فشار های  و  اروپا  اتحادیه  امپریالیستی  پاشد. سیاست  فرومی 
آن بر کشورهای در حال رشد، برآمده از همین منبع قدرت ضد 
انسانی سرمایه های غول پیکری است که به وسیله تحمیل نسخه 
های صندوق بین المللی پول و قوانین سازمان تجارت جهانی به 

ضد منافع مردم عمل می کند.
رژیم  مزورانه  تبلیغات  یا  و  گرایانه  تحلیل های ذهن  برخالف 
با  را  داری  سرمایه  نوع  ترین  خشن  نعل،  چهار  که  والیی 
اقتصادی  بحران  کند،  می  پیاده  ایران  در  اقتصادی“  ”جراحی 
کشورهای غربی به منزله سقوط سریع الوقوع نظام سرمایه داری 
صادق  گرایانه  ساده  تحلیل  خالف  بر  هم،  طور  همین  نیست. 
و  ها  کنش  )26مهرماه(،  ”فارس“  خبرگزاری  برای  کالم  زیبا 
اعتراض هایی مانند ”اشغال وال ستریت“ نشانه ”صالبت“ نظام 
سرمایه داری نیست. بلکه شواهد نشان می دهد که کشورهای 
غربی شاهد برخی تحول های عینی و ذهنی اند که به نوبه خود 
می توانند تغییرهای مشخص و مهم اجتماعی - اقتصادی را در 
سراسر جهان به همراه داشته باشند. در تحوالت کنونی جهان، 
وارتقاِء سطح  عینی، گسترش سازمان دهی  تغییر شرایط  روند 
آگاهی و ذهنیت قشرهای زحمتکش برضد نولیبرالیسم اقتصادی 

برای گذر به رویکرد دیگری بسیارواضح است. 
حزب ما در دو دهه گذشته دوش به دوش دیگر نیروهای چپ 
و مترقی جهان، در زمره نیروهای مبارز و فعال برضد ”اقتصاد 
بازار“ و“ جهانی شدن“ بوده است. حزب توده ایران با تحلیل 
شرایط کشورمان در طی این دودهه، با گرایش رژیم والیی به 
نولیبرالیسم اقتصادی به طور مداوم مبارزه و آن را افشاء کرده 
ارتقاِء  به  کنونی کمک  ما در شرایط  این روی، هدف  از  است. 
جنبش ضد دیکتاتوری بر پایه ارائه برنامه اقتصادی مردمی و 
منشور آزادی - دموکراسی است. فقط بدین صورت می توان 
قشرهای زحمتکش و خرده بورژوازی کشورمان را برای ایجاد 
ملی  دموکراتیک  مرحله  به  ایران  گذِر  و  الزم  بنیادی  تغییرات 

بسیج کرد. 

به نقل از نامه مردم، شماره 880
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     جنبش در خيابان های جهان تظاهرات جهانی بر ضد سيستم سرمايه داری

در جنبش جدید و قدرتمندی از اعتراض بر ضد سیستم اقتصادی 
میلیون  ها  ده  گذشته  هفته  در  جهان،  بر  حاکم  داری  سرمایه 
نفر از مردم، با حضور در بیش از 9۵0 تجمع در بیش از 82 
کشور، مخالفت خود را با ادامه سیستم بهره کشی سرمایه داری 

و سیاست های نولیبرالی حاکم به نمایش گذاشتند.
اعتراض ها و تجمع های اخیر بر انگیخته از خشم صدها میلیون 
نفر از مردم جهان بر آمده از نتایج و عواقب بحران فلج کننده 
اقتصادی کنونی سیستم سرمایه داری و به بن بست رسیدن آن 
است، سیستمی که در روند گسترش و غلبه خود بر جهان برای 
به دست آوردن سود سریع تر و بیشتر، فقر، شوربختی، بیکاری، 
بی خانمانی، گرسنگی، و آوارگی را برای اکثریت مردم جهان به 

همراه آورده است.
 ، شد  آغاز  شهریورماه   26 از  که  ها  اعتراض  این  جدید  دور 
ها،  تجمع  این  دهنده  ترتیب  فعاالن  از سوی  فراخوان  اولین  با 
توانست ده ها هزار تن را به خیابان های نیویورک و به مقابل 
این  بکشاند.  استریت“  ”وال  بورس  بازار  مرکزی  ساختمان 
بر  غالب  اقتصادی  سیستم  بر ضد  هدفمند  و  پردامنه  تظاهرات 
جهان در نیویورک و در قلب کشوری که در حال حاضر نماد 
و مظهر سرمایه داری جهانی است، خود نمایشی از به بن بست 

رسیدن سرمایه داری در شکل و عملکرد کنونی آن است.
تظاهرات که با شعار ” 99 درصد برضد یک درصد“ آغاز شد 
، حرکتی بود در اعتراض به قوانین اقتصادی غارتگرانه یی که 
اجازه می دهد 400 نفر از ثروتمند ترین افراد آمریکا ، دارایی 
با  و  باشند،  داشته  مردم عادی  از  نفر  میلیون  با 1۵0  برابر  یی 
وجود بحران اقتصادی یی که در آن به سر می بریم، هرچه بیشتر 
به ثروت آنان افزوده شود و همزمان مردم عادی هرچه بیشتر 
در فقر و بدبختی فرو غلتند. در توضیح ناعادالنه بودن سیستم 
اقتصادی حاکم بر جهان همین بس که در فاصله بین سال های 
2008 تا 2009 ، یعنی سال های اوج بحران اقتصادی کنونی 
که در جریان آن ده ها میلیون نفر از زحمتکشان شغل و امکان 
به  دالر  تریلیون  یک  از  بیش  دادند،  دست  از  را  خود  معاش 
به طور متوسط سهم  افزوده شد که  میلیاردرهای جهان  ثروت 

هریک معادل ۵00 میلیون دالر بود.
حرکتی که در ایاالت متحده آمریکا با نام ” اشغال وال استریت“ 
حمایت فعال و ممتد ده ها هزار جوان و زن و مرد سندیکالیست 
مبارز را به خود جلب کرد، به سرعت در سراسر جهان اشاعه 
یافت و به اعتراضی بین المللی به سرمایه داری بدل گشت، و 
اعتراضی مشترک برای دردهای مشترک، جنبشی بر ضد بیکاری 

، کاهش شدید سطح زندگی ، بی عدالتی و بر ضد کسانی که 

آینده یی مبهم و نامطمئن را برای مردم جهان و به ویژه جوانان 
و زحمتکشان رقم زده اند ، شکل گرفت. 

این حرکت اعتراضی اخیر در نوع خود شاید بتوان گفت متفاوت 
با حرکت های اعتراضی ضدسرمایه داری در گذشته است .پس 
از پایان جنگ جهانی دوم ، سیستم سرمایه داری جهان، به ویژه 
در ایاالت متحده، با 10 بحران اقتصادی روبه رو شده است که 
هر بار توانسته است به دلیل توان اقتصادی باال بر آن ها غلبه 
و  کشی  بهره  افزایش  به  خود  نوبه  به  تولید،  افزایش  با  و  کند 
تمرکز هرچه بیشتر سرمایه دست زند . سرمایه داری در این راه 
از طریق افزایش بودجه نظامی و ایجاد جنگ های منطقه ای و 
فرامنطقه ای توانسته است عالوه بر ایجاد ”اشتغال“ و افزایش 
فروش  طریق  از  افزار،  تولید جنگ  به  وابسته  در صنایع  رشد 
اسلحه به کشورهای درگیر و ” در معرض تهدید“، صنایع نظامی 
و مشاغل وابسته به آن ها را فعال کند و از این طریق آغازگر 
آن  در  که  یی  اقتصادی  فعالیت  شود،  جدیدی  تولیدی  چرخه 
به بهای کشته شدن میلیون ها تن از مردم جهان و تلف شدن 
پشتوانه های اقتصادی کشورهای دیگر، به میزان سرمایه های 
شرکت های چند ملیتی و میلیاردرهای جهان به صورت نجومی 
افزوده می شود و در کنار این انگشت شماران که مهار اقتصاد 
و سرمایه های مالی و صنعتی جهان را در اختیار دارند، صدها 
میلیون انسان بر روی کره خاکی ما در فقر و فالکت و گرسنگی 

به سر می برند. 
 ، با کاهش دستمزدها  آن،  به شدت  بنا  و  بحرانی همزمان،  هر 
بوده  اجتماعی همراه  بیکاری، و کاهش سایر خدمات  افزایش 
است. در رابطه با بحران کنونی سرمایه داری جهان که به واقع 
در ارتباط با بحران سیستماتیک سرمایه داری است، با توجه به 
شرایطی که در عرصه داخلی کشورهای بزرگ سرمایه داری به 
وجود آمده است و با تغییراتی که در عرصه بین المللی شاهد 
مقطعی  جنبه  دیگر  بحران  این  که  گفت  توان  می  هستیم،  آن 
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رفت  برون  برای  و  است،  پایدار  و  مزمن  بحرانی  بلکه  ندارد، 
از آن کارزارها و نسخه های پیشین سرمایه داری دیگر جواب 
به  نامیدی  و  یاس  و  عمومی  های  نارضایتی  بود.  نخواهد  گو 
باالترین حد خود رسیده است و مردم هیچ آینده یی را برای 
خود نمی توانند ترسیم کنند. بنا به آخرین آمار منتشر شده از 
سوی سازمان ”گالوپ“، 8 مهرماه، 81 درصد مردم از سیاست 
های دولت ناراضی اند و نیز تنها 1۵ درصد مردم سیاست های 
مجلس را مورد تایید قرار می دهند. “نیویورک تایمز“ نیز بنا بر 
همین آمار، 10 مهرماه، نوشت که آمار تعداد مردمی که سیاست 
های دولت را خطری بالدرنگ برای آزادی ها و حقوق فردی 
مردم می دانند، به باالترین حد خود رسیده و میزان جدیدی را 

ثبت کرده است. 
تا کنون خزانه داری آمریکا و بانک مرکزی اروپا، بیش از 20 
تریلیون دالر به بازار های خود تزریق کرده اند تا شاید بتوانند 
رونق و جان تازه ای به فعالیت های اقتصادی خود بدهند. اما به 
رغم چنین تالشی بحران هرچه بیشتر تعمیق می شود و راه برون 
رفت از آن نیز به مراتب دشوارتر می نماید. آنچه هر روزه بیش 
از بیش مشخص تر می شود این است که بحران کنونی، بحران 
اقتصاد نولیبرالی حاکم است. در حال حاضر بر طبق آمار های 
رسمی، بیش از 20۵ میلیون نفر در جهان بیکارند. طبق گزارش 
سازمان ملل و به نقل از سازمان جهانی کار))ILO ، در حال 
حاضر 6/1 درصد از کارگران جهان بیکارند، و با در نظر گرفتن 
تعداد فراوان کارهای نیمه وقت و موقت و رشد اقتصادی پایین، 
چشم اندازی برای افزایش کار دیده نمی شود و روند افزایش 
پیشرفته،  کشورهای  کارگران  بین  در  فقر  نتیجه  در  و  بیکاری 
در  گزارش،  همین  به  بنا  داشت.  فزونی خواهد  به  رو  همچنان 
سال 2010 بیش از 78 میلیون جوان بیکار بودند که نسبت به 
سال 2007 ، ۵/4 میلیون نفر به آن افزوده شده بود. حدود ۵۵ 
درصد افزایش بیکاری در جهان بین سال های 2007 تا 2010 
در کشورهای پیشرفته سرمایه داری ، ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپا، رخ داده است که برابر با 1۵ درصد نیروی کار در جهان 

است. 
با  مشاغلی  در  کارگر  میلیارد   ۵3/1 از  بیش   2009 سال  در 
دستمزد کم ، خطرناک، و نا مطمئن مشغول به کاربودند. چنین 
شرایطی تاثیری جدی در وضعیت معیشتی و سالمت کارگران 
داشته است. نزدیک به 630 میلیون نفر از کارگران ، 7/20درصد 
مجموع کارگران، به همراه خانواده هاشان با دستمزدی برابر با 
2۵/1دالر در روز زندگی می کردند که 40 میلیون نفر بیشتر از 

آن سال های قبل از بحران بود. 
در کنار این ها، افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان خود 
معضل دیگری است که از یک سو به گسترش گرسنگی و سوِء 
تغذیه، و از سوی دیگر به افزایش بیکاری ، فقر و بی ثباتی در 

زندگی کارگران منجر شده است.
در حال حاضر رشد اقتصادی آمریکا بسیار پایین است و توان 

بالقوه اقتصاد این کشور برای باال بردن نرخ رشد با محدودیت 
عنوان  به  آلمان  در  است.  رو  روبه  بسیاری  ساختاری  های 
نرخ   ، آن  اقتصادی  موتور  و  اروپا  اقتصاد  یک  شماره  قدرت 
رشد اقتصادی تا حد 1/0 درصد تنزل یافته و فرانسه ، ایتالیا و 
اسپانیا یا رشد اقصادی ندارند و یا رشد منفی داشته اند. یونان و 

پرتغال نیز با ورشکستگی اقتصادی روبه رو یند.
کشورهای بزرگ سرمایه داری و کنترل کنندگان اقتصادی آن ها 
، به رغم تالش فراوان برای برون رفت از بحران کنونی ، نتوانسته 
ارایه دهند، و  برای برون رفت ازآن  انداز روشنی را  اند چشم 
داری  سرمایه  جهان  در  مردم  زندگی  شرایط  زمان  گذشت  با 
اعتراض  در  ویژه  مشخصه  یک  شود.  می  گذشته  از  تر  وخیم 
های کنونی، که با شعار اشغال وال استریت آغاز شد، اینست که 
شرکت کنندگان در آن در مقام نمایندگان 99 درصد مردم جهان، 
تنها صاحبان سرمایه یعنی 1 درصد را هدف قرار نداده اند، بلکه 
بر ضد سیستم سرمایه داری معترض اند ، یعنی بر ضد سیستمی 
که با بهره کشی و غارت دستمزد زحمتکشان فقر جهانی را بر 
اکثریت عظیمی از مردم تحمیل کرده است، بر ضد سیستمی که 
نابرابری را به وجود آورده  با رشد خود ، بیکاری ، بحران، و 

است.
ها  حکومت  و  دولتمردان  ضد  بر  ها  اعتراض  سابق  در  اگر 
تمامی سیستم  به ضد  ها  اعتراض  بار  این  گرفت،  می  صورت 
سرمایه داری جهت گرفته است. تجمع های صورت گرفته در 
سراسر جهان و در برابر ساختمان های کنترل اقتصادی کشورها 
نشان دهنده موج جدیدی از اعتراض هاست که تفاوتی جدی 

با گذشته دارد.
هر نتیجه یی پس از این تظاهرات و اجتماعات اعتراضی گسترده 
جهانی به دست آید، یک پیام در آن آشکار خواهد بود و آن این 
است که: ”99 درصد“ مصمم به حضور در صحنه است و از این 
پس بر ”زرق و برق های ” جهان سرمایه داری سایه خواهد 
افکند، و برای سرمایه داری جهانی این آغاز کابوس هاست، و 

به راحتی نیز از میدان پیکار بدر نخواهد رفت. 

به نقل از نامه مردم، شماره 880

***************************                    
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                  جهان از پيشنهاد ايجاد کشور مستقل فلسطين حمايت می کند

مبارزه خلق فلسطین برای کسب حقوق قانونی خود، پایان دادن 
مستقل  دولت  یک  تشکیل  و  اسرائیل،  دولت  های  اجحاف  به 
وارد  شهریورماه،   18 جمعه،  روز  از  متحد  ملل  سازمان  عضو 
مرحله نهایی خود گردید. بیش از یک سال است که نیروهای 
ملی و ترقی خواه فلسطینی با سازمان دهی کارزار موفقیت آمیز 
بین المللی سعی کرده اند تا در جهت رسیدن به خواسته اساسی 
از  آن  تأیید  و  فلسطینی  مستقل  کشور  تشکیل یک  برای  خود 
های  مقام  کنند.  جلب  را  جهانی  حمایت  ملل،  سازمان  سوی 
فلسطینی در رابطه با مبارزه خود برای تصویب عضویت فلسطین 
به  فلسطین  دولت  ”پذیرش  دارند:  می  اظهار  ملل  سازمان  در 
به  پایان دادن  به سوی  عضویت سازمان ملل متحد گام مهمی 
اشغال، و در مسیر دستیابی به استقالل فلسطین و عملی شدن 
صلح عادالنه و جامع در خاور میانه است. ” آنان معتقدند که، با 
توجه به عدم آمادگی اسرائیل برای قبول راه حل های مبتنی بر 
گفت و گو، و همچنین تجاوزگری های افراط گرایانه دولت های 
دهه اخیر این کشور، و حمایت راهبردی)استراتژیک( امپریالیسم 
تجاوزگری  این  از  آمریکا  متحده  ایاالت  سرکردگی  به  جهانی 
ها، تنها راه حل باقی مانده روی کردن مستقیم به سازمان ملل 
دوسوم  از  بیش  است.  جهان  عمومی  افکار  داورِی  پذیرش  و 
کشورهای عضو سازمان ملل حمایت خود را از خواست تشکیل 
دولت مستقل فلسطین در درون مرزهای پیش از ژوئن 1967، 
اعالم کرده اند. در روزهای اخیر، ایاالت متحده در حمایت از 
دولت اسرائیل، که از امکان به رسمیت شناخته شدن فلسطین در 
مقام صد و نود و چهارمین کشور عضو سازمان ملل به شدت 
در هراس است، در جهت سد کردن عملی شدن چنین امکانی، 
فعاالنه دست به اقدام زده است. مقام های آمریکائی اعالم کرده 
سازمان  عمومی  مجمع  در  طرح  این  قبول  در صورت  که،  اند 
ملل، تصویب آن را با استفاده از حق ”وتو“ی خود در شورای 
امنیت سازمان ملل غیرممکن خواهند کرد. حزب توده ایران از 
به اشغال سرزمین های  پایان دادن  برای  مبارزه مردم فلسطین 
خود و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بر طبق قطعنامه های 
مصوب سازمان ملل متحد و در مرزهای پیش از ژوئن 1967 با 

پایتختی بیت المقدس شرقی، همواره حمایت کرده است. 
در ادامه، متن گفت و گوی ”ولید العوض“، عضو دفتر سیاسی 
حزب مردم فلسطین، با مرکز خبری ”هال فلسطین“، در مورد 
کوشش های مسمومی از نوع ذکر شده در باال، که با زمینه کار و 
وظیفه سازمان ملل در برابر مردم رنج دیده فلسطین و همچنین 

ایجاد مانع در فعالیت نمایندگی آن سازمان در امور”امداد و 

اشتغال پناهندگان فلسطین )”انروا“(”مرتبط می شود، و چندی 
یش انتشاریافت، برای اطالع خوانندگان نامه مردم در زیر می 

آید:
س ـ در ابتدا چگونگی اوضاع مردم فلسطین را در سال 1948 

بیان کنید.
همان طوری که اطالع دارید، مردم فلسطین در سال 1948 با 
”نکبت“ عظیمی روبه رو شدند. نزدیک به یک میلیون فلسطینی 
از شهر و دیار خویش آواره گردیدند، پروژه ”صهیونیسم“ این 
عده از مردم فلسطین را در تمام نواحی جهان پخش کرد. در 
نتیجه سیاست ”پاکسازی نژادی“ به اجرا گذاشته شده از سوی 
صهیونیست ها، 000/12۵ فلسطینی به لبنان مهاجرت کردند، و 
همین تعداد به سوریه، و دو برابر آن به اردن، و تعدادی نیز به 

غزه و کرانه باختری رود اردن روانه شدند.
مردم ساکن در کشورها و مناطق مذکور، مهاجران را با آغوش 
دریغ  آنان  به  مساعدتی  و  کمک  گونه  هر  از  و  پذیرفتند  گرم 
نکردند. بعد از 1۵ ماه می 1948 سازمان ملل متحد امور مربوط 
به تامین چادر و خدمات اولیه را برای پناهندگان بر عهده گرفت. 
مسئله پناهندگان فلسطینی آرام آرام در سازمان های بین المللی 
مطرح و جایگاه خودرا پیدا کرد. در سال 1949 مجمع عمومی 
سازمان ملل قطعنامه شماره 302 را در زمینه تشکیل ”نمایندگی 
امداد و اشتغال پناهندگان فلسطینی“ )“انروا“( تصویب کرد. این 
نهاد در زمینه های مختلف به پناهندگان کمک رسانی و آنان را 
ماموریت  رساند.  می  یاری  روزمره  زندگی  مسایل  پیشبرد  در 
این نهاد تا فراهم شدن شرایط اجرای قطعنامه شماره 194 مبنی 
بر بازگشت آوارگان به سر زمین های خویش، ادامه می یابد. 

قطعنامه شماره 194 در دسامبر1949 به تصویب رسید.
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”انروا”  تاسیس  و  پناهندگان  مسئله  میان  ارتباطی  چه  ـ  س 
وجود دارد؟

بین مسئله پناهندگان فلسطینی و وجود “انروا“ رابطه یی منطقی 
مسئله  عادالنه  بین حل  که  گونه  همان  دارد،  جود  و  واقعی  و 
پناهندگان و تدوام عمل“انروا“ نیز این رابطه وجود دارد. ”انروا“ 
ادامه  به  مکلف  المللی  بین  و  قانونی  های  قطعنامه  به  توجه  با 
یاری رسانی به پناهندگان تا زمان اجرای قطعنامه شماره 194 
است. قطعنامه شماره 194 صریحا حق بازگشت پناهندگان را به 
روستاها و شهرهایی که در 1948 از آن ها بیرون رانده شده اند، 
بیان می دارد. از همین جا و بعد از صدور این قطعنامه در 1949 
”انروا“ کار خود را شروع و بر توزیع چادر در اردوگاه های 
فلسطینیان نظارت کرد. همزمان برای ”انروا“ کمیسر عمومی یی 
تعیین گردید. نکته قابل توجه آنست که هنگام تاسیس ”انروا“ 
بعضی از دولت ها در نظر داشتند از طریق “انروا“ به محو و 
نخست  های  سال  در  بپردازند.  پناهندگان  مسئله  بردن  بین  از 
آغاز  ”انروا“  در  نگرش  دو  بین  چالش  روند  ”انروا“  فعالیت 
گردید. نگرش اول بر التزام به هدف های اولیه قطعنامه شماره 
302 تاکید می کرد و خواهان ارائه خدمات و یاری رسانی به 
فلسطینی ها در محل اسکان موقت آنان تا زمان بازگشت به سر 
ایاالت متحده آمریکا  بود، و نگرش دیگر که  زمین های شان 
آن را به پیش می برد خواهان به کار گیری ”انروا“ برای اقامت 
پناهندگان و در  اردوگاه های  و  پناهندگان در کشورها  دایمی 
سرزمین  به  آنان  بازگشت  امکان  هرگونه  بردن  بین  از  نتیجه، 
های شان در آینده بود. این طرح به“اسکان“معروف شد. این 
به  و  میالدی  بیستم  قرن  پنجاه  دهه  اولیه  های  سال  در  پروژه 
دلیل عدم برتری جهانی آمریکا در آن زمان در ابتدای راه بود. 
موقعیت آمریکا در آن شرایط اجازه نمی داد تا بر کشورهایی 
نظر  اعمال  بودند  شده  رها  دوم  جهانی  از جنگ  تازگی  به  که 
کند. در 19۵۵ انستیتوهای پژوهشی آمریکایی در زمینه ”اقامت 
مناطق  در  پناهندگان  برای  شهروندی  حقوق  کسب  و  دایمی“ 

مختلف شروع به ارائه طرح هایی کردند. 
دایمی  اقامت  برای  ”انروا“  سوی  از  هایی  پروژه  چه  ـ  س 

و“کسب حق شهروندی“ برای پناهندگان به انجام می رسید؟ 
در  فلسطینی  پناهندگان  دایمی  اقامت  به  مربوط  طرح  پیشبرد 
لبنان، و اسکان آنان  از اردن، سوریه و  انتقال آنان  لیبی، یعنی 
از  شان  کردن  دور  و  سبز“(  االخضر“)“کوه  ”جبل  منطقه  در 
مرزهای سرزمین تاریخی فلسطین. ”انروا“ در این زمینه هیئت 
در  دیگری  پروژه  کرد.  اعزام  پروژه  این  ریزی  پی  برای  هایی 
خصوص آنان به اجرا گذاشته شد که به ”غزه“ پناه برده بودند. 
سینا  در صحرای  پناهندگان  قبیل  این  اسکان  برای  پروژه  این 
بررسی  برای  کارشناسانی  ”انروا“  گردید.  در 19۵۵ شروع  و 
پروژه  داشت.  اعزام  سینا  در  پناهندگان  دایمی  اقامت  امکان 
دیگر به منظور اقامت دایمی پناهندگان در شمال سوریه پیش 
مورد  به  و 19۵۵  بین 19۵3  ها  پروژه  این  کلیه  گردید.  بینی 

اجرا گذاشته شدند. این وضعیت تا زمان ”جنبش بیداری مردم 
فلسطین در غزه“، ادامه داشت.

س ـ فلسطینی ها چگونه بر ضد این پروژه ها و در جهت ابطال 
آن ها اقدام کردند؟

به  اعتراض  برای  بسیسو“  معین  رهبری“  به  فلسطینی  هزاران 
خیابان ها آمدند. در آن زمان دو نیروی سازمان یافته در عرصه 
سیاسی فلسطین مطرح بودند ،یکی “حزب کمونیست فلسطین“ 
به رهبری“ُمعین بسیسو“ و دیگری “اخوان المسلمین“. این دو 
سازمان سیاسی، هم پیمان شدند و پروژه اقامت دایمی و کسب 
حقوق شهروندی فلسطینیان در کشورهای دیگر را با شکست رو 
به رو کردند. در این میان حزب کمونیست نخستین شهید مبارزه 
را به نام ”حسنی بالل“ در این راه تقدیم کرد. توده های مردم 
فلسطین با حمله به مراکز استقرار “انروا“ مسئوالن مصری را 
که در آن هنگام غزه را زیر نظارت داشتند، به مذاکره با رهبران 
تظاهرکنندگان وادار کردند. پس از آن، مقام های مصری به لغو 
پروژه اسکان )اقامت دایمی و کسب حقوق شهروندی( تصمیم 
بازداشت  به  شروع  ها  مصری  هفته  سه  یا  دو  از  پس  گرفتند. 
آنان هر  از  نفر  کردند و 37  فلسطین  کمونیست  اعضای حزب 
کدام نه سال از عمر خود را در زندان گذراندند. دبیر کل حزب 
)ُمعین بسیسو( و همسرش نیز جزو بازداشت شدگان بودند. در 
اعتراضیه های  ارسال  با  نیز جنبش ملی گرایان فلسطین  لبنان 
مکرر و با راه اندازی تظاهرات خیابانی پروژه ”اسکان“ را با 
شکست رو به رو کردند. این مبارزه را می توان نخستین مرحله 
رودررویی دو نگرش ارزیابی کرد. نگرش ادامه فعالیت ”انروا“ 
برای امداد رسانی و اشتغال پناهندگان فلسطینی و نگرش حذف 
رسید،  پیروزی  به  نهایت  در  آنچه  پناهندگان.  بازگشت  مسئله 
سه  کشاندن  به شکست  برای  آنان  عزم  و  فلسطین  مردم  اراده 

پروژه ”اسکان“ در آن شرایط زمانی بود. 
س ـ نحوه برخورد جامعه جهانی با مسئله پناهندگان فلسطینی، 

در بدو امر، چگونه بود؟
سازمان صلیب سرخ تا قبل از 1949 متولی خدمات رسانی به 
یک میلیون پناهنده فلسطینی بود. این سازمان با تقدیم گزارشی 
عدم توانایی خود را برای ارائه خدمات به این تعداد از پناهندگان 
اعالم کرد. سازمان ملل با صدور قطعنامه شماره 302 بر ادامه 
خدمات ”انروا“ تا بازگشت پناهندگان تاکید ورزید. اما همان 
طور که گفتم توطئه های دولت های صاحب نفوذ برای انحراف 

پروژه امداد رسانی و اشتغال ادامه یافت.
سـ  بیشترین در گیری ها در چه سال هایی بین ”انروا“ و مردم 

فلسطین روی داد؟ 
اداره کنندگان “انروا“ و مردم  بین  تا 19۵7  از 19۵۵ و  پس 
با  فلسطین  مردم  گرفت.  در  سختی  های  یارویی  رو  فلسطین 
جهان  در  ملی  جنبش  نتیجه  در  آمده  پیش  شرایط  از  استفاده 
عرب موفق به جلوگیری از پروژه ”اسکان“ گردید وتوانست 

”انروا“ را در جایگاه واقعی خویش قرار دهد.
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س ـ نظرتان در باره رویدادهای دهه 60 میالدی چیست؟
ابتدای دهه شصت ”انروا“ به دو دلیل توانست در جایگاه  در 
خود بر اساس قطعنامه 302 قرار گیرد. اول جنبش های آزادی 
خواهی و بیداری جهان عرب و دریافت پیام این جنبش ها از 
سوی مردم فلسطین، دوم پایه ریزی نهاد ”سازمان آزادیبخش 
تا  گردید  سبب  ها  عامل  این  دهه.  این  ابتدای  در  فلسطین“ 
جایگاه  در  ”انروا“  و  نشینی  عقب  اسکان،  پروژه  گردانندگان 
خود قرار گیرد. دهه شصت و پس از آن در دهه هفتاد ”انروا“ 
خدمات خود را به پناهندگان )بدون آنکه نحوه زندگی آنان را 
بهداشتی  و  آموزشی  مراکز  دوره  این  در  داد.  ادامه  دهد(  تغییر 
به  منزل های ”ازبستی“  پایان دهه شصت  در  و  تاسیس شد، 
)در  فلسطین  مردم  قدرت  افزایش  با  و  شد  تبدیل  ”سیمانی“ 
قرار  تاثیر  نیز تحت  یافتگی(، ”انروا“  نتیجه تشکل و سازمان 

گرفت.
س ـ این مرحله را چگونه ارزیابی می کنید؟

که  “هنگامی  کرد:  ارزیابی  گونه  این  توان  می  را  دوره  این 
در  سعی  ”انروا“  بودند“،  سردرگم  و  زخمی  ها  فلسطینی 
حذف مسئله پناهندگان کرد اما بعد از 19۵۵ و در شرایطی که 
فلسطینی ها توانستند با قدرت در صحنه باشند، ”انروا“ نیز در 
جایگاه طبیعی خویش قرار گرفت. در 196۵ )در شرایط اقتدار 
فلسطینی ها(، ”انروا“ بر خدمات خود افزود و تا جنگ 1967 
اعراب و اسرائیل این وضعیت در نوسان بود. با شکست عرب 
ها در این جنگ، مجددا پروژه ”اسکان“ پناهندگان فلسطینی، 
این بار در کانادا و استرالیا مطرح گردید، اما این بار هم به مرحله 
اجرا نرسید. دوره بین 1967 تا 1970 با برآمدن مجدد انقالب 
”انروا“  و  نشد  مقدور  ”اسکان“  پروژه  ادامه  امکان  فلسطین 
دوش به دوش سازمان آزادیبخش فلسطین مسئله پناهندگان را 

به پیش بردند.
س ـ ”سال های طالیی“ مردم فلسطین کدامند؟

”سال  عنوان  به  توان  می  را   1982 تا   1970 بین  های  سال 
سال  این  طی  کرد.  ارزیابی  فلسطین  مردم  برای  های طالیی“ 
ها ”انروا“ به صورت سازمان یافته و بدون پیش بردن پروژه 
سال  در  بود.  مشغول  پناهندگان  به  رسانی  خدمات  به  اسکان 
پناهندگان  اسکان  طرح  امریکایی  وکیل  ازرت“  ”دونا   1983
فلسطینی را در شمال عراق پیشنهاد کرد. در این سال و پس از 
هیئتی  ”انروا“  لبنان،  در  فلسطین  آزادیبخش  شکست سازمان 
محل  و  ها  اردوگاه  ایجاد  امکان  تا  کرد  اعزام  عراق  شمال  به 
سکونت دائمی را برای پناهندگان بررسی کند. این پروژه برای 
پناهنده   000/300 غزه،  در  ساکن  پناهنده   000/3۵0 اسکان 
ساکن در کرانه غربی، و پناهندگان حاضر در لبنان و سوریه و 
اعطای حقوق شهروندی به پناهندگان در اردن پیش بینی گردیده 
بود. ایاالت متحده آمریکا با طرح پیشنهاد اخیر برای اجرای آن 
مصرانه به ”انروا“ فشار وارد می آورد. اما این بار نیز جنبش 
”انتفاضه“ در 1987 بر این طرح خط بطالن کشید. فلسطینی 

ها با جنبش ”انتفاضه“، خود را مطرح کردند. رو در رویی دو 
نظریه همچنان تا 1991 و طرح گفت و گوهای صلح ”مادرید“ 
ادامه یافت. مجددا دو پروژه یعنی پروژه ”اسکان“ و“ حذف 
برای  مهاجران  پروژه حفظ حقوق  برابر  در   ” بازگشت  مسئله 

بازگشت در برابر هم قرار گرفتند. 
سـ  آیا با به وجود آمدن حکومت خودگردان در 1994 تغییری 

در سیاست های ”انروا“ پدید آمد؟
از 1994 و با اعمال نفوذ حکومت خود گردان فلسطین، از حجم 
امکانات واگذار شده به ”انروا“ کم و در مقابل، این امکانات در 
اختیار حکومت خود گردان قرار گرفت. در این مرحله تجدید 
سازمان اردوگاه های کرانه غربی و غزه در دستور کار حکومت 
اسکان  پروژه  فلسطین  از  خارج  در  گرفت.  قرار  گردان  خود 
”القریعه“ مطرح گردید. جریان  منطقه  در  لبنان  در  پناهندگان 
های مختلف در لبنان بر سر چگونگی اجرای این طرح به توافق 

نرسیدند و این طرح نیز اجرا نگردید.
کمیته  گردان،  خود  حکومت  استقرار  از  پس  و   1996 از  بعد 
هماهنگی بین ”انروا“ و حکومت خودگردان در خصوص وظایف 
هر دو طرف تصمیم گیری کرد و مقرر گردید که حکومت خود 
گردان هیچ گونه دخالتی در وظایف و مسئولیت های ”انروا“ 
نکند. حکومت خود گردان ضمن عدم قبول واگذاری خدمات 
و مسئولیت های ”انروا“، خواهان ادامه ماموریت ”انروا“ در 

مسئله پناهندگان گردید .
س ـ در حال حاضر اوضاع کنونی را چگونه می بینید؟

اختالفات  اثر  بر  که  شرایطی  در  و  کنون  تا  پیش  سال  دو  از 
پیش آمده در جنبش فلسطین، ایاالت متحده آمریکا از فرصت 
استفاده کرده و طرح جدیدی را از جانب ”لینسی“ که در ”انروا“ 
مشغول به کار بوده و پس از آن به عنوان کارشناس در ”انستیتو 
پژوهش ها و بر رسی های واشنگتن“ انتقال یافته، پیشنهاد کرد. 
پیشنهاد ”لینسی“ بر اساس تغییر نام وظایف ”انروا“ و کم کردن 

خدمات این نهاد در تمامی بخش ها تنظیم شده است.
س ـ آیا به نظر شما تغییر نام ”انروا“ و کم کردن خدمات آن 

حاصل نظر ”انروا“ بوده یا نتیجه فشارهای خارجی؟
این نه تنها خواسته ”انروا“ نبوده بلکه این نهاد در مقابل فشار 
ناشی از کم کردن بودجه و عدم دریافت کمک های الزم قرار 
گرفته تا به عنوان جزئی از پروژه حذف مسئله بازگشت پناهندگان 
قرار گیرد. این فشارها همزمان بر مردم فلسطین و حکومت خود 
گردان نیز اعمال می شود. به نظر ما این وضع ادامه خواهد یافت. 
کمیته های مردمی و فعاالن بخش خدمات به پناهندگان، با فشار 
بر ”انروا“ از تغییر نام آن جلوگیری کردند اما نتوانستند از کم 
کردن خدمات جلوگیری کنند. ”انروا“ سیاست های آموزشی 
خاصی در ارتباط با تغییر در فرهنگ کودکان و سایر پناهندگان 
افشا گردید. همان طور که  داشته که از سوی ”هال فلسطین“ 
قبال اشاره شد، تمامی نشانه ها حاکی از چالش بین دو نگرش، 
یکی خواهان ادامه انجام وظایف از سوی ”انروا“ و آن دیگری 
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فراموشی  آن  پی  در  و  ”انروا“  ماموریت  یافتن  پایان  خواهان 
مسئله بازگشت پناهندگان است.

س ـ در حال حاضر شما چه پیشنهادی دارید؟
ما نباید وارد مبارزه برای پایان دادن به“انروا“ شویم. برماست 
حکومت  از  دهیم.  ادامه  ”انروا“  عمل  نحوه  بر  نظارت  بر  که 
خودگردان و سایر حکومت های عربی به عنوان میزبان ”انروا“ 
انتظار می رود تا ضمن نظارت و مراقبت بر کارهای ”انروا“، بر 
واگذاری مسئولیت به کارشناسان درکشورهای در گیر با مسئله 

پناهندگان اهتمام ورزند.
س ـ برای جامعه فلسطین از طریق این تریبون )هال فلسطین( 

چه پیامی دارید؟
جامعه فلسطین در تنگنای ناشی از محاصره اسرائیل به سر می 
برد. اشکالی ندارد اگر ”انروا“ برای کودکان فلسطینی اردوگاه 
فعاالن  وسیله  به  تا  برماست  اما  بگیرد،  نظر  در  تابستانی  های 
فلسطینی که به بینش و فرهنگ فلسطینی مسلحند، کودکان را 
دریابیم و رابطه اصولی بین این فعاالن و کودکان فلسطینی ایجاد 

کنیم. بر“کمیته های مردمی“ و اداره امور پناهندگان است که با 
نظارت بر این اردوگاه ها مراقبت الزم را در چگونگی فعالیت 
ها به عمل آورند تا زمانی نرسد که ما در حوادثی همچون آنچه 
که امروز برای ”انروا“ طراحی می شود، غرق گردیم. در این 
وضعیت ما در برابر چالش های گوناگونی قرار داریم: ضرورت 
اتحاد برای آنکه سازمان ملل متحد دولت فلسطین را به رسمیت 
به ثمر رساندن طرح آشتی فلسطینی ها.  برای  بشناسد، تالش 
بود.  خواهد  تر  بزرگ  و  بیشتر  ما  ضد  بر  آینده  در  ها  توطئه 
روند کنونی وضعیت پراکندگی نیروها زمینه مناسبی برای حذف 
به  بازگشت  برای  آنان  به حق  دادن  پایان  و  پناهندگان  مسئله 

سرزمین های شان است. 

به نقل از نامه مردم، شماره 877، 21 شهریور ماه 1390

********************                       

                      تظاهرات عظيم کارگران ترکيه عليه تغيير قانون کار توسط دولت

ایران: روز شنبه 16 مهرماه  شورای دانشجویان و جوانان چپ 
)کنفدراسیون   DISK فراخوان  با   )2011 اکتبر   9  (1390
سندیکاهای کارگران انقالبی(، KESK )کنفدراسیون سندیکاهای 
زحمتکشان خدمات دولتی(، TTB )اتحادیه ی پزشکان ترک( 
معماران  و  مهندسان  های  موسسه  ی  )اتحادیه   TMMOB و 
برای  آزاد و دموکراتیک  برابر،  با شعار اصلی »ترکیه ی  ترک( 
آنکارای  شهر  در  عظیم  آیی  گردهم  یک  انسانی«  زندگی  یک 

ترکیه برگزار شد.
AKP )حزب حاکم در ترکیه(  اقدام  نفر علیه  تقریبا سی هزار 
که  کارگرانی  به  کار  سنوات  پرداخت حق  برای حذف ضمانت 
اخراج شده اند یا به دالیل مختلف از کار بیکار شده اند تجمع و 
راهپیمایی کردند. حذف این حق سنوات بخشی از پاکت قانونی 
جدید ترکیه است که قرار است از طرف دولت اردوغان به تصویب 
مجلس برسد. سندیکاهای کارگری و گروه ها و سازمان های 
چپ این برنامه و پاکت قانونی را حمله ای همه جانبه به حقوق 
کارگران و زحمت کشان تعبیر کرده اند. ساعت کار نامعین تر از 
سابق خواهد بود و سقف مزدها به نسبت منطقه¬های متفاوت در 
نظر گرفته خواهد شد. همچنین مدت اعتبار قرارداد های کاری 
بسته به خواست کارفرما تغییر خواهد کرد. طبق قانون فعلی که 
به طور مثال ماهانه  در دستور کار دولت قراردارد کارگری که 
600 لیر دریافت می کند، موقع اخراج از کار پرداختی برابر با 
انجام  کاری  سابقه  عنوان  به  او  به  کارگر  ماه  یک  دست¬مزد 

می¬شود. اما بر اساس قانون جدید این پرداخت به شکلی انجام 
می شود که سی درصد به کارگر پرداخت می شود و سه درصد از 
هفتاد درصد باقی مانده به شکل سپرده در بانکی ذخیره میگردد 

تا بعد از بازنشستگی به کارگر پرداخت شود. 
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                             اشغال لیبي و قتل معمر قذافي

نفت  توجه  قابل  ذخایر  وی ژه  به  خام،  مواد  فراوان  منابع  با  لیبي  کوچک  کشور 
همواره مورد طمع کشورهاي امپریالیستي اروپا و آمریکا بوده است. 

با شروع موج اعتراضات مردمي در خاورمیانه و شمال آفریقا علیه رژیم هاي 
حاکمیتشان  سال  ها  ده  که حاصل  کشورها  براین  حاکم  نشانده  و دست  مستبد 
چیزي جز فقر، بیکاري، گراني و بي خانماني براي توده هاي مردم این کشورها و 
همچنین اعمال خشن ترین شیوه هاي سرکوب نبوده است، کشورهاي امپریالیستي، 
اعتراضات  کشاندن  انحراف  به  منظور  به  ها،  رژیم  این  همیشگي  حامیان  یعني 
مردمي و کنترل و سرانجام به خدمت گرفتن آنها از طریق تحمیل و گماشتن چهره 
ها و نیروهاي سیاسي مرتجع گوش بفرمان نظام غارتگر سرمایه داري و قرار دادن 
آنها در راس رهبري این اعتراضات برآمدند، که متاسفانه بواسطه ي عدم حضور 
جدي و ثمربخش نیروهاي ترقیخواه در این کشورها، که آن نیز حاصل ده ها سال 

سرکوب خشن رژیم هاي دیکتاتوري حاکم است، تا این لحظه موفق بوده اند. 
به همین خاطر است که رسانه هاي امپریالیستي همواره با شادماني از شروع »بهار 

عربي« سخن میرانند و به تبلیغ آن مي پردازند.
 اما کیست که نداند حاصل این به اصطالح »بهار عربي« تاکنون، برآمدن و قدرت 
گیري جریانات ارتجاعي و وابسته به امپریالیسم، همچون »اخوان المسلمین« در 
مصر و حزب نهضت اسالمي در تونس و سرانجام سلطه ي طیف نیروهاي مرتجع 

موسوم به »شوراي انتقالي« در کشور لیبي بوده است. 
نباید قدرت یابي و سلطه ي این جریانات ارتجاعي بر این کشورها را به  البته 
جریانات  این  بلکه  آورد،  شمار  به  مردمي  اعتراضات  طبیعي  »حاصل«  عنوان 
گوناگون  فشارهاي  و  ها  دسیسه  نتیجه  در  که  هستند  زهرآگیني  و  تلخ«  »میوه 
این  نارس  انقالبات  و  اعتراضات مردمي  تنه درخت  بر  امپریالیستي  دولت هاي 

کشورها بزور »پیوند« داده شده اند و با آبیاري امپریالیسم رشد کرده اند. 
همانگونه که در کشور ما نیز در نود سال پیش، به دنبال آن همه اعتراضات و 
مبارزات قهرمانانه بر علیه استبداد بغایت عقب مانده »قاجاریه«، فشارها، دسیسه 
ها و دخالت هاي آشکار و پنهان امپریالیسم بریتانیا و بقیه دولت هاي سرمایه 
داري اروپا، موجب آن گردید که تفنگچي و قداره بندي چون »رضاخان میرپنج« 
بر  نیم قرن  از  بیش  به مدت  را  پهلوي  ننگین  بنشیند و سلسله  اریکه قدرت  بر 

کشور ما تحمیل کند. 
سلسله اي که به گواه هزاران سند تاریخي از همان نخستین روزهاي بر سرکار 
آمدن تا واپسین دقایق حاکمیت ننگین و ضد مردمي اش، مورد حمایت همه جانبه 
همه ي کشورهاي امپریالیستي، به ویژه آمریکا و بریتانیا قرار داشت و به طور 

کامل در جهت تامین منافع غارتگرانه ي آنها حرکت میکرد.
مصر  المسلمین  اخوان  مرتجعي چون  که سلطه ي جریانات  است  این  واقعیت   
حاصل  باید  همانقدر  را  لیبي  انتقالي  شوراي  و  تونس  اسالمي  نهضت  حزب  و 
اعتراضات و شورشهاي مردمي یکسال اخیر توده هاي جان به لب آمده و تشنه 
آزادي، عدالت و دمکراسي کشورهاي عربي دانست که رضاشاه، و سلسله پهلوي 

»حاصل« انقالب مشروطه ایران، بودند. 
در لیبي اما وضع از این هم فاجعه بارتر و تردید برانگیزتر است. در این کشور 
تبدیل  اي  ویرانه  به  »ناتو«،  هاي  افکن  بمب  بمباران  ها  ماه  از  پس  اکنون  که 
شده است. نه تنها از همان روزهاي نخست شروع اعتراضات مردمي، با کمک 
و دخالت مستقیم کشورهاي امپریالیستي، شورایي متشکل از مرتجع ترین افراد 
نیروها و همچنین برخي از مقامات پیشین رژیم قذافي و تعدادي از روساي  و 
قبایل بدوي آن کشور تحت عنوان »شوراي انتقالي لیبي« سرهم بندي گردید که 
نخستین اقدام آن دعوت از نیروهاي پیمان نظامي« ناتو » بازوي مسلح امپریالیسم 
جهاني براي دخالت مستقیم در اوضاع داخلي این کشور، از طریق ارسال اسلحه، 
بمباران مستقیم تاسیسات زیربنایي، اقتصادي و خدماتي لیبي، به منظور سرنگوني 
دولت معمر قذافي و سپردن زمام امور آن کشور به دست به اصطالح »شوراي 

انتقالي« بود. 
امري که بالفاصله و بدون اما و اگر مورد استقبال کشورهاي امپریالیستي، به ویژه 
بریتانیا و فرانسه و... قرار گرفت و بدون تحمل هیچ هزینه اي »مجوز« آن را از 

 

شوراي امنیت سازمان ملل دریافت نمودند و برخالف همه ي معاهدات بین المللي 
یک کشور عضو سازمان ملل متحد مورد حمله نظامي همه جانبه قرار گرفت و در 
مدت چند ماه با انجام حداقل 9000 )نه هزار( بار بمباران هوایي و به کارگیري 
مدرنترین سالح هاي کشتار جمعي، بخش عمده ي از تاسیسات زیربناي آن، از 
جمله راه ها، پل ها و شبکه هاي برق و آب و تلفن و همچنین هزاران کارخانه و 

بیمارستان و مدارس آن به کلي ویران و با خاک یکسان گردیدند. 
درباره تلفات انساني نیز باید دانست که برخي منابع از به قتل رسیدن حدود ۵0 
)پنجاه(هزار نفر از مردم غیرنظامي این کشور، عمدتًا در نتیجه ي بمباران هاي 

ناتو خبر داده اند. 
تنها در جریان اشغال شهر »سرت« که تا روزهاي اخیز نیز به مقاومت در مقابل 
مزدوران محلي ناتو ادامه میداد،« صدها نفر سربریده شده اند« و هزاران تن دیگر 

رخمي گردیده و ده ها هزار تن از ساکنین غیرنظامي شهر آواره گردیده اند. 
عکس هاي منتشر شده از این شهر، در نخستین روز اشغال آن، عمق فاجعه اي 
نمایش مي  به  است،  آفریده  این شهر  ویرانگر خود در  بمب هاي  با  ناتو  که  را 

گذارند. 
ساختمان هاي مسکوني و تاسیسات صنعتي، خدماتي کاماًل ویران شده و مزدوران 
این است  براین ویرانه ها به رقص و پایکوبي مشغولند.  لیبي«  انتقالي  »شوراي 
آنچه از جانب رسانه هاي تبلیغاتي غرب، »آزاد کردن »شهر سرت نام گرفته و با 

شادماني از آن نام مي برند. 
به  نیز  لیبي  بقیه ي شهرهاي  و  بنغازي  و  ترابلس  نیست که وضع  به گفتن  الزم 
در سرت،  غیرنظامي  مردم  وسیع  کشتار  اما  نبودند.  از سرت  بهتر  اشغال  هنگام 
چنان ابعاد فاجعه باري به خود گرفت که این شهر را از بقیه ي مناطق و شهرهاي 

لیبي متمایز مي کند. 
زیرا سرت به زعم مزدوران محلي ناتو، »زادگاه« معمر قذافي بود و ویران کردن 
آن و قتل عام وسیع ساکنین آن به جرم »همشهري« بودن و هم قبیله بودن با قزافي 

امري پسندیده شمره مي شد. 
ترین حمالت  سنگین  و  بیشترین  نیز  ناتو  هاي  افکن  بمب  که  اینجاست  جالب 
هوایي خود را متوجه این شهر نمودند. زیرا ویران کردن و اشغال آن را به مثابه 

»پایان« رژیم قذافي تلقي مي کردند!
سرانجام سرت اشغال و معمر قذافي نیز در حالي که در اثر بمباران هواپیماهاي 
انتقالي اسیر شد و  به دست مزدوران مسلح شوراي  بود، زنده  ناتو زخمي شده 
ي  شیوه  به  اخالقي  و  انساني  معیارهاي  و  المللي  بین  قوانین  ي  همه  برخالف 

فجیعي به قتل رسید. 
این در حالي بود که چند ماه پیش به اصرار همان به اصطالح »شوراي انتقالي« 
دادگاه الهه حکم بازداشت معمر قذافي را صادر نموده بود و قاعدتًا مي بایست 
علیه  اتهام »جنایت  به  آنها  به زعم  تا  دادگاه الهه شود  تحویل  اسارت،  از  بعد 

بشریت« محاکمه شود، محاکمه اي که بدون شک نمي توانست نتایج مورد نظر 
»غرب« را درپي داشته باشد. 
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 به مناسبت هفتادمين سالگرد  بنيادگذاري حزب توده ايران 
کتابهاي زير از طرف انتشارات حزب  انتشار يا تجديد انتشار 

يافته اند .
براي تهيه نسخه  PDF اين آثار به سايت  حزب توده ايران به 

نشاني:
   http://www.tudehpartyiran.org

مراجعه کنيد.
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                      يک سال با کازيوه
                        فهرست مطالب  يکساله ي ماهنامه کازيوه 

                      نشريه جمعي از هواداران حزب توده ايران در کردستان

شماره اول 
تاریخ انتشار: مهرماه 1389

سرمقاله •	
اعالمیه کمیته مرکزي حزب توده ایران •	

آرمانهاي انقالب اکتبر زنده اند •	
حزب توده ایران و مبارزه در راه رفع ستم ملي •	

به مناسبت روز جهاني کودک •	
رفیق شهید قزلچي )بنیانگزار داستان نویسي کردي( •	

شعري از مسعود دلیجاني •	
اجالس منطقه اي شوراي جهاني صلح •	

بیانیه جبهه متحد کرد درباره حادثه تروریستي سنندج •	
________________________

بهشیكوردی:
سهروتار 	

كوردستانبهرهوكوێدهبهن؟ 	
وهزعیهتینالهباریپهنابارانیكوردستانیئێرانلهعێراق 	

وتووێژلهگهڵهاوڕێ»عهلیبێهروز« 	
معرفیكتاب 	

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
شماره دوم

تاریخ انتشار: آبان ماه 1389

سرمقاله •	
چشم انداز تحوالت کشور و مبارزه براي طرد رژیم والیت فقیه •	

به قتل و غارت مرزنشینان خاتمه دهید!  •	
ناآرامي در غرب کشور خطري که باید آن را جدي گرفت •	

قوي باش رفیق! )نامه اي از فرزاد کمانگر( •	
دیدگاه حزب توده ایران درباره فدرالیسم •	

رفیق شهید علي شناسایي •	
سخنراني نماینده حزب توده ایران در نشست گروه چپ پارلمان اروپا •	

شرکت هیئت نمایندگي حزب توده ایران در کنگره حزب کمونیست بریتانیا •	
حقیقت ساده )کریس دي برگ( •	

__________________________
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بهشیكوردی:
سهروتار 	

كێشهیپهنابهرانیمهدهنیلهكوردستانیعێراق  •
حوكمیههڵپهسێردراویانشمشێری»دیمۆكلێسی« 	

جیاوازینێوانیهكسانیورهوابینی 	
كاریتوندوتیژییشۆڕشپهراوێزدهخات 	

معرفیكتاب: 	

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
شماره سوم 

تاریخ انتشار: آذرماه 1389

سرمقاله:  •	
گسترش ناامني خطري جدي براي کشور •	

آزاد سازي اقتصادي با موج نوین سرکوب و ارعاب •	
جنبش دانشجویي در مصادف با استبداد •	

ادامه فشار بر فعالین سیاسي و مدني ایراني در کردستان عراق •	
مبارزه خستگي ناپذیر براي آزادي زندانیان سیاسي •	

درس ها و تجربیات جنبش 21 آذر •	
تبعیض، نابرابري و اعمال خشونت بر ضد زنان •	

از مبارزه سندیکاهاي کارگري حمایت کنیم •	
پایه گذاري دموکراسي، در مسیر حرکت به سوي سوسیالیسم •	

اجالس جهاني احزاب کمونیست و کارگري  •	
سومین کنگره حزب چپ اروپا،  تصمیمات مهم آن •	

بدرود رفیق علي •	
دوازدهمین سالگرد قتل »محمد مختاري و محمد جعفر پوینده« •	

______________________
بهشیكوردی:

سهروتار 	
سمینارێكوچهندتێبینی 	

درێژهیگوشارخستنهسهرپهنابهرانیكوردستانیئێرانلهعێراق 	
قازانجیههناردهكردنینهوتیههرێمیكوردستانبۆكێیه؟ 	

سیستمیسهرمایهداریوبهزاندنیسنوورهنهتهوهییهكان 	

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
شماره چهارم

تاریخ انتشار: دي ماه 1389

سرمقاله •	
ادامه تنش ها و برنامه هاي کودتاچیان •	

حذف یارانه ها و مبارزه براي احقاق حقوق سندیکایي •	
زحمتکشان و مبارزه براي دستمزد عادالنه •	

این وضعیت براي کارگران غیر قابل تحمل است •	
جایگاه تاریخي جنبش دوم بهمن، در پیکار براي الغاي ستم ملي •	

رابطه حکومت ملي آذربایجان و جمهوري کردستان )یک سند تاریخي( •	



    كازيوه / شماره هاي 13و12 / شهريور - مهر ماه 1390        صفحه  61                   

لزوم حمایت از حقوق اقلیت هاي مذهبي کشور  	
ایران در مقام نخست مهاجرت نیروي نخبه •	

بدرود رفیق جواد آرتشیار و رفیق رهبر •	
اعدام حسین خضري زنداني سیاسي کرد •	

بیانیه شوراي هماهنگي اصالح طلبان کرد •	
سقوط دیکتاتوري در تونس •	

تجزیه سودان، بهاي ادامه رژیم دیکتاتوري •	
________________________________

بهشیكودی:
سهروتار 	

بهرزوبهڕێزبێتیادی2یرێبهندان 	
كلتوریهاوسهرگیریدهسهاڵتوسامانوخزمایهتی)لهههرێمیكوردستانیعێراق( 	

ئایائهمداڕمانهداراییهیئێستاكۆتاییسهرمایهدارییه؟ 	

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

شماره پنجم
تاریخ انتشار: بهمن ماه 1389

14 بهمن ماه سالگرد شهادت دکتر تقي اراني و روز شهداي حزب توده ایران •	
بازداشت خانگي میرحسین موسوي و زهرا رهنورد •	

با جوسازي و ارعاب نمي توان در اراده توده ها خللي وارد آورد •	
درس نیاموختن دیکتاتورها از تاریخ •	

ضرورت در پیش گرفتن شیوه هاي مبارزاتي واقعیت گرا •	
رژیم والیت فقیه در تقابل با حقوق و منافع زنان •	

تشکیالت دموکراتیک زنان ایران 68 ساله شد •	
پیروزي واپسین با اراني است •	

جنبش 2 بهمن کردستان •	
مسالهاي به نام زبان مادري •	

مصر در آستانه دگرگوني هاي بزرگ! •	
بیانیه حزب کمونیست مصر •	

مصاحبه با رفیق دکتر مظهر حیدر )حزب کمونیست پاکستان( •	
من انسانم  )شعري از: مسعود دلیجاني( •	

به یاد فروغ فرخزاد •	
________________________

بهشیكوردی:
سهروتار 	

شهپۆلیناڕهزایهتییهجهماوهرییهكانلهههرێمیكوردستان 	
راگهیاندنیحیزبیشیوعیكوردستان 	

رۆژیجیهانیزمانیدایك 	
لهكوردستانوعێراقرۆژیشههیدیشیوعیبهرزراگیرا 	

وتووێژی»نهوالسهعداوی«سهبارهتبهخۆپیشاندانهكانیمیسر 	

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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شماره ششم 
تاریخ انتشار: اسفندماه 1389

شادباش نوروزي کمیته مرکزي حزب توده ایران  •
اعالمیه کمیته مرکزي حزب توده ایران به مناسبت روز جیهاني زن •	

بیش از دو قرن مبارزه زنان در جهان و ایران •	
شمه اي از تاریخ جنبش زنان کرد در ایران •	

پیروزي در گرو مبارزه مشترک جبهه وسیع قشرها و طبقات اجتماعي است •	
آزادي براي زندانیان سیاسي •	

دولت کودتا با افزایش دستمزد کارگران مخالف است •	
پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران پتروشیمي تبریز •	

بدرود رفیق بلوریان •	
به یاد رفیق محمد زهري •	

همبستگي نیروهاي مترقي جهان با مبارزات مردم ایران •	
برگزاري پرشور جشن هشتم مارس، با شرکت نمایندگان زنان ترقي خواه جهان •	

حزب توده ایران با دخالت نظامي امپریالیسم در لیبي قاطعانه مخالف است •	
گردهمایي بین المللي در همبستگي با مبارزه مردم فلسطین •	

ما سرکوبگري رژیم سودان را محکوم مي کنیم! •	
در راه ساختمان یک تونس دموکراتیک •	

افزایش فشارها بر حزب کمونیست عراق •	
_____________________

بهشیكوردی:
بهڕێزعهبدولڕهحمانحاجیئهحمهدی 	

فیدراسیۆنیپهنابهرانئیدانهیناردنهوهیپهنابهرانیئێرانیدهكات 	
راگهیاندنیحزبیشیوعیكوردستان 	

دوایئهمههمووگالنهبۆنابینهسوار؟ 	
پهیامیسهرهخۆشیمهكتهبیسیاسی»حشك« 	
بروسكهیسهرهخۆشیسهرۆكیههرێمیكوردستان 	

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

شماره هفتم 
تاریخ انتشار: فروردین ماه 1390

اعالمیه کمیته مرکزي حزب توده ایران به مناسبت روز جهاني کارگر •	
وظایف و چالش هاي جنبش کارگري در مرحله کنوني •	

ضرورت سازمان دهي اعتراض هاي پراکنده کارگري •	
طوفان اعتراضات کارگران ایراني در آستانه روز جیهاني کارگر •	

تامل بر زمینه هاي عیني و ذهني مبارزه در راه ارتقاء سطح رزمندگي جنبش کارگري •	
آزادي طبقه کارگر بدون آزادي زنان معنا ندارد •	

کردستان در یک نگاه •	
سرکوب مردم عرب خوزستان محکوم است •	

پرونده فاجعه انفال همچنان گشوده است! •	
پیام اول ماه مه فدراسیون جهاني سندیکاهایي کارگري   	

مبارزه یي اساسي در راه اصالحات سیاسي در بحرین •	
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مصاحبه رفیق صالح عدلي، سخنگوي حزب کمونیست مصر •	
امپریالیسم، و احیاي سیاسي تحت الحمایگي •	

اجالسي در راستاي ایجاد توازن بین المللي! •	
____________________

بهشیكوردی:
پیرۆزبێت11یگواڵنرۆژیهاوپشتیجیهانیكرێكاران 	

كاریگهریئهنفاڵلهسهرنهوهكانیپاشماوه 	
قهیرانیسیاسیلهههرێمیكوردستانیعێراق 	
ئێمهكهسلهخۆمانبهئۆپۆزیسیونترنازانین 	

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

شماره هشتم 
تاریخ انتشار: اردیبهشت ماه 1390

پژاک فعاالن مدني کردستان را تهدید به »اقدام انقالبي« کرد! •	
قطعنامه مشترک به مناسبت روز جهاني کارگر •	

استقبال حزب توده ایران از بیانیه مشترک سندیکاها و تشکل هاي کارگري •	
برگزاري مراسم روز جهاني کارگر در سنندج، خوزستان و فارس •	

روز جیهاني کارگر، و خانه نشین کردن زنان •	
به امید جهاني شایسته و عاري از کار کودک •	

براي نجات جان حبیب اهلل لطیفي و شیرکوه معارفي همه توان خود را به کار گیریم! •	
پیام کمیته مرکزي حزب توده ایران به: دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت( •	

گرد سرفراز آزادي به یاد »خسرو روزبه« قهرمان ملي ایران •	
رفیق وارطان سخن نگفت! •	

یاس سفید – به یاد رفیق شهید فاطمه مدرسي •	
اولین سالگرد اعدام فرزاد کمانگر و چهار زنداني سیاسي در اوین •	

درگذشت بهاره علوي، فعال مدني کرد •	
در دو سال گذشته 1۵0 روزنامه نگار بازداشت و 40 مطبوعه توقیف شده است •	

رژه زحمتکشان جهان در روز جهاني کارگر با خواست عدالت اجتماعي و زندگي شایسته •	
کمونیست ها در همه مبارزه ها داراي نقشي محوري اند. •	

مصاحبه »نامه مردم« با رفیق صالح عدلي، سخنگوي حزب کمونیست مصر •	
بیانیه هیئت سیاسي حزب کمونیست اسرائیل •	

قتل بن الدن هلهله و هورا ندارد! •	
دادگاه عالي عراق انفال بارزانیها را نسل کشي اعالم کرد •	

___________________________¬
بهشیكوردی:

سهروتار)مهترسیسهلهفییهجههادییهكانلهكوردستان( 	
پژاكههڕهشهلهوتهبێژیرێكخراویمافیمرۆڤیكوردستاندهكات! 	

رۆژیكرێكارانرۆژیخهباتوئازادكردنیبهشهریهته 	
پڕۆژهیحیزبیشیوعیكوردستانبهبۆنهی1یئایار 	

ئهنجومهنیسهندیكایرۆژنامهنووسانیههرێمیكوردستانناڕهزایهتیدهردهبڕێ 	
یادی»23«ساڵهیشههیدبوونی»لهیالقاسم«)بووكیكوردستان( 	

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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شماره نهم 
تاریخ انتشار: خردادماه 1390

همایش استقالل طلبان کرد! )سرمقاله(  •
عدم کارایي رژیم استبدادي حاکم و چشم انداز پیکار براي آزادي در ایران •	

اعتصاب غذاي زندانیان سیاسي •	
به مناسب روز جهاني کودک •	

حقوق زنان طبقه هاي محروم، سیاست ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان •	
مساله ارضي، و ضرورت تامین منافع زحمتکشان روستا •	

آموزه هاي »الماس فریب« •	
منصوره بهکیش را آزادي کنید! •	

جنبش جامعه مدني )کردستان( خشونت را پشت سر خواهد گذاشت •	
بیستمین سمینار بین المللي کمونیست ها •	

ششمین کنگره حزب کمونیست کوبا •	
افزایش تعداد نمایندگان کرد در پارلمان تورکیه •	

حقایقي درباره بحران سوریه •	
گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس، خطري جدي براي صلح جهاني •	

مردم فلسطین خواهان پایان تفرقه اند •	
مبارزه مردم عراق، براي بدست آوردن دموکراسي  •	

طوفان؟ )شعري از مسعود دلیجاني( •	
___________________________

بهشیكوردی:
ئهمریكاداوایپارهیئهوفیشهكانهدهكاتكهعێراقییهكانیپێكوشتووه! 	

ههرێمیكوردستانیعێراق،قهیرانیههمهالیهنهوپڕۆژهیچاكسازی! 	
ئهگهریتیرۆریئیجاللقهوامی 	

83كهسلهخهڵكیمهدهنییرۆژههاڵتیكوردستاندهستبهسهكران 	
بامستهفاهجریلهئاڵوگۆڕهكانیرهزاپههلهویئاگادارمانكاتهوه! 	

دهستكهوتێكیگرنگبۆكرێكارانیعێراق 	
ژنانهیچرۆڵێكیراستهوخۆیانلهسیاسهتدانهبووه 	

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

شماره دهم 
تاریخ انتشار: تیرماه 1390

ضرورت مبارزه مشترک، براي آزادي زندانیان سیاسي •	
مبارزه زحمتکشان، مطالبات صنفي – سیاسي، و حقوق سندیکایي •	

نولیبرالیسم اقتصادي: رژیم مجري طرح هاي صندوق بین المللي پول •	
تنش در مرزهاي کردستان و خطر گسترش درگیریهاي مسلحانه!  	

درگیریها را متوقف کنید و آرامش را به منطقه بازگردانید •	
بدرود رفیق اصغر شکوري )عسگر عمي( •	

حماسه پایداري )به یاد رفیق رحمان هاتفي( •	
نگاهي گذرا به تاریخ 91 ساله جنبش کمونیستي ایران! •	

22مین سالگرد ترور دکتر قاسملو •	
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فقر و ارتباط آن با معیشت زنان بلوچ •	
جنبش ملي –  دموکراتیک کردهاي ترکیه، یک گام به پیش! •	

افق روشن )شعري از احمد شاملو( •	
سال 2011 سال پايان اشغال عراق؟  •

18همني سالگرد اعالم موجوديت حزب كمونيست كردستان عراق  •
جهان به ارودوگاه بزرگ مرگ تبديل شده است!  •

رويارويي جنبش مردمي تايلند با رژمي كودتا  •

______________________________
بهشیكوردی:

ههلیانههڵدێر؟ 	
چاوخشاندنێكیخێرابهسهرمێژووی91ساڵهیبزووتنهوهیكۆمۆنیستیئێران 	

ساڵڕۆژیراگهیاندنیحزبیشیوعیكوردستانیعێراق 	

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
شماره يازدهم

تاریخ انتشار: مردادماه 1390

سیستم توزیع کاال و نقش سرمایه بزرگ تجاري •	
اعمال فشار و تبعیض نسبت به اقلیت هاي مذهبي کشور •	

مردم و تاریخ میهن ما جنایت هولناک »فاجعه ملي« را فراموش نخواهند کرد! •	
لشکرکشي به کردستان و موضع حزب توده ایران •	
گرامی باد یاد و خاطره رفیق شهید ناصر سلیمی  •	

شراب انجیر! •	
من با توام )سیاوش کسرایی( •	

ده روش براي اغواي مردم به واسطه رسانه هاي جمعي •	
طرح برنامه نوین حزب توده ایران براي بررسي ششمین کنگره حزب •	

باِل طلب )مسعود دلیجاني( •	
اوج گیري مبارزه توده اي براي تغییر اجتماعي، در اسرائیل •	

بیانیه شوراي جهاني صلح و فدراسیون جهاني جوانان دموکرات •	
بیانیه مشترک تشکل هاي دموکراتیک و ترقیخواه بحرین •	

اطالعیه مهم رئیس اقلیم کردستان عراق •	
مصاحبه با کارلوس فرناندز لیریا، فیلسوف اسپانیایي  •	

ماتریالسم دیالکتیک •	
__________________________________

بهشیكوردی:
گهالنیئێرانكودهتاینهنگینی28یموردادلهبیرناكهن! 	

سهبارهتبهتۆپبارانهكانیئێرانوتوركیه 	
»كهبودوهند«الیهنگرهكانیپژاكبهئهندامیرێكخراویمافیمرۆڤیكوردستاننازانێ 	

بهیاننامهیهاوبهشیسێحزبیكوردستانیعێراق 	
4تریلیۆندۆالرو2٥٠ههزاركوژراو 	

روونكردنهوهیهكسهبارهتبهباڵوكراوهیراهتوده 	
فهلسهفهیماركسیزم 	

  



    كازيوه / شماره هاي 13و12 / شهريور - مهر ماه 1390        صفحه  66                   

كازیوهیكوردی
------------------

راگهیاندنیكومیتهیناوهندیحزبیتودهیئێران
بهبۆنهیحهفتاههمینساڵڕۆژیدامهزرانیحزبیتودهیئێران!

پێناو له ماندوونهناسانه خهباتی ساڵ حهفتا
بهختهوهریكۆمهاڵنیكاروتێكۆشان،و

عهداڵهتی و سهربهخۆیی ئازادی، بهدهستهێنانی بۆ
كۆمهاڵیهتی!

هاواڵتیانیبهڕێز!
بههاتنی١٠یمانگیرهزبهر)مێهرمانگ(ی١٣٩٠ی
ههتاوی)٢یئۆكتبری٢٠١١ز(حهفتاساڵبهسهر
تێكۆشهرانی حزبی ئێران، تودهی حزبی دامهزرانی
رێگایرزگاریچینیكرێكاروزهحمهتكێشان،حزبی
بهندی و كۆت له ژنان رزگاری رێگای پێشڕهوانی
ستهمیجنسیوچینایهتی،حزبینووسهران،شاعێران
پێشكهوتخواز، و خهڵك الیهنگری هۆنهرمهندانی و
حزبیالوانوخوێندكارانیخهباتكار،وحزبیسهرجهم
تێكۆشهرانیرێگایئازادی،سهربهخۆییوعهداڵهتی

كۆمهاڵیهتینیشتمانهكهمانتێپهڕدهبێت.
مێژوویحزبیتودهیئێران،بهشێكیجیانهكراوهله
مێژوویخهباتیقارهمانانهیخهڵكینیشتمانهكهمان
ئیمپریالیزمه، و چهوساندنهوه ئێستعمار، دژی له
كه مێژووهیه ئهم وردبوونهوهی و خوێندنهوه به
رۆڵی دهتوانرێت دوژمن، و دۆست شایهتی به
بردنی بهرهوپێش له تودهیی خهباتكارانی بهرچاوی
بیریپێشكهوتنخوازییونهبهردیماندوونهناسانهبۆ
پێوهندییه لهكۆمهڵگایهكیدواكهوتووو گۆڕانكاری
كۆمهاڵیهتی–ئابوورییهزاڵهكانبهسهرئهوكۆمهڵگایه،

ورێكخستنیخهباتیجهماوهر،ببینرێت.
له ئێران، تودهی حزبی مێژووی به سهبارهت
و وتار نامیلكه، ههزاران رابردوودا دهیهی حهوت
كتێبباڵوكراوهتهوه،كهبهشێكلهوانهبهژههری
تهبلیغاتی»ساواك«یرژیمیئێستبدادیشا،ودواتر
»ئیتالعاتی«رژیمیویالیهتیفهقیه،ویانغهرهزی

دوژمنكارانه،ئالودهكراون.
پیالنهبهرباڵوهتهبلیغاتییه،جێخستنیئهم ئامانجلهم
بیرۆكهیهبووكه،گوایهحزبیتودهیئێرانحزبێكی

بهرژهوهندییه به »خائێن و خارج« به »وابهسته
میلییهكان«ینیشتمانهكهمانبووه.

بهاڵمدیارهكهوههاتۆمهتگهلێكبۆیهكهمجارله
الیهنكهسانێكهوهكهلهئهنجامیكودهتایسهربازی
ئمپریالیستییهكانی دهوڵهته سیخۆڕییهكانی ناوهنده
دوای له ههتاوی(، ئینگلیس)١٣٣٢ی و ئهمریكا
رووخانیحكومهتیمیللیدكتورموسهدیقهاتبوونه
سهركار،باڵوبۆتهوه،ههرئهمهشبهسهبۆسهلماندنی

بێبنهماییئهمجۆرهبۆچوونانه.
حهفتاساڵپێشئێستا،دوایرووخانیحكومهتیرهزا
شا)١٣٢٠یهتاوی(وپاشرزگاربوونیدۆستانو
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یارانیدكتۆر»تهقیئهرانی«لهزیندانهكانیستهم
شاهی،وههروههابههۆیكرانهوهیكهشوههوای
تێكۆشانی و ههوڵ به ئێران تودهی حزبی سیاسی،
ژمارهیهكلهلێهاتووترینخهباتكارانیرێگایئازادی
وتێكۆشهرانیرێگایرزگارینیشتمانهكهمانلهكۆت
وبهندیكۆیالیهتی،چهوساندنهوه،ودواكهوتوویی،
بهسهرۆكایهتی»سولیمانموحسنئهسكهندهری«،
شۆڕشی بهناوبانگی »ئازادیخوازانی له یهكێك

مهشروته»،دامهزرا.
گۆڕهپانی نایه پێی حاڵێكدا له ئێران تودهی حزبی
گۆڕانكارییهكی واڵتهكهمان كه تێكۆشان و خهبات
گرینگیتهجروبهدهكرد،وبهجێگیربوونیبهشێنهیی
سهندنی گهشه هاوكات و وابهسته سهرمایهداری
حزبێكی به پێویستی ئێمه كۆمهڵگای كرێكار، چینی
تێكۆشهروپێشڕهوبووكهپشتیوانورێكخهریچینی
پێویستیی واڵمدهرهوهی و زهحمهتكێشان و كرێكار
گرینگیگۆڕانكاریگونجاولهگهڵدۆخیكۆمهاڵیهتی

وسیاسینیشتمانهكهمانبێت.
لهدرێژهیدابو ئێران، تودهی پێیه،حزبی بهم 
نهریتیشۆڕشگێڕانهوتێكۆشانهكانیحزبیكۆمۆنیستی
لێهاتوویبزووتنهوهیرزگاریو ئێرانورێبهرانی
نیشتمانی،كهسایهتیگهلێكوهك»حهیدهرخانیعهمو
ئۆغلی«و»دكتورتهقیئهرانی«،لهپێناوگۆڕانكاری

بنهڕهتیلهكۆمهڵگاكهمان،ههنگاوینا.
چاالكیحزبیبهشێوهینوێوسهردهمیانه،پێكهاتنی
رێكخراوهپیشهییهكان،لهوانهسهندیكاكرێكارییهكان،
و خوێندكاران، الوان، سهربهخۆكانی یهكیهتییه
تۆی چاندنی ژنان، پێشكهوتنخوازهكانی رێكخراوه
و فهرههنگی و سیاسی – كۆمهاڵیهتی وشیاری
پێشڕهوه و شۆڕشگێڕانه بیرۆكهی ئاڕای هێنانه
وهك:پێویستیپهسهندكردنییاسایكار،چاكسازی
ئهرزی،وخواستیههڵوهشاندنهوهیئهوقهرارداده
بهسهر ئیمپریالیستی واڵتانی كه ئیستعمارییانهی
واڵتهكهماندادایانسهپاندبوو،وتهشهنهسهندنیوهها
زمرهی له واڵتهكهمان، له داخوازیگهلێك و ویست
له ئێران تودهی حزبی راستهوخۆكانی كاریگهرییه

ههمانیهكهمساڵهكانیدامهزراندنیدابوو.
ئێران، ناوخۆی ئیرتجاعییهكانی هێزه و ئهمپریالیزم
بهردهوامحزبمانیانوهكبهربهستومهترسییهكی
و بینیوه خۆیان بهرژهوهندییهكانی سهر له گهوره
دهیبینن،وههربهمهۆیهوهلهماوهیحهفتاساڵی
لهناو بۆ پیالنگێڕییهك و ههوڵ هیچ له رابردوودا

بردنیحزبیتودهیئێران،درێغیاننهكردووه.
حزبی كۆمهاڵیهتییهكانی پتهوه و قوڵ ریشه رازی

تودهیئێران،لهوردبینیبێوێنهیلهلێكدانهوهو
بهرنامهكانی گونجاوی ههروهها و شیكردنهوهكانی
و زهحمهتكێشان داخوازییهكانی و ویست لهگهڵ

بهرژهوندییهكانیواڵتهكهماندابووه.
یهكیهتییه مهركهزی »شۆرای پێكهاتنی به 
كرێكارییهكانیئێران«،لهمانگیرهشهممه)ئێسفهند
یهكیهتییه یهكهم دامهزرانی و ،١٣٢٠ مانگ(ی
له ههندێك و تاران دهڤهری له جوتیارییهكان
پارێزگاكانیواڵت،لهمانگیجۆزهردانی١٣٢٢،حزبی
بهدیلی بێ رێبهرایهتی هێزی وهك ئێران تودهی
خهباتیكرێكاری–جوتیارینیشتمانهكهمان،ناسراو
ولهالیهنجهماوهریكاروتێكۆشانهوهقبوڵكرا.

بهڕێوهبردنیرۆژیجیهانیكرێكارلهئێران،له١١ی
گواڵن)ئۆردیبهشت(ی١٣٢٥،كهبهبهشداری٧٠٠
و بهڕێوهچوو، ئێران سهرانسهری له كرێكار ههزار
ههروههارێخستنیدهیانمانگرتنورێپێوانیكرێكاری
لهوسااڵنهدا،رۆڵێكیگرینگیبهخهباتیچینیكرێكار
لهنیشتمانهكهمانبهخشیوكهشوههوایسیاسی

ئێرانیبهتهواوهتیژێروژووركرد.
ههوڵیحزببۆرێكخستنیخهباتلهدژیفاشیزم،و
ههروههاههوڵدانلهپێناوسوڵحوئاشتی،یهكێكله
بوارهمێژووییهكانیخهباتیتودهییهكانورێكخراوه
گۆڤاری بووه. نیشتمانهكهمان له جۆراوجۆرهكانیان
فاشیزم(، دژه )مهردومی فاشیسم« ضد »مردم
ئۆرگانیتهبلیغاتیحزبلهدژیفاشیزم،لهیهكهم
سهرانسهری له حزب، دامهزرانی دوای ساڵهكانی
گرینگی كاریگهرییهكی و دهركرد ناوبانگی ئێران
له فاشیستییهكان بۆچوونه بوونهوهی بهرهوڕوو له

كۆمهڵگاداههبوو.
یهكهمبهرنامهیحزبیتودهیئێرانكهلهمورداد
مانگ»گهالوێژ«ی١٣٢٣لهالیهنیهكهمكۆنگرهی
له درهوشاوهیه بهڵگهیهكی كرا، پهسهند حزبهوه
ماهیهتوناوهڕۆكیشۆڕشگێڕانهیحزبوئارمانه
بهرزهكانیبۆرزگاریكرێكاران،زهحمهتكێشان،ژنان،
یهكهم ئهمه نیشتمانهكهمان. خوێندكارانی و الوان،
قۆناغه لهو سیاسی حزبێكی خهباتكارانهی بهڵگهی
ئاوهری پهیام كه بوو نیشتمانهكهماندا مێژووی له
رزگاریواڵتهكهمانلهكۆتوبهندیوابهستهبوون
كردنی دروست و ئێستبداد ئێستعمار، بێگانه، به

ئێرانێكیئازادوئاوهدانبوو.
لهیهكهم»بهرنامهیحزب«مانداچهندینمهسهلهی

گرینگلهوانه:
رژیمی چهسپاندنی پێناو له »خهبات •
مافهكانی سهرجهم كردنی دابین و دیمۆكراسی
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تاكهكهسیوكۆمهاڵیهتیوهك:ئازادیزمان،قهڵهم،
بیروباوهڕوكۆبوونهوه...

و دیكتاتۆری رژیمی دژی له خهبات •
ئێستبداد...

مهجلیسی له كار یاسای دانانی بۆ ههوڵدان •
كردنهوهی كهم بنهمای: لهسهر میللی شۆرای
ماوهیكاریرۆژانهلهسهرجهمواڵتبۆ٨سهعات
ودانیحهقدهستیگونجاولهبهرامبهركاریئیزافی
و كرێكاران به كۆمهاڵیهتی بیمهی بهخشینی ...

كارمهندانوخزمهتكاران...
و كشت زهوییه مهرامبهری بێ سپاردنی •
كاڵییهكانیتایبهتبهبنهماڵهیپاشایهتیبهجوتیارانی

بێزهوی...
چاكسازیبنهڕهتیلهشێوهیدابهشكردنی •
ناعاداڵنهیبهرههملهنێواندهرهبهگورهعیهت...
پێداچوونهوهبهیاسایدامهزراندنیواڵتبه •
شێوهیهككهبهتایبهتمووچهوژیانیكارمهندانی

پلهنزمتهئمینودابینبكرێت.
ههوڵدانبۆگهشتگیریمافهكۆمهاڵیهتییهكان •
ههڵبژێردران )مافی ژنان حقوقی كردنی دابین و
وههڵبژاردن(لهمهجلیسییاسادانانوئهنجومهنه
»ئهیالهتیوبهلهدی»یهكان)ئۆستانوشارهكان(.

باشتركردنیدۆخیمادیودابینكردنی •
سهربهخۆییئابووریژنان...

سهرجهم كۆمهاڵیهتییهكانی مافه یهكسانی •
و... نژاد مهزههب، جیاوازی بێ به ئێران خهڵكی
دابینكردنیان،خهبات پێناو له و پێكرابوو ئاماژهی

دهكراوتائێستاشههردرێژهیههیه.
باسكردنوهێنانهئاڕایوههاویستوداخوازیگهلێكی
ههوای و كهش تهنیا نه پێشڕهو، و شۆڕشگێڕانه
سیاسی–كۆمهاڵیهتیئهوكاتیئێرانیژێروژوور
پێشكهوتنخواز بۆچوونه ئهم كاریگهری بهڵكوو كرد،
كۆمهڵگاكهماندا له ئهمڕۆش به تا ئازادیخوازانه و
ئازادیخواز هێزێكی هیچ بهردهوامه. و ماوه ههر
بهرنامه كه ناكهوێت بهرچاو نیشتمانهكهماندا له
و پێشكهوتنخواز بۆچوونه و بیر لهم سیاسیهكهی
حزبی حیماسیهی دهستێپكه لهم مرۆڤدۆستانه،
حزبی نیشتمانهكهمان، زهحمهتكێشانی و كرێكاران

تودهیئێران،كاریگهریوهرنهگرتبێت.
بهدامهزرانیحزبیتودهیئێرانوباڵوبوونهوهی
كراوهی باڵو و كتێب گۆڤار، رۆژنامه، ژمارهیهك
فهرههنگی، و ئابووری كۆمهاڵیهتی، سیاسی،
پێشڕهو، بۆچوونی لهگهڵ واڵتهكهمان نوێی نهوهی
لنینیزم – ماركسیزم دهورانسازی و شۆڕشگێڕانه

گرینگ رۆڵێكی توانی هۆیهوه بهم و بوون ئاشنا
داههبێت. كۆمهڵگاكهمان گۆڕانی له ئهساسی و
ئهدیبان، بیرمهندان، لێهاتووترین له ژمارهیهك
شاعیران،نووسهرانووهرگێڕهكانینیشتمانهكهمان
و كران پهروهرده ئێران تودهی حزبی داوێنی له
بوونهرێخۆشكهری،گهشهیئهدهبیات،هۆنهر،و

فهرههنگیپێشڕهولهكۆمهڵگاكهمان.
یهكێكیترلهبوارهدرهوشاوهكانیچاالكیحزبمان،
بۆ یهكهكانییهتی دوای له یهك و بهردهوام ههوڵه
پێكهێنانیبهرهیهاوكاریلهنێوانهێزهپێشكهوتنخواز

وئازادیخوازهكانینیشتمانهكهمان.
حزبمان، دامهزرانی رۆژانی یهكهم ههمان له
كاری كردنی دهستهبهر بۆ بهردهوام تودهییهكان
سهرجهم نێو له عهمهل( )ئێتحادی هاوبهش
ئازادیخوازانونیشتمانپهروهرانیواڵت،بهمهبهستی
رزگاریئێرانلهچنگیئێستبداد،وابهستهییبهبێگانه،
وئێستعمارههوڵیانداوهونمونهگهلێكیدرهوشاوه
له بوارهدا لهم حزبمان ههوڵهكانی و چاالكی  له
مێژوویئهوسهردهمهیواڵتهكهمانداتۆماركراوه.
پێكهێنانی»بهرهیئازادی«،كههێزهپێشكهوتنخوازهكان
سهرنووسهرانی له بهرچاو ژمارهیهكی ههروهها و
گۆڤاروباڵوكراوهكانینیشتمانهكهمانیلهخۆگرتبوو

لههاوینی١٣٢٣.
پێكهێنانیبهرهی»باڵوكراوهدژهدیكتاتۆرییهكان«له
گواڵنی١٣٢٧،پێكهێنانی»كۆمهڵهینیشتمانیخهبات
لهدژیئێستعمار«،)جمعیتملیمبارزهبااستعمار(
ههروهها و ،١٣٢٩ مانگ«ی »دهی بهفرانبار له
دهیانههوڵوچاالكیلهمچهشنهلهماوهیحهفتا

ساڵیرابردوودا،لهزومرهیئهمنمونانهن.
واقعیهتئهوهیهكه،جێكهوتنیئهمبۆچوونهگرینگه
كه»رزگاریئێرانلهكۆتوبهندهكانیئیرتجاعو
هاوكاری و یهكگرتوو ههوڵی به پێویستی ئێستبداد
نهتیجهی واڵتهكهمانه»، ئازادیخوازانی سهرجهم
ههوڵوتێكۆشانیراستهوخۆیحزبیتودهیئێران

لهكۆمهڵگاكهماندابووه.
پێشێل مافی به دهستپێڕاگهیشتن رێگای له خهبات
كراوینهتهوهستهملێكراوهكانیئێران،لهزومرهی
حهفتا ماوهی له حزبمان چاالكییهكانی و فهعالیهت

ساڵیرابردووبووه.
ئێران، تودهی حزبی دامهزرانی و بناغهدانان
له خهبات دهستپێكی به جیانهكراوهی پێوهندییهكی
بهندی و كۆت له ئێران نهتهوهكانی رزگاری پێناو
ستهمینهتهوهییوچینایهتییهوهههیه.حزبیتودهی
كه بوو واڵتهكهمان سیاسی سازمانی یهكهم ئێران
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ئێرانێكی چوارچێوهی له خۆدموختاری خواستی
كاری دهستووری له دا، دیموكراتیك و یهكگرتوو
خهباتیسیاسینیشتمانهكهماندانا،وتودهییهكانله
ئازهربایجان، نهتهوهكانی گۆڕهپانیخهباتیخوێناوی
دیكهی ههژارهكانی نهتهوه ههروهها و كوردستان،
و بهلوچ عهرهب، نهتهوهی وهك: واڵتهكهمان
توركمهنلهپێناودهستپێڕاگهیشتنبهمافهكانیان،له

هیچچهشنهفیداكارییهك،درێغیاننهكردووه.
له ئێران تودهی حزبی دامهزرانی سهرهتای له
نگریسی كودهتای تا ١٣٢٠ مێهری مانگی ١٠ی
دهوڵهته الیهن له كه ،١٣٣٢ موردادی ٢٨ی
ئیمپریالیستییهكانیئهمریكاوبریتانیا،وبهمهبهستی
سهركوتكردنیبزووتنهوهیجهماوهریخهڵكیئێران
وبزاڤی»خۆماڵیكردنینهوت«رێكخرابوو،واتهتهنیا
تودهییهكان فهعالیهتیسیاسیدا، ماوهی١٢ساڵ له
بوونهسهرچاوهیوههاگۆڕانكاریگهلێكیشۆڕشگێڕانه
لهواڵتهكهماندا،كهلهسهرانسهریرۆژههاڵتینزیك

وناویندارهنگدانهوهوكاریگهریههبوو.
ئیمپریالیزمیئهمریكاوبریتانیا،حزبیتودهیئێرانیان
بهرامبهر له بهربهست و مهترسی گهورهترین به

بهرژهوهندییهكانلهناوچهكهدهبینی.
ئهمڕۆپاشتێپهڕبوونینزیكبهشهشدهیه،ودوای
بوونهوهی باڵو ههروهها و ئارشیوهكان كرانهوهی
و روون كودهتا، ئهم رێكخهرانی نهێنییهكانی بهڵگه
سهرهكییهكانی ئامانجه له یهكێك كه بوو ئاشكرا
حزبی خوێناوی سهركوتی مورداد، ٢٨ی كودهتای
تودهیئێرانبوو.قۆڵبهستكردنیههزارانتودهیی،
ژمارهیهكی لهسێدارهدانی پاشان و ئهشكهنجه
»رێكخراوی قارهمانی هاوڕێیانی لهوانه: زۆریان،
نیزامی«حزب،بهبڕیاریرژیمیپاشایهتی،نهتهنیا
نهیتوانی»ریشهیحزب«بهوشێوهیهیكهناوهنده
و دهیانویست پاشایهتی حكومهتی ئهمنیهتییهكانی
بهڵكوو بكات، وشك ئێران له دهكرد بۆ تهبلیغیان
بووههاندهروسهرچاوهیئیلهامینهوهیهكینوێ
و پێشكهوتنخواز هێزه و تودهیی تێكۆشهرانی له

چهپهكانینیشتمانهكهمان.
سهرهڕایسهركوتی٢٥ساڵهیناوهندهئهمنیهتییهكانی
و گرینگ رۆڵێكی تودهییهكان پاشایهتی، رژیمی
رێكسختنی و بووژاندنهوه له سازیان چارهنووس

خهباتیدژهئێستبدادینیشتمانهكهمانگێڕا.
ژێرزهمینی رۆژنامهی كردنهوهی باڵو و چاپ
هاتفی« »رهحمان قارهمان هاوڕێی كه »نهوید«
به توانی بوو، سهرنووسهری مێهرگان( )حهیدهر
بردنیبیروبۆچوونهكانیحزبیتودهیئێرانبۆناو

كۆمهاڵنیخهڵك،وههروههابۆیهكهمجارهێنانهئارای
بیرۆكهیپێویستیرێكسختنی»مانگرتنیگشتی«،له
الیهن»نهوید«هوه،كاریگهرییهكییهكجارگرینگیله
بهرهوپێشبردنیخهباتیدژهئێستبدادیواڵتهكهمان
ههبوو،ودواجار،رۆڵیگرینگوبهرچاویكرێكارانی
تودهییلهرێكخستنیمانگرتنیكرێكارانینهوتبوو

كهبڕبڕهیپشتیرژیمیپاشایهتیتێكشكاند.
سیستمی ،١٣٥٧ بههمهنی شۆڕشی سهركهوتنی
سیاسیرزیوودژهخهڵكیپاشایهتیژێروژووركرد
وبووههۆیخولقاندنیكهشوههوایهكیئازادی
سیاسیوئیمكانیئهوهیپێكهێناكهواڵتهكهمانبه
بێدهستێوهردانیدهرهكیوبهشداریدهیانههزار
نیزامی ههڵبژاردنی بهرهو ئهمریكایی، موستهشاری

سیاسی–ئابووریخۆیههنگاوههڵبگرێت.
بێ سهركوتی ساڵ ٢٥ پاش ئێران تودهی حزبی
عهلهنی و ئاشكرا چاالكی خوێناوی، و بهزهییانه
كورتدا زۆر ماوهیهكی له و دهستپێكرد خۆی
خاوهن و كۆمهاڵیهتی گهورهی هێزێكی ببێته توانی
و بیر كاریگهری مهعنهوی. بهرچاوی پێگهیهكی
بۆچوونهكانیحزبمانلهسهرداڕشتنیمادهوبڕگه
پێوهدیان كه ئهساسی، قانوونی پێشكهوتنخوازهكانی
جۆربهجۆره توێژه بهرژهوهندییهكانی له دیفاع به
ئازادییهوه له دیفاع و بهرگری و كۆمهاڵیهتییهكان
ههیه،لهپاڵههوڵدانیحزبلهرێكخستنیكرێكاران،
جوتیاران،ژنان،الوانوخوێندكارانیواڵتهكهمان،به
ناوخۆ ئیرتجاعی دڵی خسته ترسی و خۆف خێرایی
چۆنیهتی نیگهرانی كه ئیمپریالیستیهكان، واڵته و
١٣٥٧ مانگی بههمهن شۆڕشی چوونی بهرهوپێش

بوون.
له كه بكهین بهوه ئاماژه بهسه ئهوهنده ههر
پاش ساڵهكانی یهكهم ناهێمنی و تۆفانی دهورانی
شۆڕش،بههێمهتوتێكۆشانوخهباتیتودهییهكان
مهسهلهی واڵتهكهمان، پێشكهوتنخوازهكانی هێزه و
یاسای كردنی »پهسهند و ئهرزی« »چاكسازی
كرێكاران حقوقی له پشتیوانی ئاستێك تا كه كار«
هێزه ههمهالیهنهی بهرههڵستكاری سهرهڕای بكات،
كۆنهپهرهستودواكهوتووهكان،بهرهوپێشبراوتا
بهئهمڕۆهێشتائیرتجاعنهیتوانیوهئهمدهستكهوتانه،

ههرچهندسنووردارن،وهربگرێتهوه.
تودهی حزبی هوشیارانهی رووبهڕووبوونهوهی
یهكهكانی دوای له یهك پیالنگێڕییه لهگهڵ ئێران
و ئێران شۆڕشی به شكستهێنان بۆ ئیمپریالیزم
به سهبارهت حزبمان هوشدارییهكانی ههروهها
ئهگهریهێرشیسهربازیبۆسهرئێران،وپاشان
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ئێران لهدژیدرێژهیشهڕی و ئاشتی بۆ خهبات
درهوشاوهكانی و گرینگ چاالكییه له عێراق، و
یهكهمی دهسپێكی سااڵنی له حزبهكهمانه. خهباتی
»خرمشهر«  كردنی ئازادی دوای ،١٣٦٠ دهیهی
وراوهدوونانیئهرتهشیموتهجاوزیرژیمیسهدام
حوسێن،كهبهزهبریبههێزیفهرماندهتودهییهكانی
بهدیهات، واڵتهكهمان چهكدارهكانی هێزه ناو
تهبلیغاتی هاواری و هات سهرهڕای حزبهكهمان
بهرزكردنهوهی دهزگاراگهیاندنهكانیحكومهتو
جنگ )جنگ سهركهوتن« تا شهڕ »شهڕ دروشمی
تاپیروزی(لهالیهنخومهینیوبهرپرسانیدیكهی
و غهڵهت دروشمێكی به دروشمهی ئهم رژیم،
كۆتایی پێویستی بیرۆكهی و راگهیاند ناپهسهند
وتووێژ و دانوستان رێگای له شهڕ به خێرا هێنانی
ئاراوه. هێنایه سهدامی موتهجاوزی رژیمی لهگهڵ
بۆچوونه بهم دهسهاڵتدار كۆنهپهرهستانی واڵمی
دروستورێنوێنه،هێرشیوهحشیانهبۆسهرحزبی
لێهاتووترین تودهیئێرانوكوشتاریكۆمهڵێكله

فهرماندهشۆڕشگێڕهكانیئهرتهشیئێرانبوو.
ئازادییه و حقوق خوێناوی و دڕندانه سهركوتی
ههزاران كردنی دهستبهسهر دیمۆكراتیكهكان،
تێكۆشهریئازادیخوازوهێرشیههمهالیهنهبۆسهر
حزبیتودهیئێران،لهبههمهنمانگی١٣٦١،كهبه
وتهی»ریشهری«جهنایهتكار،)بهرپرسیئهوكاتی
كادرهكان، له كهس ههزار ١٠ له زیاتر ئیتالعات(،
تودهی حزبی الیهنگرانی و ئهندامان ههڵسووڕوان،
یاسا لێكهوتهوه،بۆجارێكیتربهپێچهوانهی ئێرانی
ناوخۆییونێونهتهوهییهكان،ئیمكانیفهعالیهتیئازادو
ئاشكرا)یاسایی(لهحزبیكرێكارانیوزهحمهتكێشانی
نیشتمانهكهمانلهناوبردوحاكمیهتیپڕلهكارهساتی
رژیمیدژهخهڵكیوئێستبدادی»والیهتیفهقیه»ی

بهسهرئێرانداداسهپاندوپهرهیپێدا.


هاواڵتیانیبهڕێز!
حهفتاههمین له پێشوازی حاڵێكدا له حزبهكهمان
ساڵڕۆژیپێكهاتنودامهزرانیدهكاتكهواڵتهكهمان
بهرهوڕوویبارودۆخێكیزیاترلهرابردووقهیراناوی
ومایهینیگهرانیبۆتهوه.زیاترلهدوساڵلهكودهتای
ههڵبژاردنیسهرۆككۆماری»وهلیفهقیه»وهاتنه
نژاد« ئهحمهدی »محمود سهرلهنوێی كاری سهر
كراوی دهستنیشان كۆماری سهرۆك پۆستی له
ئهندێشی تاریك و سهركوتكهر هێزه نیزامییهكان،
»تواوهلهویالیهتیمهتهڵهقهیفقیه»تێپهڕدهبێت.
زیاترلهدوساڵهكههێزهئهمنیهتیوسهركوتكهرهكان

سهر دهكهنه هێرش نادانی، و جههل سوپای و
بزووتنهوهیجهماوهریوهگیانهاتوولهبێعهداڵهتی،
بۆ مافخوازانهیزۆرینهیخهڵكیكۆمهڵگا تادهنگی
دهنگی به ههڵبژێردراو حكومهتێكی كردنی جێگیر
خهڵكوپێبهندبهمافهكانیان،خامۆشودابمركێنن.
بۆ خوێناوی و چهكدرانه هێرشی سهرهڕای بهاڵم
ناڕازی جهماوهری پڕشكۆی خۆپیشاندانی سهر
ههروهها و فهقیه، وهلی ههڵبژاردنی كودهتای له
و تێكۆشهر ههزاران كردنی دهستبهسهر سهرهڕای
چاالكیكۆمهاڵیهتیوسهرهڕایدهستبهسهركردنی
ئیسالمی كۆماری پێشووی رێبهرانی له ژمارهیهك
كهههموویانله»یارانینزیكئیمام«بوون،رژیمی
ویالیهتیفهقیهنهیتوانیوهبزووتنهوهیجهماوهریو

چاكسازیخوازانهینیشتمانهكهمانسهركوتبكات.
بردنی لهناو و چاكسازی، بۆ خهبات به درێژهدان
سهرهكی بهربهستێكی وهك فقیه، ویالیهتی رژیمی
بنهڕتی، گۆڕانكارییهكی ههرچهشنه بهرامبهر له
بونیاتنهرانهودیموكراتیك–ئهودروشمهیكهبۆ
یهكهمجارلهالیهنحزبمانهوه،لهنهورۆزی١٣٦٩
سهرهكی و بهرباڵو خواستی بۆته كرایهوه، بهرز
ئازادیخوازهكان، و سیاسی هێزه و كۆمهڵگاكهمان
ئێستبدادی رژیمی نهمانی و مان و چارهنووس و

دهسهاڵتداری،خستۆتهژێرپرسیارهوه.
خهڵكی زۆربهی ریشهداری بێزاری و نهفرهت
لهرژیمیویالیهتیفقیهورێبهرهكهی، واڵتهكهمان
»عهلیخامنهیی«،وایكردووهكهلهئێستاداتهنیا
بهزۆرهملێودهخاڵهتیرۆژلهدوایرۆژزیاتری
فهرماندهكانیهێزیدژهخهڵكیسپایپاسدارانكه
دهستیبهسهرههمووسهرچاوهئهساسیوگرینگی
ئابوورییواڵتهكهمانداگرتووهووقۆرخیكردووه،
مومكینبێت.دژایهتیبهرباڵویبهشێكیبهرچاوله
»حهوزهكانی له تهقلید« »مهراجعی و رۆحانیۆن
علمیه»وزۆربهیئهوكهسانهیكهلهرابردوویهكی
بهئهژمار ئیسالمی نزیكدارێبهرانیسیاسیكۆماری
قۆرخ دهسهاڵتداریهتی و حاكمیهت به دههاتن،
كراویخامنهیی،بنهماڵهوكهسهنزیكهكانی،ههروهها
فهرماندهكانیسپاوهێزهئینتیزامییهكان،دهرخهرو
نیشانهیحهرهكهتیخێراومهترسیداریههنگاونانی
دیكتاتۆری حكومهتێكی بوونی جێگیر بهرهو ئێران

سهربازی،بهرواڵهتمهزههبییه.
رژیم،بهرنامهیهكیرێكخراووبهرباڵویبۆسهركوتی
بهتهواوهتیبزووتنهوهیجهماوهریودهستكهوتهكانی
شێوهی له چاكسازی بۆ تێكۆشان و ههوڵ ساڵ ٨
حكومهتكردنلهئێران)سهردهمیخاتهمی(،ناوهته



بهردهوام هێرشی دهرهێنان. بهكردهوه قۆناغی
سهربهخۆی بزووتنهوهی سهر بۆ ههمهالیهنه و
كرێكارانیواڵتهكهمان،لهپاڵهێرشیبهرباڵوبۆسهر
دڕندانهی سهركوتی و خوێندكارییهكان، رێكخراوه
چاالكییهسیاسی–كۆمهاڵیهتییهكانیژنانیواڵتهكهمان
و رهخنهگرهكان رۆژنامه داخستنی ههروهها و
رۆژنامهنووسانی و نووسهران ژێرگوشاری خستنه
بیرجیاواز،بهندكردنوزیندانیكردنو»حهسری
كۆمهاڵیهتی كهسایهتییه له ژمارهیهك خانهگی«
كهڕوبی، و موسهوی لهوانه واڵت، سیاسییهكانی –
سهرۆك ههڵبژاردنی دهیهمی دهورهی پاڵێوراوانی
له ناڕهزایهتی بزووتنهوهی رێبهرانی له و كۆماری
دژیكودهتایههڵبژاردنبهدهستی»وهلیفهقیه«،
داسهپاندنی بۆ داڕێژراو بهرنامهیهكی له بهشێكن
پێگهیئیرتجاعوگهڕاندنهوهیرهوتیگۆڕانكارییهكانی

نیشتمانهكهمانبۆسااڵنیدهیهی١٣٦٠.
ههڵبژاردنی بهڕێوهچوونی جهریانی له ئێمه حزبی
سهرۆككۆماریلهساڵی١٣٨٤،بهلهبهرچاوگرتنی
بزووتنهوهی له ههڕهشهی كه مهترسیانهی ئهو
یهكخستنی دهكرد، واڵتهكهمان پێشكهوتنخوازانهی
چاالكییهكان)ئێتحادیعهمهل(وههوڵدانبۆشكست
هێنانبهبهرنامهكانیئیرتجاع،بانگهێشتكرد.ئهم
ههواڵنهبهداخهوهلهكهشوههوایناسالمیسیاسی
بهرزكردنهوهیكۆمهڵێكدروشمی نهوژمی له و
هێزهسیاسی له ژمارهیهك بینانهی ناواقیع و توند
له نهكردن پشتیوانی و ئێران كۆمهاڵیهتییهكانی –
سهرۆك ههڵبژاردنی له »معین« دكتور نامزهدی
كۆماری،وههروههاكاتبهفیڕۆدانوناكارامهیی
بهڕێوهبردنی هێزهچاكسازیخوازهكانكهجڵهوی
دهوڵهتیئهوكاتیانلهدهستدابوو،جێبهجێنهكرا،
بۆ گهوره ههنگاوێكی توانیان ئیرتجاع هێزهكانی و
كۆمهڵگادا بهسهر خۆیان بهرنامهكانی چهسپاندنی
بۆدرێژهدان ودژوار ئاستهم ودۆخێكی ههڵبگرن
به كه رهوتێك بهێنن، پێك چاكسازی رهوتی به
وهڕێخستنیكودهتایههڵبژاردنیسهرۆككۆماری
خۆردادمانگ)جۆزهردان(ی١٣٨٨وپێشێلكردنی
تازهی مانایهكی واڵتهكهمان، هاواڵتیانی دهنگهكانی
فهقیه ویالیهتی لهرژیمی بهوشهی»ههڵبژاردن«

بهخشی.
و نژاد ئهحمهدی دهوڵهتی دهورانی له ئهوهیكه
سێ ههر )انحصاری( قورخكارانهی دهستی گرتنه
كردن جێبهجێ و داد یاسادانان، دهسهاڵتی: قوهی
)قوایمقننه،قضاییومجریه(لهالیهنئیرتجاعهوه
داهاتووی كه گهورهیه كارهساتێكی روویداوه،

بهرهوڕووی دواتری نهوهكانی و نیشتمانهكهمان
مهترسیگهلێكیجیدیكردووهتهوه.

و زیانبهخش سیاسهتی زنجیرهیك بهڕێوهبردنی
ئابووری بوارهكانی له نیشتمانی دژه وێرانكهرانهی
-كۆمهاڵیهتیبهمهبهستیدابینكردنوپاراستنی
ئیداری سهرمایهدارانی گهوره بهرژهوهندییهكانی
سامناكی پهرهسهندنی تیجاری، )بوروكراتیك(،
فهقروههژاری،بهشێوهیككهدهتوانینبڵێینله
مێژوویواڵتهكهماندابێوێنهیه،ههروههادرێژهی
سیاسهتیههرچیزیاترخسووسیكردنیكارخانهكان
وناوهندهكانیبهرههمهێنانیواڵتو»تعدیلنیروی
انسانی«)كهلهئهساسدابهڕێوهبردنیئهمسیاسهته
بێكار و دهركردن كار لهسهر له جگه نییه هیچ
كردنیبهشێكیبهرچاولهكرێكارانوزهحمهتكێشانی
گۆڕانكاری بۆ ههوڵدان ههروهها واڵتهكهمان(.
رابردووی له زیاتر كردنی پێشێل و كار یاسای له
تهنانهت ئهمهش زهحمهتكێشان. و كرێكاران مافی
تهبلیغاتییهكانی بهڵێنه و ئیدیعاكان پێچهوانهی به
دا ههڵبژاردن كاتی له كه نژاد«ه، »ئهحمهدی
بهسهر نهوت« پارهی كردنی »دابهش دروشمی
ههروهها كردبوهوه، بهرز زهحمهتكێشانی سهر
بهڕێوهبردنی و كایه هێنانه دووباره له باسكردن
سیاسهتی»پااڵوتن«لهزانكۆوئیدارهكانیواڵت،كه
لهدهیهی١٣٦٠دابهڕێوهدهبرا.)ولهژێرگوشاری

جهماوهردارهتكرایهوه(.
و خهڵكی دژه دهوڵهتێكی واقیعی سیمای ئهمانهن
كپ و دڕندانه كردنی سهركوت كه ئازادی دژه
كردنودامركاندنیههرچهشنهدهنگێكینهیاریله

نیشتمانهكهمانداكردۆتهئامانجیخۆی.

هاواڵتیانیبهڕێز!
بێعهداڵهتیبێوێنه،فهقروههژاریلهپاڵگوشاری
كهمهرشكێنیئابووریوخهفهقانیلهڕادهبهدهر،به
گشتیدۆخێكیلهتاقهتبهدهریبۆزۆربهیخهڵكی
واڵتهكهمانوتهنانهتبهشێكلههێزهكانیناوهوهو

دهوروبهریحاكمیهتخولقاندووه.
تێكههڵچوونهكان و ناكۆكییهكان بوونهوهی چڕتر
لهگهڵدهوڵهتیئهحمهدینژاد،بهڕێوهبردنیمانۆڕی
ههروهها و مهجلیس »انتخابات«ی ههڵبژاردن
»انتخابات«یسهرۆككۆماریكهكۆتاییدهوڵهتی
نهفرهتلێكراوی»ئهحمهدینژاد«ه،دهرفهتگهلێكی
تازهیبۆرێكخستنیسهرلهنوێیپهرهپێدانیتێكۆشان
لهدژیرژیمی»ویالیهتیفقیه»پێكهێناوهكهدهبێ
وهها له لێوهربگیردرێت. كهڵكیان هوشیاریهوه به
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بارودۆخێكدا،واڵتهكهمان،زیاترلهرابردوو،پێویستی
بهحهرهكهتییهكگرتووانه،بهرباڵو،ورێكخراولهدژی
ئهو نیشتمانهكهمانه. بهسهر زاڵ دیكتاتۆری رژیمی
رۆژههاڵتی واڵتانی كه ئازادیخوازانهیهی بزووتنهوه
ناوهڕاستیلهمانگهكانیرابردوودالهبهرگرتووهو
رووخانیژمارهیهكلهحكومهتهئیستبدادیودژه
حوسنی حكومهتی لهوانه: ناوچهكه نیشتمانییهكانی
موبارهكلهمیسرورژیمی»تونس«یلێكهوتهوه،
دهریخستكهبهحهرهكهتیرێكخراوهییسهرجهم
بهشداری تایبهت به و كۆمهاڵیهتییهكان، هێزه
بههێزیچینیكرێكاروزهحمهتكێشانلهمرهوتهدا،
قبوڵی و حاكم ئیرتجاعی به پاشهكشێ دهتوانرێت
جهماوهری بزووتنهوهی داخوازییهكانی و ویست
بكرێت.ئهمهپێویستیهكهكهبزووتنهوهیجهماوهری
بۆ و بردووه رهنجی نهبوونی له نیشتمانهكهمان،
و هێز ههموو به دهبێ پێویستیه، بهم واڵمدانهوه

توانامانهوهههستین.
هاوڕێیان،ئهندامان،الیهنگران،ودۆستانیحزب!

نهبهردوتێكۆشانیحهفتاساڵهیحزبیتودهیئێران
و پاڵپشتی به نشێوهكانیهوه، و ههوراز ههموو به
ههوڵیماندوونهناسانهیئێوهمومكینبووهودهبێت.
پێشتروههروههالهسااڵنی لهماوهیحهفتاساڵی
ئهخیردا،ئهندامانوالیهنگرانیحزبمان،بهرهوڕووی
لهناوبردنی بۆ ئیرتجاع جۆراوجۆرهكانی پیالنگێڕییه
بهرهوڕوو و نهبهرد لهم و بوونهتهوه، حزبهكهیان
شانازی و فهخر له پڕ ئااڵی دژوارهدا، بوونهوه
حزبیكرێكارانوزهحمهتكێشانینیشتمانهكهمانیانتا

ئێستاشبهدرهوشاوهییراگرتووه.
شكستیئیرتجاعبۆلهناوبردنیحزبیتودهیئێرانبه
مانایكۆتاییپیالنگێڕییوفریوكاریرژیمنییه.رژیمی
ئیستبدادیحاكمههروهكرابردووحزبیتودهی
ئێرانبهدوژمنیسهرهكیبهرنامهدژهنیشتمانیو
دژهخهڵكییهكانیخۆیدهزانێتوبهردهوامههموو
ههوڵوكۆششیخۆیبهمهبهستیگورزلێدانله
ریزهكانیحزبمانبهكاردههێنێت.كوشتنیسهدان
ههروهها رێبهران، لێهاتووهكان، كادره له كهس
كهسایهتییهكۆمهاڵیهتی-سیاسیوفهرههنگییهكانی
حزبمانلهجهریانیكارهساتیمیللی)ساڵی١٣٦٧ی
ههزاران بهختكردنی گیان بووههۆی كه ههتاوی(،
مهبهستی به پیالنگێڕی ههروهها سیاسی، زیندانی
به پێكردن باڵوه بۆ ههوڵدان و سازی« »حزب
ئهندامانوالیهنگرانوكهلێنخستنهناوریزهكانی
كۆششی و ههوڵ له بوون بهشێك تهنیا حزبمان،
ریشهكانی« كردنی »بنبڕ مهبهستی به حاكمیهت

حزبلهكۆمهڵگاكهمان،كهتابهئهمڕۆشئهمپیالنه
ههروابهردهوامه.

له»هێنانهسهرشاشهیتهلهویزیۆن«یقوربانییهكانی
مێژوو كردنی ئێعتبار بێ مهبهستی به ئهشكهنجه
ئێران، تودهی حزبی تێكۆشانهكانی و خهبات و
چاوهدێری ژێر له نووسین« »بیرهوهری تا
سهدان و دهیان كردنی بهرپا ئهشكهنجهكهران،
كردنه هێرش بۆ جۆربهجۆر تهبلیغی دهزگای
و حزبمان، خهباتكارانهی – سیاسی بهرنامهی سهر
»رێبهرتاشیدهزگائهمنیهتییهكان،هیچكاملهمپیالنانه،
سهرهڕایههمووئهوسهختیوبهربهستانهیلهسهر
رێگایچاالكیحزبماندایناوه،نهیانتوانیوهخهباتو
دهستپێڕاگهیشتن بۆ ئێران تودهی حزبی تێكۆشانی
چینی بهنرخهكانی و بهرز ئامانجه و ئارمان به
كرێكاریئێران،پهكبخهن.چاپوباڵوبوونهوهی
ئۆرگانی »نامهمردم«، بهردهوامی و پێك و رێك
كومیتهیناوهندیحزبیتودهیئێران،بهڕێوهبردنی
له حزب، پێنجهمی و چوارهم، سێههم، كۆنگرهكانی
دژوارترینههلومهرجدا،ونفوزیبهرباڵوورووله
خهباتگێڕانهی بهرنامهی و ئهندێشهكان بوونی زیاد
سیاسییهكانی و كۆمهاڵیهتی هێزه نێو له حزبمان
واڵت،دهرخهرونیشانهیدرێژهیژیانیپڕسهمهر
و خهڵك( )كۆمهاڵنی »توده»ها حزبی بهنرخی و

شكستیبهرنامهكانیئیرتجاعوئیمپریالیزمه.
هێرشی پاش ئهخیردا، دهیهكانی له حزبهكهمان،
بهرباڵووخوێناویرژیمیكۆماریئیسالمی،بهرهڕووی
كۆمۆنیستی و كرێكاری بزووتنهوهی قهیرانهكانی
جیهانوههرهسهێنانیواڵتانیسوسیالیستیلهدهیهی
٨٠یسهدهیرابردوووهێرشیبهرباڵوورووله
زیادبوونیتهبلیغاتی–ئیمپریالیزمیجیهانیلهدژی
بزووتنهوهیجیهانیكرێكاریوكۆمۆنیستیبۆتهوه،
ههربۆیهدهتوانینبڵێین:دژوارترینتاقیكردنهوهی

مێژووییخۆیبهسهربهرزیهوهتێپهڕكردووه.
تودهی حزبی دامهزرانی ساڵڕۆژی حهفتاههمین له
ئێران،وێڕایرێزگرتنویادكردنهوهلهدهیانههزار
گیانبهختكردوویتودهیی،بهشایستهیدهزانینكه
لهگهڵخهباتیقارهمانانهومهزنیئهوانداپهیماننوێ
كهینهوهورایبگهیهنین:»حزبیتودهیئێران:حزبی
واڵتهكهمان، ههژارانی و زهحمهتكێشان كرێكاران،
و الوان حزبی ئازادیخواز، و خهباتكار ژنانی حزبی
نووسهران خوێندكارانیخهباتكار،حزبیروناكبیران،
وهۆنهرمهندانیپێشڕهووحزبیئهفسهرانیواڵت
سهرجهم لهگهڵ له بهردهوام ئازادیخواز و پارێز
ئازادیخوازانوهێزهنیشتمانیوپێشكهوتنخوازهكانی
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واڵتهكهمانبۆبنبڕكردنیئێستبدادوجێگیركردنی
ئازادی،سهربهخۆیی،وعهداڵهتیكۆمهاڵیهتیدرێژه
بهخهباتیمێژووییخۆیدهداتوههمووههوڵو
ئیمكاناتیخۆیلهپێناودهستپێڕاگهیشتنبهمئارمان

وئامانجهبهرزوبهنرخانه،بهكاردهبات.
خهباتدرێژهیههیه،وئایندهتهعهلوقیبهگهلو
ئهوهێزهنیشتمانیوئازادیخوازانهیهكهشانبهشانی
داخوازییهكانی و ویست بهدهستهێنانی بۆ و خهڵك

بزووتنهوهیجهماوهری،تێدهكۆشن!

بیرهوهرییه و یاد بۆ شۆڕشگێڕانه رێزی و ساڵو
درهوشاوهكانیگیانبهختكردووانیتودهییوسهرجهم
و سهربهخۆیی، ئازادی، رێگای بهختكردووانی گیان

عهداڵهتلهنیشتمانهكهمان!
پیرۆزبێتحهفتاههمینساڵڕۆژیدامهزرانیحزبی

تودهیئێران!

دژه یهكگرتووی بهرهی بنیاتنانی بهرهو پێكهوه
فهقیه، ویالیهتی رژیمی بردنی لهناو بۆ دیكتاتۆری،
عهداڵهتی و سهربهخۆیی، ئازادی، كردنی جێگیر و

كۆمهاڵیهتی!

كومیتهیناوهندیحزبیتودهیئێران
4یمێهرمانگی139٠

پیرۆزبێتحهفتاههمینساڵرۆژیدامهزرانیحزبیتودهیئێران
حزبیچینیكرێكاریئێران!
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مهراسمیپڕشكۆیحهفتاههمینساڵرۆژیدامهزرانیحزبیتودهیئێران
لهبریتانیا

حزبی دامهزرانی ساڵڕۆژی حهفتاههمین بۆنهی به
تودهیئێران،مهراسمێكیپڕشكۆلههۆڵیشارهوانی
بهشداری به )بریتانیا( لهندهن »هومرئێسمیت«ی
دۆستانی و الیهنگران و ئهندامان له كهس سهدان
حزبمانوههروههاژمارهیهكلهنوێنهرانیحزبو

رهوتهسیاسییهكانیئێرانوجیهانبهڕێوهچوو.
تودهی حزبی چوارهمی سرودی به مهراسیمهكه
ئێراندهستیپێكرد.بهشداربووانبهبیستنیسرودی
حزبمان،بهمهبهستیرێزگرتنلهحهفتاساڵخهبات
وتێكۆشانیبێوچانوكاریگهریپڕدهستكهوتیحزبی
تودهیئێران،ههستانهسهرپێوبهمشێوهههستی
كرێكارانی چینی حزبی ههمبهر له خۆیان دهرونی

ئێراندهربڕی.

ئێران، تودهی حزبی دامهزرانی بهسهر ساڵ حهفتا
حزبیزهحمهتكێشانیواڵتهكهمانتێپهڕی.تودهییهكان
حهفتاساڵهبهوپهڕیلهخۆبردووییهوهبۆدهستهبهر
سهربهخۆیی و ئازادی بۆ گهل، مافهكانی كردنی
دادپهروهرانهی سیستمێكی دامهزرانی و واڵت
كردنی رزگار بۆ كۆمهاڵیهتی، و ئابووری سیاسی،
و ئێستعمار بهندی و كۆت له نیشتمانهكهمان

چهوسانهوهتێدهكۆشن.
بهشایهتیدۆستودوژمن،حزبیتودهیئێرانله
نهبهردوخهباتیچارهنووسسازوسهركهوتنهكان
حهفتا له ئێران گهالنی گهورهكانی دهستكهوته و
و بینیوه ههڵنهگری حاشا رۆڵێكی رابردوودا، ساڵی
وێڕایدهیانساڵسهركوتیبێبهزهییانهوخوێناوی،
ههرجارهوبههێزتروبهئهزموونترلهپێش،سهری
بهرزكردووهتهوهودرێژهیبهخهباتوتێكۆشانی

خۆیداوه.
بهڵێحزبیتودهیئێرانئهوحزبهتێكۆشهرهیهكه
نهسهركوتیدڕندانهیرژیمیپاشهیهتیونههێرشه
یهكلهدواییهكهكانیرژیمیویالیهتیفهقیهونه
پیالنهجۆربهجۆرهكانیواڵتانیئیمپریالیستیبۆلهناو

بردنی،سهركهوتوونهبوون.

مهراسمهكه بهڕێوهبهری حزب، سرودی دوای
بانگهێشتیهاوڕێ»روكنهدینخوسرهوی«)یهكێك
ئێران(ی تهئاتری دهرهێنهرانی ترین بهناوبانگ له
كردبۆخوێندنهوهیپهیامیهاوڕێ»عهلیخاوهری«

سكرتێریپێشوویحزبیتودهیئێران.
پهیامهكهیهاوڕێ»عهلیخاوهری«وهبیرهێنهرهوهی
»كهشوههواییهكهمینرۆژهكانومانگهكانیله
دایكبوونیحزبمانوخهباتوتێكۆشانیبۆمانهوه
وخزمهتكردنبهكۆمهاڵنیكاروزهحمهتبوو.

هاوڕێخاوهریباسیلهپێشوازیبێوێنهیكرێكاران،
ژنان،الوانوخوێندكارانلهحزبیتودهیئێرانو
حزبمان حاشاههڵنهگرهكانی كاریگهرییه و خزمهت
لهسهركۆمهڵگایواڵتهكهماندهكردوبهبانگهێشتی
بهشداربووانیمهراسمیهكهبه»دهقیقهیهكبێدهنگی«
بۆرێزگرتنلهیادیسهرجهمگیانبهختكردوانیرێگای
ئازادی،سهربهخۆییوعهداڵهتیكۆمهاڵیهتیكۆتایی

بهپهیامهكهیهێنا.
بهجێ مهبهستی به بهشداربوو، هاوڕێیانی
سهر ههستانه بێدهنگی« »دهقیقهیهك هێنانی
پێداگری حاڵدا لهههمان و پهژاره و خهم پێ.
كه دهكهوت، بهرچاو بهشداربوواندا سیمای له
ههزار دهیان پرشنگداری یادی وهبیرهێنهرهوهی
ههزاران و لهخۆبردوو، و تێكۆشهر ئینسانی
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قارهمانلهچهشنی»سیامهك«هكان،»روزبه»كان،
»وارتان«هكان،»تیزابی«یهكان،»حیكمهت«جووهكان،
»مێهرهگان«هكان،»سیمینفهردین«هكان،»حوسێن
پورشیرازی«یهكانو»عهلیشناسای«یهكانو»كهی
مهنش«هكانو»رهزاشهڵتوكی«یهكانوهتدبوو.
گهلدا بهرزهكانی ئامانجه بهدیهاتنی رێگای له كه

گیانیخۆیانبهختكردبوو.

بهكۆتاییهاتنیدهقیقهیهكبێدهنگی،نۆبهیهاوڕێ
كۆمۆنیستی حزبی سكرتێری شیلید« گرین »بیل
بریتانیابوو،كهرێزوساڵویگهرموكۆمۆنیستی،
بهشداربووان به پێشكهش بریتانیایی هاوڕێیانی

بكات.
سكرتێریحزبیكۆمۆنیستیبریتانیا،لهپهیامهكهیدا
دهستێوهردانهكانی درێژخایهنی مێژووی له باسی
ئیمپریالیزمیبریتانیالهئێرانكردووێڕایئاماژهبه
كودهتاینهنگینی٢٨یموردادی١٣٣٢،كهبهوتهی
ئهویهكێكلهئامانجهسهرهكییهكانیئهوكودهتایه
لهناوبردنیحزبیتودهیئێرانبوو،ستایشیخهبات

وتێكۆشانیقارهمانانهیتودهییهكانیكرد.
وێڕای قسهكانیدا تری شوێنێكی له »بیل« هاوڕێ
له ئیمپریالیزم دهستێوهردانی سیاسهتی به ئاماژه
و لیبی واڵتی لهوانه تر، واڵتانی ناوخۆی كاروباری
كوشتاریبیڕهحمانهیدانیشتووانیشاری»سێرت«
لهرۆژانیئهخیردا،بهبهڵێنیپتهوكردنیهاوپشتی
له ئێران گهالنی قارهمانانهی تێكۆشانی و خهبات
دژیرژیمیستهمكاریكۆماریئیسالمیكۆتاییبه

وتهكانیخۆیهێنا.
عهلی« »سهالم هاوڕێ مهراسمهكهدا، درێژهی له
عێراق شیوعی حزبی ناوهندی كومیتهی ئهندامی
حزبه، ئهو نێونهتهوهییهكانی پێوهندییه بهرپرسی و

بهمجۆرهوتهكانوههروههاپهیامیحزبیشیوعی
عێراقیئاراستهكرد:

ساڵوورێزیخۆموشیوعییهكانیعێراقپێشكهشبه
هاوڕێیانیحزبیتودهیئێراندهكهم.

بێگومانخهباتوتێكۆشانیقارهمانانهیتودهییهكان،
بۆته روزبه» »خوسرهو شههید هاوڕێی لهوانه
حزبی جیهان. كۆمۆنیستی تێكۆشهرانی سهرمهشقی
شیوعیعێراقشانازیبهپێوهندییهكانیخۆیلهگهڵ

حزبیتودهیئێراندهكات.
هاوڕێسهالموێڕایئاماژهبهپێشینهیدوورودرێژی
خهباتلهدژیرژیمهدیكتاتۆرهكانیعێراقوئێران
وههروههائاماژهبهوراستیهیهكهكۆمۆنیستییهكانی
دژی له یهكگرتووانه ریزێكی له ئێران و عێراق
تێكۆشانیا شهڕیئێرانوعێراقبۆسوڵحوئاشتی،
شهرایتی و ههلومهرج سهر خسته تیشكی دهكرد،
پێشكهوتنخوازهكانی هێزه و گهل خهباتی دژواری
عێراقورۆڵیكۆمۆنیستهكانیئهوواڵتهلهخهبات
ئازادیوچوونهدهرهوهی بهمهبهستیوهدیهاتنی

هێزهكانیئهمریكالهعێراق.

هاوڕێسهالملهكۆتاییوتهبهنرخودڵخۆشكهرهكانیدا
حزبی له عێراقی هاوڕێیانی خهباتگێڕانهی پشتیوانی

تودهیئێرانراگهیاند.
لهدرێژهیمهراسیمهكهداهاوڕێ»تورانهیمهتی«
فهدائیانی سازمانی مهركهزی شۆڕای ئهندامی
نرخاندنی بهرز وێڕای )ئهكسهریهت( ئێران خهڵكی
پهیامی ئێران، تودهی حزبی دامهزرانی ساڵڕۆژی

شۆرایمهركهزیئهوسازمانهیپێشكهشكرد.
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»هاوڕێتوران«رایگهیاند:
لێژنهیسیاسی–ئیجراییسازمانیفهداییانی

خهڵكیئێران)ئهكسهریهت(پیرۆزباییحهفتاههمین
ئاراستهی ئێران تودهی ساڵڕۆژیدامهزرانیحزبی
له ماندوونهناسانه تودهییهكان،كه سهرجهم و ئێوه
ناوخۆودهرهوهیواڵتبۆرزگارینیشتمانهكانله
بۆ و حاكم غارهتگهری نیزامی و ئێستبداد سوڵتهی
وهدیهاتنیئازادی،دیمۆكراسی،عهداڵهتیكۆمهاڵیهتی
وسوسیالیزمتێدهكۆشن،دهكات.وهیوایسهركهوتن
بۆتودهییهكانلهمخهباتوتێكۆشانهدادهخوازێ.

هاوڕێتورانلهبهشێكیدیكهیوتهكانیدائاماژهی
ئێران تودهی حزبی پێشدهستی و پیشاههنگی به
ئهندێشهی ناساندنی و »فهرههنگسازی بواری له
پیرۆزبایی كردنهوهی دووپات به و كرد پێشڕهو«
تودهی حزبی دامهزرانی ساڵڕۆژی حهفتاههمین

ئێرانكۆتاییبهوتهكانیهێنا.

»فهرهیدون هاوڕێ مهراسمهكهدا، درێژهی له
كوردستان دیمۆكراتی حزبی نوێنهری مهعروفی«،
بۆنهی به »حدك«ی پیرۆزبایی پهیامی )حدك(،
تودهی حزبی دامهزرانی ساڵڕۆژی حهفتاههمین

ئێران،ئاراستهیبهشداربووانكرد.
حهفتاههمین پیرۆزبایی وێڕای فهرهیدون هاوڕێ
ئاماژه و ئێران تودهی حزبی دامهزرانی ساڵرۆژی
كه خواست هیوای حزبمان، تێكۆشانی و خهبات به
هێزهپێشكهوتنخوازهكانیئێرانشانبهشانییهك
لهدژیرژیمیدیكتاتۆریحاكمدرێژهبهخهباتو

تێكۆشانیخۆیانبدهن.
بهڕێز قسهكانی دوای مهراسمهكه بهڕێوهبهری
فهرهیدونرایگهیاند،لهالیهنههریهكلهفیرقهی
دیمۆكراتیئازهربایجانوتێكۆشهریگهلیعهرهب
سهرۆكی تۆرف« بهنی عهزیزی »یوسف بهڕێز
»ناوهندیخهباتلهدژیرهگهزپهرهستیوعهرهب
كردبوو، بهشداری مهراسمهكهدا له كه دوژمنی«،
پهیامیپیرۆزباییحهفتاههمینساڵڕۆژیدامهزرانی

حزبیتودهیئێرانیپێگهیشتووه.
پهیامانه،هاوڕێی»ئێلێنیگروپاناجیوتی« ئهم دوای
سهرنج وتارێكی یونان كۆمۆنیستی حزبی نوێنهری
پێوهندییه به سهبارهت گوڕی و گهرم و راكێش
لهمێژینهكانیحزبیتودهیئێرانوحزبیكۆمۆنیستی

یونانپێشكهشكرد.
تیشكی دا وتهكانی درێژهی له »ئێلێنی« هاوڕێ
خستهسهرئهوقهیرانهههمهالیهنهیكهبهرهوڕووی
سیستمیسهرمایهداریلهئوروپاولهسهرتاسهری
راگهیاندنی به »ئێلێنی« هاوڕێ بۆتهوه. جیهان
هاوپشتیوحیمایهتیكۆمۆنیستهكانییونانلهحزبی

تودهیئێرانكۆتاییبهقسهكانیهێنا.
كومیتهی نوێنهری ئهلشێخ« »رهشید هاوڕێ
ناوهندیحزبیكۆمۆنیستیسودانوێڕایپیرۆزبایی
حهفتاساڵهیدامهزرانیحزبیتودهیئێرانئاماژهی
بۆ نژاد« »ئهحمهدی دواییانهی ئهم سهفهری به
ئهوواڵتهوهاوكارییهنیزامی–ئهمنیهتییهكانیدوو
رژیمیدژهخهڵكیئێرانوسودانكردولهكۆتایی
سودانی كۆمۆنیستهكانی هاودهنگی و هاوپشتی دا

لهگهڵحزبیتودهیئێرانراگهیاند.
بهرپرسی عهبدۆڵاڵ« »حهیدهر هاوڕێ دواتر
پێوهندییهنێونهتهوهییهكانی»بهرهیرزگایخوازی
بهحرهین«وتهكانیخۆیدهستپێكردووێڕایئاماژه
بهرۆڵوتێكۆشانیكاریگهریحزبیتودهیئێران،
گهلی دژواری خهباتی و تێكۆشان باسی وردی به
بهحرهینلهدژیرژیمیئێستبدادیئهوواڵتهكرد.
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هاوپشتی راگهیاندنی به عهبدۆڵاڵ حهیدهر هاوڕێ 
لهگهڵحزبیتودهیئێرانوخهباتیگهالنیئێرانبه
بهرزكردنهوهیدروشمی»بروخێرژیمیویالیهتی

فهقیه»لهئێران،كۆتاییبهقسهكانیهێنا.
دیفاع كومیتهی »نوئێلهریس«،سهرۆكی هاوڕێ
كهسایهتی و )كۆدیر( ئێران خهڵكی مافهكانی له
دوایین بریتانیا، سهندیكایی بزووتنهوهی ناسراوی
وێڕای مهراسمهكهدا بهشهی لهم كه بوو كهس
حزبی دامهزرانی ساڵڕۆژی حهفتاههمین پیرۆزبایی
بهرچاوی خهباتی نرخاندنی بهرز و ئێران تودهی
دیفاع پێناو له ئهخیردا دهیهكانی له تودهییهكان
ئێران، زیندانیانیسیاسی ئازادی و مافیمرۆڤ له
رایگهیاند::كۆدیر«بهپشتبهستنبهبزووتنهوهی
سهندیكاییلهبریتانیا،بهردهوامدهبێتلهدیفاعله
بێ و دهستبهجێ ئازادی و ئێران خهڵكی مافهكانی

قهیدوشهرتیزیندانیانیسیاسیئێران.
بهشداریكردنینوێنهرانیحزبیكۆمۆنیستیقبرس
نوێنهرانی بهنگالدش، كۆمۆنیستی حزبی و )ئهكل(
دیمۆكراتهكانی و كۆمۆنیست الیهنه و حزب
واڵتانیجۆربهجۆریجیهانلهممهراسیمهدا،هێمای
ساڵڕۆژی حهفتاههمین جێژنی ئهنترناسیونالیستی

دامهزرانیحزبیتودهیئێرانیدهخستهبهرچاو.
وتارخوێندنهوهی و پهیام كردنی ئاراسته له جیا
بهرنامهی چهندین الیهنهكان، و حزب نوێنهرانی
هونهریلهالیهنهۆنهرمهندانوگروپههونهرییه

بهشداربووهكانهوهپێشكهشكران.
هاوڕێ»لیزپاین«ئهندامیكهمتهبیسیاسیحزبی
كۆمۆنیستیبریتانیاپارچهشێعرێكیله»پابلۆنێرۆدا«

)شاعیریبهناوبانگیشیلی(،پێشكهشكرد.
هونهرمهندیالووبههرهمهندیئێرانی»سارا«به
شۆڕشگێڕانهی موزیكی پارچه چهند پیانۆ، ژهندنی

ئێرانیپێشكهشكرد.
شێعری پارچه خوسرهوی« »روكنهدین هاوڕێ
مهزنی شاعێری هۆنراوهی ئازادی« »هاواری
پارچه ههروهها و یهزدی« »فهروخی واڵتهكهمان
شێعری»بهگلگشتجوانانیادمارازندهداریدای

رفیقان«،یهكێكلههونراوهبهنرخهكانی»محهممهد
زوههری«شاعێریبهناوبانگیتودهییپێشكهشبه

بهشداربووانكرد.
مهتر« و »كهتر سوننهتی شانۆگهری دواتر
هونهرمهندی الیهن له رهعیهت( و )دهسهاڵتدار
پێشكهش »عهبدولمهلكی« واڵتهكهمان بهناوبانگی

كرا.

هاوڕێ یادی به موزیكێك پارچه دا كۆتایی له
»چێگیڤارا«لهالیهنگروپیهونهری»ئهمریكای
التین«هوهپێشكهشكراكهبهرهوڕوویپێشوازیپڕ

لهههستیبهشداربووانبووهوه.
سرودی ئهنترناسیوناڵ سرودی به مهراسیمهكه
و زهحمهتكێشان و كرێكاران جیهانی هاوپشتی

خهباتكارانیكۆمۆنیستكۆتاییپێهات.
خهباتوتێكۆشانیدرێژهیههیهو

حزبیتودهیئێرانههروهكرابردوودرێژهبهخهباتی
پڕلهحیماسهیخۆیدهدات.

حزبی دامهزرانی ساڵڕۆژی حهفتاههمین بێت پیرۆز
تودهیئێران،حزبیچینیكرێكارانیئێران.

                ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

كازیوهبهدۆستانوهاوڕێكانتانبناسێنن!
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                                  ههردهمێنم

منکێوێکیبهردیخارام،
بوموههموههردهمێنم،
ئهگهرتۆفانیشههلبستێ،

شهپۆلیوهککێوبهرزهوهبێ،
گهربروسکهوهکوقهمچی،
لهعاسمانهوبێتهخوارێ،

سهرسینگمشهقارشهقارکا،
کاتێکتۆفاندهنیشێتهو،
شهپۆلهکاندادهمرکێن،

عاسمانێکیپیرۆزهیی،
لهسهردنیادهدرهوشێتهو،

رفيقشهيددكترعليگالويژ
ئهوساچاوتپێمدهکهوێ:
پامبهعهرزهوداکوتاوهو،
سهرملهههوراندهساوم،
ئهوکێوهمنموههرماوم،
شاخیبهردمنهفهوتاوم،

ئهمنرۆژم–رۆژیگهشیپاشبارانم،
ملوێنکیکۆلکهزڕینهملهملدایه،

ههرهرنگێکی،لهمێژویمنکتێبێکه:
رهنگیسهوزیئهوخاکهیه،

واتهبیعهتههموشتێکیپێداوه،
بهاڵمئهوهیتێیداههیه،

پاکیبهتااڵنبراوه.
رهنگیزهردی–رهنگیروخساریدایکمه،

والهبنباریمهینهتا،سووریگۆناکهیچڕژاوه،
رهنگیئاڵی–ئهوخوێنهیهوابۆئازادیرژاوه،

ئهمنرۆژم-رۆژیگهشیپاشبارانم،
ههورێکیچڵکنیبۆرین،دهتوانێپێشملێبگرێ.

بهاڵملهپشتئهوههورهشدا،
عالهمدهزانێمنههرههم.

عهلیگهالوێژ)ئاگری(
تاراوگهیالیپتزیگ،ئهلمان–13٥٠یههتاوی.

) هاوڕێ  دكتۆرعه لی گه الوێژ رۆژنامه  نووس، توێژر،ئابووریناس و ئه ندامی كومیته ی ناوه ندی حزبی توده ی ئێران له  
ساڵێ 1363 له  زیندانی ئوین له  ژێر ئه شكنجه ی جه الده كانی خومه ینی دا شهید بوو. 
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خهباتیماندوونهناسانهیژنانلهدژیههاڵواردنیجنسیهتیونابهرابهریكۆمهاڵیهتی

رژیمیویالیهتیفهقیهلهبهرنامهئیرتجاعیودژه
و كۆنتڕۆڵ بۆ تایبهتی جێگایهكی خۆیدا ژنهكانی
سهركوتكردنیبزووتهوهیژنانتهرخانكردووه.
لهمبهرنامانهداههوڵدهدرێتدژایهتیلهههمبهر
ههاڵواردنیجنسیهتیوسیاسهتهكۆنهپهرهستانهكانی
ژنانی خواستی و خهبات به تهنیا ئیسالمی، كۆماری
چینوتوێژهدهوڵهمهندومامناوهندهكانیكۆمهڵگا
بناسرێتكههیچزانیارییهكیانلهنیازوپێویستییهكانی
ژنانیزهحمهتكێشنییهوئهوخهموگرفتانهیكه
ژنانیزهحمهتكێشبهدهستیهوهدهناڵێنن،ئهوانلێی
بێخهبهرن.لهمبارهوهلهماوهیحهفتهكانیئهخیردا
به سهبارهت ههدهفمهند تهبلیغاتی لهگهڵ هاوكات
ههندێكگۆڕانكاریلهالیحهی»پشتیوانیلهبنهماڵه»
لهكومیسیونیقهزاییمهجلیس،باسلهگهاڵڵهگهلێك
سهرپهرستی ژنانی له پشتیوانی بۆ كه دهكرێت
توێژه و چین ژنانی و گوندنشین ژنانی خانهواده،

ههژارهكانیكۆمهڵگاداڕێژراوهوئامادهكراوه.
»كۆمهاڵیهتی كومیسیونی سهرهتا لهمبارهوه
تهبلیغاتیدا، بهتهنیا كردهوهیهكی له مهجلیس«
تێكهاڵو گهاڵڵهی به سهرهنجدان به رایگهیاند:
له پشتیوانی بابهتی نابێ وهزارهتخانهكان، كردنی
بكرێت. فهرامۆش خانهواده سهرپهرهستی ژنانی
ههواڵنێری»ئیلنا«رێكهوتی١٨یمانگیپووشپهڕی
كومیسیونی »ئهندامی نووسیبووی: ئهمساڵ
كردهوهی گرینگترین وتی: مهجلیس كۆمهاڵیهتی
جێگایسهرنجیمهجلیسیشۆرایئیسالمیلهپێوهند
خانهواده، سهرپهرهستی ژنانی له پشتیوانی لهگهڵ
پێنجهم بهرنامهی چوارچێوهی له كه بوو یاسایهك
پهسهندوراگهیهندرا.بهپێیئهمیاسایهدهبێگشت
كه بنهماڵه سهرپهرستی ژنانی ههموو ناوهندهكان،
پێویستیانبهیارمهتیههیه،بخهنهژێرچاوهدێریهوه،
تێكهاڵو به سهرنجدان به مهسهلهیه ئهم ههڵبهت
له پشتیوانی دواكهوتووه. وهزارهتخانهكان بوونی
ژنانیسهرهپهرهستیبنهماڵه،لهژێركاریگهیتێكهاڵو

بوونیوهزارهتخانهكاننابێلهبیربكرێت«.
پاشاننۆبهیجێگریوهزیریجههادیكهشاوهرزی
فارس لهگهڵههواڵنێری لهوتووژێكدا گهیشتكه
ئاماده مانگ(ههواڵی )موراد رێكهوتی٣٠گهالوێژ

كردنیگهاڵڵهیهكیبۆبهخشینیوامیكهمبههرهبه
گوندنشینانوبهتایبهتژنانیگوندنشینراگهیاند
بواری له گوندنشین ژنانی گهاڵڵهیه بهم وتی: و
گۆڕانكاری ژیانیان و لێدهكرێت پشتیوانیان ماڵیهوه
بهسهردادێت!جگهلهمهجلیسودهوڵهت،كومیتهی
ئیمدادی»خومهینی«شلهبواریبهناو»پشتیوانی
لهمافیژنانیههژاروبێبهش«گهلێكچاالكبووه.
)شهریور(، خهرمانان مانگی ٢ی فارس ههواڵنێری
خۆدئێشتغاڵی و خودكفایی جێگری زاری لهسهر
كومیتهیئیمدادیخومهینیئۆستانیتارانرایگهیاند،
بنهماڵه سهرپهرهستی ژنانی به خودئێشتغاڵی وامی
ههواڵنێرییهدا ئهم راپۆرتی له دهكرێت. پهرداخت
هاتووه:»لهسهرهتایئهمساڵهوهپشتیوانییهكیتایبهت
بهنیازمهندانوئهوانهیكهپێویستیانبهیارمهتی
ماڵیههیه،دهكرێت.بهپشتیوانیكومیتهیئیمداد،
ژنانیسهرپهرهستی به وامیخۆدئێشتغاڵی ئهمساڵ
دهتوانن وام خوازیارانی و كردووه زیادی بنهماڵه
سهردانیدهفتهرهكانیئیمدادبكهنولهمئیمكاناته

كهڵكوهربگرن.«
ئهمچهشنهتهبلیغاتانهلهحاڵێكدالهجهریاندایهكه
بهبهكردهوهدهرهێنانییاسایههدهفمهندكردنی
مهك و شت نرخی چوونهسهرهوهی و یارانهكان
بنهماڵه، سهرپهرهستی ژنانی گشتی، خهدهماتی و
ژنانی ههروهها و كارمهند ژنانی كرێكار، ژنانی
گوندنشین،بۆدابینكردنیبژیویژیانیانزۆرترله
ههمیشهكهوتوونهتهژێرگوشارهوهوبهرهوڕووی
ههلومهرجێكیزۆرسهختودژواربوونهتهوه.ئهو
خاڵهگرینگانهیكهدهبێئاماژهیانپێبكرێت،ناكارامهیی
گهاڵڵهكانیئێستابۆپشتیوانیلهژنانیچینهبێبهش
وههژارهكانیكۆمهڵگایه.سهرهڕایئهمانه،زۆرێك
لهتهرحهكانتهنیالهسهركاغهزواقعیهتیانههیهو
لهو كهم زۆر ژمارهیهكی نین، درۆ له جگه شتێك
تهرحانهیكهلهحاڵیبهكردهوهدهرهێناندان،له
واقیعداتواناییپشتیوانیلهمافیژنانیاننییه.وهك
تهرحی»خودئێشتغاڵی«كومیتهیئیمدادیخومهینی
خۆیان كه كهسانهیه بهو وام بهخشینی بۆ تهنیا كه
ههڵیانبژاردوونوئهمهناتوانرێتبهبهرنامهیهك
لهخزمهتبهرژهوهندیژنانیسهرپهرهستیبنهماڵه

لهقهڵهمبدرێت.
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دهوڵهتیدژهنیشتمانیئهحمهدینژادوههروهها
ژمارهیهكله»ناوهندهئهنگهڵییهكان«بهبێئهوهیكه
خراپهكانی ئاكامه و دهرئهنجام به ئاماژهیهك
بهكردهوهدهرهێنانیبهرنامهیدژهنیشتمانی)آزاد
سازیاقتصادی(بكهن،باسلهبهكردهوهدهرهێنانی
زهحمهتكێش ژنانی ژیانی كه دهكهن تهرحگهلێك
بڕیاره چلۆن كه نییه ئاشكرا دهبات. باشی بهرهو
پشتیوانیلهمافیژنانیكرێكار،كارمهندوبهگشتی
باخچهكانی مورهبیانی و پهرهستاران موعهلیمان،
ساوایان)مهدكودك(بكرێت،لهحاڵێكداكهرێژهی
چوونهسهرهوهیحقوقوحهقدهستیئهوانگهلێك
)ههاڵوسان( تهوهڕۆم واقیعی رێژهی له خوارتر
وهزارهتخانهكان كردنی تێكهاڵو به ههروهها ه.
ژنانی ئهمه ئێران، سهنایعی بهسهر زاڵ ركودی و
شاغڵنكهلهریزییهكهمیئیخراجویانبهبڕوای
)تعدیل كار هێزی رێكخستنهوهی ئیسالمی كۆماری
له رابردوودا ساڵی كۆتایی له ئیلنا كار(ن. نیروی
بچوكترین روودانی »به نووسیبووی: راپۆرتێكدا
دهردهكرێن.« كار لهسهر كرێكار ژنانی قهیرانێك،
و پۆپۆلیستی تهبلیغاتی پێچهوانهی به پێیه، بهم
فریوكارانهیرژیمیویالیهتیفهقیه،نهتهنیاكهلین
وجیاوازیێكلهنێوانژنانیچینهههژارهكانلهگهڵ
بزووتنهوهیژنانلهدژیههاڵواردنیجنسیهتینییه،
توێژێكی و چین ههر له زیاتر خهباته ئهم بهڵكوو
كۆمهاڵیهتیدیكه،بهقازانجیژنانیزهحمهتكێشه.لهم
سهبارهت »ئیلنا« ههواڵنێریی راپۆرتهكهی بوارهدا،
ئاشكرایه پێدانانێكی دان كرێكار، ژنانی مافی بێ به
بهپێوندیراستهوخۆینێوانههاڵواردنیجنسیهتی
لهسهر ئیلنا كۆمهاڵیهتی. نابهرابهری و چینایهتی –
ئۆستانی كرێكاری ژنانی یهكیهتی بهرپرسی زاری
مازهندهران،)ناوهندێككهسهربهخانهیكارگهر(
سهرهكی »هۆكاری دهكاتهوه: جهخت رژیمه، ی
ماڵییه... پێویستی كردنی دابین ژنان، كردنی كار
ههڕهشهكان و ترس له زۆریهك به ناچارن ژنان
پیشهییان پێشكهوتنیشوغڵیو واڵمبدهنهوه،بهاڵم
نییهولهكاتیروودانیههرقهیرانێكدا،لهسهركار
دهردهكرێنوههاڵواردنیجنسیهتیلهدژیئهوان
بهروونیبهرچاودهكهوێت.«ههاڵواردنیجنسیهتی
وهك»حهقدهستیناعاداڵنهوكهمترلههاوكارانی
پیاو،ئیخراجلهشوێنیكاربههۆیژنبوونولهم

چهشنهگرفتانهبهرچاودهكهون.
بهرتهسككردنهوهیههاڵواردنیجنسیهتی،تهنهاو
تهنهابهكردهوهئیرتجاعییهكانیوهكجیاكردنهوهی
بۆ رژیمهوه فریوكارانهی شێوهكارێكی جنسیهتی،

له ژنان ئێران. ژنانی بزووتنهوهی خستنی پهرواێز
خهباتلهدژیههاڵواردنیجنسیهتیخواستیتایبهت
وبهرچاویدیكهشیانههیهكهلهپێوهندیهكیچڕو
پڕلهگهڵخهباتلهدژیحیجابیزهرهملێویاسا
به دهتوانین نموونه بۆ دایه. دیكه ئیرتجاعییهكانی
حهقدهستییهكسانلهبهرامبهركارییهكسان،دابین
لهبهرچاو بێ به یهكسان شوغڵی ئیمكاناتی كردنی

گرتنیجنسیهت،ئاماژهبكهین.
لهمانگهكانیئهخیردا،دژایهتیپێداگرانهوئوسولی
دهوڵهتی گهاڵڵهی لهگهڵ ئێران ژنانی بزووتنهوهی
دژهنیشتمانیئهحمهدینژادلهژێرناویگهاڵڵهی
به ئهولهویهت گهاڵڵهیهدا لهم كه كاری« »دوور
ژناندراوه،نیشانهیهكیئۆمیدبهخشلهسهرنجدانی
تێكۆشهرانیبزووتنهوهیژنان لهدوایرۆژی رۆژ
و ههژار چینی ژنانی بهرژهوهندییهكانی و ماف به
بێبهشوبهڵگهیپێوهندینێوانههاڵواردنیجنسیهتی
بۆ تایبهت به نابهرابهریوههژاریكۆمهاڵیهتی، و
بهردهوامیههڵسووڕاوانی دژایهتی ژنانه.ههروهها
بزووتنهوهیژنانلهگهڵكهمكردنهوهیحهقدهستی
ژنان كهزۆرتر پارهوهقتهكان و نیوهوهقت كاره
بۆ نیشانهیههوڵوكۆششیوشیارانه دهگرێتهوه،
بهدهستهێنانیمافیژنانیزهحمهتكێشوخهباتله

دژیههاڵواردنیجنسیتی–چینایهتییه.
تایبهت به زهحمهتكێش ژنانی كردنهوهی وشیار
و ماف له بنهماڵه سهرپهرهستی و كرێكار ژنانی
كردنی بههێز له دهتوانێت بهرژهوهندییهكانیان،
ههڵوێستوپێگهیبزووتنهوهیژنانوبزووتنهوهی
فهقیه، ویالیهتی ئێستبدادی بهرامبهر له كرێكاری

كاریگهریههبێت.
ههاڵواردنیجنسیهتی،یاسادژهژنوئیرتجاعییهكان
دژه كۆمهاڵیهتییه - ئابووری بهرنامه وێڕای
خهڵكییهكان،مافوبهرژهوهندیژنانیچینهبێبهش
وههژارهكانوبنهماڵهكانیانی،بهرهوڕوویكێشهو

گرفتێكیزۆرجیدیكردووهتهوه.

*************
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دەیانچاالکیئایینیکوردستانحوکمیقورسیزیندانیانبەسەرداسەپێندرا

٥6کهسلهچاالکانیمهزههبیکوردستانيئێرانکه
پێشتروبهشێوەیجۆراوجۆرلهالیهندەزگائەمنیەتی
لەالیەن کرابوون، قۆڵبەست رژیمهوه نیزامیەکانی و
قورسی حوکمی ئێرانەوە ئیسالمیی کۆماری دادگاکانی

زیندانیانبەسەرداسەپا.
بەپێیهەواڵیهەواڵنێریهەرانا،ئەوبەندکراوانە
کەخەڵکیشارەکانیسەردەشت،مەهاباد،سەقز،سنە،
جوانڕۆ،پیرانشاروشنۆن،لەسەریەکبە164ساڵ

زیندانحوکمدراون..
هراناناویبەشێکلەوبەندکراوانەوحوكمهكانیانی

بهشێوهیخوارەوەباڵوکردۆتەوە:

مهالعوسمانئهمینی6ساڵ،عادڵخودایی٥ساڵ،
مهالفهرهادسهلیمی21مانگهبهبێحوكمبهندكراون.

مهاباد
رهسوڵی، ئیبراهیم فهتاحی، عهبدولرهحمان مهال
كه ئهحمهدیان یوسف و مهعرووفی مهنسور
حوكم بهبێ سهرلهنوێ دهسبهسهركرابوون، پێشتر
دهبهن. بهسهر مهاباد زیندانی له و بهندكراونهتهوه
ههروههاجهعفهرغهفوری4ساڵ،ئیبراهیمغهدیرفهر
3ساڵ،قاسمكاكئهڵاڵپوریهكساڵوقاسمئابسته،
عهبدوڵاڵهی، داود شێخه، كامران بهشارهت، خوسرهو
ئهنوهرخزریوئهیوبكهریمی2ساڵبیالتهكلیفوو

بهبێحوكملهزیندانداراگیراون.

سهردهشت
مهالهادیهیمهتزاده2ساڵ،خالدحاجیزاده6ساڵ،
حوسێنئهمینی6ساڵ،كاوهمهدوییهكساڵ،سهید
ئیبراهیمسهیدی1ساڵ،حهجارعهلیزاده6ساڵ،
ناسرشێخی٥ساڵ،یونس3ساڵوسۆرانعهلیپوور

بیالتهكلیفوبهبێحوكملهزیندانداراگیراوه.

سنه
ساڵ، 3 بههمهنی ئارمان ساڵ، ٥ زاده رهزا فواد
رامینكهریمی6ساڵ،خهباتمێنبهری1ساڵ،سهید
سهالحمههدهوی1ساڵ،فهخرهدینعهزیزی2ساڵله

بیالتهكلیفیوبهبێحوكملهزیندانداراگیراوه.

بۆكان
مهالمحهممهدبهرائی1٠ساڵ،حوسێنجهوادی6ساڵ،
عوسمانئهحسهنی6ساڵ،عهبدۆڵاڵخوسرهوزاده6 
ساڵ،هێمنمهحمودتهختی٥ساڵ،حیساممحهممهدی
٥ساڵ،رهسولماوت7ساڵوشهشمانگ،نامیقدڵ
دڵ1ساڵلهبیالتهكلیفیوبهبێحوكملهزیندانی

ئێویندابهندكراوه.

جوانڕۆ
سهیدخهلیلحهمیدی2ساڵ،جهمالسلێمانی11ساڵ،
الیقكوردپوور٥ساڵ،پهرویزعوسمانی٥ساڵ،فواد
بهبێ بیالتهكلیفو نژاد مهدیمحهممهدی رهزاییو

حوكملهزینداندابهندكراون.

پیرانشار
ساڵ، ٥ كهوگر عهلی ساڵ، 6 عهبدۆڵاڵهی ئهحمهد
جهاللفهرۆخی2ساڵ،جهمالئودهری1ساڵ،حهسهن
عهبدۆڵاڵهی2ساڵ،عهلیمینایی2ساڵ،عهبدۆڵاڵ
سلێمانیوعهبدولڕهحیمبیالتهكلیفوبهبێحوكمله

زیندانداراگیراون.

شنۆ
خوسرهوزهرستانی7ساڵ،عهبدولرهحمانپنام2ساڵ،

مهسعودرهسولی3ساڵحوكمیانههیه.
 

**********************               
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توركیه کوردستانی ههکاری پارێزگای له ئهوهی دوای
پارتیکرێکارانیکوردستان)پكك(هێرشێکیبهرباڵوی
دواین بهپێ و تورکیه ئهرتهشی مۆلگهيكي سهر کرده
زانیاریهکانژمارهیکوژاوانیسوپایتورکیه26کهسهو
ژمارهیکوژراوانیپهکهکه8کهسراگهیندرا،سهرۆکایهتی
ههرێمیکوردستانیعێراقبهیاننامهیهکیباڵوکردهوهکه
لهبهیاننامهکهدائهمهێرشانهیمهحکومکردوهوباسی
بۆئهوهیکهکێشهی بوو ئهوهیکردوهتازهسهرهتایهک
کوردبهرێگایئاشتیانهچارهسهربکرێبهاڵمبهداخهوه
بهرهو هیوایه ئهم چهکدار گروپێکی هێرشی بههۆی
تێگهیشتن لێك بۆ لهكاتێكدا دهنووسێ: و دهچێ نهمان
وچارهسهركردنیپرسیكوردلهتوركیابهرێگایئاشتیو
گرتنهبهریخهباتیمهدهنیزهمینهسازیدهكرا،بهداخهوه
لهئهنجامی كه راگهیهنرا چوارشهمه19/2٠11/1٠ ئهمڕۆ
هێرشیگروپێكیچهكدارلهناوچهیههكاری)24(سهربازی

هێزهكانیتوركیابونهقوربانی.
لهبهیاننامهکهشداداوادهکهنکهئهمهێرشانهبوهستێنن
هێرشانه ئهم دهستبهجێ دهكهین داوا بۆیه دهنووسێ: و
كێشهكانی چارهسهری شهر كاتێك هیچ چونكه ، بوهستن

نهكردووه.

ههرێمی سهرۆکایهتی بهیاننامهکهی دهقی ئهمهش
کوردستانه:

بهناویخوایمهزنودلۆڤان
چارهسهركردنی و تێگهیشتن لێك بۆ لهكاتێكدا
پرسیكوردلهتوركیابهرێگایئاشتیوگرتنهبهری
خهباتیمهدهنیزهمینهسازیدهكرا،بهداخهوهئهمڕۆ
لهئهنجامی كه راگهیهنرا چوارشهمه19/2٠11/1٠
هێرشیگروپێكیچهكدارلهناوچهیههكاری)24(

سهربازیهێزهكانیتوركیابونهقوربانی.
ئێمهلهكاتێكدابهتووندیئیدانهیئهوتاوانهدهكهین

،بهراشكاوییهوهرایدهگهیهنینكهئهمكردهوهیه
بهرژهوهندییهكانی دژی ، تر ههركهسێكی له بهر
گهلیكوردستانهوبهردهوامبوونیزیانێكیگهورهبه

دۆزیگهلیكوردستاندهگهیهنێ.

بۆیهداوادهكهیندهستبهجێئهمهێرشانهبوهستن
كێشهكانی چارهسهری شهر كاتێك هیچ چونكه ،

نهكردووه.

سهرۆكایهتیههرێمیكوردستان
2٠11/1٠/19

************           

 
سهرۆکایهتیههرێمیکوردستانهێرشهکهیپارتیکرێکارانیکوردستانمهحکومدهکات
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کوردەکانىسوریابەشدارنینلەوئەنجومەنەنیشتیمانیەىلەتورکیاپێکهێنراوە

ئەنجومەنە لەو بەشدارییان سوریا پارتەکوردیەکانى
 )2٠11-1٠-2 ( یەکشەممە ڕۆژى کە نەکرد نیشتیمانیەدا
بەشێکلەالیەنەناڕازیەکانىحکومەتىئێستاىسوریالە

واڵتىتورکیاپێکیانهێنا،

بەرپرسێکىپارتێکىکوردىسوریاشڕایدەگەیەنێکەئەو
ئەنجومەنە»گوزارشتلەسەرجەمپێکهاتەکانىگەلىسوریا

ناکات«.
شەاللگەدۆئەندامىمەکتەبىسیاسىپارتىچەپىکورد
وتى«هیچ کوردستان ڕێگاى بۆ لێدوانێکدا لە سوریا لە
پارتێکىکوردىسوریابەشدارىئەوئەنجومەنەیاننەکردووە
کەلەتورکیاپێکهێنراوە،چونکەئەوئەنجومەنەگوزارشت

لەسەرجەمپێکهاتەکانىگەلىسوریاناکات«.
ناوبراووتیشى«زۆربەىبەشدارانىئەوئەنجومەنەسەربە
لەگەڵ کە ڕەوەکانن تووند گروپە و موسلمین ئیخوان
دەسەاڵتدارانىتورکیاهاوڕانلەسەرپەراوێزخستنىگەلى

کودوکێشەڕەواکەى«.
شەاللگەدۆئاماژەىبەوەکردکەلەڕاگەیاندراوىکۆتایى
کۆنگرەىئەستەمبوڵداتەنهاوەک»مافىهاواڵتىبوون«
باسىکوردیانکردووەلەکاتێکدابزووتنەوەىڕزگاریخوازى
گەلىکوردلەسوریاتێدەکۆشێتلەپێناومافەنیشتیمانى
هاوواڵتى مافى هەر نەک کورد گەلى نەتەوەییەکانى و

بوون.
وتیشى«ئێمەدەمانەوێلەدەستوردائەوەجێگیربکەینکە
کوردنەتەوەىدووەمەلەسوریاداوسەرجەممافەنیشتیمانى
ونەتەوەییەکانیشدەستەبەربکەین،ئەمەشخاڵىناکۆکى
لە کە نیشتیمانیەى ئەنجومەنە ئەو لەگەڵ کوردە گەلى

تورکیاپێکهێنراوە«.
ناوبراوجەختیشىکردەوە«ئێمەناخوازینلەئەنجومەنێکدا
و نین ڕوون ئامانجەکانى هەرلەسەرەتاوە کە بەشداربین

کێشەىکوردپەراوێزبخات«.
لە بەشێک کە نیشتیمانیەى ئەنجومەنە لەو هەرچەندە
الیەنەئۆپۆزسیۆنەکانىسوریالەتورکیاپێکیانهێناوە،
چەندکوردێکیشىتیابەشدارە،بەاڵمشەاللگەدۆئاماژە
بەوەدەکاتکەئەوکوردانە»وەکشەخسىبانگهێشتىئەو
سوریا کوردیەکانى پارتە نوێنەرایەتى و کۆنگرەیەکراون

ناکەن«.
سەبارەتبەبەدیلىئەوانلەقۆناغىئێستا،شەاللگەدۆ
ئاماژەىبەوەداکەبەمزووانەگۆنگرەیەکىنەتەوەیىلەناو
سوریادادەبەستنکەجگەلەوەىیانزەپارتىکوردىتیادا
بەشداردەبن،هاوکاتچەندینکەسایەتىسیاسىسەربەخۆ

وچاالکانىمەدەنىوکۆمەاڵیەتیشلەخۆدەگرێت.
سەرکردایەتى دەستەیەکى کۆنگریەدا وتیشى«لەو گەدۆ
هەڵدەبژێردرێتکەلەقۆناغىئێستاداگوزارشتلەسەرجەم
بکات کورد گەلى ڕزگاریخوازى بزووتنەوەى پێکهاتەکانى

لەسوریادا«.
ئاماژەى لەسوریا کورد چەپى پارتى بەرپرسەى ئەو
کوردیەکانى پارتە سەرکردەى زۆرى بەشێکى کە بەوەشدا
سوریاسەردانىدەرەوەیانلێقەدەغەکراوەبۆیەکۆنگرەى

نەتەوەیىبەشێوەیەکىنهێنىلەناوسوریادادەبەستن.

سهرچاوه:ڕێگاىکوردستان
سازدانیدیمانه:محهمهدچاوشین
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