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جنگ و صلح و وظايف مبرم نيروهاي 

 مترقي و آزادي خواه

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

 6ادامه در صفحه   

ابرهاي تاريك تشنج و درگيري همچنان برفضاي ميهن ما سنگيني مي كند و نگراني 
افزون بر اين تشـديـد   .   هاي جدي نيروهاي اجتماعي و سياسي كشور را برانگيخته است

تحريم هاي اقتصادي، و خطر گسترش ابعاد آن در پي نشست آتي شوراي امـنـيـت و        
بررسي مجدد مسئله ايران، مي تواند به فشارهاي هرچه سنگين تري بر زندگـي مـردم     

” جنگ را بركـت “ بر خالف نظريه بيمارگونه سران رژيم كه .  عادي كشور ما منجر گردد
اعالم كرده و مي كنند تجربه دهشتناك هشت سال جنگ خانمان سوز عراق و ايران كه 
به كشتار صدها هزار جوان و تخريب بخش هاي وسيعي از جنوب كشور منجر شد مويـد  

چه در ابعاد محدود و جه در ابـعـاد   , اين واقعيت است كه هرگونه درگيري نظامي ديگري
 .مي تواند عواقب فاجعه باري براي منطقه و ايران به همراه داشته باشد ،گسترده

سياست هاي مخرب و جنگ طلبانه امپرياليسم آمريكا، و خصوصاً دولت بـوش،  در      
شش سال گذشته منطقه خاورميانه و خصوصاً كشورهاي همسايه ايران، يعني افغانستـان  

بـه  ”  حمله پيشگـيـرانـه   “ دكترين .  و عراق را با فاجعه انساني عظيمي روبه رو كرده است
تنها در عراق صدها هزار كشته و مجـروح بـه جـاي        ”  مبارزه جهاني با تروريسم“ بهانه 

گذشته است و بخش هاي مهمي از منطقه را به پايگاه نظامي ناتو و متحدانش تـبـديـل    
ادامه اين سياست ها در كنار حمايت بي چون و چرا از سياست هـاي ضـد       .  كرده است

انساني دولت اشغالگر اسرائيل كه همچنان به سركوب خشن حقوق ميليون ها فلسطينـي  
ادامه مي دهد، و همچنين برنامه ريزي طوالني براي حضور نظامي وسيـع در خـلـيـج         
فارس، به منظور كنترل شريان نفت به غرب، از جمله عوامل اصلي بحران و تنش كنوني 
و نگراني هاي جدي يي است كه همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه جهان را به عكـس  

تالش تحسين برانگيز جنبش جهاني و نيرومند صلـح بـراي     .  العمل جدي واداشته است
بسيح افكار عمومي جهان و اعتراض وسيع به اين سياست ها،  بـراي جـلـوگـيـري از          
درگيري نظامي تاكنون نقش اساسي يي در مقابله با برنامه هاي امپرياليسم  داشته و از   

اين رو حمايت و تقويت اين جنبش بخش مهمي از مبارزه نيروهاي صـلـح دوسـت و           
 . آزادي خواه ايران نيز است

مبارزه زنان، اقدام بر ضد امنيت 

 ملي يا بر ضد امنيت واليت فقيه

بار ديگر رژيم ضد مردمي و زن ستـيـز واليـت      
فقيه در كنار سركوب نيروهاي مترقـي از جـملـه        
فعاالن كارگري، دانشجويي، معلمـان و فـعـاالن        

” مـهـرورزي  “ حقوق بشر، زنان را نيز از ياد نبرده و 
خود را شامل حال آنان نيز كرده است تا يك بـار    
ديگر ثابت كند كه در حكومت فقها يگانه بـرابـري   
براي زنان ، برابري در زندان، شكنجه و سـركـوب   

 .است
در دانشگاه ”  مهرورز“ هنوز صداي رئيس جمهور  

از “ كلمبيا در باره آزادي زنان در ايران كه گويـا       
از يادها نرفـتـه كـه      ”   . همه جاي دنيا بيشتر است

بيدادگاههاي رژيم از طرفي احكام سنگين را بـراي  
زنان تدارك مي بيند و از طرف ديگر اليحه حمايت 
خانواده يا به قول زنان تزلزل خانواده در مـجـلـس    

به عالوه معاون اول   .   فقها در انتظار تصويب است
رئيس جمهور در هفته گذشته در ديدار با مشـاوران  
امور بانوان دستگاههاي اجرايي يك بار ديـگـر از     

. كاهش ساعات كاري زنان خـبـر داد      ”  پيگيري“ 
همچنين بنا به گزارش رسانه ها سهمـيـه بـنـدي       

 5و  4ادامه در صفحه  

 3ادامه در صفحه   

فرخنده باد نودمين 
سالروز پيروزي انقالب 
 !كبير سوسياليستي اكتبر

 :  حزب توده ايران
بازداشت، محاكمه و صدور احكام ناعادالنه براي فعاالن 

 سنديكايي  و  
 اعمال فشار و پرونده سازي بر ضد نيروهاي  ملي 

 2در صفحه !                     را محكوم مي كند

سخنراني نماينده كميته مركزي حزب در  *

نشست بزرگ احزاب كارگري و كمونيستي به 

 مناسبت نودمين سالگرد پيروزي اكتبر

گزارش هايي از برگزاري جشن هاي * 

دانشگاه “سالگرد انقالب اكتبر در مسكو و 

 در انگلستان” كمونيسم
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

حزب توده ايران، بازداشت، محاكمه 
و صدور احكام ناعادالنه براي فعـاالن  

 !سنديكايي را محكوم مي كند
پشتيباني از آزادي كارگران دربند، مبارزه اي   
در راه تامين و احياي حـقـوق سـنـديـكـايـي          

 !زحمتكشان ميهن ماست
 

بر پايه گزارش هاي منتشره، رژيـم واليـت     
فقيه در ادامه برنامه اعمال فشار و سـركـوب       
جنبش مستقل سنديكايي زحمتكشـان كشـور،     
منصور اسانلو رييس هيئت مديره و ابـراهـيـم      
مددي معاون هيئت رييس سنديكاي كارگـران  
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه را بـه      

سال و نيم زندان محكوم  3سال و  5ترتيب به 
 .كرده است

رژيم تاكنون از اعالم رسمي و علـنـي ايـن      
احكام خودداري كرده و تنها خانواده و بـرخـي     
نزديكان اين دو فعال كارگري در جريان صدور 

پيش از اين سنـديـكـاي    .  احكام قرار گرفته اند
آبـان مـاه،      3كارگران شركت واحد،  در تاريخ 

فراخواني را انتشار داد كه در آن دفاع از حقـوق  
انساني و قانوني كارگران در بند را خواستار شده 

در بخشي از اين فراخوان خـاطـر نشـان        .  بود
قريب سه سال است كه سـنـديـكـاي       ”  : شده 

كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 
مورد تهاجم، سركوب و محدوديت هاي غـيـر     
قانوني قرار گرفته است، كارگران سنديكايي بـه  
خاطر عضويت در سنديكا و هواداري از فعاليـت  
مستقالنه صنفي تهديد، اخراج، دسـتـگـيـر و         

در حال حاضر رييس و نـايـب     . زنداني شده اند
رييس سنديكا، بدون اثبـات اتـهـامـات وارده         
زنداني هستند و از حق برخورداري از وكـيـل       
. مدافع بنابه علل نا معلوم محـروم شـده انـد       

خانواده هاي كارگران زنداني و اخراجي سنديكا 
در بدترين شرايط روحي و سخت ترين شرايـط  

دفاع از آزادي كـارگـران       .  اقتصادي قرار دارند
سنديكايي آقايان منصور اسانلو، رييس هيـئـت   
مديره، و ابراهيم مددي، نايب رييس سنديكـاي  
شركت واحد اتوبوس راني، محمود صـالـحـي،    
كارگر زنداني، و دستگير شدگان روز جـهـانـي      
كارگر دفاع از حقوق و آزادي هاي سنديكـايـي   

در بخش پاياني فراخوان مذكـور آزادي    ” .است
بي قيد و شرط كارگران در بند مـورد تـاكـيـد       

 .جدي قرار گرفته است
حزب توده ايران، در كنار ديگر نيروهاي ملي، 
مترقي و آزادي خواه كشور، احكام ناعادالنـه و    

غير انساني بيداد گاه هاي رژيم واليت فقيه براي فعاالن جنبش سنديكايي را به شدت محكوم كـرده و      
خواستار لغو اين احكام و پايان بخشيدن به سياست هاي سركوبگرانه و اعمال فشار به فعاالن سنديكايـي  

 !است
 

 اعمال فشار و پرونده سازي بر ضد نيروهاي ملي 
 

در ماه هاي اخير،  به موازات افزايش جو اختناق و سركوب، نيروها و احزاب و شخصيت هاي ملي بيش 
 !از گذشته آماج تهديد، ارعاب و فشار از سوي رژيم واليت فقيه قرار گرفته اند

به دنبال ديدار شيرين عبادي، نرگس محمدي و محمدعلي دادخواه، اعضاي كانون مدافعان حقوق بشـر  
ايران، با رييس و معاون فدراسيون بين المللي حقوق بشر، رژيم به پرونده سازي بر ضد خانم عـبـادي و       

 .ديگر مدافعان حقوق بشر دست زده است
عـبـادي،   ”  آبان ماه، در بخش خبر ويژه خود، در مطلبي سراسر كذب تحت عنـوان  8، ” كيهان“ روزنامه 

شيرين عبادي كه به دليل خوش خدمتي هايش به غرب جـايـزه     ”  : از جمله نوشت”  ايران را تحريم كنيد
نوبل صلح دريافت كرده بود، روز دوشنبه در گفت و گويي با روزنامه فرانسوي فيگارو خواستـار تـحـريـم       

 ”.سياسي ايران شد
تاكيد خانم عبادي بر رعايـت  ” وطن فروشي“ در ادامه پرونده سازي خود، با الفاظي زشت نظير ”  كيهان“ 

خـوش  “ حقوق بشر و حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي شهروندان كشور و جدايي دين از حكومـت را      
 .نام مي دهد” تسليم به بيگانگان“و ” خدمتي به غرب

همراه با اعمال فشار بر اعضاي )  كه البته در رژيم واليت فقيه سابقه دارد( اين پرونده سازي بي شرمانه 
جبهه ملي ايران در داخل، مانند ممنوع الخروج ساختن آقاي داود هرميداس باوند، عضو شوراي رهبري و   
سخنگوي جديد جبهه ملي ايران، حاكي از افزايش فشار بر نيروها و شخصيتهاي ملي و ميـهـن دوسـت      

حزب ما ضمن محكوم كردن اين گونه پرونده سازي ها و اعمال فشارها به شخصيت هـايـي   .  كشور است
كه از منافع ملي حمايت كرده و خواستار تامين حاكميت ملي هستند، بار ديگر بر ضرورت اتحاد عمل همه 

 !نيروهاي ميهن دوست، مترقي و آزادي خواه در اوضاع حساس كنوني تاكيد مي كند
 
 از دروغ تا واقعيت: در رژيم واليت فقيه” ها آزادي مطبوعات و رسانه“افسانه * 
 

. شود نگاران كشور وارد مي بيش از دو سال است كه هر روز فشار هرچه بيشتري به مطبوعات و روزنامه
هاي اطالع  كردن سايت ها، يا بستن دفاتر و قفل روزي نيست كه اخباري مبني بر توقيف نشريات و روزنامه

جا تنها كافي است كه به سرنوشت  در اين.  نگاران و خبرنگاران، منتشر نشود رساني و زنداني كردن روزنامه
تا قلع و ”  ايلنا“ يا متوقف شدن كار مطبوعاتي خبرگزاري كار ايران ”  ميهن هم“ ، ” شرق“ هايي چون  روزنامه

ها نمونه ديگر اشاره كرد، كه در ظرف دو سال گـذشـتـه فـعـالـيـت           قمع كردن نشريات دانشجويي و ده
چـنـان    توان هم واقعيت اين است كه اين ليست سياه مطبوعاتي را مي.  ها متوقف شده است مطبوعاتي آن

نگاران و خبرنگاران و عدم امنيت شغلي آنـان و     هاي معيشتي روزنامه ادامه داد و عالوه بر اين از دشواري
بنابر اين اگر بـخـواهـيـم     .  هاي ديگر سخن گفت ها و رسانه خودسانسوري تحميلي حاكم بر ساير روزنامه

نژاد را در اين عرصه بررسي كنيم، هر انسان منصفي بر اين باور خـواهـد    ستيز احمدي كارنامه دولت آزادي
منتها مسئله يي كه در ايـن      . اي بسيار منفي دارد در عرصه مطبوعات نيز كارنامه” مهرورز“بود كه دولت 

هاي شناخته شده دولـت در       هاي برخي از چهره ها يا در واقع درافشاني كند سخنراني ميان جلب توجه مي
گويا مقامات دولتي مـتـوجـه    .  طي همين هفته جاري مبني بر وجود آزادي مطبوعات و قلم در كشور است

اند كه با فرار به جلو و قلب واقعيت، قصد دارند بـه فـريـبـكـاري         خراب بودن وضعيت در اين زمينه شده
در اين جا كافي است كه به سخنان دو تن از مقامات رژيم،  حدادعادل، در نقش رييس مجلـس  .  بپردازند

. انـد، تـوجـه كـرد         اسالمي،  و پورمحمدي،  وزير كشور رژيم،  كه در فاصله يك روز از هم منتشر شده
ها چـنـيـن     المللي مطبوعات و خبرگزاري حدادعادل در مراسم افتتاح چهاردهمين جشنواره و نمايشگاه بين

طـور   جامعه مثل آب و نان و غذا و سوخت و انرژي است؛ يعني همان  جايگاه رسانه براي اداره“  :  گويد مي
گيرد و هر كشوري بـا هـر      توان زندگي كرد بدون رسانه امور اين دنيا سامان نمي كه بدون اين اقالم نمي
يك فرهنگ، انقالب كـرده و      رساني داشته باشد و كشورهايي كه مثل ما بر پايه مرامي ناچار است اطالع

هاي تو خـالـي مـدعـي          بافي وي پس از اين كلي”  .اند اند بيش از بقيه محتاج رسانه نظامي تشكيل داده
ها براي خود  عيبي ندارد كه احزاب و تشكل“ : كند كه اعالم مي يا اين” مطبوعات ايران آزادند“شود كه  مي

هـا هـر كـدام           طبيعي است كه روزنامـه .  كار تشكيالتي و سياسي است  روزنامه داشته باشند، اين الزمه
جسارت در طرح ادعاهايي اين چنيني از دو حال خـارج    ”  . ترجمان مرام سياسي يك جريان سياسي باشند

خواند و اخبار مطبوعـات را     يا آقاي حدادعادل، رييس مجلس اسالمي رژيم حتي روزنامه هم نمي.  نيست
اي ميهن ما بسته است و آشـكـارا دروغ          كند، يا چشم خود را آگاهانه بر واقعيات حيات رسانه دنبال نمي

هاي اطـالع رسـانـي       آخر چگونه ممكن است كه رييس مجلس كشوري هنوز به يكي از پايگاه.  گويد مي
اين صفحه به فرمـان مـقـامـات       !  كاربر محترم“ :  اينترنتي مراجعه نكرده باشد كه با اين جمله روبرو شود

ها و نشريـات، صـدهـا       اكنون عالوه بر توقيف بودن شماري از روزنامه هم”  ! قضايي قابل دسترسي نيست
اگر بـا    .  ها دسترسي پيدا كنند توانند به آن ميهنان ما در داخل كشور نمي پايگاه اينترنتي قفل هستند و هم

 3ادامه در صفحه   
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جنسيتي در سال جاري بدون سروصدا در  كنكور دانشـگـاهـهـا و         
به دنبال اعتراض حقوقي نهادهاي مدني بـه    .  مدارس عالي اجرا شد

سازمان سنجش كشور  اين سهميه بندي نه فقط در رشـتـه هـاي      
پزشكي، بلكه در تمامي رشته هاي فني و مهندسي و حتـي عـلـوم      

فريده غيرت حقوقدان  مـي گـويـد          .  انساني نيز اعمال شده است
درصـد     64افتخار جامعه و مقامات كشور ما همواره اين بوده كـه    “ 

در حاليكه امسال شاهد . ورودي دانشگاهها را دختران تشكيل مي داد
تـالش  ”  مقامات كشور مـا   “واضح است  .  ” تبعيض جنسيتي بوديم

داشته و دارند  هر جا كه الزم شد موفقيت دختران ما را به حسـاب    
خود واريز كنند اما  براي جلوگيري از موفقيت دختران و يـا حضـور     

 .فعال زنان را در جامعه  تالش بيشتر مي شود
رژيم فقها كوچكترين صداي حـق    ”  آزادترين كشور دنيا“  در اين 

خواستـه هـاي     .  طلبي زنان  با زندان و سركوب پاسخ داده مي شود
اقـدام  “ انساني و برحق زنان  از جمله تغيير در قوانين نابرابر حقوقي   

نام گرفته  و رژيم به كمك بيداد گاه هاي قضايـي  ” عليه امنيت ملي
خود  زنان   شجاع و مبارز ميهن مان را سركوب و روانه زندان ها و   

تازه ترين نمونه آن برخورد رژيم با دخـتـر   .  شكنجه گاه ها مي كنند
كمپين يك “ مبارز، دالرام علي،  فعال حقوق زنان و كودكان و عضو 

خرداد به  22است كه در تجمع قانوني و مسالمت آميز”  ميليون امضا
مدد كار جواني كه بـه    .  طور وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

خاطر فعاليت هاي شبانه روزي اش در زمينه  مسايل زنان وكودكان 
از جمله برگزاري كارگاههاي آموزشي عليه خشونت و ايدز و ديـگـر   
آسيب هاي اجتماعي و نيز كار در ميان كودكان كار و كارتن خـواب  

ضـربـه شـالق         10ماه زندان و 6سال و 2ها از طرف رژيم فقها به
نه فقط دالرام دختر مبارزي از نسل جوان مـا ،      .  محكوم شده است

بلكه بسياري ديگر از فعاالن زن نيز يا در آزادي مشروط و يـا بـا         
پرداخت  وثيقه بسر  برده و در انتظار دادگاه و اعالم حكم هستند تـا  
ديگر به فكر تغيير قوانين زن ستيز از جمله حق برخورداري از طالق 
و حضانت و سرپرستي و ديه و ارث برابر وبطوركلي قوانـيـن قـرون      

” گناه“سال دارد، نباشند و  1400وسطايي كه ريشه در قوانين شرعي 
بزرگتر اين كه اين مبارزه را به درون توده هاي محروم و زحمتكـش  

اين امر يعني سازماندهي و آگاه سازي توده مـحـروم   .  سازمان ندهند
زنان از حقوق انساني خود از نظر گردانندگان ارتجاعي رژيم واليـت  

. است نابخشودني و مستوجب سركوب و زنـدان    ”  گناهي“  فقيه     
بيهوده نيست كه فعاالن جامعه همواره مورد خشم واپـس گـرايـان      

 -زن يا مرد فرقي نمي كـنـد      -تاريك انديش بوده و سركوب آنان 
در ”   دريافت كمك مالي از بيگانگان“ تحت عناوين مختلف از جمله 

 .ماه هاي اخير تشديد يافته است 
رژيم ضد مردمي واليت فقيه سركوب و فشار را در رابطه با زنان و 
دختران جوان تا آنجا تشديد كرده است كه پزشك جوان دكتر زهـرا  

پزشكي كه داوطلبانه در خدمت مردم محروم روستاي   –بني عامري 
ساعت بعد جسد او را به خانواده اش    48را دستگير و   –همدان بود 

به خـاطـر   “  تحويل مي دهند و با كمال وقاحت اعالم مي دارند كه 
 ” .و خودكشي كرد.. جرم مشهودي بازداشت شده بود

فعاالن جوان  حقوق زنان مثل روناك صفارزاده وهانا عبدي  از      
به اتهام هاي واهي  و از جمله به ” كمپين يك ميليون امضا“اعضاي 

راهي شكنجه گاه هـاي مـخـوف      ”   اقدام عليه امنيت كشور“ اتهام 
خانواده هايشان در بي خبري مطلق از وضـعـيـت    ( سنندج مي شوند 

آنان بسر برده و حتي مادر روناك صفارزاده به خاطر پيگيري وضعيت 

شيرين عـبـادي   ) .  دخترش مورد ضرب و شتم ماموران واليت فقيه قرار گرفت 
، در كانون مدافعان حقوق بشـر،  ” حقوق زنان“  حقوقدان در كنفرانس مطبوعاتي 

كه تصادفا در روز اعالم راي دادگاه تجديد نظر دالرام علي بـرگـزار شـد بـه         
من از همين تريبون به مردم جهان اعالم مـي كـنـم،      “ :  صراحت اعالم داشت

صرفا به ايـن    .  احكام محكوميت زنان صرفا به خاطر حمايت از حقوق زن است
خاطر است كه ما با تعدد زوجات مخالفيم، به اين خاطر است كه ما ديه برابر مي 

ما اين را به . بي خود به ما برچسب ارتداد يا اقدام عليه امنيت ملي نزنيد! خواهيم
 ”.جهان اعالم مي كنيم

اما  با وجود تمام فشارها و سركوب ها،  مبارزه زنان شجاع كشـورمـان بـه        
آبـان اعـالم     13،  كه روز   ” مادران صلح“ در بيانيه .  اشكال مختلف جريان دارد
مـا  “ :  آمده اسـت   ”   پيروزي نه درجنگ، كه بر جنگ“ موجوديت كرد،  با عنوان 

جمعي از مادران ايران اينك آرزو داريم جوانان مان به صلح، عدالت و دمكراسي 
ما نه تنها مخالف جنگيم بلكه .  دست يابند نه آنكه شاهد هزينه شدن آنها باشيم

امنيت و آسايش شهروندان را مي طلبيم و هر آنچه امنيت اجتماعي، اقتصادي و 
سياسي ما و جوانان ما را تهديد كند، اعتراض داريم لذا براي دستيابي به امنيت ، 
آزادي و عدالت كه همانا حقوق بشر است براي خود و فرزنـدان مـان تـالش        
خواهيم كرد و براي رسيدن به اين اهداف به سوي تمام مادران دست ياري دراز 

 ”مي كنيم
حزب توده ايران همواره عقيده داشته  كه تحقق آزادي و برابري و صـلـح و     
عدالت اجتماعي بدون تحقق برابري  حقوق زن و مرد و در يـك كـالم رفـع        
نابرابري هاي جنسيتي امكان پذير نخواهد بود و به اين دلـيـل زنـان گـردان         
اساسي و جدا ناپذير جنبش مردمي ميهن ما هستند كه مبارزه آنان در دستيابـي  
به خواسته هاي صنفي  و سياسي شان بخش مهم و نيرومند مبارزه عـمـومـي      

مـا  ضـمـن        .  توده ها رادر نبرد بر ضد  رژيم واليت فقيه را تشكيل مي دهـد 
پشتيباني از  مبارزات زنان شجاع كشورمان از همه نيروهاي مترقي خواستـاريـم   

 .كه صداي حق طلبي زنان شجاع و دلير كشورمان را به گوش جهانيان برسانند

 ...ادامه مبارزه زنان  

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

 ...ادامه افسانه آزادي مطبوعات 

توجه به حقايقي كه در باال به اختصار بدان اشاره شد رييس مجلس رژيم چگونه 
  رسـانـي الزمـه        اعتقاد ما اين است كه آزادي اطـالع   “ :  مي تواند ادعا كند كه

اگر بنا داريم كه داريم؛ ملت در صحنه باشد و با رأي خـود    .  حاكميت ملي است
كننده باشد ملت بايد آگاه باشد و آگاهي مستلزم جـريـان    اي تعيين در هر صحنه

 ” .روان اطالعات است
اي انـتـقـادي از       است كه هر روزنامه”  رساني جريان روان اطالع“ اين چگونه 

يا هر سايتي كه قصدش .  شود دولت كرد، با چماق و پيگرد و كارشكني روبرو مي
 شود؟ انتشار اخبار و تحليل حوادث ميهن ما است، با قفل اينترنتي روبرو مي

هايي  رود و در سخنراني يي كه گوشه مصطفي پورمحمدي از اين هم فراتر مي
اند، ضمن بيان اين كه در ايران مـحـدوديـتـي      ها منتشر كرده را خبرگزاري از آن

توان سانسور و محـصـور    جوامع امروز را نمي“ وجود ندارد معتقد است كه اصوالً 
كاري كه مسئولين نظام و     كنند كه آيا آن بنابراين مردم از خود سوال مي”  . كرد

توان نام سانسور بر آن  كنند، نمي مقامات در زمينه خاموش كردن مطبوعاتي مي
گذاشت يا محصور كردن اطالع رساني برشمرد؟ بخشي از سخنان پورمحمـدي  

توان نوجوان و جوان و به طور كلي جـوامـع امـروز را         ديگر نمي“ :  چنين است
سانسور و يا محصور كرد بايد درها را باز كرد همه بايد درها را باز كنـنـد، چـه      

تواند در اين فضا تاثيرگذار باشد آن كسي كه قدرت اثربخشي در افكار  كسي مي
آيا واقعاً وزير كشور از بسته شدن درها و سركوب حتـي  ”  .عمومي را بيشتر دارد

هـاي وحشـيـانـه          جا از مواضع و شيوه منتقدين خودي اطالع ندارد؟ ما در اين
در ارتباط با بازكردن يا بستن درها بـراي  .  گويم سركوب دگرانديشان سخن نمي

اداره ”  ميراث خبر“ نمونه بايد اين خبر را ذكر كرد كه در هفته گذشته به گزارش 
هاي كشور، حكـم بـه      اماكن تهران در ادامه پلمپ كردن ناشرين و كتابفروشي

: اسامي اين كتابفروشي ها عبارتند از.  پلمپ شدن شش كتابفروشي در تهران داد
خان، بدرقه جاويدان، در تقاطع خيابان ولي عصر و  ثالث و ويستار در خيابان كريم

اداره اماكن علت تـعـطـيـلـي ايـن         .  فاطمي، روشن، دروس و شهر كتاب ونك
 .ها اعالم كرد ها را وجود كافه كتاب در كتابفروشي كتابفروشي

 6ادامه در صفحه   
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فرخنده باد نودمين 
سالروز پيروزي انقالب 
 !كبير سوسياليستي اكتبر

 جشن انقالب اكتبر در مسكو
) نوامبر7(آبان ماه  16پنجاه هزار از شهروندان مسكو در روز 

با پرچم هاي سرخ و تصاوير لنين و رهبران انقالب در مراسم 
.  باشكوه سالگرد انقالب سوسياليستي اكتبر شـركـت كـردنـد      

مسكو هيچ گاه چنين مراسمي را و بـا      »  توراسكايا« خيابان 
در پيشاپيش صف .   شركت چنين جمعيتي را تجربه نكرده بود

هاي راه پيمايان هيئت رهبري حزب كمونيست فـدراسـيـون    
روسيه و از جمله رفيق  گنادي زيوگانوف، و همچنين هيـئـت   

حزب كمونيست جهان كه به دعوت حزب  83نمايندگي هاي 
كمونيست فدراسيون روسيه براي جشن هاي نودمين سالگـرد  

.   انقالب اكتبر در مسكو حضور داشتند، حركت مـي كـردنـد       
هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران كه به دعوت 
رسمي حزب برادر روسيه به اين كشور مسافرت كرده بود، نيز 

تن از اعضـاي       30.  در اين گردهمائي تاريخي حضور داشت
پارلمان از كشورهاي مختلف و از جمله پـارلـمـان اروپـا و           

حزب كه در دولت شركت دارنـد، در     14همچنين نمايندگان 
پيشاپيش شركت كنندگان در راه پيمايي، از ويژه گي هاي ابن 

پير و جوان، زن و مرد، روشنفكر و كارگر، از همـه  .  مراسم بود
سني و از هر صنفي با سرودها و شعارهاي گوناگون در اين راه 

يك گروه چند صد نفره از كمونيسـت  .   پيمايي شركت داشتند
هاي ايتاليايي كه به مناسبت مراسم نودمين سالگرد به مسكو 

بـانـدرا   “ مسافرت كرده بودند، سرود هاي مختلف و از جمله   
روس ها و مهمانان بين المللـي شـان     .   را مي خواندند” روسا

 .  سرود انترناسيونال را سر داده بودند
بر خالف سال هاي گذشته، مقامات دولت روسيه در رابطه بـا  
مراسم سالگرد انقالب اكتبر به اقدامات ايذايي جدي يي دست 

اين مسـئلـه مـي      .   نزدند و براي آن محدوديت ايجاد نكردند
تواند به دليل شركت نمايندگان پارلمان اروپا در مـراسـم و         
همچنين حضور دريايي از انسان در آن بود كه هرگونه عكس 

گرچه در مـنـاطـق و      .   العمل منفي دولتي را مشكل مي كرد
شهرهاي ديگر روسيه محدوديت هاي اعمال شده از سـوي      
مقامات رسمي روسيه به منظور ممانعت از شركت وسيع مردم 
و يا محدود كردن جلوه و انعكاس برگزاري مـوفـق آن در         
برگزاري باشكوه مراسم سالگرد انقالب اكتبر اشكاالت ويـژه    

برگزاري مراسم باشكوه سالگـرد انـقـالب      .   اي را ايجاد كرد
اكتبر در قلب مسكو كه جو ويژه اي در مهد اوليـن انـقـالب      
سوسياليستي ايجاد كرده بود،  نمايشگـر حضـور پـر رنـگ           

باشد .   كمونيست هاي روسيه در حيات سياسي اين كشور بود
كه اين جشن باشكوه  آغازگر مارش جديد كمونيسـت هـاي     

 . روسيه در جهت تدارك انقالبي ديگر باشد
 

نهمين اجالس ساالنه احزاب كمونيست و كارگري 
نودمين سالگرد انقالب كبير “ جهان تحت عنوان 

سوسياليستي اكتبر، موضوعيت  اهداف آن ، كمونيست ها و مبارزه بر 
 “ ضد امپرياليسم ، و براي سوسياليسم 

 
.  نوامبر در مينسك پايتخت بالروس بـرگـزار شـد      5تا 3اين اجالس در فاصله روزهاي 

اجالس امسال با توجه به نودمين سالگرد انقالب اكتبر، حول محور بزرگداشت، ارزيابـي  
اين رخداد مهم بين المللي و درس هاي تاريخي  آن به ميـزبـانـي مشـتـرك حـزب           

بر طبـق بـرنـامـه       .   كمونيست فدراسيون روسيه و حزب كمونيست بالروس برگزار شد
تنظيم شده توسط كميته برگزاري اجالس كه به تائيد همه احزاب برادر رسـيـده بـود،      

نوامبر در مينسك برگزار شـد و        5الي  3اجالس بين المللي احزاب برادر در روز هاي 
مين سالگرد انقالب اكتبر يه شكلي با شكوه و با شـركـت   90متعاقب آن  مراسم جشن 

 .  نوامبر در مسكو برگزار شد 7و  6همه احزاب برادر در روزهاي 
حزب كمونيست از پنج قاره جهان در اين اجالس با اهميت شركـت   71نماينده از  154

كردند و در عرض سه روز بحث و مداقه در مورد مسائل عمده ايدئولوژيك و سياسي، در 
رابطه با ضرورت و قانونمندي مبارزه براي سوسياليسم و صلح، محورهاي اساسي مبارزه  

 . احزاب كارگري جهان را براي ترقي و پيشرفت مورد تاكيد مجدد قرار دادند
هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران به دعوت رسمي حزب كـمـونـيـسـت      
فدراسيون روسيه و حزب كمونيست بالروس  به طور فعال در اين گردهمايي بزرگ و با 

سخنراني نماينده كـمـيـتـه       .  اهميت احزاب مبارز براي صلح و سوسياليسم شركت كرد
مركزي حزب مان در روز دوم اجالس مورد توجه و استقبال نمايندگان احزاب برادر قرار 

گزارش كامل فعاليت هاي هيئت نمايندگي حزب مان در شمـاره  .    گرفت
 .منتشر خواهد شد ”نامه مردم“آينده 

اجالس با سخنراني هاي رفيق تاتيانا گالوبوا، دبير اول حزب كمونيست بالروس، و رفيق 
همچنين از طـرف      .  گنادي زيوگانف، صدر حزب كمونيست فدراسيون روسيه، آغاز شد

آلكساندر لوكاشنكوف، رئيس جمهور بالروس، پيامي خطاب به شركت كـنـنـدگـان در       
 .  اجالس خوانده شد

ايـده  “ رفيق گنادي زيوگانف در سخنراني خود در جلسه افتتاحيه نشست تحت عنـوان    
مهمـتـريـن     1917نوامبر  7:  از جمله گفت ” هاي اكتبر زنده هستند و پيروز خواهند شد

انقالب اكتبر بـراي گشـودن راه         .  رخداد قرن بيستم، يك روز تاريخي بياد ماندني بود
او در   .   بشريت به سمت جامعه اي عاري از جنگ، خشونت و سركوب به وقوع پيوست

جامعه اي كه :  توضيح اهميت جهاني و ماندگاري آرمان هاي انقالب اكتبر اظهار داشت
... به واسطه انقالب اكتبر در روسيه متولد شد، امروز هدف مبارزه بسياري از خلق هاست

انـقـالب   .   انقالب نمي تواند سفارشي و طبق الگو هاي از قبل تعيين شده انجام بگيـرد 
و بدون هيچ اثر ماندگاري محـسـوب   ”  آزمايش“ روسيه را نمي توان فقط به عنوان يك 

انقالب اكتبر در اوج گيري جنبش هاي انقالبي در گوشه و كنار جـهـان سـهـم       ...  كرد
 . بسزائي داشت

در كنفرانس مطبوعاتي كه در انتهاي اجالس با شركت رفيق تانيانا گالوبوا، دبـيـر اول     
كميته مركزي حزب كمونيست بالروس، ايوان ملينكوف، معاون صدر حزب كمونيسـت  
فدراسيون روسيه، و ژورس آلفرد، عضو فراكسيون حزب كمونيست فدراسيون روسيه در 
دوما، برگزار شد، رفيق مالينكوف در تجزيه و تحليل محتوي و اثرات پايدار انقالب اكتبر 

دور تر مي شويم، به ايده هاي اكتبر نـزديـك تـر مـي          1991هرچه از “: اظهار داشت
در زماني كه يك مبارزه اساسي بين راه هاي توسعه سـرمـايـه    “ :  او اشاره كرد ”  .شويم

داري و سوسياليستي در جريان است، كه در دوره جهاني شدن مشخصه هاي ويژه اي   
پيدا كرده است، وظيفه ما فقط بزرگداشت و جشن گرفتن نيست، بلكـه يـك بـحـث         
تئوريك جدي است، بحث و مداقه اي براي ارزيابي گذشته و حاضر، كه راهنماي عمـل  

 ” .ما در آينده باشد
در انتهاي اجالس متن اطالعيه مطبوعاتي اي مورد بحث احزاب شركت كنـنـده قـرار      

 .      گرفت  و پس از اصالحاتي با  امضاي همه احزاب شركت كننده در اجالس منتشر شد
نماينده كميته مركزي حزب توده ايران  پيام كميته مركزي حزب را  به ايـن نشـسـت      

در زير بخش . تاريخي ارائه داد كه با استقبال گرم شركت كنندگان در جشن روبه رو شد
 . درج مي كنيم” نامه مردم“هايي از اين پيام را براي اطالع خوانندگان 
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انقالب اكتبر به دوران سيطره جهان شمول و بال رقيب سرمايه داري خاتمـه  
داد، شكاف عميقي در جبهه امپرياليستي بوجود آورد، بـنـيـاد تـوانـائـي و             
فرمانفرمائي امپرياليسم را هم در متروپل ها و هم در كشورهاي مستعمـره و    

 ...  وابسته سست و متزلزل ساخت
 انقالب اكتبر و ايران

انقالب اكتبر در همسايگي كشور ما به ظهور پيوست و بجاي روسيه تـزاري،  
با انقالب اكتبر ايران از خطر تجزيه و استعمار و .   روسيه شوروي را پديد آورد

اضمحالل حاكميت و استقالل رهائي يافت و مردم ايران در وجـود روسـيـه      
بالفاصـلـه   .   شوروي بهترين پشتيبان و مدافع آزادي و استقالل خود را يافت

قرارداد تقسيم ايران بـدو      -1907پس از انقالب اكتبر دولت شوروي قرارداد 
را  از هم دريد و نـابـود شـده          -منطقه نفوذ مابين انگلستان و روسيه تزاري

اعالم داشت، از كليه حقوق و مطالبات و امتيازات خود و اتباع روسيه تـزاري    
در ايران صرف نظر كرد و حقوق كاپيتاالسيون روسيه تزاري را در ايران لغـو  

از جانب دولت شـوروي   1919ژوئن  26اعالميه اي كه بدين منظور در .  كرد
مردم روسيه ايمان دارند كـه    “ منتشر گرديد با جمالت زيرين خاتمه مي يابد 

ميليوني ايران نخواهد مرد زيرا وي داراي سابقه اي بس افتخار آميز  15خلق 
و پر از قهرماني است و بر صحايف تاريخ و فرهنگش نام هائي ثبت است كه 

چنين خـلـقـي بـا       .   جهان متمدن به حق در برابر آنسر تكريم فرود مي آورد
نهيبي نيرومند از خواب قرون برخواهد خاست و زنجير ستم درندگان پليد را از 
هم خواهد دريد و در صفوف برادرانه ملل آزاد و با فرهنگ براي خالقـيـتـي    

تحـت  ”  .... نوين و نوراني به خير و سعادت سراسر بشريت پاي خواهد گذاشت
تاثير انقالب كبير سوسياليستي اكتبر جنبش رهائي بخش ملي در ميهن مـا،    

در  1921و  1920وسعت و دامنه يافت و در سال هاي  1918ايران،  از سال 
قـيـام   .   آذربايجان و گيالن و خراسان به صورت قيام هاي مسلحانه در آمـد 

هاي مزبور توده هاي وسيعي از كارگران و دهقانان و بورژوازي مـتـوسـط و      
قشرهاي وسيعي از زحمتكشان شهر و ده با .  بورژوازي تجاري را در بر گرفت

شعارهاي خود در اين جنبش شركت كردند و حزب انقـالبـي خـود حـزب         
حزب كمونيست ايران در گيالن به نيـروي  .   كمونيست ايران را تشكيل دادند

محركه انقالب تبديل شد، دست به مصادره امالك بزرگ زد و حـكـومـت        
گرچه جنبش ضدامپرياليستي و ضد فئودالي در .  جمهوري انقالبي تشكيل داد

سركوب شد ولي اثر عميق خود را در روح خلق مـا    1921  -1918سال هاي 
تمام جريان بعدي رشد و تكامل جنبش رهايي بخش در ايران  .   باقي گذاشت

و در ساير كشورهاي مستعمره و وابسته نشان داد كه با انقالب اكتبـر عصـر     
انقالب هاي ملل ستم كش بر ضد امپرياليسم و ارتجاع آغـاز شـده اسـت،        
عصري كه طبقه كارگر انقالبي به مثابه نيروي مستقل و با شعار ها و حـزب  

 .خود پيگيرانه وارد صحنه مبارزات سياسي شده است
در ادامه اين روند قانونمند و درجريان بحران عمومي سرمايه داري و  ابتـداي  

سال پيش، حزب توده ايران وارث سنن انـقـالبـي و         66جنگ جهاني دوم، 
دموكراتيك خلق هاي ايران تشكيل شد و در مدت كوتاهي به جريان عظيـم  

تحت تاثير سازمانگري موثر آن جنبش هاي ملـي و    .   اجتماعي تبديل گرديد
دموكراتيك تمام كشور را فرا گرفت و در استان هاي آذربايجان و كردستـان  

در همين مرحله از بحران .   به پايه گذاري حكومت هاي خودمختار منجر شد
جنبش رهـائـي    1953 -1950عمومي سرمايه داري است كه طي سال هاي 

بخش در ميهن ما دوباره اوج مي گيرد و ايران به يكي از حلقه هاي ضعيـف  
امپرياليسم تبديل مي شود و در اثر مبارزه وسيع مردم ايران در دوره نخسـت  

جـنـبـش    .  وزيري دكتر محمد مصدق، صنايع نفت در كشور ما ملي مي شود
كه با برنامه ريزي و تحت  1953مردادماه سال  28مردمي در جريان كودتاي 

هدايت مستقيم سازمان سيا و انتليجنت سرويس انگلستان انجام شد، به خاك 
سال تحت سيطره رژيم پـلـيـسـي  و          25و خون كشيده شد و ايران براي 

آنچه كه حقانيت تاريخـي  .   سركوبگر شاه و اربابان امپرياليستي او قرار گرفت
و ريشه دار بودن جنبش كارگري ميهن مان را اثبات مي كند اين واقـعـيـت      
است كه جنبش انقالبي در كشور، بار ديگر در برهه ديگري از بحران سرمايه 
داري جهاني، اوج گرفت و در طي سه سال مبارزه متنوع و اوج گيرنده بر ضد 

،  رژيم وابسته به امپرياليسم را   1979استبداد حاكم، در جريان انقالب بهمن 
اهميت حضور اتحاد شوروي سوسياليستي در مرز هاي شمالي .   سرنگون كرد

كشورمان و نقش بازدارنده آن در مقابل تهديدهاي امپرياليسم بـه مـداخلـه،      
 .     قابل انكار نمي باشد

دهه اخير بر اثر توطئه هاي پـي در پـي        7متاسفانه همه كوشش هاي يك 
امپرياليسم و ارتجاع و تفرقه در صفوف ملي و دموكراتيك با ناكامـي روبـرو     
شده اند ولي اثرات بسيار ژرف خود را در كليه شئون زندگي سياسي، اقتصادي 

 .... و اجتماعي در جامعه ما باقي گذاشته اند
اصلي ترين سالح بلشويسم در تدارك انقالب اكتبر سازماندهي و بسيج تـوده  
ها، تدوين و ارائه شعارهاي صحيح براي جنبش مردمي، و هدايت موثـر آن    

 گوشه هايي از پيام كميته مركزي حزب
 رفقاي گرامي

اجازه بدهيد كه در آغاز درودهاي رفيقانه و انترناسيوناليستي حـزب تـوده       
ايران را به رهبري حزب كمونيست بالروس و كميته برگزار كننده اجـالس  
بين المللي ساالنه احزاب كمونيست كارگري، و همه هيئت هاي نمايندگـي  

حزب تـوده ايـران       .  احزاب برادر حاضر در اين گردهمائي مهم تقديم كنم
مراتب قدرداني رفيقانه خود از حزب كمونيست بالروس در رابطه با فراهـم  
ساختن شرايط مناسب براي برگزاري اين اجالس و تبادل نظر ضـرور در      
شرايط حساس جهان كنوني در رابطه با يكي از عمده ترين عرصـه هـاي     

مـا در    .   ايدئولوژيك مبارزه و تحول احزاب مان، را ابراز مي دارد  -سياسي
همين آغاز صميمانه ترين آرزوهاي خود را براي برگزاري موفقيت آميز اين 

 .اجالس تقديم مي كنيم
 رفقاي عزيز

مباحثات و تبادل نظرهاي ما در رابطه با موضوعيت و اعتبار انقالب كبـيـر   
اكتبر در نهمين دهه پيروزي آن در شرايطي انجام مي گيرد كه نزديك بـه  

در اين سال ها .  دو دهه از اعاده حاكميت سرمايه داري در روسيه مي گذرد
بخشي از ارتجاعي ترين محافل روسيه در همدستي و هماهنگي همه جانبه 
با امپرياليسم سعي در بازگرداندن چرخ تاريخ، و زدودن آثار نزديك به هفت 
دهه ساحتمان سوسياليسم در روسيه، و ايجاد شرايطي براي ابـدي كـردن     

 . حيات سرمايه داري در اين كشور دارند
حزب توده ايران بر اين باور است كه گرچه تحوالت منفي دو دهه اخير و   
عقبگرد هاي مشخص در روسيه و اروپاي شرقي به انـهـدام بـرخـي از           
دستاوردهاي كليدي انقالب اكتبر انجاميده است، ولي بررسي عـلـمـي و        
منطبق بر فاكت ها در رابطه با اثرات ملي، بين المللي در عـرصـه هـاي        
اقتصادي، اجتماعي و سياسي، نه فقط موضوعيت و اعتبار ايـده آل هـاي       
محوري اين عظيم ترين رخداد تاريخ بشريت را نشان مي دهد، بلـكـه بـر      
هميشگي بودن برخي از كليدي ترين تبعات جهانشمول انـقـالب اكـتـبـر        

آن مجموعه شرايط و عواملي كه نهايتا به فروپاشـي  .   اشارت خواهد داشت
سوسياليسم در اروپاي شرقي انجاميدند، نه تنها ارتباطي با  ماركسيـسـم و     
آموزش هاي بنيانگذاران سوسياليسم علمي نداشتند، بلكه در واقع انحـراف  
از اصول و مباني كليدي آن محسوب مي شوند كه فقط در شرايـط ويـژه     

جنبش كمونيسـتـي در ادامـه        .   دوره جنگ سرد مي توانستند ظهور كنند
ارزيابي نقادانه و مسئوالنه تجربه هفت دهه ساختمان سوسياليسـم  مـي       
بايست نتيجه هاي مشخصي در رابطه با اهميت حياتي توجه به دموكراسي، 
نقش شهروندان در ساختمان سوسياليسم و ديالكتيك روابط حزب و دولـت  

ما بر آنيم كـه    .  بگيرد و در تدوين مسير مبارزاتي خود مورد توجه قرار دهد
نود سال پس از پيروزي انقالب اكتبر ضرورت  يك بررسي علمي و عـاري  
از ذهني گرائي نه فقط به لحاظ بزرگداشت اين رخداد تاريخي، بلكه بـراي  
اثبات مجدد احكام كليدي انقالب هاي اجتماعي و مبارزه براي پيشبرد روند 

 .   تحوالت قانونمند در جامعه بشري، ضروري است
در بررسي اعتبار و موضوعيت انقالب اكتبر اين ضرورت دارد كه همه جنبه 
هاي گوناگون و بهم مرتبط اين تحول عظيم تاريخ بشريت، و از هـمـه         

يكي از خصـوصـيـات      .   مهمتر علمي و قانونمند بودن آن را در نظر داشت
اساسي انقالب اكتبر و يكي از وجوه تمايز آن با انقالب هاي ديگري كه در 

روي داده اينست كه اين انقالب نه تنها بر مبناي )  قبل از آن( جريان تاريخ 
جهان بيني علماٌ توجيه شده اي استوار است، بلكه انقالبي است كه از لحاظ 
فكري، خواه از نظر هدف هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و خـواه از        
جهت مباني تئوري سازماني با دقت تمام تدارك و با آگاهي كامل رهبـري  

از لحاظ انديشه اي انقالب اكتبر تحت لواي ماركسيسم نشو و  .   شده است
نما يافت، زير پرچم لنينيسم تدارك شد و باالخره تحت لواي ماركسيـسـم   

انقالب اكتبر محصول روندي است كه تـوسـط     .  لنينيسم به پيروزي رسيد
ماركس در انترناسيونال اول پايه ريزي شد، در تجربه خونين كموناردها در   
پاريس در رابطه با آن تجربه اندوزي شد، و در جريان انترناسيونال دوم در   
رابطه با ابزارهاي مورد نياز آن و از جمله ضرورت عمل يك حزب انقالبـي  

انقالب اكتبر و روند شكل گيري و تدارك آن   .   توسط لنين راه گشائي شد
تاكيد همه آن تز هاي كليدي جهانشمولي است كه ماركس و انگلس  در     

در رابطه با ميرائي بورژوازي به مثـابـه يـك       ”  مانيفست حزب كمونيست“ 
انـقـالب كـبـيـر        .    طبقه و نقش انقالبي پرولتاريا به آن ها اشاره دارنـد   

سوسياليستي اكتبر مبداء دوران نويني در تاريخ بشر، نقطـه چـرخشـي در        
نهضت پرولتاري كشورهاي سرمايه داري، سر آغاز مـرحلـه جـديـدي در         
جنبش هاي رهائي بخش ملي در كشورهاي مستعمره و وابسته، و نـقـطـه    
تحولي در شيوه هاي مبارزه، اشكال سازماني و سبك كـار و فـرهـنـگ           
اجتماعي و جهان بيني استثمار شوندگان و استعمار زدگان در مقياس تمـام  

 .  جهان است
 7ادامه در صفحه   
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ما در شرايطي كه با نگراني حوادث جهاني و برنامـه ريـزي هـاي        
ايران و منطقه را دنبال مي كنيم در عين حال شاهـد   برايامپرياليسم 

ادامه روند سياست هاي نابخردانه سران رژيم و دامن زدن به جو تشنج 
 .   و درگيري از سوي دولت احمدي نژاد هستيم

احمدي نژاد در روزهاي اخير در حمالت شديدي به سياست هـاي    
معقول دولت خاتمي به خاطر پايين نگاه داشتن فتيله هـاي تشـنـج        
پيرامون سياست هسته اي ايران، از طريق اعتماد سازي و سـيـاسـت      
گفت و گو با آژانس بين المللي و كشورهاي اروپايي، اين سياست ها را 
خائنانه خواند و بر ادامه سياست هاي دولتش در اين زمينه پـافشـاري   

 .  كرد
مشـاركـت  بـا         مقام دبيركل جبهه زاده، قائم در همين زمينه رمضان

: اشاره به خطرات جدي كه كشور را تهديد مي كند از جـملـه گـفـت      
واقعيت اين است كه اخبار جهان و نوع رفتار نيروهاي نظامي كشـور    “ 

اين .  دهد كه كشور در شرايط خطر قرار دارد ها نشان مي در پاسخگويي
خواهند با به كار بردن الفاظي  اي مي اما عده.  كنند امر را همه درك مي

امـا  .  مسئله را به فراموشي بسپارنـد ”  پرتاب دارت“ و ”  كاغذ پاره“ مثل 
... ها، فشارهاي شديد اقتصادي و  واقعيت جهان خارج و واقعيت تحريم

ايـن  .  الاقل گوياي آن است كه معيشت مردم با خطر ويژه روبروسـت 
بنابراين همه احساس خطر .  تورم وحشتناك فعلي گوياي اين امر است

 ”.كنند و آقاي خاتمي نيز بالطبع اين نگراني را ابراز كرده است مي
رفسنجاني نيز در سخناني نسبت به اوضاع كشور و هـمـچـنـيـن          

منطقه ما در “ :  درگيري هاي موجود در منطقه ابراز نگراني كرد و گفت
ها در حال تشديـد   اختالفات بسيار زيادي قرار دارد و از هر سو درگيري

در لبنان گروه ها پاره پاره شده اند در . ها با هم درگيرند فلسطيني. است
بين تركيه و كردهاي عراق نـيـز   .  عراق نيز وضعيت كامال روشن است

در خارج از منـطـقـه نـيـز         .وضعيت در آستانه مشكالت بزرگي است
هاي زيادي وجود دارد و هنوز اطالعات دقيقي وجود ندارد كـه   درگيري

 ”علت اين اختالفات چيست؟
احمدي نژاد نيز در سخناني ضمن قبول ضمني وضعيت بحراني بـه  
حمله به مخالفان سياسي پرداخت و  ضمن متهم كردن برخي از ايـن    

در پـرونـده   “ :  و همكاري با آمريكا از جمله گفت”  جاسوسي“ نيروها به 
هسته اي عالوه بر موانع خارجي، موانع داخلي نيز داشتيم كه بايد آنها 

گذاشتيم و من باالخره يك روز پشت صـحـنـه ايـن        را پشت سر مي
مسائل را كه جزو حساس ترين نقطه تاريخ ملت ايران است خـواهـم     

آموز خواهد بود و  بيان اين مسائل و حوادث براي آيندگان عبرت.  گفت
وي در   ”  . نشان مي دهد كه چه مبارزه سنگيني صورت گرفته اسـت   

گفتند مسئله جـنـگ    برخي وسط كار مي آمدند و مي“ :  ادامه مي افزايد
حتمي است و آنها چند روز ديگر ما را خواهند زد و چه ارزشي دارد كه 

هاي مختلف به اين صورت سـطـوح      كشور را قرباني كنيم؛ و از كانال
آنها تا جـايـي     .  گيري كشور را تحت فشار بسيار قرار مي دادند تصميم

آنها براي دشـمـن    . پيش رفتند كه حتي براي دشمن نيز آدم فرستادند
فرستادند تا هر هفته و به طور منظم از درون نظام بـه آنـهـا         آدم مي

اطالعات دهد، حتي ما صحبت يكي از آنها را داريم كه بـه دشـمـن      
چرا كوتاه بياييد؟ چرا صدور قطعنامه را به تـاخـيـر      :  اينگونه مي گويد

اندازيد؟ چرا غلظت برخوردتان كم شده است؟ فشار بياوريد تا آنهـا   مي
 ”.نشيني كنند عقب

بر اين موضع گيري هاي غرض ورزانه و مخرب بـايـد سـخـنـان        
رهبران نظامي رژيم را نيز اضافه كرد تا چارچوب فكري رهبران رژيـم  

فرمانده نيروي هوايي ارتش، سرتيپ ميقاني  نـيـز در       . روشن تر شود
آنـهـا   “ :  سخناني ضمن اشاره به وضعيت حساس منطقه از جمله افزود

انقالب ما را نشانه رفته اند، ولي جرات حمله به ايران را ندارنـد، زيـرا     
اگر آنهـا  .  مي دانند حمله به ايران تير خالصي براي امريكايي ها است

آغازگر جنگ باشند، قطعاً پايان بخش آن نخواهند بود، همچون سـال  
 ” .هاي دفاع مقدس، كه پيروز نهايي آن ميدان ما بوديم

در اينجا اين يادآوري و تذكر  الزم است كه اتفاقاً سران رژيم به دليل حساب  ...ادامه جنگ و صلح
هاي غلط و سياست هاي نابخردانه در جريان جنگ ايران و عراق دشواري هـا  

مردم ما به ياد دارند كه چگونه . و فجايع گوناگوني را براي ميهن ما پديد آوردند
پس از آزادي خرمشهر و بيرون راندن ارتش عراق از ايران، سران رژيم، و در     
راس آن خميني، به نداهاي صلح طلبانه و منطقي نيروهاي متـرقـي و آزادي       

و جهان توجهي نكردند و با تفكر بسـط    )   از جمله حزب توده ايران( خواه ايران
جنگ تا فتـح  “ و ”  جنگ، جنگ تا پيروزي“ حيطه نفوذ ايران و با شعار ضد ملي 

،  صد ها هزار جوان ايراني را به كشتن دادند و با حمله به خاك عـراق    ” كربال
برخالف مدعيات سران رژيم آن سياست نه  به پيروزي بلكه به .  فاجعه آفريدند

از سوي رهبر و ولـي      ”  نوشيدن جام زهر” شكست مفتضحانه، اظهار ندامت و 
فقيه رژيم منجر شد و در انتها به تقويت رژيم جنايتكار صدام حسين نيز يـاري  

درك نكردن شرايط بغرنج و حساس منطقه و خطرات جدي يـي كـه       .  رساند
سياست هاي تهاجمي امپرياليسم در منطقه ميهن ما را تهديد مي كند، بازي با 

بايد با اين سياست ها مقـابلـه   .  آتش و بي توجهي به مصالح ملي ميهن ماست
نيروهاي مترقي و آزادي خواه ايران ضمن دفاع از حق طبيعي ايران براي .  كرد

بهره وري صلح آميز از انرژي هسته اي، و مخالفت و مقابله قاطعانه با هرگونـه  
دخالت خارجي در امور ميهن ما  با سياست هاي ماجراجويانه و اعمالي كـه در    
انتها به تشديد تشنج و دادن بهانه به امپرياليسم و متحدانش بـراي تشـديـد        

 .درگيري كمك مي كند به شدت مخالفند و بر ضد آن مبارزه خواهند كرد
امروز طيف وسيعي از نيروهاي آزادي خواه و ملي كشور و همچنين نيروهاي 
اجتماعي به ضرورت تالش در راه ايجاد جنبشي وسيع براي مقابله بـا خـطـر      

اين تـالش را      .  جنگ و درگيري نظامي پي برده و در اين راه تالش مي كنند
بايد با همه توان ياري داد و كوشيد تا پيوند مستحكمي ميان جنـبـش صـلـح       

تنها با حركت .  طلبانه مردم ايران و جنبش جهاني صلح و ضد جنگ ايجاد شود
مشترك و هماهنگ همه نيروهاي مترقي و صلح دوست ايران و جهان اسـت    

 .    كه مي توان جلوي فاجعه را گرفت
 

 ...ادامه افسانه آزادي مطبوعات 

كه هنوز بيست و چهار ساعت از اين سخنان بكر  تر از آفتاب اين دليل روشن
در كشـور    ”  آزادي بيان و مطبوعـات “ حدادعدل و پورمحمدي مبتني بر وجود 

به دستور هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف ”  مدرسه“ فصلنامه نگذشته بود كه 
تبليغ عليه نـظـام و       “ يكي از داليل لغو امتياز اين فصلنامه تخصصصي .  شد

 . بيان شده است” ترويج الحاد
اين خبر :   وگو با خبرنگاران گفت يكي از اعضاي تحريريه اين مجله در گفت

ها اعالم شده و هنوز به صورت كتبي با گردانندگان اين فصلنامـه   تلفني به آن
در تماسي كه از هيئت نظارت بر مطبوعات بـا  “: گويد وي مي. ارايه نشده است

” مدرسـه “   ما داشتند، خبر توقيف نشريه را به ما اعالم كردند و گفتند فصلنامه
از سوي هيئت نظارت به اتفاق آرا و به دليل تبليغ عليه نظام و ترويج الحاد لغو 

چنين اتهامي كه مطرح شده  اين تعطيلي و لغو امتياز و هم... امتياز و توقيف شد
 ”.آور بود براي ما بسيار شوك

ما اين نمونه اخير را ذكر كرديم كه تفاوت شعار يا دروغ مسئولين درجه اول 
واقعيت اين است كـه دره    .  رژيم واليت فقيه را با واقعيات موجود نشان دهيم

عميقي بين حرف و عمل دولت اسالمي وجود دارد كه متاسـفـانـه جـامـعـه         
 .پردازد مطبوعاتي ميهن ما بهاي سنگيني براي آن پرداخته و هنوز هم مي

كه شايد خود مـقـامـات و         ما در باال از وجود دو احتمال نوشتيم، يكي اين
كنند، يا آگاهـانـه دروغ      خوانند و اخبار را دنبال نمي نمي  اعضاي دولت روزنامه

. كنند عنوان مي”  آزادي مطبوعات“ به  هايي را راجع گويند، كه چنين صحبت مي
البته يك احتمال ديگر را نيز بايد داد و آن اين است كه شايد مسئولين دولـت  

نگاران كشور ديگـري جـز      نژاد درباره وجود آزادي مطبوعات و روزنامه احمدي
 !گويند ايران سخن گفته و مي
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گـرانـه      حزب به تصويب رسيد، در پي يك اقدام مداخله
حقوقي كه آن تصميم را ملغي اعالم كرد، مـوقـعـيـت       
قانوني حزب در خطر افتاد و بر سر راه شركت حزب در   

 .انتخابات پيش رو موانعي به وجود آمد
رهبري حزب به جرم آن كه بر اساس حق اجتمـاع و    

ها در قوانين مجارستان آن مـداخلـه را        تشكيل انجمن
” هاي سياسي و مخالف قانـون اسـاسـي      داراي انگيزه“ 

مطـابـق قـوانـيـن        ( خوانده است، مورد پيگرد قرار دارد 
هـاي غـيـردولـتـي، فـقـط               مجارستان، در سـازمـان  

گيوال تورمر ).  اند هاي مالي قابل تعقيب قانوني نابهنجاري
اين اعمال و پيگرد رهبران را بخشي از روند خطرنـاكـي   

هاي اقتدارگراي اروپاي شرقي، در  داند كه در حكومت مي
هـاي     واكنش به مقاومت فزاينده در برابر مداخله شركت

بزرگ خارجي و مخالفت شديد با گوش بـه فـرمـانـي         
 .ها در برابر سياست خارجي آمريكا در جريان است دولت

در جمهوري چك، حزب پـرقـدرت     “ :  گويد تورمر مي
كمونيست به علت پيشاهنگي در مخالفت با اسـتـقـرار      

هاي رهياب آمريكايي در خاك آن كشور مـورد     موشك
، در اين كشور قـانـونـي    2006در سال .  تهديد قرار دارد

تصويب شد كه به موجب آن عضويت در سازمان جوانان 
شود، به ويژه بـه   آن حزب يك جرم جنايي محسوب مي

دليل آن كه اين سازمان خواهان مالكيت اجتماعـي بـر     
به ايـن   1993در مجارستان، از سال .  وسايل توليد است

سو، زدن نشان ستاره سرخ يا داس و چكش بر لـبـاس     
در بـرخـي از       .  شـود    يك جرم جنايي محسـوب مـي    

جالب ... كشورهاي بالتيك نيز وضع به همين منوال است
آن است كه همه اينها در درون مرزهاي اتحاديه اروپـا    

دهد كه در ظاهر مدافع آزادي بيان سـيـاسـي و       رخ مي
) نـوامـبـر      6(آبان  15محاكمه روز ...آزادي انجمن است

قانون اساسي مجارستان است كـه     61خود ناقض ماده 
هر گونه سلب آزادي سابقـه و    .  ضامن آزادي بيان است

بـه  .  هاي بيـشـتـر    اي خواهد بود براي سلب آزادي زمينه
آبان تنها مـربـوط    15همين دليل است كه محاكمه روز 

 ”.هاي مجاري نيست به كمونيست
از نگـاه  .  با همه اين احوال گيوال تورمر خوشبين است

هايي كه به حزب كارگران كمونيست  خوشبينانه او، حمله
ها و طبقه كارگر سازمان  شود، عزم و اراده كمونيست مي

 20مـا    “ :  گويد او مي.  كند تر مي يافته را استوارتر و راسخ
تـر   ايم و اكنون قوي سال در شرايطي دشوار مبارزه كرده

سازمان دهي سياسـي   1990در سال .  ايم از گذشته شده
از آن زمان تا كـنـون،   .  هاي كار غيرقانوني شد در محيط

ميليون به كمتر از يـك     3/7شمار اعضاي سنديكاها از 
هـاي     بسياري از شـركـت      .  ميليون كاهش يافته است
هاي كارگري و سنديكاها را به  چندمليتي تشكيل اتحاديه

ايـم بـه        ما مـجـبـور شـده        ... اند طور كل ممنوع كرده
. دهي در روستاها و مناطق غيرشهري بپـردازيـم   سازمان

يكي دو سال پيش، اين گونه مبارزه كارخـانـه ژاپـنـي       
سوزوكي را وادار كرد كه دستور ممنوعيت سنديكاهـا را    

اواسط مهرماه گذشته، چند هزار دانشـجـو در     ”  . لغو كند
هاي دانشگاه دسـت بـه      اعتراض به نحوه تعيين شهريه

آبـان     19در همين حال، قرار است روز .  تظاهرات زدند
ماه، پنج مركز سنديكايي باقي مانده در مجارستان براي 

هـا   نخستين بار متحداً برضد خصوصي سازي بيمارستان
 .تظاهرات كنند

اين مبارزات بسيار شبيه مـبـارزاتـي      “ :  گويد تورمر مي
است كه در بريتانيا، فـرانسـه و آلـمـان در جـريـان               

هاي ما براي دفاع از حقوق اجتـمـاعـي و       جنبش... است
براي چنين دفاعـي،    مان و نيز از آزادي سياسي اقتصادي

 ”.بايد در كنار يكديگر بايستند 

در اين راستا عمده ترين وظيفـه مـا     .   براي دستيابي به اهداف مرحله اي و استراتژيك آن بود
كمونيسـت  ...  متحد و هماهنگ كردن جنبش هاي ضدامپرياليستي اصيل در سراسر جهان است

ها در طول يك قرن گذشته نمونه هاي درخشاني از همبستگي مبارزه جويانه با خـلـق هـاي      
هدايت اين عرصه مبارزه مردمي از آنجا كه در ارتباط  تنگاتنـگ  .  درگير مبارزه باقي گذاشته اند

با شعار استراتژيك جنبش كمونيستي در رابطه با انترناسيوناليسم پرولتري دارد، به دوش احزاب 
ما بر اين باوريم كه همبستگي فعال با خلق هاي درگير مبارزه چه در عـرصـه   .  كمونيست است

داخلي با سرمايه داري و ارتجاع محلي، و چه با امپرياليسم و ارتجاع بين المللي از عنـاصـر بـا      
 . اهميت مبارزه كمونيست ها براي صلح و سوسياليسم در جهان است

 !پيروزي از آن ماست
 به اميد موفقيت در مبارزه براي صلح و سوسياليسم

 ”زنده باد همبستگي بين المللي
 

از برگزاري جشن نودمين سالگرد انقالب ”  مورنينگ استار“ گزارش روزنامه 
    اكتبر

ها از سراسر جهان  به دعوت كميته هماهنگي احزاب كمونيست، در لندن،  شماري از كمونيست
” دانشگاه كمونيسـم “ در )  1917در سال ( مين سالگرد انقالب اكتبر روسيه 90براي گراميداشت 

رابرت گريفيتز، دبيركل حزب كمونيست بريتانيا،  در سخناني در مراسم گشايش اين .  گرد آمدند
گيريـم   امروز، ما روزي را جشن مي“ :  هاي نمايندگي حاضر گفت كه گردهمايي خطاب به هيئت

 ”.كه دنيا را دگرگون كرد
در ادامه مراسم، محمد اميدوار عضو كميته مركزي حزب توده ايران طي سخناني گـفـت كـه      

او .  پيروزي طبقه كارگر در روسيه بخشي  از روندي بود كه ماركس آن را پيش بيني كرده بـود 
پيروزي انقالب كبير اكتبر نقطه آغاز دوراني نوين بود كه نظم استعماري را “ :  در ادامه افزود كه

. انقالب اكتبر نيرويي رهايي بخش براي كشورهاي پيرامون اتحاد شوروي بود... به چالش كشيد
هايي بود كه روسيه تزاري بر كشور مـا ايـران        نخستين اقدام دولت شوروي الغاي همه پيمان

 ”.تحميل كرده بود
به اعتقاد هرييِت روتلينگ، نماينده سازمان جوانان كمونيست بريتانيا، بدون تأثير و سـرمشـق       

البته ما نبايد بگذاريـم  “ :  او اضافه كرد كه.  انقالب روسيه، بعيد نبود كه انقالب كوبا تحقق نيابد

هاي كشـورهـاي      ها و آروزهامان را در انقالب ديگران اين طور به ما بگويند كه ما داريم آرمان
توانند به آن    ها مي هاي عالي آنچه خلق ها را به عنوان نمونه نه، ما اين انقالب.  جوييم ديگر مي

 ”.كنيم دست يابند، برجسته مي
حزب كمونـيـسـت    )  هفدهم( ژو بين، دبير اول سفارت چين در انگلستان گزارشي از كنگره اخير 

به اهميت جهان بيني عملي حزب توجه خاصي داشته  17او تأكيد كرد كه كنگره . چين ارائه داد
 .گيرند است، كه به موجب آن مردم، محيط زيست و توسعه پايدار در اولويت قرار مي

در بخش ديگري از اين گردهمايي، دني دوران، عضو شوراي ملي حزب كمونيست فرانسه طي 
. آنچه خواست انقالب است، يك جامعه برتر، يك جامعه سوسياليستي است“ :  سخناني گفت كه

 ”.تر از هميشه است تر و مشخص امروز، چشم انداز كمونيسم روشن
هـاي   آرمان“ :  هايش گفت كه گيوال تورمر، صدر حزب كارگران كمونيست مجارستان در صحبت

اما اين كافي نيست كه انقالب را جشن بگيريم، بلكه بـايـد   .  اند انقالب كبير اكتبر زنده و برحق
 ”.ها را تحقق بخشيم آن آرمان

 ...ادامه  پاي صحبت گيوال تورمر ...ادامه نودمين سالروز انقالب اكتبر



جمعيت ده ميليوني 
مجارستان زندگـي  

 .مناسبي دارند
گـويـد    تورمر مي

مردم، هر روز “ كه 
بيشتر از روز پيش، 
از دوران           
سوسياليستي تحت 
ــت     ــت دول ــاس ري
يانوش كـادار بـه     
عنوان دوران خوب 

كنند    گذشته ياد مي
هـاي     كه در آن امنيت كامل شغلي، آموزش و پرورش و مراقبت

اما امـروز، بسـيـاري از          . اجتماعي رايگان براي همه تأمين بود
ها حتي براي كسب درآمد كافي براي تهيـه ضـروريـات       خانواده

اين وضع موجب تشديد مخالفت ”  . زندگي با مشكل روبرو هستند
هاي دولت براي خصوصي سـازي بـاقـيـمـانـده            مردم با برنامه

هاي عمومي، مثل مسكن و بهداشت و درمان و آموزش و  دارايي
حزب كارگران كمونـيـسـت مـجـارسـتـان          .  پرورش شده است

 .پيشاهنگ اين مخالفت بوده است
آوري    ، حزب كارگران كمونيست كارزار جـمـع    2004در سال 
امضا براي درخواست برگزاري يك همه پـرسـي در        300/000

اين همه .  دهي كرد ها را سازمان مورد خصوصي سازي بيمارستان
ها در نشان دادن  به رغم تبليغات گسترده رسانه.  پرسي برگزار شد

خصوصي سازي به عنوان يك عامل پيشرفت، دولت تـوانسـت     
ميليون رأي،    4هزار رأي از  50فقط با اختالفي بسيار كم، يعني 

 .در اين همه پرسي برنده شود
هاي پيش از انتخابات كه مدت كوتاهي پس از همه  نظرسنجي

پرسي برگزار شد نشانگر آن بودند كه حمايت مردمي از حـزب      
درصد قبلي بيشتر شده است، كـه   4كارگران كمونيست از ميزان 

توانست براي حزب سوسياليست مشكل زا باشد، چرا كـه   اين مي
اي در برابر حزب مخالـف   اين حزب با اكثريت كوچك و شكننده

كار وارث و    حزب محافظه( كار قدرت را در دست داشت  محافظه
گـري مـذهـبـي          هاي ارتجاعي و قشـري    ادامه دهنده سياست

ها در پي  در نتيجه، سوسيالست).  ميالدي است 30هاي دهه  سال
جلب همكاري حزب كارگران كمونيست برآمدند كه در هـمـان     
زمان شماري نماينده و شهردار در مناطق مختلف داشت، و قـول  

. هاي ايالتي و شهري به اين حـزب دادنـد     هايي را در دولت مقام
هـا   ها از اين معامله سر باز زدند، سوسياليست زماني كه كمونيست

بخـش  .  به تالش براي تفرقه افكني در صفوف حزب دست زدند
كوچكي از رهبري حزب رو در روي اكثريت قرار گرفت و از آنهـا  

وقتي كه اين عده .  ها را بپذيرند خواست كه پيشنهاد سوسياليست
از حزب اخراج شدند و تصميم اكثريت حزبي در كنگـره بـعـدي      
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گيوال تورمر، كمونيست   پاي صحبت

 باسابقه مجارستان
آبان ماه، گيوال تورمر، صدر حزب كارگران كمـونـيـسـت      15روز 

مجارستان، به همراه شش عضو ديگر رهبري اين حزب، در دادگـاه  
گيوال تورمر، در آستـانـه   .  محاكمه و به دو سال زندان محكوم شدند

المللي حزب  اين محاكمه،  در گفتگويي با جان فاستر، دبير بخش بين
هاي مجـاري سـخـن       هاي كمونيست كمونيست بريتانيا از دشواري

دهد كه پيگرد رهبران حزب كمونـيـسـت     گيوال هشدار مي.  گويد مي
 . مجارستان طاليه سركوب همه نيروهاي مترقي در اتحاديه اروپاست

 
گيوال تورمر كه براي سخنراني در دانشگاه كمونيست و ديدار و گـفـتـگـو بـا            
چپگرايان بريتانيايي در مورد اين تجاوز تازه به حقوق مدني در اروپاي شرقـي بـه     
لندن رفته بود، در گفتگويي با نشريه مورنينگ استار گفت كه حمايت و همبستگـي  

گفتني است كه در اعتراض به ايـن  .  سراسري در اروپا مايه قوت قلب او بوده است
. محاكمه تظاهراتي در برلين، پراگ، لندن، هلسينكي، مينسك و مسكو برگزار شـد 

اي را در اعتراض  نماينده پارلمان اروپا نامه 22نماينده سناي ايتاليا و  33همچنين، 
 .اند به اين محاكمه امضا كرده

، كه حزب كارگران كمونيست مجارستان ) خ1368( ميالدي  1989تورمر از سال 
در زمان سقوط دولت .  پايه گذاري شد، سمت صدارت حزب را به عهده داشته است

سوسياليستي مجارستان، او مشاور ارشد كارولي گراش، آخرين دبـيـركـل حـزب         
كارگران سوسياليست مجارستان و پيش از آن مشاور ارشد يانوش كادار در زميـنـه   

ميالدي با رهبـران   80در مذاكرات دشواري كه در اواخر دهه .  سياست خارجي بود
وقتي كه راستگرايان در سپتـامـبـر    .  شوروي صورت گرفت، او نقشي كليدي داشت

حزب كارگران سوسياليست مجارستان را منحل و اموال آن را حراج و غارت  1989
كردند، و سپس آن را با نام حزب سوسياليست بار ديگر برپا كردند، آقاي تورمر در   

او . دسامبر همان سال چپگرايان را دور هم جمع كرد تا حزب كمونيست را ابقا كنند
ها و امالك را گرفتند و بردنـد، مـا هـم         آنها پول“ :  گويد با يادآوري آن روزها مي

 ”.ماركس را؛ در آن معامله اين ما بوديم كه سود برديم
حزب حـاكـم بـر       1998تا  1994هاي  حزب سوسياليست مجارستان بين سال 

به اين سو نيز حكومت را در دسـت       2001داري شد، و از سال  مجارستان سرمايه
هاي افراطي نوليبرالي در زمينه خصـوصـي سـازي       اين حزب سياست.  داشته است

صنايع و بخش دولتي و نيز حمايت از ناتو در زمينه اعزام نيروهاي نظامي مجـاري  
مخالفت فزاينده مردمي بر ضد .  به كوزوو، عراق و افغانستان را در پيش گرفته است

. هاي راستگرايانه، بهانه حمله به حزب كارگران كمونيست شده اسـت    اين سياست
هـاي   در سال.  مجارستان امروز شاهد نابرابري فزاينده و ويراني صنايع داخلي است

ايـن  .  هاي چندمليتي خارجي به مجارستان روي آوردنـد    ميالدي، شركت 90دهه 
درصد  توليد صنعتي مجارستان را در كنترل خـود   80ها كه اكنون بيشتر از  شركت

اند، از لحاظ جغرافيايي به طور عمده در  هاي سود ده چنگ انداخته دارند و بر بخش
درصد كارگران و كاركنان صـنـعـتـي در          70با وجود اين، . غرب كشور متمركزند

 .اند كه زير فشار طاقت فرسايي قرار دارند هاي كوچك و متوسط شاغل بنگاه
هاي كشاورزي در شرق كشور كه روزگاري در اوج رونق و شـكـوفـايـي        تعاوني

. انـد    بودند، و نيز مناطق صنعتي اطراف بوداپست و شمال كشور، امروز ويران شـده 
دستمزدها از يك سوم دستمزدها در بريتانيا هـم  .  شود بيكاري روز به روز بيشتر مي

برند و فقط يك ميلـيـون نـفـر از          سه ميليون نفر در فقر شديد به سر مي.  كمترند

 7ادامه در صفحه   

 كمك هاي  مالي رسيده

 دالر  300كمك مالي از اتاوا                                    


