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 !كارگران همة كشورها متحد شويد 

 هشتم ،  دورة750شماره 
 1385آبان ماه  4سال  بيستم، 

 ما با اعمال تحريم بر ضد ايران مخالفيم

 3ادامه در صفحه  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 4نگاهي به رويدادهاي هفته                   در ص 
 6جشن هاي پر شكوه سالگرد حزب        در ص 

پيام هاي  احزاب كارگري و كمونيستي به 
 7مناسبت سالگرد حزب                            در ص 

 محيط زيست را دريابيم 

به نظر مي رسد پس از هـفـتـه هـا           
مذاكره، مانور و اخطار سرانجـام مسـألـه      

سياسي بـر    -اعمال تحريم هاي اقتصادي 
ضد دولت ايران به طور جدي در دسـتـور   
كار اعضاي دائم شوراي امنيت سـازمـان     

در حالي كـه  .  ملل متحد قرار گرفته است
پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان، روز 

آبان، در نشست خود مسألـه    4پنجشنبه، 
ي شوراي امـنـيـت       نويس قطعنامه پيش
ي ايران، كه اعمال تحريم در مـورد   درباره

هاي  آن به علت خودداري از توقف فعاليت
سازد بـررسـي    اش را اجباري مي يي هسته

مي كردند،  خبرگزاري ايسنا در تـهـران     
دومين آبشار سانتريفـيـوژ   گزارش داد كه 

بـر  .   ايران كار خود را آغاز كـرده اسـت      
اساس گزارش خبرگـزاري دانشـجـويـان       

، به نـقـل از خـبـرگـزاري          ) ايسنا( ايران 
فرانسه، جورج بوش، رييس جـمـهـوري      

انـدازي آبشـار دوم          آمريكا دربـاره راه     
سازي اورانيوم در ايـران       سانتريفيوژ غني

گويد كـه مـا      اين اقدام به من مي” :  گفت
بايد تالشمان را براي كار با جامعه بـيـن     
الملل دو برابر كنيم تا ايران را مـتـقـاعـد     

اي را ادامه دهـد   كنيم كه اگر چنين برنامه
بـوش كـه ايـن        “  . منزوي خواهـد شـد    

اظهارات را پس از ديدار با يـاپ دوهـوپ     
كرد همچنين  شفر، دبيركل ناتو،  بيان مي

اما چه آنها اين ظرفيت را دو   ” : اضافه كرد
باشند يا نكرده باشـنـد، ايـده        برابر كرده

يي از سوي ايران غيـر   داشتن سالح هسته
اين براي آمريكا و ديـگـر   . قابل قبول است

كشورهايي كه ما با آنها براي ارسال پـيـام   
كنيم غير قـابـل    مشتركي به تهران كار مي

بر اساس گزارش هاي تأيـيـد   “  . قبول است
انگليس، فـرانسـه و آلـمـان در            نشده، 
ي شوراي امنيـت بـر      نويس قطعنامه پيش

ضد ايران يك بار ديگر از تهران خـواهـنـد    
هـاي     روز فعـالـيـت    30خواست كه ظرف 

سازي اورانيوم را متوقف  سازد و يا در  غني
.  غير اين صورت با تحريم رو بـه رو شـود      

همچنين در ميان گزارش هاي ديـگـر در     
زمينه باال گيري مجدد تنش بين المللـي،  
در زمينه سياست غني سازي رژيـم،  از        
جمله بايد به سخنان كاندوليزارايس اشـاره  
كرد كه در سخنراني يـي در مـوسـسـه           

براي آنـكـه جـامـعـه        ” :  گفت  ”هريتيج“
المللي معتبر بـاشـد بـايـد اكـنـون            بين

اي را تصويب كند كـه ايـران را          قطعنامه
وي “  . اش مسئـوول بـدانـد      براي سرپيچي

تواند شاهد بـاشـد      ايران اكنون مي” :  افزود
كه مسيري كه كره شمالي برگـزيـده بـه      
پرستيژ بيشتر رفاه بيشتر يا امنيت بيشتـر  

شود بلكه برعكس آن خـواهـد        منجر نمي
در خبرها همچنين ذكر شده اسـت    “   .بود

كه دولت روسيه و چين همچنان مخالفـت  
ها و نگراني هاي خود را در زمينه اعـمـال   

 .تحريم بر ضد ايران اعالم داشته اند
حزب تودة ايران همان طور كه بارها در   
ماه هاي اخير اعالم داشته است اعـتـقـاد      
عميق دارد كه حق بهره وري صلح آميز از   
انرژي هسته يي حق غير قابل انـكـار هـر      

 10ادامه در صفحه   

انتشار خبرها و گزارشات پراكنده در رسـانـه     
هاي همگاني پيرامون وضعيت نگران كـنـنـده      
محيط زيست كشور، بارديگر اهمـيـت تـوجـه       
دقيق به اين مساله خطير را در بـرابـر هـمـه         
آنهايي كه نسبت به آينده مـيـهـن احسـاس         
مسئوليت مي كنند، به نحوي جـدي مـطـرح        

 !ساخته است
در اواسط مهر ماه سال جـاري، خـبـرگـزاري       

تـخـريـب هـاي       ” ايسنا، گزارشي را با عنـوان    
 -گسترده محيط زيست درپروژه آزاد راه تـهـران  

منتشر ساخت كه در بـخـشـي از آن            “شمال
درحالي كـه پـروژه آزاد راه         ” :  چنين آمده بود

سال از آغاز اجـراي   10شمال با گذشت   -تهران
در صد پيشرفت فيزيكي داشـتـه      5/  7آن تنها 

است، اما تخريب ها، ورود آلودگي ها، تـخـلـيـه     
.  نخاله ها و  . موجب نگراني مسئوالن مـحـيـط    .

.  زيست شده است تخليه زباله ها و نخاله هـاي  ..

پروژه آزاد راه رودخانه چالوس را بـه نـابـودي      
 “.كشانده است

وضعيت رودخانه چالوس و محيط طبـيـعـي    
زيباي حاشيه آن چنان وخيم و ناگواراست كـه  
سرپرست معاونت محـيـط زيسـت سـازمـان          
حفاظت محيط زيست به خبـرگـزاري ايسـنـا       

با توجه بـه  ” :  مهر ماه امسال اعالم داشته 15در
مشكالت زيست محيطي ايجاد شده از سـوي      
پروژه، سازمان درتماس با مسئوالن وزارت راه   
در خواست تشكيل جلـسـه فـوري در ايـن           
خصوص كرده است، درصورت ادامه ايـن رونـد     
وعدم رعايت تمام شروط و تمكين مسـئـوالن     
پروژه، مجوز فعاليت آنها لغو و پروژه تا تعييـن  

 “.تكليف متوقف خواهد شد
شمال از جـملـه     -طرح احداث آزاد راه تهران

پروژه هايي است كه برخي نـهـادهـاي رژيـم       

 2ادامه در صفحه  
زحمتكشان، قربانيان سياست هاي 

 دولت ارتجاع

همزمان با تشديد بحران اقتصادي كه، گراني 
كاالهاي اساسي نمودار بارز آن قـلـمـداد مـي         
شود، وزارت كار دولت احمدي نژاد بـر پـايـه        
برنامه اي دقيق و حساب شده يـورش خـود بـه        
منافع و حقوق كارگران و زحمتـكـشـان را بـه         
نحوي چشم گير افزايش داده و عـرصـه هـاي        

دولـت  .  گوناگون را هـدف قـرار مـي دهـد              
خود را   “  عدالت طلبي”احمدي نژاد كه با شعار 

 20معرفي مي كرد دريك اقدام ضد كارگري   
ميليارد تومان يارانه دولت به بن كارگري را در   
بودجه سال جاري حذف كرد و به اين ترتـيـب   

 .دستبرد ديگري به منافع زحمتكشان زد
بن كارگري همواره به عـنـوان بـخـشـي از            
دستمزد كارگران و به صورت غير نـقـدي در       
قالب كاالهاي اساسي مانند گـوشـت، بـرنـج،         
پنيرو تخم مرغ پرداخت مي شـد و بـرخـالف        
گفته هاي محمد جهرمي وزير كار ارتجاع، بـه    
هيچ وجه به معناي كمك هـاي بـالعـوض بـه         

تامين يارانه بـراي بـن       . كارگران نبوده و نيست



واليت فقيه همچون بنياد مستضعفان، بنياد غدير، آستان قدس رضوي 
و از مدتي پيش سپاه پاسداران در آن سهم و مشاركت فعال دارند و از   
زمره پروژه هايي است كه تاكنون پيشرفت چندانـي نـداشـتـه ولـي          

هنـگـامـي    .  سودهاي هنگفت عايد برخي مقامات ارشد رژيم كرده است
كه مساله اجراي اين پروژه طرح شد، همگان بر غير اقتصادي بودن آن   
و نيز خطرات بزرگي كه براي محيط زيست و طبيعت زيبا وبكر دامنـه  

اما از آنجا كـه طـرح     .  هاي كوه البرز بويژه درشمال كشور تاكيد كردند
مذكور منبع و پوششي براي حيف و ميل دارايي ملـي كشـور بـود و          
هست مراكز پر قدرت نظير سپاه و بنياد مستضعفان بـا حـمـايـت از         
اجراي آن بر نظرات كاشناسان و هواداران محيط زيست نقطـه پـايـان      
. نهادند و آن را با كسب ميليون ها دالر از بودجه عمراني آغاز كـردنـد    

سال اين پروژه پيشرفتي نداشته و فقط محيط زيست  10اينك پس از 
 121مطابق آمار موجود اين آزاد راه كـه        .  را به نابودي كشانده است

كيلومتر مي باشد در نقاط متعدد مناطق حفاظت شده محيط زيسـت    
رييس اداره محيط زيست چالوس در اعتـراض بـه     .  را تخريب مي كند

كيلومتر كـل   121كيلومتر ا ز 50”: اين پروژه بدرستي تاكيد كرده است
شمال از داخل منطقه حفاظت شده الـبـرز مـركـزي         –آزاد راه تهران 

 20حـدود    .  عبور مي كند و فاقد طرح مديريت زيست محيطي اسـت 
كيلومتر هم از كناررودخانه حفاظت شده چالوس عبور مي كند، عـالوه  
بر جنگل ها و رودخانه و حيات وحش منطقه و حيواناتي مانند، پلنـگ،  
خرس، شوگا، گوزن، باالبان، قوچ و ميش ، روباه، شغال، بز كـوهـي و       

 “.خوك با خطر نابودي و انقراض روبرو مي شوند
منطقه حفاظت شده البرز مركزي و كناره رودخانه چالـوس يـگـانـه       
مناطق در حال نابودي نيستند، به گزارش روزنا پايگاه خبري وابسـتـه   

مهر ماه امسال، بخشي از پارك ملـي   11به حزب اعتماد ملي به تاريخ 
بـا تـخـريـب         ”:در اين گزارش آمده است. گلستان تخريب خواهد شد

پوزه هاي سنگي دو طرف جاده پارك ملي گلستان خسارات هنگفـتـي   
تخريب پوزه هاي سنگي به مـنـزـلـه     .  به بدنه پارك ملي وارد مي شود

تخريب جنگل و ساختار طبيعي كوهستاني و قطع درختان بي شـمـار   
نكته با اهميت اينست كه، پارك ملي گلسـتـان   .  ”در داخل پارك است

بـه عـنـوان پـارك          1336نخستين پارك ملي ايران است كه از سال 
وحش و تحت اختيار قانون، منطقه حفاظت شده اعالم شده و درسـال    

خورشيدي با مصوبه شوراي عالي محيط زيست و بـا تـايـيـد           1346
. باالترين مقام اجرايي وقت به عنوان پارك ملي به جهانيان معرفي شد

پارك ملي گلستان به عنوان يك ذخيره گاه ژني زنـده    1354در سال 
ذخيرگاه بيوسفري جهان در ليست يونسكـوبـه    50و ارزشمند در زمره 

اهميت اين پارك منحصر بفرد و كم نظير در آن است كـه    .  ثبت رسيد
حدود يك هفتم گونه هاي گياهي ناياب، يك سوم كل پرندگان ايـران    

 1400درصد پستانداران ايران فقط از داخـل مـحـدوده           50و حدود 
 .هكتاري اين پارك شناسايي و ثبت جهاني شده اند

در اين باره موج اعتراض و مخالفت كارشناسان و اساتيد دانشگاه بـه    
در واقع درصـد    .  صورت بسيار پراكنده در مطبوعات بازتاب يافته است

بزرگي از متخصصان و كارشناسان مستقل كشور به تخريب پارك ملـي  
مدير كل اسبق دفتر حقوقي سـازمـان     .  گلستان واكنش نشان داده اند

محيط زيست كه اينك استاد رشته حقوق محيط زيست در دانشـگـاه     
هاي كشور است با تاكيد بر اعتراضات همكاران خود بـه خـبـرگـزاري       

آيين نـامـه      8اين قبيل اقدامات نقض آشكار قانون وماده ”: ايسنا گفت
به هر تـرتـيـب      .  اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست است

قراين نشان مي دهد كه احتماال در آينده نزديك روياي تحقق نيافـتـه   
. وزارت راه، مبني بر چهار بانده كردن جاده گلستان تحقق خواهديافـت 

در غير اين صورت نيازي به احداث ديواره هاي بتونـي در دو طـرف         
جاده و تخريب پوزه هاي سنگي واجد اهميت طـبـيـعـي در پـارك            

پيمانكاران وزارت راه در پروژه تعريض جاده پارك ملي گلستان   “ . نبود
شركت هاي وابسته به سپاه وبنياد شهيد و آسـتـان قـدس رضـوي           

از ديگر سو رسانه هاي مجاز در جمهوري اسالمي دراواخر مهـر  . هستند
بـر خـالف     ( رييس سازمان حفاظت محيط زيست   ” : ماه گزارش دادند

 -مجوز عبور بخشي از خط لوله نفت ري  )  حتي قوانين موجود در رژيم
خط لولـه  “  . قوچك از داخل پارك ملي سرخه حصار را صادر كرده است

كيلومتر بر آورد شد كه از انبار نفـت ري     44قوچك حدود   –نفت ري 
ساري پيش مي رود و با عـبـور     –شروع شده وبه موازات خط لوله ري 

از منطقه حفاظت شده جاجرود وارد پارك ملي سرخه حصار مي شـود    

و با عبوراز محدوده اصلي حفاظتي و كم نظير طبـيـعـي پـارك از         
كيلومتر اين خـط   44از مجموع . قسمت شمالي پارك خارج مي شود

كيلومتر آن از داخل پارك ملي سرخه حصار عبور مـي   20لوله نفت، 
مطابق اعالم رسمي يونسكو، پارك ملي سرخه حصار قـديـمـي    .  كند

ايـن  .  ترين منطقه حفاظت شده ايران و جهان محسوب مـي شـود      
سال قبل به عنوان قرق اختصـاصـي قـاجـار تـحـت            200پارك از 

حفاظت قرار داشت و همين امر آن را از نظر يونسكو  بـه قـديـمـي       
اين پـارك  .  ترين منطقه حفاظت شده طبيعي جهان بدل كرده است

گونه گياهـي كـم      740هكتار است و بيش ا ز 9382ملي نزديك به 
ياب و ناياب جهان را در خود جاي داده است و از زمره ذخيره هـاي    

 .ژني ثبت شده در جهان است
سپاه پاسداران وتعاوني مسكن وزارت جهاد كشاورزِي حدود يـك    
سوم از كل پارك را در اختيار گرفته اند و به آن آسـيـب جـبـران           

سپاه پاسداران بيشترين تخريب را در پـارك  . ناپذيري وارد ساخته اند
ملي سرخه حصار بوجود آورده و از اين جهت قوانين موجود را نـيـز     
. زيرپا گذارده است و در برابر هيچ ارگان قانوني پـاسـخـگـونـيـسـت       

تخريب محيط زيست به اينجا ختم نمي شود خبرگزاري فـارس بـه     
زمين هاي پارك ملـي سـرخـه      ” :  مهرماه در گزارشي نوشت 9تاريخ 

حصار، جزيره آشوراده و بسياري موارد مشابه كه طبق قانون تـحـت     
حفاظت محيط زيست هستند در هر دوره اي مورد تعرض سـازمـان     
هاي دولتي و غير دولتي قرار گرفته اند و امروز نوبـت تـعـرض بـه         

منطقه اي به نـام بـانـك        .  مناطق جنوبي شبه جزيره ميانكاله است
 “.زمين

شبه جزيره ميانكـالـه در زمـره        ” : در ادامه اين گزارش تاكيد شده
پناهگاه هاي حيات و حش كشور است كه به علت اهميت زيـاد در      

تاالب بين المـلـلـي بـي        18گانه ايران و جزو  9زمره ذخاير بيوسفر 
 “.نظير به عنوان ذخيره گاه زيست كره زمين به ثبت رسيده است

واقعيت ماجرا اينست كه در دوران رياست جمهوري رفسنجانـي و    
در چارچوب برنامه به اصطالح سازندگي مطابق دستورات صـنـدوق     
بين المللي پول و بانك جهاني، صدها هكتار زمين منطقـه تـوسـط      

“ آقازاده هـا   ” وزارت جهاد كشاورزي به يك شركت كه عمدتا توسط 
اين شركت وابسته بـه    .  اداره مي شد با عنوان بانك زمين واگذار شد

، سپس زمين هايي را كه تصاحـب كـرده بـود بـا           “ نورچشمي ها” 
تحت عنوان توسعه و عمران منطقـه  ) رفسنجاني( حمايت دولت وقت 

در واقـع    .  به شركت هاي خدماتي، تفريحي و توريستـي فـروخـت     
شركت بانك زمين بر خالف قانون و اهداف اوليه زمين ها را قطـعـه،   

هكتار بـه     50فقط .  قطعه كرده و به شركت ها و افراد بفروش رساند
شركت بعدي به نام آبـادگـران كـه        . شركتي به نام نوين آرين رسيد

همگي گردانندگان آن از فرزندان مسئولين آستـان قـدس رضـوي        
هكتاررا به چنگ آورده و قرار است پـس از     1000هستند نزديك به 
اخيـرا نـيـز      . سال به احداث هتل مبادرت ورزند 9گذشت نزديك به 

سپاه پاسداران طرح هايي را در رابطه با ساختمان سازي و تاسـيـس   
انبار نفت مطرح كرده كه قرار است دراين شبه جـزيـره بـه اجـراء           

 .برساند
و به همه اينها بايد مناقصه دولت احمدي نژاد در رابطه با فـروش    
مجوز شكاربه شكارچيان خارجي در مناطق حفاظت شده مـحـيـط      

گونه هاي جـانـوري       “ مهرورزي” بنابه تصميم دولت . زيست را افزود
. دالر به شكار چيان خارجي فروخته مي شـود    9000تا  20كشور از 
يعني از دوران رفسنجاني قوانيني به تصويب رسـيـد     1376از سال 

كه به سازمان محيط زيست اين اختيار داده شدكـه بـر پـايـه بـر            
آوردهاي خود اقدام به صدور پروانه شكار براي شكارچيان خـارجـي     

تنها يك شركت تـوريسـتـي اقـدام بـه ورود             1376درسال . كنند
، 1384تـا       1382شكارچي خارجي به كشور مي كرد اما درسـال    

رسيد و اكنون با تاكيد دولـت احـمـدي       15تعداد اين شركت ها به 
 .نژاد شرايط براي شكار چيان خارجي به مراتب ساده تر شده است

در رابطه با اين قانون جديد نيز كارشناسان به شـدت مـعـتـرض       
يكي از اساتيد جغرافياي دانشگاه تهران در اين باره به ايسنا .  هستند 

شكاريك سوداگري و ناشي از تفكر حجره اي است كـه ايـن       ” : گفت
دركشوري مثل ايـران  .  تفكر درسازمان محيط زيست غالب شده است

كه منابع حيات وحش آن محدود است شكار به عنوان يك مـنـبـع      
درآمد اكوتوريستي جرم است و وظيفه مراجع قانوني است تا جـلـوي   
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فقيه جزو وظايـف     هاي كارگري بر اساس قوانين خود رژيم واليت
دولت محسوب مي گرددكه، اينك دولت ازپـرداخـت آن شـانـه           

ميليارد توماني به بن كـارگـري،    20باحذف يارانه . خالي كرده است
سطح زندگي زحمتكشان و درواقع دستمزد آنان كاهش پـيـدا مـي      

 .كند
مهر ماه در گزارشي  23دراين خصوص خبرگزاري ايلنا به تاريخ 

اخـتـصـاص      ”: از قول يكي از مسئوالن خانه كارگر اعـالم داشـت    
يارانه دولت به بن كارگري باعث افزايش قدرت خريد كـارگـران     
مي شود و حذف آن گاهي در جهت تهي شدن سـفـره كـارگـران       

 .”خواهد بود
از ديگر سو رييس اتحاديه كارگران قراردادي كشور در تـاريـخ     

 ”: مهر ماه به خبرگزاري ايلنا در اين باره خـاطـرنشـان سـاخـت          25
وزارت كار به دليل مالحظات سياسي نمي خواهد كه تعاونـي هـاي     

وزارت كـا رمـدعـي        .  مصرف كارگري به فعاليت خود ادامه دهند
است كه تعاوني مصرف كارگري به دليل تعاملشان باخانـه كـارگـر      

وجـود  .  بايد بايكوت شوند و از ادامه فعاليت آنها جلوگـيـري شـود     
اشكاالت در اتحاديه امكان درست است، بايد سعي شـود تـا ايـن          
اشكاالت به حداقل كاهش يابد نـه ايـن كـه مـجـمـوعـه اي كـه                   
سالهاست با زحمت كارگران به بار نشسـتـه اسـت را تـعـطـيـل و                

اگر وزارت كا رمدعي حمـايـت   ....  موجبات انحالل آنرا فراهم كرد
از كارگر است بايد با نظارت بر عملكرد اتحاديه امكـان كـيـفـيـت        
خدمات اين اتحاديه را افزايش دهد نه اين كه در جهت انحالل آن   

بي توجهي به بن كارگري موضـوع كـمـي نـيـسـت،           ...  گام بردارد
كارگران خواهان بن كارگري هستند، پول نقد نمي تـوانـد سـفـره         

 ”...كارگران را رنگين كند
اين حركت ارتجاع يعني حذف يارانه دولت به بن كـارگـري در     
درجه نخست به سطح زندگي كارگران و خانواد هايشان لطمه وارد   

هزاران تن از خانوارهاي كارگري ميهن ما بـخـش قـابـل       .  مي سازد
توجهي از مايحتاج ضرور زندگي خود بويژه مـواد غـذايـي را از            
طريق اين بن ها تامين مي كنند و حذف آن ربودن نـان از سـفـره          

وزيركار دولت ضد كارگري احمدي نژاد با حذف .  كارگران است
يارانه بن كارگري و تضعيف اتحاديه امكان تالش دارد، پايـه هـاي     

هاي رقيب خـود در     حقدرت خانه كارگر يعني ارگان وابسته به جنا
وزارت كـار دولـت       .  حاكميت را در مسايل كارگري متزلزل سازد

احمدي نژاد مدعي است خانه كارگر و شوراي اسـالمـي هـمـواره         
مبالغ هنگفتي از بودجه اتحاديه امكان را به سود جناح هاي معـيـنـي    
در انتخابات هزينه كرده اند و در واقع با تسلـط بـر تـعـاونـي هـاي             
مصرف و اتحاديه امكان و بودجه دولتي موقعيت خود را تقويـت و    

اينك ارتجاع حاكم ضمن طرح اين ادعا، بـا    .  استحكام بخشيده اند
چنين برنامه اي مي كوشد، ارگان هاي وابسته به خـود را در امـور         
كارگري در مقابل خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كـار تـقـويـت         

 .كرده و سررشته مسايل كارگري را به دست بگيرد
بي جهت نبود كه، دراين زمينه محجوب دبيركل خـانـه كـارگـر       

 .بالفاصله خواستار احضار وزير كار به مجلس و پاسخگويي او شد
همانگونه كه درسطور قبل اشاره كرديم، از آنجا كه كـارگـران و     
زحمتكشان ميهن ما از حقوق سنديكايي خود مـحـروم هسـتـنـد و          
سنديكاهاي واقعي و مستقل امكان فعاليت ندارند، دراين كشمكش 

 .قدرت و درگيري جناحي، منافع كارگران قرباني مي شود
اززمان روي كار آمدن دولت احمدي نژاد، وضعيت كارگران رو 
به وخامت بيشتري گذاشته است، خبرگزاري ايسنا دراواسط مهرماه 
سال جاري از قول عضو كميسيون برنامه وبودجـه مـجـلـس اعـالم          

هـزار كـارگـر       60درشش ماهه اول سال جاري نزديك به  ”:داشت

 .”صنعتي دولت از كاربيكار شده اند -در قبال سياست هاي اقتصادي
عالوه بر اين، مطابق آماري كه در مجلس شوراي اسـالمـي ارايـه شـد،           

 .هزار كارگر ماه هاست كه حقـوق دريـافـت نـكـرده انـد             200نزديك به 
مـاه     50برخي از اين كارگرها حدود     ”:عليرضا محجوب اعتراف مي كند

است كه حقوقشان را دريافت نكرده اند، با وجود گذشت هفت ماه از سـال  
و تصويب پرداخت مستمري به بازنشستگان و مستمري بـگـيـران سـازمـان          
تامين اجتماعي ، خيل عظيم بازنشستگان همچنان چشم انتظـار مـجـلـس و         

 .”هزار تومان خود را دريافت كنند 200دولت مي باشند كه حداقل حقوق 
و جالب اينجاست كه، يكي از مهره هاي احمدي نژاد، يعني عـبـدالـرضـا     
مصري رييس كميسيون اجتماعي مجلس هفتم كه از او بـه عـنـوان نـامـزد          
احتمالي براي پست وزارت رفاه و تامين اجتماعي نام بـرده مـي شـود، بـا             
گستاخي تمام در مورد وضعيت ناگوار زندگي كارگران بـه خـبـرنـگـاران        

مساله كارگر مساله دولت نيست، بلكه مشكلي بين كارگـر    ”:اعالم مي كند
آري مساله كارگر مساله دولت احمدي نژاد نيسـت، زيـرا     . ”و كارفرماست

اين دولت حامي و مدافع كالن سرمايه داران و دالالن است و براي تـامـيـن    
 .منافع آنان حقوق و زندگي زحمتكشان را پايمال مي سازد

در مقابل يورش ارتجاع، زحمتشكان ميهن ما راهي جز تشـديـد مـبـارزه       
ندارند واين مبارزه اي است سخت ودشوار در اوضاعي بس نامساعد، ولـي    
به رغم همه اينها، باسازماندهي و همبستگي مي توان ارتجاع را ابتدا متوقف 

 !و سپس، به عقب نشيني و تسليم وا داشت
 

 ...ادامه زحمت كشان قربانيان سياست هاي

 “.اين سوداگري را بگيرند
يكي ديگر از كارشناسان مجرب محيط زيست و استاد دانشگاه ضـمـن     

اعث تاسف اسـت آقـايـان        ب” :  اعتراض به اين اقدام خاطرنشان مي سازد
براساس كدام نظر علمي و كدام آمار و سرشماري مدعي هستند جمعيـت  
مازاد حيات وحش در كشور موجود است كه براي خارجي ها هم پـروانـه     

چطور بايد جلوي شكارچي هم وطن را بگيريـم آن    . شكار صادر مي كنند
شوراي اقتصاد با توجه به تصميـم  .  وقت به شكارچي خارجي مجوز بدهيم

، قـيـمـت شـكـار          1383ستاد بررسي و تعيين كنترل قيمت ها از سال 
بـه  .  بسياري از گونه هاي جانوري براي شكارچيان خارجي را اعالم كـرد   

دالر،    500طور مثال بر اساس اين مصوبه شوراي اقتصاد، بـراي گـرگ       
دالر،    5500دالر تا  2500دالر، قوچ اوريان از  50دالر، كبك 30خرگوش

.  دالر 70دالر، قرقاول  9500پلنگ  دالر و      500در اين مملكت گرگ   ..
دالر قيمت داردآيا ايـن گـران      5500سانتي متر به باال  105قوچ با شاخ 

ارزان تـر هـم       )  اشاره به دولت احمدي نـژاد   ( است كه تازه مي خواهند 
 “.بكنند

اينست آن فاجعه اي كه رژيم واليت فقيه براي ميهن ما رقم زده و مـي  
زند و اين در حاليست كه با فروش حيات وحش توسط مشـتـي دالل و       
پاسدار به ثروت مي رسند ولي حتي كاركنان زحمتكش محيط زيست از   

كارشناس، كارمند و كـارگـر     .  دريافت حقوق ماهيانه خود محروم هستند
خبرگزاري مهر در   .  شاغل در محيط زيست با مشكل مالي مواجه هستند

مهر ماه در باره وضعيت كاركنان سازمان حفاظت مـحـيـط زيسـت          12
ماه حقوق نگرفته اند، با تـوجـه    10اغلب محيط بانان حدود ”: اعتراف كرد

ماه از سازمان مـحـيـط زيسـت        10تا  8به اينكه اغلب محيط بانان بين 
حقوق طلب داشتند، با تامين اعتبار الزم در جهت پرداخت حقـوق ايـن     

 “.افراد اقدام الزم صورت گرفت
سازمان حفاظت محيط زيست بنا دارد بيش از گذشـتـه نسـبـت بـه          
وضعيت معيشت محيط بانان توجه داشته باشد و درزمان مـقـرر بـدون        

 .”تاخير به پرداخت حقوق آنان اقدام نمايد
با تمام آنچه مورد اشاره قرار گرفت، ضرور است با دقت و حسـاسـيـت      

حفظ محيـط  .  نسبت به امر خطير و پر اهميت محيط زيست برخورد شود
 !زيست و نگهداري و بهبود آن به معناي بهبود آينده كشور است

 ...ادامه محيط زيست را دريابيم
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: اعتصاب كنندگان طي اخطاري به مسئولين و مديريت دانشگاه چنين اعالم كرده انـد كـه    .  دارند
ربط درباره مسـايـل مـورد اعـتـراض           گويي مديريت ذي هشدار مي دهيم در صورت عدم پاسخ” 

 “.ها باشند نشريات مستقل، دانشگاه منتظر اقدامات فعالين نشريات عليه اين محدوديت
شنبه دست به اعتراض و    ها از روز يك اسامي اين دسته از نشريات دانشجويي، كه همكاران آن

شيپور، سحر، آفتاب، بلور، كاوه، موج نو، طعم آزادي، پندار، باران، :  اند، عبارتند از اعتصاب زده
، سپيده، خط صفر، واژه، واژه نـو، كـوزه،         32، بي داد 84دار، اميد فردا، ريوار، رستاك، تنفس

بايد تـاكـيـد    .  ناگفته ها، پژواك، شايد فردا، فردا پيله، پارازيت، راديكال، ترديد، كيان، شوكران
هـاي مشـروع و        كرد كه اعتصاب كنندگان در همين روز ضمن انتشار يك بيانيه تحليلي خواسته

هايي از اين بيانيه ضمن برشماري موارد فشارهاي عديده بـر   در بخش.  برحق خود را مطرح كردند
نشريه در خرداد ماه امسال، از ابتداي مهرماه بـرخـورد      11پس از توقيف :  دانشجويان، آمده است

فـعـاالن نشـريـات       “  . اي در حال رشد بوده اسـت  هاي غير قانوني با نشريات مستقل به طور فزاينده
دانشجويي در بيانيه خود، ضمن برشماري تمهيدات نيروهاي انحصارطـلـب در پـنـج بـنـد، بـر                

ما در اين جا فقط به انعكاس دو بند از اين بيـانـيـه    . هاي دمكراتيك خود تاكيد ورزيده اند خواسته
 :  كنيم مهم، اكتفا مي

جمع آوري نشريات مستقل و نقاد حاكميت و مديريت دانشگاه توسط انتظامات و در كـنـار     -1
آن اقدام عجيب انتظامات دانشگاه در بررسي تيترها و مقاالت نشريات قبل از ورود بـه دانشـگـاه        
كه اقدامي خالف قانون و اخالق است، احتمال آغاز پروژه اي ديگر در بيشتر بسته كردن فضـاي  

 .پلي تكنيك را در اذهان قوت مي بخشد
تصميمات خطرناك و تاسف آور ديگري به موازات اين اقدام مديريت فرهنگي صـورت      -2

در روز هـايـي كـه          .  پذيرفت تا نشريات مستقل دانشجويي را در شرايط نا مطلوبي قـرار دهـنـد     
شوند، شخصي به منظور نظارت بـر مـطـالـب        ترين شكايتي توقيف مي نشريات مستقل با كوچك

بـا  .  نشريات و پيدا كردن مواردي كه بتوان از آنها برضد نشريه شكايت كرد، استخدام شده است
ها و معاونين به جمع شـاكـيـان شـرايـط         فعاليت شكايت نويسان مزد بگير و افزوده شدن مديريت

همزمان با  كـاسـتـن نشـريـات مسـتـقـل                 .  سختي براي فعاليت نشريات مستقل پديد آمده است
دانشجويي در دانشگاه، مديريت فرهنگي و كميته ناظر بر نشريات نيز در اعطاي مجوزهاي جديد 

دهد تا با عدم صدور اين مجوزها و يا طوالني كردن اين مسير مانع از فعـالـيـت     سستي به خرج مي
نشريات مستقل دانشجويي ضمن محكوم كردن تمامي اقدامات خردستيز و . فعالين نشريات گردد

آزادي ستيز مديريت دانشگاه، اعتراض خود را به همه اقدامات فراقانوني و غير منطقي مديـريـت   
فرهنگي عليه نشريات اعالم مي دارند و از مديريت و مجموعه فرهنگي دانشگاه درخواست دارند 
هرچه سريعتر نسبت به پاسخ گويي و بر طرف ساختن تمامي موانع موجود بر سر راه فعاليت آزاد   

حزب توده ايران ضمن اعتراض به اقدامات خرد ستيزانه و  .نشريات مستقل دانشجويي اقدام كنند
ارتجاعي نيروهاي استبداد، هرگونه فشار و سانسور و توقيف نشريات مستقل دانشـجـويـي را بـه         

بدون شك دانشجويان شجاع و آگاه با همبستگي خود، پاسخ درخـور را      . كند شدت محكوم مي
 .كشانه خواهند داد ستيزانه و آزادي با اين اعمال دانش

 
اكنون به دوره بعدي انتخابات رياست جـمـهـوري فـكـر         نژاد از هم احمدي*  
 كند مي

هايي را در سطحي وسيع  نژاد اعالميه اي كه گذشت، طرفداران احمدي در پايان نماز جمعه هفته
نژاد و اقدامات دولت وي، به شدت به مخالفـيـن    پخش كردند كه در آن ضمن حمايت از احمدي

ويـژه دولـت      چنين برخي از مسئولين سابق در دوره اصالحات و به هاي كنوني رژيم  و هم سياست
و “  جمعي از ايثـارگـران جـوان     ” ها كه با امضا هاي ساختگي  اين اعالميه.  خاتمي، حمله شده بود

كننده  آميز و تحريك و غيره چاپ و توزيع شد، داراي متني توهين “ جمعي از خانواده هاي شهدا” 
ها نه تنها در ميان نمازگزاران، بلـكـه در      بر اساس گزارش خبرگزاري مهر، اين گونه اعالميه.  بود

اين امر حكايـت  .  هاي منتهي به دانشگاه پخش گرديد همان روز در مناطق مختلف تهران و خيابان
هاي انتظامي و دولـتـي صـورت           ارگان  كند كه قطعاً تحت حمايت يافته مي از يك اقدام سازمان

ها را منعكس كـرده     ها و شبنامه خبرگزاري مهر، برخي از نكات محوري اين اعالميه.  گرفته است
هاي بسيار زودهنگام انتخاباتي بـرخـي    اين اعالميه ها را مي توان آغازسياستگيرد كه  و نتيجه مي

همزمان با اين نوع تبليغات، حدود يك ماه است كه چنـديـن   . از مدعيان حمايت از دولت دانست
سايت و پايگاه اينترنتي به طور زنجيره اي و هماهنگ يك سياست تبليغاتي سازماندهي شـده را      
آغاز كرده و توپخانه تهمت و دروغ و اختالف افكني را به سوي كساني كه آنها را رقـبـاي آتـي      

 .مي شمارند، شليك مي كنند] منظور نامزدهاي دوره بعدي انتخابات رياست جمهوري[خود 
ها دو هدف اصلي را    نژاد، با انتشار اين گونه اعالميه بايد عنوان كرد كه نيروهاي حامي احمدي

نژاد را    هاي دروغين انتخاباتي احمدي اول اين كه قصد دارند، متحقق نشدن وعده:  كنند دنبال مي

اعتصاب و اعتراض در حمايـت  *  
 از نشريات دانشجويي

هـا اسـت كـه  فشـار بـه                 اكنون مدت
هاي دانشجويي و دانشـجـويـان از         انجمن

جانب نيروهاي واپسگرا رو بـه افـزايـش        
هاي گذشته دامنه اين نـوع     در هفته.  است

هـاي دانشـجـويـي و            تضييقات به سايـت 
نامـه  ” ها كشيده شده بود كه  كردن آن قفل
هـايـي از      در شماره گذشته به نمونه“  مردم
در اين فاصله، بنابـر  .  ها اشاره كرده بود آن

هاي منتشره، نيروهاي استبدادي با  گزارش
وارد كردن فشارهاي بيشتر بر دانشجويان، 

بار نشريات مستقل دانشجويي را هدف  اين
توان به  از آن ميان مي.  اند يورش قرار داده

ها تا حد توقـيـف ايـن       تراشي سياست مانع
دسته از نشريات از جـانـب مـقـامـات و              
نيروهاي وابسته بـه آنـان مـانـنـد بسـيـج              

بـرخـي از ايـن        .  دانشجويي اشـاره كـرد    
جلوگيري از انتـشـار   :  تمهيدات عبارتند از

نشريات مستقل و مـنـتـقـد دانشـجـويـي،          
آوري اين گونـه نشـريـات پـس از            جمع

ها توسـط   چاپ به دستور مديريت دانشگاه
انتظامات، سانسور و كنترل مقاالت پـيـش   
از انتشار و تحميـل خـود سـانسـوري بـه            

كنندگان مطـالـب ايـن       نويسندگان و تهيه
نشريات، و پذيرش آن تـوسـط مـنـتـشـر         
كنندگان  از ترس اين كه مبادا نشـريـه را     

تـر     از همه مهـم . براي هميشه توقيف كنند
كه، به گزارش خبرنامه امـيـر كـبـيـر،         اين

اي به منظور كنترل و نظارت و    كميته ويژه
رسيدگي به نشريات دانشجويي تشـكـيـل    
شده است، كه هدف آن در واقع مبارزه بـا  

بـا ايـن حـال        .  نشريات يـاد شـده اسـت       
دانشجويان ساكت نـنـشـسـتـه و صـداي           
اعتراض خود را براي مقابله با اين اعـمـال   

يكـي از آخـريـن        .  كنند هر دم بلندتر مي
هـاي دانشـجـويــان،         اقـدامـات و تـالش       

اين هفته  اعصتابي است كه از روز يكشنبه 
تكنيك تهران صورت گـرفـتـه و         در پلي

در اين اعتصاب فعالين اغـلـب   .  ادامه دارد
هـا و       نشريات دانشجويي از تمامي گـروه 

هاي گوناگـون دانشـگـاه شـركـت           طيف
 5ادامه در صفحه   

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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“  ... هاي علميه و علما حاضر نيستند در اين انتخابات ثبت نام كنـنـد    حوزه
دبيركل مجمع محققين و مـدرسـيـن حـوزه عـلـمـيـه قـم، در ادامـه                       

كند كه موضوع ثبت نام روحانيون و علمـا   گوي خود اعتراف مي و گفت
ها تـوسـط      براي انتخابات، با توجه به موضوع رسيدگي به امر صالحيت

. ها، امـر دشـواري اسـت        شوراي نگهبان، و احتمال رد صالحيت برخي
زيرا اگـر  .  را دارد“ خطر كردن”ها، حكم  يعني اين كه اين كار براي آن

فرضاً صالحيت روحاني كه به باور رهبران رژيم،  مردم حتماً بايد از او     
در همه حال پيروي كنند، رد شود، پس لباس روحانـيـت وي و نـقـش           

هاي رژيم اسالمي، چه خـواهـد    ها و موقعيت تاكنوني وي در همه عرصه
شد؟ آيا بر اين حساب، سابقه و پيشينه همه مسئولين نظام زيـر عـالمـت      

شك از ذهن حسين  هايي هستند كه بي ها سوال سوال نخواهد رفت؟ اين
!) الـبـتـه بـا قـدري تـاخـيـر              ( موسوي تبريزي و ساير روحانيون  و علما 

“ ها صالحيت” هرچند كه مصاحبه كننده موضوع رسيدگي به .  گذرد مي
بـرد و       را در انتخابات فقط براي روحانيون و علما زير عالمت سوال مـي 

با اين حال خـود ايـن امـر        .  داند آن را براي آينده نظام خطر بزرگي مي
اعتراف بزرگي است، كه با مرور زمان و پديدآمدن اخـتـالفـات بـيـن          

تـوانـد بـراي         ها، مقررات و قوانين خود ساختـه رژيـم نـيـز مـي            جناح
البته بايد به نـكـات ديـگـري از ايـن              .  دست و پا گير شود“ ها خودي”

هـاي مـطـرح شـده در ايـن                 زيرا برخي از گفـتـه  .  مصاحبه توجه كرد
اينك در مقـام   وي كه خود هم.  وگو، از هر مطلبي افشاگرتر است گفت

باشـد، از جـملـه         دبيركلي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم مي
داليل ديگر روي گرداني روحانيون و علما را از شركت در انـتـخـابـات     

واقعيت اين است كه برخوردهاي حذفي كه ”: داند خبرگان را، چنين مي
صورت گرفته و كارهايي كه براي حذف افراد شده، باعث شـده اسـت     
روحانيوني كه داراي سوابق طوالني و وجهه مثبت در جامـعـه هسـتـنـد،        

كنـنـد ورود بـه           حاضر به ورود در عرصه سياسي نشوند چراكه فكر مي
عرصه سياسي، مساوي است با از بين رفتن حيثيت و زير سـوال رفـتـن        

 “.تقوايشان
عالوه بر موضوع رسيدگي به شرايط صالحيت نامزدها براي شـركـت   
در انتخابات خبرگان، مسئله ديگري كه اغلب روحانيوني كه تمايـل بـه     

كنند، موضوع گرفتن امتحان از  شركت دارند، ولي خود را ثبت نام نمي
در اين زمينه هـم مـوسـوي      .  هم توسط شوراي نگهبان است نامزدها، آن

مساله امتحان گرفتـن شـوراي نـگـهـبـان از             :  كند كه تبريزي اشاره مي
نامزدهاي خبرگان نيز موجب عدم تمايل روحـانـيـون بـه شـركـت در             

چراكه خيلي از روحانـيـون و مـدرسـيـن          .  انتخابات خبرگان شده است
هاي علميه خود را از نظر علمي باالتر از اعضاي شوراي نـگـهـبـان        حوزه
اند و حاال از آنها انتظار دارنـد     ها در حوزه ها تدريس كرده  سال. دانند  مي

هايي در انتخابات گذشته وجود داشته است كـه     نمونه...  كه امتحان دهند
اند يا كسـي       اند اما شاگر بد او را قبول كرده   استاد را در امتحان رد كرده

اند يك ذره تقوايش كم اسـت كـه         در امتحان قبول شده است اما گفته
آقاي كروبي كه آن زمان رييس مجلس بود گـفـت، بـايـد دسـتـگـاه              

 “.تقواسنج درست كنيم
هاي كوچكـي از مـجـمـوعـه           هاي اشاره شده در باال، تنها گوشه نكته

هـدف از ايـن       .  شـود    مسايلي است كه به انتخابات خبرگان مربوط مي
انتخابات فقط و فقط ادامه حيات رژيم واليت فقيه و تضمين ادامه بقـاي  

. بنابراين، در اين ميان، نه نظر مردم مطرح است، نه راي مـردم .  آن است
و درباره آن دسته از روحانيوني كه ديگر تمايلي به شـركـت در بـازي          

“ واليت فقيه” انتخابات خبرگان رهبري ندارند، بايد عنوان كرد كه آش 
قدر شور شده است كه حتي صداي آشپز يا آشپزهاي آن هم بـلـنـد       آن

 .شده است

نه در عدم توانايي و ماهيت ارتجاعي انحصارطلبان، بلكـه بـر دوش       
هـاي   بدين معنا كه مخالفين و منتقدين سياست.  مخالفين آن بگذارند

هاي خود جامعـه عـمـل       گذارند وي به وعده نژاد اند كه نمي احمدي
جـمـعـي از      ” اي كـه امضـاء          بي خود نيست كه در اعالميه. بپوشاند

دليـل عـدم بـرآورده شـدن           ” :  را دارد آمده است“ ايثارگران جوان
وعده هاي دولت اين است كه عده اي نمي گذارند احـمـدي نـژاد        

پرسند، پـس آن     و براي فريب مردم كه اكنون از خود مي“ .كار كند
هاي انتخاباتي چه شدند؟ در اين شبنـامـه در بـخـش          شعارها و وعده

دولت قبل براي اينكه دولت جـديـد در     ” : ديگري، نوشته شده است
موجودي صندوق ...  تنگنا قرار بگيرد، از هيچ اقدامي فروگذار نكرد
دولت خـاتـمـي تـا       .  ارزي را تا توانست به آتش كشيد يا خالي كرد

توانست به استقراض خارجي تن داد با علم به اينـكـه بـدهـي هـاي          
ها هم اكنون يـكـي    خارجي كمر دولت جديد را بشكند و اين بدهي

از راه آوردهاي دولت قبل است كه مشـكـالت فـراوانـي را بـراي            
حاصل اين سخنان چيزي نيسـت  “  . دولت اصولگرا ايجاد كرده است

جز شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و اعتراف بـه ايـن كـه در          
سايه رژيم واليت فقيه از اين امازاده هم معجزي حـاصـل نـخـواهـد        

 . شد
آميز  هاي فريبكارانه و دروغ و اما دليل ديگر انتشار اين نوع اعالميه

نژاد را بايد به قصد خامـوش   احمدي“  دولت مهرورز” تبليغاتي به نفع 
نظر از ايـن   صرف.  كردن هرگونه صداي مخالف و حتا منتقد دانست

كه انحراف افكار عمومي و آدرس عوضي دادن بـه مـردم نـيـز، از           
بـا  .  اهداف ديگر اين نوع مطالب در حمايت از اصولگـرايـان اسـت     

ها، اين امر به خوبي روشـن   اشاره به برخي از ديگر نكات اين اعالميه
براي نمـونـه دربـاره رفـع بـحـران بـيـكـاري در كشـور                       .  شود مي

طـرح ضـربـتـي       ” كنند كه  ها چنين تبليغ مي منتشركنندگان اين متن
هـاي خـارج        دولت براي رفع بيكاري بخاطر عدم همكاري دستـگـاه  

بيت تـكـرار      و در البالي متن مدام اين شاه“  . دولت ناكام مانده است
ولـي  “  گذارند كه دولت كارش را بكنـد  اي نمي عده” : شده است كه

چه كساني هستند و در كدام موقعيتي فـراتـر   “   عده”معلوم نيست اين 
نـژاد در       از ولي فقيه، دولت و مجلس اسالمي قرار دارند كه احمدي

هاي خـود   ها و سياست قادر به اجراي وعده“  معجزه هزاره سوم” مقام  
هـا از جـانـب           تراشـي  ها و بهانه نيست؟ اين آسمان و ريسمان كردن

نژاد، چيز ديگري نيست،  هواداران دولت اصولگرا و شخص احمدي
هاي ضـد     جز اعتراف به عدم توانايي رژيم و شكست قطعي سياست

 .مردمي و ضد ملي آن
 

چرا حتي علما و روحانيون نيز از انتخابات خبـرگـان   *  
 كنند؟ استقبال نمي

گاهي اوقات از زبان برخي روحانيون، مقامات و مسئوليـن نـظـام،      
شود كه از هر استـداللـي مـبـنـي بـر            هايي جاري مي ناخواسته گفته

و اين پرسـش در اذهـان       .   شكست رژيم واليت فقيه، گوياتر است
شـود، كـه        مطـرح مـي    “ آزادترين كشور جهان”هواداران و حاميان 

سـال از بـرقـراري           28كه بعد از گـذشـت          گونه ممكن است  چه
ترين مسايل اجرايي  اند، بديهي حكومت مطلوب خود، هنوز نتوانسته

هاي اخير  بهترين شاهد مثال اين امر، گفته.  خود را سر و سامان دهند
حسين موسوي تبريزي، دبيركل مجمع محققين و مـدرسـيـن حـوزه       

مـجـلـس    ” علميه قم است كه نظرات خود را در ارتباط با انتخـابـات     
اي كه طي ايـن     وي در مصاحبه.  مطرح كرده است“ خبرگان رهبري
عدم ” : كند انجام داده است، چنين اعتراف مي“ ايلنا”هفته با خبرنگار 

استقبال علما و روحانيون از انتخابات مجلس خبرگان رهبري تـنـهـا      
طلبان نيست بلكه اكثريت روحانـيـون، مـدرسـيـن           محدود به اصالح

 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي هفته  

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران
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جشن هاي پرشور شصت و پنجمين 
 سالگرد تأسيس حزب تودة ايران

مراسم شصت و پنجمين سالگرد بنيانگذاري 
 حزب توده ايران در آلمان

 
، به مناسبت شـصـت و     1385شنبه، هشتم مهرماه 

پنجمين سالروز بنيانگذاري حزب توده ايران، مراسمي 
برگزار شد كه مورد اسـتـقـبـال     )  آلمان( در شهر كلن 

مراسم در   .  هواداران، اعضا و دوستان حزب قرار گرفت
ابتدا با نواختن سرود حزب شروع شد و سپس با اعالم 
يك  دقيقه سكوت در ارج گذاري و اداي احـتـرام بـه      
همه جان باختگان راه آزادي و استقالل ايران و نـيـز     
جان باختگان حزب توده ايران در راه آزادي، استقـالل  
و بهروزي مردم ايران در طول شصت و پـنـج سـال        
مبارزه پيگير با استبداد، بي عدالتي، و هم پـيـمـانـي     
وفادارانه با توده مردم و زحمتكشان مـيـهـن در راه        
كسب حقوق ناديده گرفته شده و پايمال شـده آنـان،     

پيام تبريكي از طـرف رفـيـق خـاوري            .  ادامه يافت
خطاب به رفقا، همرزمان و دوستان به مناسبت شصت 

 : و پنجمين سالگرد حزب خوانده شد
سالگرد تولد حزب توده ايران، اين دژ ديرپاي رزم و   
پيكار توده هاي كار و زحمت ميهن را در راه آزادي،     
استقالل و صلح و عدالت اجتماعي به شما و همه رفقا 

براي شما .  و دوستان حزب صميمانه تبريك مي گويم
در پيكار خستگي ناپذيرتان در اين راه مقدس آرزوي   

 .پيروزي مي كنم
سپس رفيق مسعود ملكي، به نمايندگي از سـوي      
كميته مركزي حزب،  پيام شاد باشي  را خطـاب بـه     
هواداران، اعضا و دوستان حزب خـوانـد، كـه حـاوي         
بررسي كوتاهي از ويژگي هاي رزم گسـتـرده دامـن        
حزب با فاشيسم، استبداد، و پيكار اجتماعي و سياسي 
آن در راه آزادي، حقوق زحمتكشان و تـالش در راه      
كسب جايگاه حقيقي و حقوق انساني زنان ميـهـن، و     
مبارزه جوانان و دانشجويان در مصاف بـا اسـتـبـداد         

در اين پيام همچنين .  شاهنشاهي و واليت فقيهي بود
به طور فشرده به بررسي وضعيت حسـاس كـنـونـي       
ميهن در سيطره حاكميت ارتجاع و نيز حسـاسـيـت      
اوضاع منطقه و جهان و خطـراتـي كـه از رهـگـذر            
سياست هاي بحران آفرين امپرياليسم و رژيم واليـت    
. فقيه مردم ميهن ما را تهديد مي كند پرداختـه شـد    

مراسم با نمايش كمدي يكي از هنرمندان تـئـاتـر و        
 .سينما ادامه يافت

پيام و شادباش حزب برادر، حزب كمونيست آلمـان  
را رفيق رولف پريمر سردبير روزنامه عصرما .)  پ. ك.د(

و معاون صدر حزب  خـوانـد كـه حـاوي نـكـات                 
شورانگيزي درباره تاريخ حزب تـوده ايـران و نـيـز           
اشاراتي به بحران هاي كنوني در ارتبـاط بـا ايـران،        
منطقه  و جهان و خطر تجاوز امپرياليستي به ميـهـن   

سخنان رفيق با كف زدن هـاي  .  ما، و مبارزه حزب بود
 .ممتد در مراسم، مورد استقبال قرار گرفت

آلـمـان   )  اكثـريـت  (پيام سازمان فدائيان خلق ايران 
توسط نماينده سازمان خوانده شد، كه در آن به نقـش  
تاريخي و برجسته حزب توده ايـران در جـنـبـش           
كارگري و تحرك سياسي و ترويج فكر و عمل انقالبـي  

پيام سازمان، با آرزوي   .  در جامعه ايران اشاره شده بود
 .موفقيت مردم ايران و حزب توده ايران پايان يافت

سخنان رفيق ركن الـديـن خسـروي، كـارگـردان          
برجسته تئاتر، درباره يكي از چهره هـاي درخشـان       
جنبش كارگري و حزب توده ها و قهرمان ملي ايـران    

رفيق خسروي با ذكر بخش هايي از   .  خسرو روزبه بود

دفاعيات رفيق روزبه در دادگاه نظامي، آن را همچون سند معتبري در حـقـانـيـت     
 . مبارزه حزب توده ايران، راه آن و آرمانش دانست

مراسم با رقص زيبا و هنرمندانه ايراني و آذري توسط هنرمند ايراني و سـرود و    
.  رقص توسط نوجوانان و نيز اركستر چهارنفره هنرمندان آلمـانـي، ادامـه يـافـت         

فضائي سرشار از شور و احساس همدلي در سرتاسر اجراي برنامـه جشـن تـولـد         
 . حزب در بين حاضران به چشم مي خورد

 
 جشن در لندن به مناسبت شصت و پنجمين  سالگرد حزب توده ايران

 
جشن  شصت و پنجمين سالگرد بنياد گزاري حزب توده ايران در انگلستـان در    

حضور هيئت هـاي نـمـايـنـدگـي احـزاب              .  مهرماه در لندن برگزار شد 22روز 
كمونيست و ترقي خواه از كشورهاي عراق، هند، يونان، سودان، قبرس، تركـيـه و     
.  افغانستان جلوه خاصي به مراسم جشن شصت و پنجمين  سـالـگـرد داده بـود        

سالن محل برگزاري جلسه  با پرچم هاي يادبود و آرم حزب توده ايران و پـوسـتـر    
هاي متنوع در رابطه با سالگرد و همچنين تصاوير رهبران بـرجسـتـه جـنـبـش         

دو سوي سن محل جلسـه  .  كمونيستي و كارگري جهان و ميهمان تزئين شده بود
مـراسـم   .  به طرز زيبايي با شاخه هاي گل سرخ و شمع آذين بـنـدي شـده بـود        

مين سالگرد كه رفقا و هواداران و ايرانيان ترقي خواه مقيم انگلسـتـان در آن       65
شركت داشتند، با پيام خوش آمد به حضار از سوي سازمان حزب توده ايـران در      
بريتانيا آغاز و پس از اعالم يك دقيقه سكوت به احترام به خاطره شهداي جنبـش  

 .آزادي خواهي مردم ايران با سرود چهارم حزب توده ايران رسماً افتتاح گرديد
رفيق راب گريفيث، دبيركل حزب كمونيست بريتانيا، اولين سخنران مراسم بـود  
كه در سخنراني خود ضمن اشاره به تاريخ مبارزاتي حزب توده ايـران، جـايـگـاه         

رفـيـق   .  برجسته حزب مان را در خانواده احزاب برادر مورد تاكيد ويژه قـرار داد     
گريفيث ضمن حمايت صريح از مبارزات مردم ايران بر ضد ديكتاتوري مـذهـبـي      

رهبر كمـونـيـسـت     .   حاكم، هرگونه دخالت خارجي در اوضاع ايران را محكوم كرد
هاي انگلستان در ادامه از نقش فعال رفقاي توده اي در جنبش صلح و همبستگـي  

كميته هـمـاهـنـگـي        ” در انگلستان و سهم  كليدي آنان در سازماندهي و توسعه 
سپس رفيق اميدوار در سخـنـرانـي    .  قدرداني كرد“  احزاب كمونيست در انگلستان

خود ضمن اشاره به تاريخ سراسر پيكار حزب تودة ايران و اثرات عميق حـزب بـر     
تحوالت گوناگون كشور به تحوالت اخير كشور، و به ويژه به مسأله بحران هسـتـه   

در ادامه هيئت هاي نمايندگي احزاب كمونيست عـراق، يـونـان،        .   اي اشاره كرد
، سازمان پرسابقه مبارزات ضد استعماري انگلستـان،  “ ليبراسيون” سودان و سازمان 

كه عضو ناظر سازمان ملل متحد است، در سخنراني هاي پر محتوي يي پيام هـاي  
پرشور خود در همبستگي با مبارزات قهرمانانه حزب توده ايران و در دفاع از صلـح  

، نماينده حـزب كـمـونـيـسـت         “رشيد الشيخ”رفيق . و انترناسيوناليسم ادا كردند
مـن امشـب از       ” :   سودان در پيام شادباش مفصل و پر شوري از جمله متذكر شد

سال مبارزه از خود گذشـتـه، قـطـع        65اين تريبون مراتب تحسين و بزرگداشت 
ناشدني و بي تزلزل حزب توده ايران را در دفاع از دموكراسي و عدالت، پيـشـرفـت    

رفـيـق   “  . اجتماعي و اقتصادي، و پيشرفت براي همه مردم ايران، تقديم مي دارم  
اكثريـت در     -فرخ نگهدار نيز  كه به نمايندگي از طرف سازمان فدائيان خلق ايران

جشن شركت داشت و در سخنراني خود ضمن همبستگي با مبارزات حزب تـوده    
ايران، به گوشه هايي از فعاليت ها و مبارزات حزب در بسيج توده ها براي دفاع از   

 .       صلح اشاره كرد
حضور مسئول شعبه امور زنان كميته مركزي حزب توده ايـران در جشـن و          

ساله حزب مان در رابطه با حقـوق   65سخنراني او در رابطه با دستاوردهاي مبارزه 
رفيق سخنران بـا اشـاره     .   زنان كشور مورد استقبال همه جانبه حضار قرار گرفت

حزب توده ايران اولين سازمان سياسي كشور است كه به اهميـت   ” به اين نكته كه 
نقش زنان درمبارزات سياسي پي برده و براي به صحنه آوردن اين لشگر عظيم بـه  

 7ادامه در صفحه   
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عنوان يكي از اجزاي تشكيل دهنده جنـبـش مـردمـي       
به توضيح فصل هاي متنوع مبارزه حـزب در      “   كوشيد

رفـيـق بـا      .   دفاع از برابر حقوقي زنان كشور پـرداخـت  
توضيح شرايط دشوار مبارزه رفقـاي زن تـوده اي در           

متذكر گـرديـد     60ابتداي انقالب و سال هاي اوليه دهه 
بر رغم سركوب خونين اين سال ها سنت مبارزاتـي  ” كه  

كه حزب توده ايران پايه گذاري كرد و اشكـال مـتـنـوع       
پيوند با توده ها و سازماندهي آنان نه تنها نـابـود نشـد،      
بلكه اين تجربيات به نسلهاي بعدي انتقال يافت كه بـه    
جرات مي توان گفت امروزه جنبش مستقل زنان از آن     

.  سود برده و مي برد اما با همه اين فشارهـا، مـبـارزه      . ..
زنان به اشكال مختلف ادامه دارد از فعاليـت در كـارزار       
هاي مختلف گرفته تا برپائي تجمع هاي اعـتـراضـي و        
برگزاري كارگاهها و سمينارهاي آموزشي از مـعـضـالت      
مبرم جامعه مثل  فقر،اعتياد  خشونت عـلـيـه زنـان و         
كودكان ، كودكان كار، توانمند سازي زنان خودسرپرسـت  

حـزب  ” :   رفيق سخنان خود را با اين پيام كـه   “  .و غيره
.  توده ايران . با احترام عميق به مبارزه پرشور زنان اعتقاد .

راسخ دارد كه بدون آزادي و برابري براي زنان مـيـهـن،      
آزادي و عدالت اجتماعي در جامعه ميسر نيست و تحقق 
حقوق زنان را در هم پيوندي و همبستـگـي جـنـبـش        
مستقل زنان با جنبش هاي كارگري، جوانـان و ديـگـر        
زحمتكشان و طرد رژيم واليت فقيه امكان پـذيـر مـي        

 .        ، به پايان رساند“داند
سخنران بعدي جشن رفيق ركن الدين خسروي بـود   

كه  قطعه جالبي را درباره رفيق قهرمان ملي حزب مـان،  
هنرنمايي هـنـرمـنـدان       .  رفيق خسرو روزبه قرائت كرد

ايراني و ارمني و ترك در ارائه برنامه هاي موفق و زيبـاي  
موسيقي سنتي ايران و قطعات كالسيك به مراسم جلـوه  

از مهمانان با سفره رنگارنگ و متنوعـي  .  خاصي داده بود
از غذاهاي ايراني كه به طرز زيبائي در سالـن گسـتـرده      
شده بود، پذيرائي شد و در انتها كيك زيباي سـالـگـرد      
حزب در ميان ابراز احساسات حضار بريـده شـد و در         

 .ميان حضار پخش شد
مراسم شصت و پنجمين سالگرد حزب توده ايـران بـا     
اجراي سرود انترناسيونال كه با ويلون هنرمند ترقّيـخـواه   
تركيه، رفيق جاهد بايالو هم صدائي حضـار در جشـن       

 .     همراهي مي شد، خاتمه يافت
 

 جشن حزب توده ها  در كانادا 
 

شهرهاي تورنتو و ونكوور كانادا در هفتة اول اكـتـبـر      
شاهد بـرنـامـه هـاي         )  مصادف با دهم مهر ماه( امسال 

مختلفي در بزرگداشت شصت و پنجمين سالگرد بنـيـان   
 . گذاري حزب تودة ايران بودند

 10( مراسم بزرگداشت در تورنتو در روز اول اكـتـبـر      
در سالن اجتماعات يكي از سنديكاهـاي مـحـلـي       )  مهر

سالن جشن سراسـر مـزيـن بـه تصـاويـر             .  برگزار شد
پيشگامان جنبش كمونيستي ايران و قهرمانان و شهداي 

برنامه هاي متنوعي بـراي جشـن     .  حزب تودة ايران بود
ترتيب داده شده بود كه توسط رفقاي حزبي تـورنـتـو و      

 . گروه هاي هنري از مليت هاي گوناگون اجرا شد
رفيق ميزبان پس از خوشامد گويي به حاضران، چنين 

 :سخن راند
. رفقا، عزيزان، دوستان؛ تاريخ ما را دوباره مي خـوانـد  ” 

يخ نرسيده ايم و وقت رآري به پايان تا.  دو باره مي خواند
مي دانيد مركـب  .  و مي نويسيم. است كه بازش بنويسيم

قلم مان از كجاست؟ از خون و كوشش نسل هاي تـوده    
همان نسل هايي كه در برابر كار و پيكـارشـان سـر      .  اي

مي آوريم و با سكوت مان بار ديگر پـيـمـان     دتعظيم فرو
 “.مي بنديم، پيمان مي بنديم كه راهشان را ادامه دهيم

يك دقيقه سكوت به ياد شهيدان و درگـذشـتـگـان         

برنامه با شعرخواني يكـي  . حزب، با آهنگ خروشان سرود چهارم حزب شكسته شد
سپس پيام سازمان حزب تودة ايران در كانادا خوانـده شـد     .  از رفقا ادامه پيدا كرد

 :كه در آن از جمله چنين آمده بود
حزب پر افتخار ما، حزب شهيدان و مبارزان و آزادگان نامدار و گـمـنـام، در          ” 

متالطم ترين دوران تاريخ معاصر ايران، شصت و پنج سال است كه با پيگـيـري و     
پايداري و صداقتي كه از كمونيست ها انتظار مي رود، براي آرمـان هـاي انسـان        

در شـرايـط بسـيـار         .  دوستانه، عدالت طلبانه و آزادي خواهانه مبارزه كرده است
سخت فعاليت نيروهاي ترقي خواه در هر دو رژيم پهلوي و واليت فقيه، حزب مـا    
در اندك سال هاي فعاليت به اصطالح علني اش، كه در مجموع به ده سـال هـم     
نمي رسد، توانست با تكيه بر جهان بيني و برنامة عمل مترقي اش، و با كار خـالق  
سياسي و اجتماعي و فرهنگي در بين توده هاي مردم، خون تازه اي در رگ هـاي  

.  جنبش عدالت جويانه و آزادي خواهانة مردم به جريان بيندازد . . حـزب مـا در       . 
همة اين سال ها فراز و نشيب هاي فراواني را از سر گذرانده است، از جدايي هـا و    
فتنه ها در صفوف حزب گرفته تا تهمت و افترا و به اصطالح تاريـخ نـويسـي؛ از        
تفرقه در اردوي سوسياليسم تا فروپاشي نظام هاي سوسياليـسـتـي در عـرصـة          
جهاني، و از پيگردها و سركوب ها گرفته تا حبس ها و شكنجه ها و قرباني هـاي    

و كشـتـارهـاي     1332بي شمار، از جمله و به ويژه در پي كودتاي ضد مردمي سال
اما به رغم همة اينها، حـزب تـوده     . 1367وحشيانه در جريان فاجعة ملي در سال 

اي ما همواره ققنوس وار و با اراده اي خلل ناپذير، كه از ايـمـانـش بـه مـردم و            
سعادت بشر سرچشمه مي گيرد، توانسته است با تكيه به ريشه هاي توده اي اش   
با استواري بر پاي خود بايستد و از آرمان هاي واالي كمونيستي اش بـا افـتـخـار       

 .“پاسداري كند
پس از پيام سازمان حزب در كانادا، مطلبي در رابطه با شهداي حزب خـوانـده      
سپس قطعه اي توسط گروه كر رفقاي حزبي اجرا شد، و در ادامـة بـرنـامـه         .  شد

سخنران نخست در ارتبـاط  .   حضار به سخنان رفيق محمد اميدوار گوش فرا دادند
با حزب و تاريخ آن و تأثيرعميق فعاليت نظري و عملي حزب بر جامعة ايـران و      
همچنين ابعاد مختلف اين تاثير از جمله بر كارگران، دهقانان، زنـان، جـوانـان و        
روشنفكران سخن گفت؛ و سپس در بخش ديگري از سخنان خود به ارائة تحليلـي  

پس از سخنان رفيق اميدوار قطعة ديـگـري     .   كلي از اوضاع كنوني ايران پرداخت
توسط گروه كُر رفقاي حزبي اجرا شد، و پس از آن رفيق ميگل فيـگـوئـرا رهـبـر        
حزب كمونيست كانادا ضمن پيام شادباش به مناسبت سالگرد بـنـيـان گـذاري         
حزب، به تشريح ديدگاه ها و سياست هاي حزب كمونيست كانادا در ارتـبـاط بـا      

در ادامـه،  .  مسايل بين المللي و منطقة خاورميانه و همچنين كشور كانادا پرداخت
برنامه هاي رقص و آواز توسط هنرمندان اوكراييني، عراقي و كوبايي بـه اجـرا در       

 .مين سالگرد به پايان رسيد 65برنامه با سرود اتحاد و بريدن كيك . آمد
در روز ششم اكتبر نيز جشن شصت و پنجمين سالگرد حزب تـودة ايـران بـا          
تالش رفقاي حزبي در شهر ونكوور با حضور شمار كثيري از ايرانيان ايـن شـهـر        

جشن با خوش آمد به حاضران و اعالم يك دقيقه سـكـوت بـه يـاد           .  برگزار شد
خاطره تابناك شهداي راه آزادي آغاز شد و سپس سرود چهارم حزب تـودة ايـران     

در ادامه برنامه پيام سازمان حزب تودة ايران در كانادا قرائـت شـد و       .  نواخته شد
سپس رفيق جواني در زمينه دشواري هاي زنان در مبارزه بر ضد ارتجاع سخنانـي  

.  بخش آخر اين جلسه به سخنراني رفيق اميدوار اخـتـصـاص داشـت      . را ايراد كرد
سخنران پس از ارائه بررسي كوتاهي از تاريخ حزب و توضيح  مواضع حـزب تـودة     

در جـريـان     .  ايران در ارتباط با مسايل جاري، به پرسش هاي حاضران جواب داد  
جشن رفيق نماينده رهبري حزب كمونيست كانادا نيز طي سخنراني همبستگـي  
پرشور رفقاي كانادايي با حزب تودة ايران را اعالم كرد و يك رفـيـق هـنـرمـنـد         

 .كانادايي قطعات زيبايي را نواخت
هفتة بزرگداشت شصت و پنجمين سالگرد بنيان گذاري حزب تـودة ايـران در       
كانادا هفته اي پرتالش و پر بار براي اعضا و هواداران و دوستان حزب در كـانـادا       

 .به اميد روزي كه سالگرد حزب را در ايران جشن بگيريم. بود
 

 جشن شصت وپنجمين سالگرد بنيانگذاري حزب در اتريش
 

جشن  شصت و پنجمين سالگرد تاسيس حزب  درفضايي شاد و صميمي برگزار 
سالن جشن كه با عكس هايي از حيدر عمواغلي، اراني،  روزبه و فـاطـمـه      . گرديد

مين سالگرد تاسيس حزب تزئيـن   65مدرسي و همچنين ميز كتاب و پوسترهاي 
بـر  ” با نواخته شدن سـرود حـزب،       . شده بود پر بود از ميهمانان  ايراني و خارجي

سرود حزب زير لـب نـيـز      .  ميهمانان بپا خاستند“ شكن هر سد اگر خواهي آزادي
پس از بپايان رسيدن سرود حزب،  مجري برنامه از مـيـهـمـانـان        .  زمزمه مي شد

تقاضا كرد تا به پاس و ياد جانبازي ها و قهرماني هاي رفقاي شهيد حزب  دقيـقـه   
 . اي سكوت شود

پس از آن، به صورتي كوتاه  نكاتي برجسته از رزم و پيكـار حـزب، بـه زبـان           
در امتداد آن خالصه اي از اعالميـه كـمـيـتـه        .  آلماني، براي ميهمانان قرائت شد

در اين برنامه كه به دو زبـان      .  مركزي حزب بدين مناسبت به فارسي خوانده شد

 ...ادامه  جشن هاي پر شور 
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كه ايران در تالش براي دستيابي به سالح هاي اتمي است تا يك قدرت                   
ما موضع حزب تودة ايران را در اين زمينه مثبت            . هسته اي در جهان بشود    

حزب شما اگرچه تصميم گيري ها و اقدام هاي منفي              . ارزيابي مي كنيم   
دولت ايران را مردود شمرده است، اما از سوي ديگر نيز هرگونه دخالت                    
بيگانه در ميهن را نيز رد مي كند، و براي پيدا كردن راه حل براي مشكالتي             
كه امروزه مردم را از اعمال كامل حقوق شان باز مي دارند، متكي به خود                   

در آمريكاي التين ما نيز امپراتوري آمريكا از خشونت و              . مردم ايران است  
تهديد به استفاده از زور به عنوان عاملي اساسي در سياست هايش بهره مي                
گيرد تا از اين طريق برتري اش بر منابع طبيعي ما را تضمين كند، و براي                   

پايگاه هاي نظامي   . رسيدن به هدف هايش دولت هاي ما را به اطاعت وا دارد     
آمريكايي تازه اي در آمريكايي التين در حال احداث هستند، كه آنها را                    

وجود اين پايگاه ها كمكي است       . مي نامند “ جايگاه هاي عملياتي پيشرفته   ”
و زماني كه مردم موفق به سرنگون كردن يك             . به دولت هاي نوكر ماب      

ديكتاتوري مي شوند، از اين پايگاه هاي نظامي، هم به منظور محدود كردن               
حقوق دموكراتيك مردم تا حداكثر ممكن استفاده مي شود، و هم براي                  
منزوي كردن و كنار گذاشتن نيروهايي كه با طرفداران شكل هاي حاكميت              
و تسلط مناسب با فرايند جهاني سازي، آن طور كه فراخور شركت هاي                   

وضعيت كنوني دنيا مستلزم تقويت و تحكيم        . فراملي باشد، متفاوت هستند   
ما در پي اين امر هستيم و به تالش مان           . همبستگي انترناسيوناليستي است  

ما براي حزب تودة ايران در پيكار دشوارش براي دفاع از               . ادامه مي دهيم  
ما ترديدي نداريم كه       . حقوق كامل مردم ايران آرزوي موفقيت داريم            

سال پيكار حزب تودة ايران، فرصت ديگري خواهد بود براي              65بزرگداشت  
 .تقويت و تحكيم سازماني حزب و فعاليت هاي آن

 با درود هاي رفيقانه،
 كميتة مركزي حزب كمونيست شيلي

 2006سپتامبر  29سانتياگو، 
 

 پيام كميته مركزي حزب كمونيست سودان
 

 رفقاي عزيز
كميته مركزي حزب كمونيست سودان درودهاي و تبريكات برادرانه خود            

مين سالگرد بنيانگذاري حزب توده ايران به رهبري، اعضاي       65را به مناسبت 
حزب توده ايران در    . حزب برادر و همه دموكرات هاي ايراني تقديم مي دارد          

تمامي طول موجوديتش در صف نخست مبارزه مردم ايران براي دموكراسي،            
حزب توده ايران    .  پيشرفت اجتماعي، استقالل اقتصادي و صلح بوده است          

پايمردانه در مقابل تمامي اقدامات تضيق گرانه مقاومت كرده و پرچم مبارزه             
بر ضد توطئه هاي امپرياليستي براي آزادي ملي و اجتماعي، و حقوق اقليت               

كمونيست هاي سودان مبارزه شما      .  هاي ملي را برافراشته نگه داشته است       
بر ضد رژيم ارتجاعي روحانيون حاكم و براي دموكراسي، حكومت قانون، و               
احترام به حقوق بشر و حقوق سنديكايي و بر عليه تهديدات امپرياليستي و               

 .ارتجاعي را عميقاً و قوياً تحسين مي كنند
 رفقاي عزيز

ما در اين مناسبت خجسته كه جاي عزيزي در قلب هاي ما دارد، ياد همه              
شهيدان حزب شما را كه سخاوتمندانه جان هاي خود را در راه مبارزه براي                

 .دموكراسي، استقالل ملي، صلح و سوسياليسم فدا كردند، گرامي مي داريم
 شعبه روابط بين المللي كميته مركزي حزب كمونيست سودان    

همبستگي پرشور 
احزاب كارگري 
و كمونيستي با 

حزب تودة 
 ايران

پيام كميتة مركزي حزب زحمتكشان مترقي قبرس 
 ـ آكل 

 
 به كميتة مركزي حزب تودة ايران

 رفقاي گرامي،
كميتة مركزي حزب زحمتكشان مترقي قبرس ـ آكل ـ            
تبريك هاي گرم خود را به مناسبت شصت و پنجمين                 

. سالگرد بنيان گذاري حزب تودة ايران تقديم شما مي كند           
اين سالگرد براي مردم ايران و به ويژه طبقة كارگر ايران               

حزب شما در سراسر تاريخ پر           . مناسبتي تاريخي است   
افتخارش، براي صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي در ايران       
رزميده است و خود را به عنوان پر نفوذ ترين نيروي چپ               

به رغم سركوب و حمله هايي كه        . كشور تثبيت كرده است   
نسبت به حزب شما اعمال شده است، حزب توانسته است            
بر تالش هايي كه براي از ميان برداشتن آن صورت گرفته             

در دوره هايي از تاريخ كه استقالل و             . است، پيروز شود   
يكپارچگي كشور در خطر و زير عالمت سؤال بوده است،              
حزب شما با در نظر گرفتن منافع كشور پيوسته مواضع               

حزب تودة ايران همواره بر      . ميهن دوستانه يي داشته است     
امروز هم حزب كماكان     . ضد امپرياليسم مبارزه كرده است     

به مقاومتش در برابر تحميل شرايط آمريكا به ايران و هر               
كشور ديگري كه به آمال برتري جويانه آن كشور گردن               

حزب شما به مقاومت در برابر         . نمي نهد، ادامه مي دهد      
شرايط ناعادالنه اي كه امپرياليسم و جهاني سازي سرمايه           

 .داري بر مردم جهان تحميل مي كنند، ادامه مي دهد
 رفقاي گرامي،

تحت اين شرايط به غايت نامساعد براي نيروهاي                 
كمونيست و چپ گراي جهان، همبستگي بين المللي بيشتر   

همان طور كه    . از هر زمان ديگري ضرورت پيدا مي كند           
پيشتر اعالم كرده ايم، شما مي توانيد از حمايت و                    

سال تاريخ    65. همبستگي تام آكل اطمينان داشته باشيد       
. حزب شما براي هر كمونيستي يك نمونه برجسته است            

براي شما در كارزار سياسي تان، ادامة پيكارتان براي                 
دموكراسي و عدالت اجتماعي، و براي تالش تان به منظور            

 .افزايش نفوذ حزب تان آرزوي موفقيت داريم
 كميتة مركزي آكل

 2006اكتبر  9نيكوزيا ـ 
 

 پيام تبريك حزب كمونيست شيلي
 

 به حزب تودة ايران
 رفقاي گرامي،

بدينوسيله درودهاي خود را به مناسبت بزرگداشت شصت         
و پنج  سال مبارزة كمونيست هاي ايراني و حزب شان،                

ما مي دانيم كه حزب       . حزب تودة ايران، تقديم مي كنيم       
تودة ايران تحت دشوارترين شرايط و زير سركوب وحشيانه،          
دالوري و شجاعتي بي نظير از خود نشان داده است و عزم              
خود را در پيكار در راه منافع كارگران و مردم ايران و براي                

مشخصة وضعيت كنوني   . منافع ملي ميهن حفظ كرده است     
در ميهن شما و در منطقه، تجاوزهايي است كه امپرياليسم            
آمريكا و متحدانش در اين منطقه در سال هاي اخير دامن             

به   2001سپتامبر    11دولت بوش از حمله هاي        . زده اند 
عنوان بهانه اي براي به عمل درآوردن دكترين جنگ                
پيشگيرانه بهره گرفت، كه وضعيت وخيمي را براي مردم             

تراژدي هاي عراق و       . خاورميانه به وجود آورده است         
افغانستان تجاوزهاي اسراييل به مردم لبنان و فلسطين زير          
چتر حمايت بي پرده و آشكار امپراتوري آمريكا را به دنبال             
داشت، كه كماكان ادامه دارد و حتي ممكن است شديدتر             

اياالت . امروز ايران نيز مورد تهديد قرار دارد           . هم بشود 
متحد آمريكا توانايي قابل توجهي براي به كار بردن سالح             
هاي هسته اي دارد و تنها كشوري است كه تا كنون چنين             
. سالح هايي را برضد مردم كشورهاي ديگر به كار برده است         

آنها در صدد به وجود آوردن شرايط اند تا حمله به كشور                
به عنوان يك دستاويز، آنها مدعي اند         . شما را توجيه كنند   

 8ادامه در صفحه   
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 پيام كميته مركزي حزب كمونيست تركيه
 

 رفقاي گرامي
حزب كمونيست تركيه به مناسبت شصت و پنجمين          
سالگرد بنيانگذاري حزب تودة ايران، گرم ترين درودهاي      
رفيقانه اش را به اعضاء و هواداران حزب تان تقديم مي             

ما با احترام و تحسين، به مواضع استوار حزب توده           . كند
ي ايران در پيكار چند دهه ي خود بر ضد واپس گرايان              

 .و امپرياليست ها درود مي فرستيم
با تشديد دخالت هاي امپرياليستي در خاورميانه در           
. سال هاي اخير، فشار عليه ايران نيز افزايش يافته است          

امپرياليست ها، بويژه امپرياليسم امريكا، به بهانه سياست   
هاي كنوني دولت ايران مردم اين كشور را با دخالت               

امپرياليسم جهاني، ايران را      . نظامي تهديد مي كنند     
خطري براي كشورهاي منطقه محسوب مي كند و سعي       
دارد توده هاي خاورميانه، از جمله مردم تركيه را فريب            

آشكار است كه امريكا با چنين سياستي تمايل             . دهد
دارد موقعيت خود را در منطقه و در ميان مردم تركيه              

در طرح هاي جنگ طلبانه امريكا، خاك           . تثبيت كند 
تركيه به پايگاه تسليحات جنگي امريكا تبديل خواهد           
شد و در همان حال جوانان ما بسان سربازان پياده براي            
كشتن برادران و خواهران ايراني خود گسيل خواهند            

امپرياليست ها و همدستان آنها، بويژه بورژوازي           . شد
تركيه، در اقناع سازي مردم اين كشور براي گرفتن تأييد    
حمله به ايران، به كارزار وسيعي براي ايجاد خصومت             

اقدام پر اهميت   . ميان كشورهاي همجوار دامن زده اند       
در اين راستا، تصميم مجلس تركيه براي اعزام نيروي            
نظامي به لبنان بود كه مي تواند وزنه اي در كشاندن               
تركيه به ورطه جنگ خاورميانه در كنار امپرياليسم             

 .باشد
با آگاهي به اين امر كه جنگ بر ضد ايران مي تواند به         
نابودي كامل در منطقه و تركيه منجر شود حزب                 
كمونيست تركيه همه نيروي خود را براي توقف احتمال          

گام اساسي در اين زمينه،     . شروع جنگ بسيج كرده است
تظاهرات سال جاري به مناسبت اول ماه مه در شهر               
استانبول است كه بيانگر عزم راسخ هزاران تن از                 
كمونيست ها و ميهن دوستان تركيه براي جلوگيري از           
. به اجرا درآمدن طرح هاي امپرياليسم و همدستانش بود    

در زمان كوتاهي پس از اين تظاهرات، جبهه ي ميهني،           
كه از سوي حزب كمونيست تركيه راهبري مي گردد             
كارزار گسترده يي را براي جمع آوري امضاء براه                 

تن با امضاي      400/000در كمتر از چند ماه        . انداخت
اين دادخواست   . خود از اين كارزار حمايت كردند           

خواهان انتشار بيانيه يي روشن از نخست وزير و فرمانده      
كل ارتش تركيه است كه در آن اعالم گردد كه تركيه              
تحت هيچ شرايطي در مداخالت امپرياليسم بر ضد ايران     

در هفتم ماه ژوئن سال جاري، در       . شركت نخواهد داشت  
كنفرانس ميهن پرستان، كه از سوي جبهه ي ميهن             
دوستان  سازماندهي شده بود بار ديگر موضع مصمم             
ميهن دوستان تركيه را در همبستگي خود با مردم ايران      
و جلوگيري از شركت تركيه در هرگونه مداخله و توطئه           

 .يي بر ضد  ايران ابراز كردند
رويدادهاي اخير در خاورميانه نشان داد كه تجاوز             
امپرياليسم از سوي خلق هاي منطقه بدون پاسخ نمي            

ماجراجويي نظامي اياالت متحده و متحدان آن در         . ماند
عراق با دشواري هاي بزرگي روبرو مي باشد، و نبرد               
دايمي فلسطيني ها عليه تجاوز اسراييل و ايستادگي            
مردم لبنان در مقابل حمله اسراييل به لبنان بيانگر              
مشكالت موجود در برابر شكل دهي دوباره  خاورميانه از         

و . سوي امپرياليسم براي رسيدن به منافع خود است           
سرانجام نقش روزافزون نيروهاي كمونيست و انقالبي          
كشورهاي خاورميانه در مبارزه ضد امپرياليستي،              

 .برآيندي اميد دهنده بشمار مي رود
حزب كمونيست تركيه از اهميت همبستگي بين احزاب كمونيست و                 

همان طور كه شصت و      . كارگري بر ضد امپرياليسم در خاورميانه آگاه است          
پنجمين  سالگرد حزب توده ي ايران را تبريك مي گوييم بر تعهد خود تأكيد             
مي كنيم كه در پيكار حزب شما و مردم ايران بر ضد تجاوز امپرياليسم، ما در                  

 .كنار تان خواهيم بود
 كميته مركزي حزب كمونيست تركيه

 
 پيام كميته رهبري جبهه ي آزادي بخش ملي بحرين

 رفقاي گرامي
جبهه ي آزادي بخش ملي بحرين مفتخر است كه به مناسبت شصت و                   
پنجمين سالگرد حزب توده ي ايران، حزب سياسي ميهن دوستان، حزب                 
پيشاهنگ كارگران و دهقانان و روشنفكران،  به شما رهبران حزب و از طريق                

حزب شما در فعاليت    . شما به اعضاء، هواداران و دوستان حزب  تبريك بگويد          
لنينيسم،    -طوالني خود با بهره گيري از آموزش هاي خالق ماركسيسم                

توانسته است بينش نوين و فرهنگ پيش رو و پويايي را در اختيار چندين                  
 .نسل از مردم ايران و هزاران ايراني قرار دهد

رفقان عزيز، پيوند دوستي ميان دو سازمان ما و خلق هاي دو كشور بسيار                 
نسل هاي مسن تر و جوان تر انقالبيون بحريني هرگز كمك هاي       . عميق است

بي دريغ كارگران جوان عضو حزب شما را در افشاندن بذرهاي ايدئولوژي                  
ماركسيسم را در خاك ما در اواخر دهه ي چهل ميالدي و اوايل دهه ي پنجاه            

محصول اين كمك ها پيدايش     . ميالدي سده ي گذشته فراموش نخواهند كرد      
سازمان هاي كمونيستي در بحرين و ديگر كشورهاي منطقه غرب خليج فارس     

حزب توده ي ايران كه شصت و پنج سال پيش بنيان گذاشته شد و ادامه                 . بود
گرديد تنها  ) ميالدي  1920تأسيس در سال    (دهنده راه حزب كمونيست ايران  

كم تر از ده سال از فعاليت قانوني برخوردار بود و بقيه دوران را در شرايط                     
سخت فعاليت زيرزميني و مخفي گذرانده است ليكن در كشاكش اين دوران              

ما . بر رغم برخي شكست ها توانسته است به دستاوردهاي انبوهي نايل گردد             
ترديدي نداريم كه حزب توده ي ايران در انجام وظايف دشوار و بغرنج پيكار                 
براي استقرار رژيمي دمكراتيك و جلوگيري از خطر تجاوز نيروهاي                     

ما همچنين   . امپرياليسم، بويژه امپرياليسم امريكا پيروزمند خواهد بود             
اطمينان داريم كه حزب توده ي ايران در تالش براي جايگزيني فرهنگ واپس       
گراي حاكم با فرهنگي روشنگرانه در اين كشور مهم منطقه سهم شاياني                  

 . خواهد داشت
 .يكبار ديگر گرم ترين درودهاي ما را به اعضاي خود برسانيد

 كميته رهبري جبهه ي آزادي بخش ملي بحرين
 

 پيام حزب كمونيست مردم اسپانيا به حزب تودة ايران
 

 رفقاي گرامي،
، به مناسبت شصت و پنجمين سالگرد       )مهر ماه   10( با فرارسيدن دوم اكتبر 

بنيان گذاري حزب تودة ايران به شما درود مي فرستيم و همبستگي مان را با            
سال موجوديت شان      65كمونيست هاي ايران طي       . شما اعالم مي كنيم     

همواره توانايي و پايمردي در مبارزه براي ايجاد دگرگوني در كشورشان از خود          
به عنوان كمونيست هاي اسپانيايي ما از فداكاري هاي بي               . نشان داده اند   

شمار كمونيست هاي ايراني در پيكارشان تحت شرايطي بسيار دشوار آگاهيم             
ما نيز در مبارزات مان متحمل چنين شرايط دشواري          . و آن را درك مي كنيم     

 .بوده ايم
طبقة كارگر و مردم ايران، دير يا زود، چگونگي ساختن يك جامعة نوين                  
سوسياليستي و كمونيستي در ايران و راه موفقيت در مبارزه شان را خواهند                

مردم و طبقة كارگر ايران سرانجام به صلح، دموكراسي، حقوق بشر و                 . يافت
. عدالت اجتماعي اي كه ساليان درازي در پي آن بوده اند دست خواهند يافت               

ما ترديدي نداريم كه حزب تودة ايران كماكان نيرويي عمده در پيكار براي                 
برقراري صلح، براي تضمين حقوق كارگران، تأمين آزادي كامل زنان، و ايجاد              
شرايط مناسب براي جوانان خواهد بود تا آنها بتوانند آينده اي درخور در                   

ما مي دانيم كه توده اي ها و مردم ايران بر شرايط              . جامعة ايران داشته باشند   
دشوار كنوني پيكار و سركوب وحشيانه اي كه ده ها سال است ادامه دارد،                   

اينجا، در اسپانيا، ما مبارزه مان برضد امپرياليسم را كماكان           . غلبه خواهند كرد
پيش خواهيم برد، و به تحكيم همبستگي مان با مبارزة حزب تودة ايران ادامه           

 .خواهيم داد
 .درودهاي كمونيستي ما را بپذيريد

 كوييم بوآ
 دبير روابط بين المللي، 

 كميتة مركزي، حزب كمونيست مردم اسپانيا

 ...ادامه  پيام هاي احزاب كارگري  
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 ...ادامه  جشن هاي پرشور همبستگي 

كمونيست بوهم و موراوي  و خواسته هاي  مـطـرح شـده         
تصـمـيـم    .   براي غير قانوني كردن حزب سازمان دهي شـد 

وزارت كشور درست يك هفته قبل ازاجراي انتخابات محلـي  
 . سنا كه حزب در آن شركت خواهد جست اتخاذ گشت

 رفقا و دوستان گرامي،
مبارزه بين المللي با غير قانوني وجنايي كردن جنـبـش    

بنابـريـن مـا      .  كمونيستي در جمهوري چك  ضروري است
خواستار همبستگي شما هستيم و تقاضا داريم كه در مـورد    
اين تصميم بي سابقه وزارت كشور، اعتراض خود را از طريق 
سفارتخانه هاي جمهوري چك در كشورتان درپشتيباني بـا    

 .اعالم  كنيد“اچ ك”
آدرس سايت هاي اينترنت سفارتخانه ها در زير ارائه آمـده  
است و لطفا فعاليت هاي اعتراضي خود را بالفاصله بـه مـا       

 .اطالع دهيد
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/
default.asp?
ido=7904&idj=2&amb=1&ikony=False&tri
d=2&prsl=False&pocc1=       شما مي توانيد از طريق  آدرس ها ي زير  اعتراض نـامـه
هايي را كه بوسيله حزب كمونيست يونان و فـدراسـيـون        
جهاني جوانان دموكرات سازمان داده شـد اسـت را امضـا          

 .      كنيد
gr.kke.ksm4://http 

http://wfdy-ksm.kne.   تقاضا مي كنيم كه اين عمل غير دموكراتيك دولت چـك
با پشتيباني بـيـن   .  را در رسانه هاي كشور تان منتشر كنيد

المللي شما شكست تمامي اين حمالت غير دموكراتيـك و    
 . ضد كمونيستي، ضروري و امكان پذير است

  2006اكتبر  12. زنده باد همبستگي بين المللي
 

 ...ادامه  ما كودتاي ضد كمونيستي را  

فارسي و آلماني برگزار مي شد مجددا براي آشنايي هر چه بيشتر ميهـمـانـان    
خارجي شركت كننده در اين برنامه، به طور مختصر تاريخچه حزب مان از بدو 

پس از آن نوبت به خواندن پـيـام      .  تاسيس تا به  امروز بزبان آلماني ارائه شد
در ابتدا رفيق مالينا كراوس، يكي از دو رهبـر حـزب     .  احزاب و سازمانها رسيد

رفيـق كـراوس     .  كمونيست اتريش و سخنگوي آن حزب به سخنراني پرداخت
عليرغم همزماني برگزاري نشست شوراي مركزي حزب كمونيست اتـريـش و     
جشن حزب، در جشن حزب شركت كرده بود تا درودهاي همبستگي رفـقـاي     

او از دهـه  .   اتريشي را با رفقاي توده اي و همه كمونيست هاي ايراني ابراز دارد
ها همبستگي عميق دو حزب بر پايه آرمانها و همچنين تـجـارب مشـتـرك          

او از برپايـي جـهـانـي       .  سخن گفت و از مبارزه براي صلح، بويژه در خاورميانه
پس از او نماينده خانه فرهنگي عراق در اتـريـش از         . ديگر و بهتر سخن راند

 .حزب توده ها و قهرماني هاي آن سخن راند و براي حزب آرزوي پيروزي كرد
سپس نماينده حزب كمونيست عراق و حزب كمونيست كردستان عـراق در    
اتريش از مبارزه ريشه دار و مشترك احزاب ما بر ضد امپرياليسم و ارتـجـاع و     
روابط طوالني، نزديك و عميق ميان احزاب ما سخن گفت و براي پيكار حـزب  

ما ارزشي بسيار براي مبارزة قهرمانانـه  ” : او همچنين گفت. آرزوي موفقيت كرد
 “.و پايدار حزب تان و فداكاري هاي هزاران شهيد حزب قائليم

در اتـريـش     )  اكثريـت ( پس از آن رفيق نماينده سازمان فدائيان خلق ايران 
: او از جمله پيرامون مبارزه حـزب گـفـت       .  پيام شادباش اين سازمان را خواند

شصت و پنج سال همراه با سركوب و غير قانوني خواندن حزب، دستـگـيـري،    ” 
برنـامـه   .  “زنداني و اعدام اعضاي حزب بخاطر پايبندي بر آرمانهاي انساني شان

با خواندن شعر، شنيدن موسيقي و  صرف شام و بريدن كيك بزرگ و قشـنـگ   
اين شب براي همه ما شبي خاطره انـگـيـز    .   حزب تا نيمه شب ادامه پيدا كرد

 .          خواهد ماند
 
 

 سال وفاداري به عهد با توده هاشصت و پنج  
امسال برگزاري شصت و پنجمين سالگرد بنيانگذاري حـزب تـوده ايـران در           

شـصـت و      .سوئد براي رفقا و هواداران حزب از اهمييت و يژه اي برخوردار بود
پنج سال تالش پيگير حزب در شرايط حاكميت سركوب، بـراي پـيـونـدزدن         
مبارزات پراكنده و گسترده توده ها، كه بخش عمده آن مبارزات، در نـتـيـجـه     

ازعـهـد    سال ايستادگي در دفـاع     65فعاليت خود حزب صورت گرفته است و 
خود با توده ها براي استقرار آزادي، استقالل، و عدالت اجتـمـاعـي، حـزب را         
صاحب تجربه اي ارزشمند ساخته است كه اين تجربه نه تنهـا بـه مـبـارزات         
جنبش درطرد رژيم واليت فقيه غناي ويژه اي مي بخشد، بلكه مـي بـايسـت      

رفقا وهواداران حزب در كليه عرصه ها از جمله چگونگي برگزاري ايـن     دركار 
استقبال خوبي كه ازجشن سالگرد حزبـمـان بـه       .بزرگداشت تجسم مي يافت

 65عمل آمد، درعين حال كه مهر تائيدي است برتالش هاي حزب در ايـن        
سال، تجديد عهد با راهي است كه ازمبارزات حيدرعمـواوغـلـي آغـاز، و بـا            

و هزاران شهيد ديگر حزب ادامـه  )  مدرسي(مبارزات اراني، روزبه، هاتفي، فردين
 .يافته است

تصاويرقهرمانان خاموش و تاريخ سازحزب كه ازميان توده ها بـرخـاسـتـه و       
استوارترين سنگر پيكار راه بهروزي توده ها را در صفوف حزب يافتند، بـرروي    
ديوارهاي سالن مراسم و همچنين نمايش كامپيوتري بخش ديـگـري از آن         
تصاوير برپرده سالن، نقش جاودانه اين شهدا را در حيات حزب، بـه نـمـايـش       

دراين شب، اجراي برنامه موسيقي و رقص و آواز گروه هنـري بـزرگ      .گذاشت
و شركت نمايندگان ديگر احزاب كمونيست ميهـمـان    حزب كمونيست شيلي 

درسوئد، مبين وفاداري حزب ما به انترناسيوناليسم و حركـت آن درشـاهـراه        
اجراي برنامه موسيقي فولكلوريك ايراني توسط يك گـروه  .  انقالب جهاني است

هنري نيز، حضور تنوع زيباي فرهنگي اقوام ساكن كشـورمـان را، در ايـن            
مراسم بزرگداشت حزب در سوئد بعد ازصرف شـام     .بزرگداشت تداعي مي كرد

برنامه با خواندن شعرو سرود و پايكوبي ادامه يافت و بـه      .  هواي ديگري داشت
دنبال توزيع كيك سالگرد شصت و پنجمين سالگرد حزب درميان حضار بـود     
اين حاضران بودند كه ابتكار برنامه ادامه جشن را با خـوانـدن تـرانـه هـاي            
دستجمعي و فردي به عهده گرفتند و در وصف حـزبشـان تـرانـه و سـرود              

و با الخره اين مراسم خاطره انگيز با پخش سرود انترناسـيـونـال بـه       . خواندند
گـل سـرخـي در دسـت            پايان رسيد و حاضران در حاليكه هريك شاخه ي 

 .داشتند سالن را ترك كردند
 

. كشور مستقلي است و نيازمند تأييد اين يا آن كشور نيست
ما همچنين اشاره كرده ايم كه سياست هـاي تـنـش زاي        
امپرياليسم در منطقه و توجه آن به مسأله برنامه هسته يـي  
ايران بخشي از سياست هاي وسيع تر ديگري بـه مـنـظـور       

مـا  .  اعمال هژموني امپرياليسم در منطقه خاورميانـه اسـت    
همچنان معتقديم كه خاورميانه در سال هاي اخير شـاهـد     
نتايج دردناك سياست هاي فاجعه بار جنگ و ماجراجـويـي   

نظامي امپرياليسم، خصوصاً امپرياليسم آمريكا بـوده  -سياسي
است كه تكرار آن در ايران چيزي جز يك فاجعه دهشتنـاك  

حزب ما بر خالف نظري كه شماري از نيروهـاي  . نخواهد بود
ايراني اعالم مي دارند و كشورهاي خارجـي را    “  اپوزيسيون”

به تحريم و دخالت در مسايل ايران تشويق مي كنند، معتقد 
است كه هرگونه تحريم و اقدامي بر ضد ايران به شـدت بـه     
ضرر منافع ملي ميهن ما و در وهله نخست به ضرر مـنـافـع    

 . مردم عادي و زحمتكشان است
ما همچنان اعتقاد داريم كه سياست هاي ماجـراجـويـانـه     
سران رژيم، در اين رابطه،  به قصد بهره وري سياسي از آنهـا  
در منطقه و همچنين در تحوالت بغرنج كنوني كشور اسـت،  
و در انتها به ضرر منافع ملي ايران است و بايد با قاطعيت بـا  

راه حل نجات منطقه از تشديد تشـنـج و       .  آنها مبارزه كرد
بـايـد   . درگيري هاي بيشتر اعمال تحريم بر ضد ايران نيست

با به رسميت شناختن حق ايران در بهره وري صلح آميـز از    
انرژي هسته يي از طريق دخيل كردن سازمان هـاي بـيـن      
المللي ناظر به سمت حل و فصل مسايل دشوار و بـغـرنـج        

 .كنوني حركت كرد

 ...ادامه  ما با اعمال تحريم بر ضد  ايران 
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هاي اقتصاد تازه، يـا  “  واقعيت”ها، تئاتر ها و گالري ها در پرتوي 
يارانة بـلـيـت را      .  بايد تن به وضع جاري بدهند يا از ميان بروند

باز هم فقط ثروتمندان و جهانگردان هستند كـه    . قطع كرده اند
صدها سيـنـمـاي    .  توان مالي خريد بليت و رفتن به اپرا را دارند

كوچك به اجبار به تعطيل كشانده شدند، و اين در حالي اسـت    
كه سر و كلة سينماهاي چند تاالري بزرگ هاليوودي در شـهـر     

برنامه هاي تلويزيوني نيز افت شديدي پيدا كـرده  .  پيدا مي شود
تعطيل ( زماني كه من نوجوان بودم، نمونة برنامة شب شنبه .  اند

مان، تماشاي يكي از ماجراهاي ژول ورن، شعرخوانـي  ) آخر هفته
امـا حـاال     .  همراه با موسيقي، و يك نمايش درام از چخوف بـود 

شنبه شب يعني نشستن به تماشاي همان برنامه هاي تكراري و 
ماللت بار و فيلم هاي خشونت بار آمريكايي كه در بريتانيا نشان 

 .مي دهند
دوران “  زندان مخملي” سياستمداران اصالح طلب كنايه وار به 

كادار اشاره مي كنند، در حالي كه خودشان زنداني درست كـرده  
اند كه در آن بخش بزرگي از جمعيت به شركت هاي فرا مـلـي     

درصد توليد ملي را در كنترل  70بيگانه اي فروخته شده اند كه 
دارند و تهديد مي كنند كه اگر قرار باشد حقوق كارگران تأميـن  
. يا دستمزدهاي آنها بيشتر شود، از كشور بيرون خواهنـد رفـت    

همسر دوست صميمي من در يكي از اين شركت ها كـار مـي       
كند و مي گويد كه حتي مدت توالت رفتن هم به شدت كنتـرل  
مي شود و استفادة كامل از وقت ناهاري، بي مسئوليتي و عـدم    

اين وضع كامالً متفاوت با وضـع    .  تعهد به شركت تلقي مي شود
شركت هاي دولتي بيست سال پيش است كه مـهـد كـودك،        
غذاخوري ارزان، استراحت گاه براي تعطيالت و امكانات ورزشـي  

 .رايگان در اختيار كاركنان مي گذاشتند
. سوسياليسم در مجارستان بي ترديد كاستي هـايـي داشـت     

اگرچه مسافرت به ديگر كشورهاي سوسياليستي بدون مانع بود، 
كالس هاي اجباري زبـان روسـي       .  اما سفر به غرب آسان نبود

در بسـيـاري از مـوارد          .  نصيب شمار زيادي از مجاري ها شـد 
محدوديت هاي بي موردي اعمـال مـي شـد، و اليـه هـاي                

اما به رغم همة اينـهـا،   . بوروكراسي غير ضروري يي وجود داشت
من اعتقاد راسخ دارم كه در مجموع، جنبه هاي مثبت بر منفـي  

 .مي چربيدند
امروزه، مجاري ها در ظاهر از حق سفر به غرب، هر زمان كـه    
بخواهند، برخوردارند، اما كاهش دستمزدها آن قدر شديد بـوده    
است كه فقط معدودي از مردم توان مالي سفر، حتي به درياچـة  

] بزرگترين درياچة اروپاي مركزي در غرب مجارسـتـان  [ باالتون 
 .را دارند

مجـارسـتـان    “  اشغال” كه براي “ ميهن پرستي”سياستمداران 
توسط قدرت هاي خارجي در زمان حاكميت كمونيست ها گلـو  
پاره مي كردند، امروز كه كشور عمالً دركنترل بنگاه هاي مـالـي   
نيويورك و بوروكرات هاي انتصابي بروكسل اسـت، بـه طـرز          

 .غريبي سكوت كرده اند
من به عنوان يك جوان مجار، در فضايي مملو از روايت هايـي  

و نقشه هاي شـرورانـة آن بـراي        “  امپرياليستي”راجع به غرب 
ما هـمـه مـي        . تسلط بر دنيا و كنترل منابع جهان بزرگ شدم

دانستيم كه اين خط مشي حزب رسمي كشور بود و بنـابـرايـن    
اما امروز، بيشـتـر از     . برد و تأثير تبليغاتي چندان زيادي نداشت

سال پس از آن روزها، پس از همدستي آمريكا و آلـمـان در      15
تجزية يوگسالوي، تهاجم به افغانستـان و تـجـاوز جـنـگـي             
فريبكارانه و بي رحمانه برضد عراق به منظور توسعة برتري شان 
در خاورميانه، كامالً روشن شده است كه هر چه دربارة مـقـاصـد    

 .غرب به ما مي گفتند، حقيقت داشت
به مـا مـي       ] بلر[گاوچران و يار وفادارش توني ] بوش[جورج 

امـا  .  گويند كه ما يا طرف آنها هستيم يا طرف تـروريسـت هـا     
من مي دانم، چون تـجـربـه اش        .  گزينة ديگري هم وجود دارد

 .كرده ام

 ...ادامه  ارزش هاي از دست رفته
دولت راستگراي جمهوري چك تهاجم نهايي به حزب كمونـيـسـت و      

 !ساختارهاي آن را آغاز كرده است
اتحاديه جوانان كـمـونـيـسـت        ” در هفته گذشته از طريق نامه رهبري 

مطلع شديم توطئه اي كه از ماه ها قبل طرح آن ريختـه   “ جمهوري چك
شده بود با ابالغ رسمي انحالل اين سازمان تحت بهانه هـاي واهـي بـه        

اين حقيقت كه حمله به كمونيـسـت هـا در        .   مرحله اجرا در آمده است
اتـحـاديـه    ” جمهوري چك درست قبل از انتخابات مهم اين كشور عضو   

، و عضو رسمي پيمان ناتو آغاز شده، در حالي كه از يكطرف ماهيـت  “اروپا
سركوبگرانه نظام حاكم بر اين كشور را به نمايش مي گـذارد، از سـوي         
ديگر اعالم خطري است در رابطه با شروع تهاجمي حساب شده بـر ضـد     

جالب توجه است كه نيروهايي كه .   نيروهاي طرفدار سوسياليسمِ در اروپا
تا ديروز نسبت به هر گونه ايجاد محدوديتي در مقابل فـعـالـيـت هـاي        
مشكوك نيروهاي سياسي راست گرا و سازمان هاي وابسته به نـيـروهـاي    
امنيتي غرب از طرف دولت هاي سوسياليستي در كشـورهـاي اروپـاي        
شرقي صداي اعتراض شان گوش جهان را كـر مـي كـرد، امـروز در                  
شرايطي كه خود اركان حاكميت را در دست دارند، چنـيـن وحشـيـانـه        
حقوق سازمان هائي را كه نزديك به يك سـوم جـمـعـيـت كشـور را             

 . نمايندگي مي كنند، نقض مي كنند
حزب توده ايران قوياٌ اين اقدام دولت جمهوري چك را محكوم كـرده و    

اتحـاديـه جـوانـان       ” تضمين شرايط فعاليت قانوني براي فعاليت سياسي 
را “  حزب كمونيست بـوهـم و مـوراوي         ” و “   كمونيست جمهوري چك

 .        است خواستار
  

 “ اتحاديه جوانان كمونيست جمهوري چك”بيانيه مطبوعاتي 
 رفقاي گرامي،

بنا به حكم دولت، اتحاديه جوانان كـمـونـيـسـت         2006اكتبر  12روز 
با وجود كارزار وسيع بر ضـد غـيـر      .  منحل گشت) اج ك(جمهوري چك 

قانوني كردن سازمان جوانان كمونيست،  دستور وزارت كشور در  نـامـه     
 .ابالغ شد“اچ ك”اي به 

هزاران شهروند جمهوري چك با امضاي  طوماري اعـتـرض خـود را          
. اعالم كـردنـد  “ اچ ك” نسبت به نيات دولت در راستاي غير قانوني كردن 

در جمهوري چك سازمان هايي مانند مبارزان سابق ضـد فـاشـيـسـم،          
اتحاديه دانشجويان، احزاب سياسي و نهادهاي مدني از جمله معترضـيـن   

در خارج كشور نيز صدها سازمـان دانشـجـويـي ،         .  به اين عمل هستند
جوانان و اتحاديه هاي كارگري به همراه هزاران نفر در مقابل سفارتخـاتـه   

بسـيـاري   .  هاي چك نسبت به اقدام دولت درتظاهرات شركـت كـردنـد     
ازاعضاي پارلمان ها، روشنفكران نامدار و شخصيت هايي مانـنـد بـرنـده       
جايزه نوبل داريوفو، ماركوس رهبر جنبش زاپاتيزتا، خوانندگاتي مـانـنـد      

همبستگي خود را با اتحاديه جوانان كمونيـسـت    2بونو و وكس از گروه يو
 27فدراسيون جهاني جوانـان دمـوكـرات        .   جمهوري چك اعالم كردند

 .اعالم كرد“ اج ك”را بعنوان روز همبستگي بين المللي  با  2007فوريه 
بـه عـنـوان يـك         “  اج ك” در ابتدا وزارت كشور به بهانه اينكه اهداف 

انجمن مدني وارد حوزه فعاليت هاي احزاب سياسي شده است سعي كـرد  
وزارت كشور بعدا بدليل ايـنـكـه      .  هويت حقوقي آنرا مشكوك نشان دهد

مبتني بر تئوري هاي ماركس، انگلس و لـنـيـن اسـت و         “اچ ك”اهداف 
به ضرورت انقالب سوسياليستي، فعاليت هـاي آنـرا     “ اچ ك”برپايه اعتقاد 

اچ ” ولي وزارت كشور در صدور حكم انـحـالل       .    غير قانوني اعالن كرد
به هيچكدام از اين مسائل اشاره نكرده است و تنها دليل رسمي قـيـد   “ ك

اين است كه برنامه هاي آن بـر پـايـه          “ اچ ك” شده  براي منحل كردن 
جابجايي مالكيت خصوصي ابزار توليد با مالكيت اجتماعي تنظيم گشـتـه   

 .اند
برخالف انحالل آن بر اساس قدرت دولت به مبارزه خود در   “ اچ ك”    

دانشجويان، جوانان زحمتـكـش و     :  راستاي دفاع از حقوق اكثريت جوانان
با مراجعه بـه دادگـاه     “اچ ك”. بيكار و در راه سوسياليسم ادامه خواهد داد
 .با تصميم وزارت كشور مقابله خواهد كرد

در بطن جو موجود ضد كـمـونـيـسـتـي و           “ اچ ك” غير قانوني كردن 
كارزارهاي مختلـف مـبـارزه بـا حـزب            

 10ادامه در صفحه   

 !ضد كمونيستي را محكوم مي كنيم “كودتاي”ما 



تحوالت مجارستان در هفته هاي اخيـر  
بطور پردامنه اي در مطبوعات جـهـان و     
.  رسانه هاي خبري انعكاس داشتـه اسـت    

اخبار تظاهرات گسترده يك ماهه گذشته 
در اعتراض به افتضاح سياسي نـاشـي از     
اعتراف نخست وزير به دروغ گـويـي در       
رابطه با كارنامه اقتصادي كشور از سويـي  

وقـايـع   ” و همچنين پنجاهمين سالگـرد    
آبانماه به مثابه بهانه  2در روز “ مجارستان

اي براي حمله به سوسياليـسـمِ و دروغ       
پردازي در مورد دسـتـاوردهـاي دولـت         

در    1989سوسياليستي سال هاي قبل از 
 .   اين كشوربهره برداري شد

در مقاله حاضر از زبان سوسانا كـالرك،  
نويسنده مجاري كه در سال هاي اخير در 
انگلستان مقيم بوده است، كـه هـم در         
مجارستان سوسياليستي زيسته اسـت و    
هم عواقب اعاده سرمـايـه داري در آن         
كشور را شاهد بوده است، مـقـايسـه اي        
واقع بينانه  بين تجربه مـردم عـادي و         
زحمتكشان در حكومت دو رژيم ارائه مـي  

سوسانا كالرك آنچه را كه در سـال    .  شود
هاي اخير در مجارستان در جريان بـوده    

وقتي مـردم از    .  است، پيشرفت نمي داند
من مي پرسند زندگـي در سـال هـاي          

در مجارستان چگـونـه بـود،       80و  1970
بسياري شان انتظار دارند مـن داسـتـان      
هايي از پليس مخفي، صف نان و ديـگـر     
كردهاي كثيف زندگي در يك كشور تـك  

اما وقـتـي     .  حزبي براي شان تعريف كنم
من به آنها مي گويم كه واقعيـت كـامـالً      
متفاوت با اين داستان ها بود و مجارستان 
سوسياليستي، نه تنها جهنمي بـر روي      
زمين نبود، بلكه در واقع جـاي بسـيـار        
خوبي براي زندگي بود، بـه جـرأت مـي        
توانم بگويم كه شنوندگانم بي برو بـرگـرد   

ويـكـتـور    .  جا مي خورند و پكر مي شوند
اُربان، سياستمدار محافظه كـار و ضـد         
كمونيست پر و پا قرص، از نسل من، كـه    

رقـم   1956قيام “  شكست”سرنوشتش با 
ياد “  نسل گمشده” خورده است، به عنوان 

ما چه بـود؟ مـواد     “  گمشدة”اما . مي كند
مخدر، اختـالل هـاي اجـتـمـاعـي، و             
تاچريسم؟ مجارهايي مثل مـن، كـه در       

بـزرگ شـده     “  كمونيسم گوالشي” سال هاي 
. اند، در واقع جزو خوش بخت هـا بـوده انـد       

حقيقت قيام مجارستان كه در رسـانـه هـاي      
غربي غالباً آن را به عنوان يـك شـكـسـت         
. قهرمانانه ترسيم مي كنند، غير از ايـن بـود    

رهـبـري      1956موج انفجار حوادث سـال      
كمونيستي را متقاعد كرد كه تنها بـا قـابـل      
تحمل تر كردن زندگي ما مي توانـنـد جـاي      

استالينيسم رفـت و      .  پايشان را محكم كنند
گونة ليبرال تري از كمونيسم پاي به مـيـدان   
گذاشت كه به افتخار معمارش، يانوش كـادار،  

به جاي فهرست كردن .  نام گرفت“  كاداريسم”
دستاوردهاي آن نظام در زمينة بهـداشـت و     
درمان، آموزش و پرورش، حمـل و نـقـل و          
تأمين اجتماعي، بگذاريد برخي از ديده هـاي  
شخصي خودم دربارة واقعـيـت زنـدگـي در         

آنچه بيـش  .  را بيان كنم“ كمونيسم گوالشي”
از هر چيز ديگري به يـاد مـي آورم، حـس          
فراگير همبستگي و همزيستي جمعي اسـت؛  
روحيه اي كه متأسفانه در بريتانيايي كه مـرا    
پذيرا شده است نمي يابم، و امروز، هر گاه بـه  
مجارستان باز مي گردم نبود آن را در آنـجـا     

در شرايطي كـه تـفـاوت        .  احساس مي كنم
درآمدها و دارايي ها حداقل بود، هر قضـاوتـي   
دربارة مردم حقيقتاًً با توجه به آن كـس كـه     
بودند، به عنوان شخص، بود و نه بـر اسـاس       

 .دارائي هايشان
ضد كمونيست ها ممكن اسـت جـنـبـش       

را به تمـسـخـر    “  پيشگامان جوان” هايي مثل 
بگيرند كه هدف شان مشاركت دادن جـوانـان   
در طيف گسترده اي از فعاليت هاي اجتماعي 
بود، و برخالف روند تكه تكه شدن جامعه در   

ترين كشورهاي جـهـان امـروز،        “  پيشرفته” 
آرمان واالي ساختن جامعه اي منـسـجـم و      

من افتخار مـي    .  يكپارچه را بازتاب مي دادند
برخالف باور همگـان،  .  كردم كه پيشگام بودم

اين طور نبود كه ما تمام وقـت مـان را بـه          
نشستن كنار آتـش اردوگـاه و خـوانـدن             
سرودهايي در ستايش لنين مي گـذرانـديـم،    
بلكه كار ما آموختن مهارت هـاي بـا ارزش       
زندگي در زمينه هايي مثل دوست يـابـي و       

من از اين .  كنش و واكنش هاي اجتماعي بود
امتياز نيز برخوردار بودم كه در جـامـعـه اي      
بزرگ شدم كه در آن دولت ارزش فرهنـگ و    

پيش از جنـگ  .  آموزش و پرورش را مي شناخت
جهاني دوم، در مجارستاني كه از نويسنده هـاي    

تـا     1900(پرافاده و مرتجعي مثل سندور ماراي 
بت مي ساختند، آموزش دبيرستانـي در    )  1989

پدر و مادر من مـجـبـور      . انحصار ثروتمندان بود
امـا  .  سالگي مدرسه را ترك كنـنـد   11شدند در 

رژيم كادار شانس دوباره اي به آنـهـا داد كـه          
بتوانند به عنوان دانش آموز بزرگسال به تحصيل 

سوسياليسم فرصت هاي تـازه    .  شان ادامه دهند
اي را در اختيار مردمي مثل من قرار داد و منجـر  

 .به تحرك اجتماعي گسترده و عظيمي شد
يكي از پيامدهاي سياست آموزش و پـرورش      

در اين مـورد  .  دولت، توجه و تعهد آن به هنر بود
هم تأكيد بر آن بود كه حداكثر بهره به بيشترين 
تعداد از مردم رسانده شود، نه فقط به ثروتمندان 

تاالرهاي نمايش، اپرا و كنسرت تا حـد  . بوداپست
زيادي از يارانة دولتي برخوردار بـودنـد، و بـه          
همين دليل قيمت بليت آنها به حدي پايين بود 
. كه همه مي توانستند از عهدة خريد آن برآيـنـد  

خـانـه هـاي      ” دولت در هر شهر و روسـتـايـي      
ايجاد كرد تا افراد طبقة كارگر محـلـي،   “  فرهنگ

مثل پدر و مادر من، بتوانند به راحتي بـه هـنـر      
 .دسترسي داشته باشند

چاپ و نشر كتاب نيز به همين ترتيـب مـورد     
حمايت هاي دولت قرار داشت بـه طـوري كـه        
همواره قيمت ها پايين نگه داشته مي شد و بـر    

در جايـي  .  تعداد كتاب فروشي ها افزوده مي شد
مـي شـد     ]  پول مجارستـان [ كه با يك فورينت 

مجلد هاي طيف گسترده اي از آثار كالسيك را   
خريد، طبيعي بود كه كتاب خواني تبديل به يك 

 .وسواس و مشغلة فكري ملي بشود
، بـخـش     “ تغيير رژيم” سال پس از  17امروز، 

مـوزه  .  بزرگي از ميراث فرهنگي تباه شده اسـت 
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 ارزش هاي از دست رفته در مجارستان
 نوشتة سوسانا كالرك

 11ادامه در صفحه   

 كمك هاي مالي رسيده
     به ياد رفيق شهيد اسداله رياحي

 كرون 300     از غرب سوئد                         
    به مناسبت شصت و پنجمين سالگرد حزب

 يورو 250                                    از هانوفر 
      به مناسبت شصت و پنجمين سالگرد حزب

 دالر كانادا 500                               از كانادا
 جمع آوري شده در مراسم يادبود 

 دالر كانادا 70                          رفيق به آذين


