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 هشتم ،  دورة809شماره 
 1387يهمن  14بيست و  سوم  سال  

 ايران سي سال پس از انقالب شكوهمند بهمن 
فاجعه رژيم واليت فقيه سد اساسي تحقق آزادي، دموكراسي، 

 استقالل، صلح و عدالت اجتماعي

  6ادامه در صفحه    

بهمن امسال مصـادف بـا سـي         22
سالگي انـقـالب شـكـوهـمـنـد ضـد             
امپرياليستي، ضد استبدادي، دمكراتيك و 
مردمي ايران است كه به حق يـكـي از     
رخدادهاي مهم و موثر سده بـيـسـتـم       

حزب ما ايـن    .  ميالدي قلمداد مي شود
انقالب بزرگ خلقي را ادامه سنن ريشـه  
دار مبارزاتي مردم ايران ارزيابي كرده و   

چند ماه، پـيـش از پـيـروزي         .  مي كند
انقالب بهمن، هيات اجراييه وقت كميته 
مركزي حزب توده ايـران بـه تـاريـخ         

دراطالعيـه اي تـحـت         1357مهرماه 
ويژگي هاي جنبش انـقـالبـي      “ عنوان 

” ايران و شعارهـاي اسـاسـي مـبـارزه         
درتوصيف و تحليل خيزش تـوده هـاي     

مـردم  “ :  ميليوني مردم از جمله نـوشـت  
ايران با انقالب پر افتخار مشـروطـيـت      

مـبـارزات   .  پيشتاز انقالبات آسيا بـودنـد  
مردم ايران دردوران جنگ دوم جهاني و 
پس از آن از اولين جلوه هاي مـبـارزات   
دمكراتيك خـلـق درجـهـان آن روز           

مردم ما با نـهـضـت      .  محسوب مي شد
بزرگ ملي كردن صنايع نفت پـس از      
جنگ دوم، يكي از بـرجسـتـه تـريـن          
. مبارزات عليه امپرياليسم را انجام دادنـد 
كشور ما با جنبش كنوني خود يك بـار    
ديگر نشان داد كه سنـن و روحـيـات        

طغيان انقالبي عليه ستمگران و غارتـگـران   
داخلي و خارجي درايران ريشه هاي عمـيـق   
دارد و سخت دراشتباهند كساني كه خـيـال   
مي كنند اين مردم را مي توان خـمـوشـانـه     
. تاراج كرد وبي كيفر در قيد استبـداد فشـرد    
جنبش كنوني مردم ايران جنـبـشـي اسـت       
عميقا خلقي، جنبشي است دمـكـراتـيـك،       
جنبشي است عليه حكومت مطـلـقـه يـك       
پادشاه خائن و خونخوار، جنبشي است ضـد    

 ”...امپرياليستي
تاكيد بر محتوي، ويژگي ها و ريشه هـاي  

از ديـدگـاه    57عيني و ذهني انقالب بهمن 
علمي آنگونه كه حزب ما ارايه داده، به وِيژه 
در سي سالگي اين رخ داد عظيم مهم و بـا    
اهميت است، زيرا هستند احزاب و نيروهايي 
كه حوادث تاريخ از آن جمله انقالب بهمـن  
را نه درچارچوب و ظرف تاريخي آن، بلكه با 
معيارهاي ذهني امروزين خويش سنجيده و   
به ارزيابي آن مي نشيند و نتـايـج بـكـلـي        

 . نادرست از آن به دست مي دهند
در همان دوران نضج گيري انقالب نـيـز     
كم نبودند نيروهايي كه بر اساس بـرداشـت   
هاي نادرست از شرايط عيني و ذهني جامعه 
قيام “ ما انقالب شكوهمند بهمن را تنها يك 

ارزيابي مي كردند و ماهيت تاريخي ”  مردمي
اين جنبش عظيم مردمي را زيـر عـالمـت      

  2ادامه در صفحه    

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

 : در اين شماره
 اعتراض شوراي ملي صلح به اقدامات 

 4غير قانوني اخير                                               در ص 
 4حمايت از حقوق اقليت هاي مذهبي كشور   در ص 

 5تنگناي هنر در رژيم واليت فقيه             در ص 

با رژفش بحران اقتصادي و رشد تورم و گراني سـرسـام   
آور، زندگي ميليون ها ايراني با سقوط فاحش روبرو گرديده 
است، دراين ميان زنان سرپرست خانوار از زمره گروه هـاي  
اجتماعي به شمار مي آيند كه اين بحران بر زندگي حال و   

 . آينده آنها بيشترين تاثير را باقي گذارده است
وضعيت معيشت اين زنان محروم و زحمتكش در سـال    

اجـتـمـاعـي     -هاي اخير با توجه به سياست هاي اقتصادي
ارتجاع حاكم وخيم تر از قبل شده و فقر با همه زشتي خود 

 .برزندگي آنان سايه افكنده است
درآخرين گزارشي كه از اوضاع زندگي زنان سـرپـرسـت    
خانوار دررسانه هاي همگاني انتشار يافته، مـي تـوان بـه        

روزنامـه  .  خوبي به ابعاد فقر و بي عدالتي درحق آنها پي برد
آذرماه امسال در اين باره با استناد بـه آمـار و        16سرمايه 

در حالي كه براساس قانون “ :  ارقام سازمان بهزيستي نوشت
درصد حـداقـل حـقـوق و          40مستمري ها هر ساله بايد 

دستمزد ساالنه به عنوان مستمري به زنان سرپرست خانوار 
تحت پوشش بهزيستي يا كميته امداد تعلق گيرد، امـا در      

درصـد حـداقـل         20تا  10حال حاضر مستمري آنها تنها 
 ”.دستمزد ساالنه است

  2ادامه در صفحه    

حزب توده ايران اقدام هولناك رژيم براي تخريب گلزار 

! خاوران را شديداً محكوم مي كند  

بر اساس اخبار منتشره رژيم واليت فقيه، در نيمه 
دوم دي ماه، تهديد خود در مورد تخـريـب گـلـزار       
خاوران، مكان به خاك سپاري هزاران تن از قربانيان 
فاجعه ملي در گورهاي دسته جمعـي، در جـنـوب        

فعاالن حقوق بشـر در    .  تهران، را عملي كرده است
داخل كشور اطالع داده اند كه رژيم در اقدامي كامالٌ 
حساب شده و در راستاي زدودن خاطره اين جنايـت  
هولناك از اذهان عمومي، و به ويژه بـازمـانـدگـان       

و انسان  67قربانيان و شاهدان كشتار فجيع تابستان 
هاي شرافتمند و آزاده، اقدام ويرانگرانه خود را تحت 

 3در ص ”       مجمع پارلماني شوراي اروپا“سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده ايران در 

 زنان سرپرست خانوار

 رنج فقر، درد تبعيض
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دراين خصوص مدير كل امور زنان سرپرست خانوار سـازمـان   
رقمي كـه دولـت       “ :  بهزيستي به خبرنگاران خاطر نشان ساخته
درصد حداقل حقوق و  40دراختيار ما گذاشته امكان اينكه بتوانيم 

دستمزد را به زنان سرپرست خانوار بپردازيم برايمان فراهم نكرده 
 ”.است

به اين ترتيب دولت احمدي نژاد از تخصيص بودجه كافـي و    
روي قانوني بايد تاكيد كرد زيرا مصوبه ارگان هاي همين (قانوني 

براي پرداخت مستمري زنان سرپرسـت خـانـوار      )  حكومت است
امتناع كرده واين درحاليست كه درچند سال اخير با تـوجـه بـه      
قيمت جهاني نفت، دولت مشكل مالي جدي و عمده نـداشـتـه      

درسال كنوني وزارت كار و اموراجتماعي برپايـه مصـوبـه      .  است
هزار تـومـان مـقـرر          325شوراي عالي كار، حداقل دستمزد را 

ساخته، ولي با اين حال باالترين رقم مستمري اي كه سـازمـان   
بهزيستي يا كميته امداد به زنان سرپرست خانوار تحت پـوشـش   

نفر بـه بـاال      5هزار تومان براي يك خانواده  60خود مي دهند، 
هـزار     32زنان سرپرست خانوار با يك فرزند چيزي حدود .  است

مقايسه اين ارقام با قـيـمـت      .  تومان مستمري دريافت مي كنند
كاالها و هزينه مسكن به معناي زندگي درزير خط فقـر سـيـاه      

آذرماه درگزارش اين مسالـه از قـول        16روزنامه سرمايه !  است
امكان اينكه بتوانيم “ :  مسئوالن سازمان بهزيستي يادآور مي شود

درصد حداقل دستمزد را به زنان سـرپـرسـت خـانـوار         40حتي 
درصد حداقل دستمزد مصوبه شوراي عالـي   40.  بپردازيم، نداريم
هزار تومان مي شـود، ولـي مـا           130تا  120كار رقمي معادل 

نفره تحت سرپـرسـتـي     5هزار تومان به خانوارهاي  60درحدود 
زنان مي دهيم و مستمري زن سرپرست به عنوان يك نـفـر بـا      

 ”.هراز تومان ماهانه است 32يك فرزند 
درگزارش ديگري كه چند ماه قبل توسط سايت كانون زنـان    
ايران انتشار يافت، به واگذاري ارايه خدمات به زنان سـرپـرسـت    
خانوار توسط بخش خصوصي اشاره گرديده بود و يكي از بخـش  
هاي سياست اصالح ساختار اقتصادي كه دولت ارتجاع حاكم به 
شدت از اجراي آن پشتيباني مي كند خصوصي سازي تحت بهانه 
كاهش هزينه ها و كوچك سازي دولت است كه مـطـابـق آن      
بسياري از امور كليدي و موثر اجتماعي و اقتصادي از جمله ارايه 
خدمات به زنان سرپرست خانوار، بيمارسـتـان هـاي تـامـيـن           
اجتماعي، خدمات مربوط به معلوالن و جز اينـهـا بـه بـخـش          

درنخستين گام دولت ضد مـردمـي     .  خصوصي واگذار خواهد شد
هزار زن سرپرست خانوار خـدمـات    30احمدي نژاد اعالم داشته، 
 .خواهند گرفت) خصوصي(خود را از بخش غير دولتي 

درمخالفت با اين برنامه خصوصي سازي پايگـاه اطـالعـاتـي       
وضـعـيـت زنـان       “ :  اذر ماه امسال از جمله نوشت 5كانون زنان 

سرپرست خانوار كشور با استانداردها فاصله بسيار دارد و اقدامات 
سازمان بهزيستي در قالب واگذاري ارايـه خـدمـات بـه زنـان            
سرپرست خانوار به بخش خصوصي دربهبود وضعيت اين دسته از 

اگر بخش هايي كه بهزيستي تحت عـنـوان   .... زنان تاثيري ندارد
بخش خصوصي از آنها ياد مي كند تاكنون درست عمـل كـرده     

يعني سال واگذاري خـدمـات زنـان       1382پس چرا بعد از سال 
سرپرست خانوار به بخش خصوصي وضعيت اين زنان تغـيـيـري    

 ”نكرده است؟
واگذاري ارايه خدمات زنان سرپرست خـانـوار بـه بـخـش            
خصوصي آن هم بخش خصوصي دالل و سودجوي ايران رنج و 
فقر اين زنان را بيش از پيش افزايش داده و فرزندان آنان را بـه    

آنچه درخصوص وضعيت زنان محـروم  .  كام تباهي خواهد كشيد
سرپرست خانوار بايد درنظر گرفت، رشد اين گروه به ميزان قابل 

بيش از   1385بنابه آمار سازمان بهزيستي درسال .  توجهي است
مديـر  .  هزار زن سرپرست خانوار سرشماري شد 641ميليون و  1

كل دفتر امورزنان و خانواده سازمان بهزيستي دراين مـورد بـه       
ميليون 1، 1375درسرشماري سال “ :  خبرنگاران تاكيد كرده است

 1385زن سرپرست خانوار دركشور داشتيم كه تعداد آنها درسال 
هزار نفر رسيده است درحاليكه اگر قرار بـود   641ميليون و  1به 

ميليون و  1بايد  1385روند رشد آنها همان روند سال هاي گذشته را طي كند درسال 
 .هزار زن سرپرست خانوار دركشور مي داشتيم 100

درصد بيشتر از رشـد     35بنابر اين رشد تعداد جمعيت زنان سرپرست خانوار بيش از 
مورد انتظار بوده است كه به منزله هشدار است وبايد برنامه ريزي دقيقي براي آنـهـا     

درزمينه زنان سـرپـرسـت خـانـوار        .  شود اما متاسفانه توجهي به اين مساله نمي شود
تاكنون سيستم رفاهي خيلي خوب عمل نكرده است، با اينكه رشته مطالعه خـانـواده     
دردانشگاه ها ايجاد شده اما به بحث زنان سرپرست خانوار نپرداخته و درحال حـاضـر   

 ”.متخصصي دراين زمينه نداريم
عالوه بر همه اين ها به تصريح كليه كارشناسان و فعاالن حقوق زنان و مـبـارزان     
جنبش زنان كشور، زنان سرپرست خانوار شايد بيش از زنان ديگر از تبعيض و قوانيـن  

درحقيقت اين زنان محروم و ستمديده از سويي درد   .  ناعادالنه صدمه ديده و مي بيند
 . تبعيض را بر شانه هاي خود مي كشند و از ديگر سو داغ فقر را برپيشاني دارند

درصد زنان سرپرست خانوار از يك بيماري  50به گزارش رسمي سازمان بهزيستي 
رنج مي برند وسالمت جسمي و رواني آنان در مخاطره قرار دارد و درنتيجه فـرزنـدان   

درهمين گزارشات بـا    .  معصوم اين زنان در معرض انواع آسيب هاي اجتماعي هستند
درصد خانوارهاي تحت سرپرستي زنان جـزء   50صراحت عنوان مي شود دركل كشور 

برنـامـه و     .  فقيرترين گروه ها هستند و سوء تغذيه بااليي دراين خانواده ها شيوع دارد
سياست هاي رژيم واليت فقيه عامل اصلي فقر و تبعيض درحق زنان سرپرست خانوار 

حمايت از منافع و حقوق اين زنان محروم و ستمديده نبايد در بـرنـامـه هـاي       .  است
 !مبارزاتي جنبش زنان و جنبش دمكراتيك سراسري مردم ناديده گرفته شود

 ...ادامه  زنان سرپرست خانوار

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

 . پوشش عمليات عمراني آغاز كرده است
گلزار خاوران، پس از افشاي قتل عام زندانيان سياسي، درمرداد ماه تا شـهـريـور      

، به معياد گاه گردهم آيي بازماندگان شهدا، نيروهاي ملي و آزادي خـواه، و      1367
فعاالن دموكراسي و حقوق بشر در ايران بدل شده بود و نماد زنده جنايـات سـران     

 . رژِيم واليت فقيه بود
حزب توده ايران بر اين باور است كه گلزار خاوران بايد همانگونه كه امروز اسـت  
حفظ شود تا در فرداي پيروزي مبارزه خلق بر ضد استبداد و ارتـجـاع صـحـنـه            
 . دادخواهي مردم ايران بر ضد بانيان و آمران اين جنايت هولناك ضدبشري بـاشـد    
حزب توده ايران كه در جريان فاجعه ملي صدها تن از كادرهاي برجسته، رهبران و   
اعضاي خود را از دست داد، و با انتشار اولين تصاوير از گورهاي دسـتـه جـمـعـي          

جهان را از اين جنايت رژِيم مطـلـع    1367قربانيان كشتار زندانيان سياسي، در سال 
 . كرد، اين اقدام رژيـم سـركـوب و تـرور را شـديـداً مـحـكـوم مـي كـنـد                            
حزب توده ايران هم صدا با همه نيروهاي مردمي و آزادي خواه ميهـن از كـارزار       
جلوگيري از ادامه اين اقدام ويرانگر، غير انساني و هدفمند رژيم براي تخريب گلـزار  
خاوران حمايت مي كند و در سازماندهي جلب توجه افكار عمومي جهان و ارگـان      
هاي بين المللي حقوق بشر و سازمان ملل در اين رابطه همه امكانات خود را به كار 

ما همانگونه كه در قطعنامه مصوبه پلنوم وسيع كميته مركزي حـزب،  .  خواهد گرفت
تـا روشـن     :  در آذر ماه جاري در رابطه با بيستمين سالگرد فاجعه ملي اعالم كرديم

شدن ابعاد كامل اين فاجعه و محاكمه آمرين و عاملين آن، لحظه اي دست از تالش 
 .بر نخواهيم داشت

 
ها و دوستداران قربانـيـان    حزب توده ايران بار ديگر حمايت خود را از تالش خانواده

فاجعه ملي براي سازماندهي يك كارزار جهاني براي جلوگيري از ادامه ايـن اقـدام     
 .كند  ويرانگر و غيرانساني اعالم مي
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نمـايـنـده    ”  مجمع پارلماني شوراي اروپا“ به دعوت كميته امور سياسي 
ژانويه، در اجالس ويژه اي    27كميته مركزي حزب توده ايران، در روز 
عالوه بر حزب تـوده ايـران     .   در رابطه با تحوالت ايران سخنراني كرد

از تعدادي ديگر از احزاب سياسي اپوزيسيون كشور ”  ... مجمع پارلماني “ 
و از جمله حزب دموكرات كردستان ايران، سازمان مجاهـديـن خـلـق       

به منظور تبادل نظر در رابطه  با شـرايـط     ...   ايران، جبهه ملي ايران و 
كشور و برداشت ها و سياست هاي نيروهاي مختلف طـيـف وسـيـع         
اپوزيسيون ايران براي شركت در اين جلسه كه در مقر اصـلـي آن در       

 . استراسبورگ برگزار شد، دعوت كرده بود
نماينده حزب توده ايران پس از ايراد سخنراني، كه متن كامـل آن در      
همين شماره نامه مردم منتشر شده است، به سئواالتي كـه از سـوي       

دررابطه با مسئله آينده .  نمايندگان حاضر در جلسه مطرح شد، پاسخ داد
تحوالت كشور نماينده حزبمان به ضرورت ايجاد جبهه مـتـحـدي از        
نيروهاي دموكرات و مترقي اپوزيسيون كشور اشاره كرد و از ايـنـكـه        
اشكاالت مصنوعي، غيرعمده و عمدتاٌ در رابطه با شخصيت ها جلوگيـر  

او با اشاره به نكات كـلـيـدي      .   چنين امر مهمي شده است، انتقاد كرد
مشترك در تحليل ها و سياست هاي نيروهاي اصلي اپوزيسيون كشـور  

او در پاسخ . اظهار اميدواري كرد كه در آينده چنين معضلي برطرف شود
سئوالي در رابطه با آينده تحوالت در ايران، ضمن اعالم ضروري بـودن  
فاصله گبري از اظهارنظرهاي بي پايه و اغراق آميز، به اينكه به دلـيـل   
عدم وجود شرايط دموكراتيك، خالء سياسي و سركوب شديد نيروهـاي  
سياسي در ايران، تحوالت در ايران از يك مسير قابل پيش بيني شـده    
پيش نمي روند، به امكان به هم گره خوردن پاره اي عوامل داخلـي و    

او خاطر نشان كرد  همانگونه كه روند رشـد و      .   بين المللي اشاره كرد
انسجام انقالب بهمن نشان داد، سرعت تحوالت سياسي كشـور مـي       
.  تواند كيفيت ويژه اي به خود بگيرد و بر روند حـوادث اثـر بـگـذارد          
نماينده حزب توجه حضار را به مبارزه وسيع مردمي كه در ايران بـراي    
بازگشودن راه تحوالت دموكراتيك و طرد رژيم مذهبي در جريان است 
جلب كرد و خواهان همبستگي وسيع بين المللي بـا مـبـارزه زنـان،           

او در پاسخ سئـوالـي   .   دانشجويان و اتحاديه هاي كارگري در ايران شد
در رابطه با موضع حزب توده ايران در رابطه با توسعه و گستـرش فـن     
آوري هسته اي در ايران، به صراحت اعالم كرد كه چنين امري اگر در 
چارچوب استفاده صلح آميز اين فن آوري باشد حق طبيعي ايران است و 
.  به موجب موافقتنامه هاي بين المللي همه كشورها از آن برخـوردارنـد  
نماينده حزب مان در ادامه متذكر شد كه به موازات اين بـرداشـت مـا      

مخالف بهره برداري از اين فن آوري براي توسعه سالح هاي هسـتـه   “ 
ما بر اين بـاوريـم   .  اي از سوي همه كشورها و از جمله ايران مي باشيم
آژانس جهاني انـرژي    “ كه ارگان هاي ذيصالح سازمان ملل و از جمله 

مي بايست با اعمال نظارت دقيق در اين رابطه مسئـولـيـت    ”  هسته اي
 ”  .ويژه اي ايفاء نمايند

از سوي نماينده حزب مان متن ترجمه انگليسي سند مصـوب پـلـنـوم       
آذرماه كميته مركزي در رابطه با تحوالت ايران، و همچنيـن نشـريـه      

در اختيار  نمايندگان شركت كننده در ايـن  ”  ايران امروز“ انگليسي زبان 
 . جلسه با اهميت قرار گرفت

، نماينده پارلمان از حضور نماينـدگـان   ” گوران ليندبالد“ در خاتمه آقاي 
احزاب اپوزيسيون ايران در اين جلسه و شركت در اين تبادل نظر تشكر 

 .  كرد
 

 متن سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده ايران
 ها و آقايان، خانم“

متشكرم كه از حزب توده ايران براي بيان نظرياتش در كميـتـه امـور      
اين تبادل نظرهـا و    .  سياسي مجمع پارلماني شوراي اروپا دعوت كرديد

سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده 

 ”مجمع پارلماني شوراي اروپا“ايران در 

اي  ها و گفتگوهاي شما در اينجا، در زماني كه رويدادها و تحوالت پيچيده بحث
گـيـري مشـاركـت          در اين منطقه و در جهان در حال وقوع است، به شـكـل  

 .رساند كه به سود امر صلح و دموكراسي در ايران خواهد بود اي ياري مي سازنده
حـزب تـوده     .  كنـم  مان آغاز مي صحبتم را با ارائه تاريخچه مختصري از حزب

و در پي رهايي زندانيان چپگرا و كمونيست بنيان گذاشتـه   1320ايران در سال 
اين واقعـيـت تـاريـخـي        .  ترين حزب سياسي در ايران است شد، و امروز كهن

شماري براي  هاي بي گذاري حزب تا كنون تالش مسلّمي است كه از زمان بنيان
هاي آن صورت گرفته است و حزب ما بخش قابل توجهي  محدود كردن فعاليت

به رغم حمـالت رژيـم     .  از حياتش را در شرايط سركوب و اختفا گذرانده است
، حزب ما نـقـش     شاه، چه پيش و چه پس از كودتاي سيا و اينتلجنت سرويس

حزب ما سهم .  اساسي و مهمي در صحنه رويدادهاي سياسي ايران داشته است
هاي سياسي بـه شـكـل       گيري و تحول امر سياست و فعاليت عظيمي در شكل

قانون كار ايران . امروزي، و نيز در فرهنگ و ادبيات مترقي در ايران داشته است
ها و مفاهيمي مثل هشت ساعت كار در روز نـتـيـجـه          و فراگير شدن موضوع

ترين نويسندگـان، شـاعـران،       برخي از برجسته.  هاي حزب ما بوده است فعاليت
انـد   هاي ايران يا عضو حزب ما بوده ها، و نمايشنامه نويس هنرمندان و هنرپيشه

حزب مـا در     1320در دهه .  اند هاي گوناگون با آن همكاري داشته يا در زمينه
هـاي     نگاهي به اسناد منتشر شـده تـوسـط دولـت        .  دولت هم شركت داشت

دهد كه اين حزب ما بود كه نقشي اساسي و عمده  انگلستان و آمريكا نشان مي
حزب ما .  به عهده داشت 1330در جنبش ملي كردن صنعت نفت ايران در دهه 

. شركت كرد كه رژيم ديكتاتوري شاه را سرنگون كرد 1357فعاالنه در انقالب 
حزب ما در دوران پس از انقالب صادقانه در راه كمك به تكوين و رشد يـك    
جامعه دموكراتيك در ايران كوشيد ولي تصاحب قدرت از سوي رژيم مذهـبـي   

هـا را       هاي قدرت تمام اين تالش روحانيون و كنترل مطلق اين رژيم بر اهرم
 .خفه كرد

را در   )  موسوم به رژيم واليت فقيه( ما حكومت روحانيون و وجود رژيم مذهبي 
رژيم اسالمي . دانيم ايران مانع اصلي در برابر هر گونه تحول واقعي در ايران مي

كنوني در ايران نماينده منافع بورژوازي تجاري بزرگ و بورژوازي بوروكراتيك، 
هاي انساني و حيف و ميل همه منابع و امكانات  و مسئول از ميان بردن سرمايه

ميليون نـفـر      14: اند آمار و ارقام رسمي گوياي اين واقعيت. طبيعي كشور است
زير خط فقر آن هم در يك كشور توليد كننده عمده نفت، گسترش اعتـيـاد و     
 3فحشا، فروپاشي اقتصاد ملي كشور، كاهش ميانگين طول عمر، در حـدود        

توجهي شديد به مسائل جوانان، و انزواي جهاني كشور، فـقـط    ميليون بيكار، بي
و همه اينها در شرايطي است . هايي مشحص در بيان وخامت وضع هستند نمونه

هاي  اندركاران دولت و سركردگان دستگاه نظامي و امنيتي رژيم از راه كه دست
فاصلـه مـيـان      .  اند هاي اَبرثروتمندي تبديل شده غيرقانوني و خالف به نوكيسه

 .دستان بسيار ژرف شده است ثروتمندان و تهي
پاسخ رژيم به تقاضاي برحقّ مردم براي تغيير سمت حركت چيزي نيست جـز    

دهـي     هر گونه تالش براي سازمان.  اقدامات سركوبگرانه افسارگسيخته و ترور
. شـود    شان با اعمال زور ددمنشانه رو بـه رو مـي         هاي مردم پيرامون خواست

هـاي زنـان،        از قبيل سنديكاها و سازمـان )  NGO( هاي غير دولتي  سازمان
گيرند و فعاالن آنها ارعاب، دستگير و    جوانان و دانشجويان مورد حمله قرار مي

هاي ملي و قومي در ايـران، و بـه        رحمانه اقليت سركوب بي. شوند شكنجه مي
المللي كـه     هاي بين ويژه كُردها، در سه دهه گذشته و به رغم تمام كنوانسيون

 .خود رژيم از امضا كنندگان آنهاست، صورت گرفته است و ادامه دارد
بار، برقراري دموكراسي  حزب ما معتقد است كه راه خروج از اين وضعيت فاجعه

انـد كـه        مردم ايران نشـان داده     .  و احترام به حقوق بشر و دموكراتيك است
توانند تغيير و تحول ايجاد كنند به شرط آن كه سازمان بيابند و قـادر بـه        مي

  7ادامه در صفحه    
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

اعتراض شوراي ملي صلح به 
 اقدامات غير قانوني اخير

شوراي ملي صلح با انتشار بيانيه اي به تاريـخ  
دي ماه سال جاري خورشيدي، نسـبـت بـه       25

اقدامات اخير ارگان هاي سركوبگر رژيم واكنش 
به خرج داد و ضمن محكوم ساختن ايـن نـوع       
سياست ها خواستار بازگشايـي دفـتـر كـانـون          
مدافعان حقوق بشر و پايان دادن به تحريـكـات   

 . هدفمند برضد خانم شيرين عبادي گرديد
تـحـديـد    “ :  دربخشي از اين بيانيه مي خوانيم

آزادي هاي فردي و فضاي اجتماعي و اين همه 
غوغاي غير قانوني، مولود ادعايـي اسـت كـه        

مي گويند كانون مدافـعـان داراي     .  صحت ندارد
قانـون   21پروانه رسمي فعاليت نيست ولي اصل 
چنين  1360اساسي و قانون احزاب مصوب سال 

در عـيـن حـال        .  ادعايي را منطقي نمي دانـد   
قانون احزاب، چـهـار سـال       10كميسيون ماده 

پيش صدور مجوز براي اين تشكل را تصـويـب   
كرده است، اما مسئولين وزارت كشور تا به امروز 
وضعيت نهايي را روشن نكرده انـد، بـه رغـم          
تكليف قانوني، از صدور پروانه بـراي كـانـون        

 ”خودداري كرده اند، چرا؟
در بخش پاياني اين بيانيه، شوراي ملي صلـح  
خواستار پايان دادن به اعمال فشارهـا شـده و       

شوراي ملي صلح با نظر به ايـن  “ :  تاكيد مي كند
نوع برخوردهاي سلبي و هزينـه دار، خـواهـان        
بازگشايي دفتر كانون مدافعان حقوق بشر و پايان 
دادن به تحركات فرسايشي عليه خانم شيـريـن   

خواستـه  .  عبادي و ساير فعاالن حقوق بشر است
اي كه همه آزادانديشان ايران و جهان نيز خـود  

 ”.را در انجام آن سهيم مي دانند
اين درخواست كامال موجه و قانوني شـوراي    
ملي صلح مورد پشتيباني همه نيروهاي مـيـهـن    

 !دوست و آزاديخواه و مترقي ميهن ما است
 

ترفند ارتجاع برضد جنبش 
 دانشجويي

فضاي حاكم بر دانشگاه ها و مراكز آمـوزش    
عالي سراسر كشور همچنان درالتهاب قرار دارد و 
ارتجاع حاكم توسط نهادهاي خود مانند بسـيـج   
دانشجويي تالش مي ورزد، مبارزات بـه حـق       

با دستگـيـري   .  دانشجويي را مهار و كم اثر سازد
تعداد بيشتري از دانشجويان در دانشگاه شـيـراز،   
جنبش دانشجويي در كشور بـه حـمـايـت از           

دانشـجـويـان    .  بازداشت شدگان برخاسته اسـت 
دانشگاه هاي آزاد درسراسر ايران با انتشار بيانيـه  
اي به حمايت از دانشجويان دانشـگـاه شـيـراز       
پرداخته و خواستار آزادي دانشجويـان زنـدانـي      

همچنين دانشجويان زنجان، سـنـنـدج و      . شدند
اهواز نيز با صدور اطالعيه هايي پشتيباني قاطـع  
. خود را از مبارزات دانشگاه شيراز اعالم كـردنـد  

همزمان با اين حمايت 
ها، با ابتكار حراست و   
 13بسيج دانشجويي،   

تن از فعاالن دانشگـاه  
مازندان به كـمـيـتـه       
انضباطي فـراخـوانـده    

علت احضار اين .  شدند
جوانان مردمي و ميهن 
دوست، برپايي مراسـم  

ــال و         16 آذر امس
سازماندهي تـجـمـع      
اعتراضي دردوم دي     
ماه سال جاري عنـوان  

به همـه  .  گرديده است
اين نوع فشارها بـايـد   
ترفند جـديـد رژيـم        
واليت فقيـه عـلـيـه       
جنبش دانشجويـي را    

اين ترفند عبـارت  .  افزود
است از واگذاري سهميه 

درصدي به بسيجيان فعال تا به اين ترتيب تركيب دانشگاه هاي كشور تغيير كرده و اكثريت را    40
روزگذشته ريـيـس     “ :  دي ماه در اين باره گزارش داد 29خبرنامه امير كبير .  بسيجيان تشكيل دهند

 ”.به بسيجيان فعال خبردهد) دانشگاه ها(درصد ظرفيت  40سازمان سنجش براي واگذاري 
درصد سهميه ايثارگران به بسيجيان فعال فشـار     40براي واگذاري “ :  در ادامه گزارش آمده است

زيادي از ناحيه سازمان بارزسي و قوه قضاييه روي سازمان سنجش وارد مي شود، تا جايي كه حتـي  
درصورتي كه اين قانون ”  . به تهديد انفصال از خدمت مسئوالن سازمان سنجش نيز منجر شده است

خبرنامه امـيـر     .   درصد ظرفيت آزمون سراسري از رقابت آزاد و علمي خارج مي گردد 40اجرا شود، 
اين حوادث درحالي روي مي دهد كه در سال هاي اخير فعالين دانشجـويـي   “ :  كبير سپس مي افزايد

منتقد ستاره دار شده اند و اكنون به نظر مي رسد اين ستاره دار شدن به عموم دانشجويان درحـال    
تغيير تركيب دانشگاه هاي كشور با برنامه واگذاري سهميه آزمون سـراسـري بـه        ”  . گسترش است

بسيجيان بدون ترديد چون برنامه انقالب فرهنگي درسال هاي اوليه حيات جمهوري اسـالمـي بـا      
هدف اين سياست كه از سرشت دانش ستيز گردانندگان رژيم واليت فقيه .  شكست روبرو خواهد شد

دانشگاه ها و نابودي جنبش پرتوان و ترقي خواه دانشجويي ميهـن  ”  اسالمي كردن“ ناشي مي شود، 
پيامد چنين طرح و برنامه هايي فقط و فقط سقوط باز هم بيشتر سطح علمي كشور و تنزل .  ما است

ترفند تغيير تركيب دانشگاه هـا بـا واگـذاري          .  توانايي هاي فني و علمي و هنري ايران خواهد بود
 !درصدي به بسيج را بايد افشا و خنثي ساخت 40سهميه 

 

 

 حمايت از حقوق اقليت هاي مذهبي كشور
نقض حقوق اوليه و شناخته شده بخشي از هم ميهنان ما يعني اقليت هاي مذهبي امري پنـهـان   
نبوده و نيست، اخيرا با توجه به رخدادهاي صحنه سياسي كشور، بازداشت و ديگر انواع اعمال فشـار  
عليه اقليت هاي مذهبي  صرفا به دليل تعلقات مذهبي و وجداني آنها به همراه رواج اهانت و توهين 

در جـريـان   .  توسط جرياناتي چون بسيج دانشجويي و وزارت ارشاد، ابعاد تازه اي به خود گرفته است
اعتراض به حق دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد به اقدامات بسيج دانشجويي و حـراسـت ايـن      
دانشگاه، يكي از مواردي كه دانشجويان با تاكيد به آن اشاره كرده بودند، اعتراض به اهانت رسمي و 

به دنبال چنين اهـانـت هـاي      .  علني به اقليت هاي مذهبي بويژه هم ميهنان مسيحي و كليمي بود
زشتي در دانشگاه هاي كشور، شاهد موج جديد بازداشت پيروان مذهب تسنن در برخي استـان هـا     
مانند استان آذربايجان غربي و كردستان و نيز دستگيري ده ها تن از هم ميهنان بهايي درتهـران و    

همزمان وزارت ارشاد دولت احمدي نژاد نـيـز درراسـتـاي       .  شهرهاي مختلف استان مازندران بوديم
سياست اعمال فشار به جنبش مردمي و اعمال سانسور و اختناق سيستماتيك با پرداخت بودجه الزم 
براي يك فيلم سينمايي بسيار سطحي و به لحاظ فرهنگي فاقد محتوي وسپس صدور مجوز بـراي    

اين حركت وزارت ارشـاد و        .  آن، هم ميهنان زرتشتي و اعتقادات مذهبي آنان را به تمسخر گرفت
شخص وزير كه از چهره هاي فرهنگ ستيز ارتجاع به شمار مي آيد، بالفاصله با واكنش اعتـراضـي   

در اين باره آقاي اسفنديار اختياري .  جامعه روشنفكري كشور و نيز انجمن زرتشتيان تهران مواجه شد
نماينده زرتشتيان ايران در مجلس، ضمن بيان اعتراض خود و ديگر زرتشتيان، از اهانت به مقدسات 

همچنين به گزارش پايـگـاه خـبـري       .  و نمادهاي آيين زرتشتي توسط وزارت ارشاد ابراز تاسف كرد
دي ماه امسال، رييس انجمن زرتشتيان تهران در نامه اي به صفار هرندي وزيـر ارشـاد        20آفتاب 

تا نسبت به اين گونه فيلم ها كه باعث تخريب فرهنگ غنـي  “ دولت احمدي نژاد از او خواسته است 
 ”.ايراني ميشود نظارت دقيق تر و كافي به عمل آيد

پايگاه خبري آفتاب با پذيرش اهانت به زرتشتيان توسط وزارت ارشاد جمهوري اسالمي دراين باره 
درپي توهين به نشان فروهر در يك فيلم سينمايي، زرتشتيان به صفار هرندي اعتراض “ :  گزارش داد
بـي تـرديـد      ”  . نشان فروهر نماد دين زرتشت و يكي از نشانه هاي ميهني دانسته مي شـود   .  كردند

همزماني توهين رسمي وعلني بسيـج  .  اينگونه اهانت ها فقط يك خطا و يا بي دقتي تلقي نمي شود
دانشجويي دردانشگاه فردوسي مشهد با اقدام وزارت ارشاد خود گوياي، انديشه و تفكر واپس مانده و 

حمايـت از    .  قشري است كه برپايه آن حقوق اقليت هاي مذهبي كشور بي استثناء پايمال مي گردد

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

حقوق هم ميهنان زرتشتي، مسيحي، كليمي و بهايي جز ء جدايي ناپذير مبارزه بر ضد استبـداد  
 !و ارتجاع حاكم است

 
 تنگناي هنر در رژيم واليت فقيه

 ”هنرمندان كشور خواستار حمايت از تئاتر شهر هستند“
از چند ماه پيش به اين سو، بخش قابل توجهي از روشنفكران، نويسندگان، نـمـايشـنـامـه        
نويسان، بازيگران و هنرمندان تئاتر ايران نسبت به اقدامات جمهوري اسالمي در خصوص تئاتر 
شهر و خطراتي كه اين بناي هنري و در حال حاضر يكي از معدود مراكز تئاتر كشور را تهديـد  

دي ماه امسال در گزارش خود از ايـن       2روزنامه سرمايه .  مي كند، دست به اعتراض زده اند
ظاهرا تئاتر شهر و اتفاقاتش، در راس اخبار هنري قرار دارد، “ :  اعتراض هنرمندان كشور نوشت

شرايط كنوني تئاتر شهر مدتي است كه مورد توجه اهالي هنر و همچنين رسانه ها قرار گرفتـه  
تخريب مجدد بخش هايي از ديواره تئاتر شهر در ماه گذشته موجب شد تا يك بارديگـر  .  است

پروژه سـاخـت مسـجـد       .  موج نگراني پيرامون تهديد اين سازه فرهنگي و هنري شكل بگيرد
در دوران شهرداري محـمـود   ”  . دركنار تئاتر شهر به دوره گذشته شهرداري تهران باز مي گردد

-احمدي نژاد وي طرحي را به تصويب شوراي شهر رساند كه مطابق آن دركنار بناي فرهنگي
مذهبي ايجاد شود، عمليات ساخت اين مركز تجاري همراه -هنري تئاتر شهر يك مركز تجاري

) محل تئاتر شـهـر    ( با مسجد و نيز عمليات ساخت و ساز ايستگاه مترو در چهار راه ولي عصر 
.  و چند ساله تئاتر شهر را به شدت تهديد و در معرض ريزش قـرار داده اسـت         40ساختمان 

آذرماه امسال با تاكيد بر نقش بسيار منفي قاليباف شهردار كنونـي در بـي        9روزنامه سرمايه 
درحالي كه نتيجه كارشناسي نشان مي دهـد كـه       “ : توجهي به تئاتر شهر از جمله گزارش داد

وضعيت ساختمان مدور تئاتر شهر با وسعت حجم ساخت و ساز ايستگاه مترو چهـار راه ولـي       
مذهبي و تجاري در حالت بحراني قرار دارد، محمد باقر قـالـيـبـاف       -عصر و مجتمع فرهنگي

شهردار تهران درجمع خبرنگاران اعالم كرده است كه هيچ خطري تئاتر شهر را تهديد نـمـي     
درچند سال اخير به ويژه كه درزمان شهـردار سـابـق      “ :  در ادامه اين گزارش آمده است”  . كند

بود، براي ساخت مجمع ) تئاتر شهر(گودبرداري از زميني كه پيش ازاين پاركينگ اين مجموعه 
فرهنگي، مذهبي و تجاري ولي عصر آغاز شد بارها تئاتر شهر دچار مشكالت سـازه اي بـه         
خصوص از سمت جنوبي شده، به طوري كه سالن قشقايي در اين مدت به جز آتـش سـوزي     

از سوي ديگر از سال گـذشـتـه بـا وجـود            .   دوبار در قسمت ورودي دچار ريزش شده است
اعتراضات گسترده هنرمندان و مطبوعات، بخشي از حياط تئاتر شهر به ساخت ايستگاه مـتـرو   

عليرغـم خـواسـت      )  فرزند رفسنجاني( اختصاص داده شده و مدير عامل مترو محسن هاشمي 
عالوه بر اين طي ماه گذشته بـخـشـي از      .  هنرمندان مانع تخليه حياط توسط مترو شده است

زمين جنوبي در نزديكي تاالر قشقايي تئاتر شهر ترك خورده و زير ساخت مجموعـه بـنـا را        
به عالوه مديركل هنرهاي نمايشي درباره وضعيت بناي تئاتر شهر در اوايـل    ”  . تهديد مي كند

از نخستين ريزش ديواره تـاالر قشـقـايـي         “ :  دي ماه امسال به خبرنگاران خاطرنشان ساخت
تاكنون هيچ اقدام موثري براي ترميم ديواره جانبي انجام نشده و در اين مدت تنها حرف زده   

به مسئوالن هم عنوان كردم اگر روزي ديديد نيمي از تئـاتـر   .  ايم و من به شدت نگران هستم
شهر به گودال مجاور منتقل شده است، اصال جاي تعجب نيست چون سازه آن مدور است هر 

 ”).فرو مي پاشد(قسمت كه رها شود، حداقل نيمي از ساختمان رها مي شود 
اهالي تئاتر و هنرمندان كشـور    “  :  آذر ماه خبر دادند 30در همين حال رسانه هاي همگاني 

قصد ندارند موضوع تئاتر شهر را مسكوت بگذارند، بعد از درخواست رسمي چندين هـنـرمـنـد     
سرشناس كشور، براي رسيدگي نهادهاي ذي ربط درخصوص وضعيت تئاتر شهر، حاال خـانـه     
تئاتر ايران در نامه اي سرگشاده خطاب به كميسيون فرهنگي خواستار ارايه راه حل قـانـونـي      

درنامه سرگشاده فوق هنرمندان بـا    ”  . هنري شدند-براي حفظ و حراست از اين بناي فرهنگي
صراحت خواستار حفظ و نگهداري تئاتر شهر و هماهنگ ساختن هر نوع ساخـت و سـاز بـا          

درگرماگرم  اين مسايل، با حمايت شهرداري تـهـران و     .  مجموعه فرهنگي تئاتر شهر گرديدند
) تكيه هنرمندان(وزارت ارشاد براي چندمين سال متوالي چادري بزرگ به نام خيمه گاه عاشورا 

به منظور سينه زني واجراي آيين هاي مذهبي ويژه عاشورا درمجاور ساختمان تئاتر شهر بـرپـا   
تمامي اين رخدادها و تالش بي وقفه براي حذف .  شد تا هيات هاي مذهبي از آن استفاده كنند

تئاتر شهرمانند بستن كليه سينماهاي كرمانشاه درمقابله با هنر، دروضعيتي صورت مي گيرد كه 
كليه هنرمندان و دست اندركاران تئاتر ايران نسبت به عدم تخصيص بودجه كافي براي حفظ و 

مسئول خانه تئاتر ايران در جمع خبرنگاران بـا  .  رشد هنر تئاتر در ايران به شدت اعتراض دارند
قـرار  “ :  انتقاد از عملكرد وزارت ارشاد دراختصاص بودجه به فعاليت هاي مربوط به  تئاتر گفـت 

ميليون تومان دريـافـت      30ميليون تومان باشد كه تاكنون ما فقط  150بود بودجه خانه تئاتر 
 ”.كرده ايم، از لحاظ منابع مالي به شدت در  فشار هستيم و امكانات ما بسيار محدود است

در تمامي ايـن سـال هـا        “ هنرمندان و نمايشنامه نويسان به درستي خاطر نشان مي كنند، 
بزرگترين حامي و پشتيبان تئاتر خود هنرمندان تئاتري بوده اند و با وجود مشـكـالت مـالـي       
شديدي كه تئاتر ما با آن روبه روست به مدد استعداد ها و توانايي هاي خود آن را زنده نـگـاه   
داشته اند و تنها سرمايه انساني است كه باعث شده است اين هنر به حيات خويش ادامه داده و 

هنرمندان كشور ما به حق خواسـتـار   ”  ... گاه موفقيت هايي درداخل و خارج از ايران كسب كند
حمايت از خواست هاي خود از جمله حفظ و نگهداري از مجموعه تئاتر شهر هستند، از ايـن      

 !خواست ها بايد حمايت كرد

بهمن ماه سالگرد شهادت دكتر تقي  14
 اراني و روز شهداي حزب توده ايران

سـالــيـان دراز از       “ 
شهادت اراني مي گذرد 
ولي زمانه كمكاكان بر 
آن محور مي چـرخـد   
كه جان بـي تـاب و       
جــويــنــده اش مــي     

نبرد طبقاتي، ...  چرخيد
رشد نيرومند نيروهـاي  
مولده، در ايـن عصـر     
انقالب علمي و فني، و 
تحول شگرف فكـري  
انسان بيش از پـيـش     
تحقق آرمـان هـاي       
اراني را به دستور روز   

ارانـي  .  بدل مي كـنـد  
سوار بر سمند انديشـه  
انقالبـي و عـلـمـي         

كمكاكان به سوي پيروزي مي تازد و پرچم سرخـش در    
از زنـده يـاد       ”  .... بادهاي توفنده عصر ما در اهتزاز است

 .رفيق احسان طبري
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رضا شاه، انديشمند فرزانه، كمونيست مبـارز و مـعـلـم         
انقالبي ميهن ما را در سياه چال هاي استبداد به قـتـل     
رساندند تا صداي رسا و اوج گيرنده جنبش كـارگـري و     

ولي مبارزه ارانـي بـا     .  كمونيستي ايران را خاموش سازند
قتل او خاتمه نيافت و انديشه هاي دوران ساز او براي بنا 
كردن ايراني آباد، آزاد و رها از بندهاي استعمار، استثمار و 
استبداد، آنچنان نيروي عظيمي را در جامعه ما بسيج كرد 
و به حركت درآورد كه تا به امروز همچنان به راه پر فراز 

پرچم رزم اراني، نـو آوري    .   و نشيب خود ادامه مي دهد
هاي او در بردن آگاهي به درون جامعه عقب مانده ايران 
آن دوران و انتشار آثار علمي،  از جمله بنياد گذاري مجله 

آموزش دهنده نسل هـاي پـي در پـي اي از              ”  دنيا“ 
انقالبيون برجسته همچون روزبه ها، سيامك ها، مبشري 
ها، وارطان ها، كيوان ها، حكمت جوها، تـيـزابـي هـا،         
افضلي ها، هاتفي ها و كي منش ها بود كه تاريخ واقعـي  
مبارزات مردم، كارگران و زحمتكشان ميهن مـا را بـا         

 . فداكاري هاي خود نگاشتند
بهمن ما همچنين روز شهداي حزب توده ايران و     14

روز تجديد عهد با آرمان هاي واالي جنبش كارگـري و    
كمونيستي ميهن ما و تجديد عهد با خاطره كاروان عظيم 
ده ها هزار شهيد توده اي است كه جان خـود را بـراي       
بـه  .  بهروزي توده هاي ستم ديده كار و زحمت فدا كردند

از تمام بذرهايي كه بر زمين افشانده مـي    “ :  قول بالزاك
شود خون قربانيان ستم است كه غني ترين محصول را   

 ” .به بار مي آورد
” با اراني بوده ايم، با اراني هستيم و خـواهـيـم بـود      “ 

نزديك به هفت دهه پس از شهادت دكتر تـقـي ارانـي      
فرزاندن و ادامه دهندگان راه او، اعضاء و هواداران حـزب  
توده ايران، به رغم همه پيگردها و سركوب هاي خونيـن  
و پي در پي رژيم هاي استبدادي حاكم بر مـيـهـن مـا       
همچنان به مبارزه خود ادامه مي دهند و تا تحقق  آرمان 
ها واالي انساني كه اراني به خاطر پايبندي به آنها جـان  

 .باخت،  از پاي نخواهند نشست
درود آتشين به خاطره تابناك همه شهداي توده اي و 
 !همه رزمندگان راه آزادي و عدالت اجتماعي
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روند رشد جنبش انقالبي و سپس پيـروزي  .   سئوال مي بردند
داراي پيچيدگي ها و ويژگـي   1357بهمن ماه  22انقالب در 

هايي بود كه مهر و نشان خود را بر مسير و حيـات انـقـالب      
حزب ما در دوران دشوار سنگين تـر شـدن       .  برجاي گذاشت

سايه حاكميت مطلقه ارتجاع بر حيات ميهن ما، يـعـنـي در        
سـرنـوشـت    “ :  ، با انتشار جزوه اي با عنوان1361شهريور ماه 

اقتصادي جمهوري اسـالمـي     -انقالب در گرو نظام اجتماعي
پس از بـرانـداخـتـن       “ :  در باره انقالب از جمله نوشت”  ايران

انقالبي رژيم سياسي مبتني بر استبداد سلطنتي و قطع پيـونـد   
روند انقـالب حـل     ...  نظامي امپرياليسم -هاي سلطه سياسي

مسايل بنيادي ديگري در زمينه هاي زير را در دستور انقـالب  
 : قرار مي دهد

سياسي از راه دگرگوني در اداره كشور و -تحول اجتماعي.  1
دستگاه ها و نهادهاي دولتي بر پايه اصول دموكراتيـك و    
ايجاد امكان همه جانبه براي فعاليت هاي سازمـان هـاي     

 انقالبي و مدافع انقالب؛
اقتصادي از راه دگرگوني بنيادي در زير -تحول اجتماعي.  2

 ”....بناي اقتصادي به منظور تأمين عدالت اجتماعي
بر خالف برخي نظرات انحرافي كه گويا هنوز نـيـروهـاي      

اقتصادي ميهن ما حاكم نشـده    -ارتجاعي بر حيات سياسي
، همانند سال هاي نـخـسـت      ” كه بر كه اي“ اند، و مبارزه 

انقالب در جريان است،  انقالب بهمن در پي سـرنـگـونـي     
رژيم سلطنتي همان طور كه از نقل قول بـاال مـي تـوان        
استنباط كرد نتوانست تحوالت بنيادين اجتماعي، سياسي و 
اقتصادي ضرور را در ميهن ما پديد آورد و با حاكم شـدن    
كامل نيروهاي ارتجاعي نتوانست به اهداف خـود دسـت       

 .  يافته و متوقف شد
به گمان ما انقالب بهمن به رغم  شكست و ناكامـي، كـه     
علت بنيادين آن را بايد در رهبري نيروهـاي مـذهـبـي بـه           
زعامت خميني جستجو كرد، و باوجود اينكه رژيمي مغاير بـا    
اهداف و آرمان هاي مردمي دربطن آن شكل گرفت و به سير 
طبيعي و تكامل مادي و معنوي جامعه ايران لطمات جدي و   
گاه جبران ناپذير وارد ساخت، انقالبي با ماهيت مردمـي بـه     
معناي دقيق كلمه بود و ستايش از اين رخداد بـزرگ بـايـد        
درخدمت تجربه اندوزي براي آينده وافشاي رژيم واپس گراي 

افشاي رژيم و شناخت عللي كـه بـه     .  برآمده از آن قرار گيرد
كاميابي و تثبيت آن انجاميد، خود بهترين و موثرتـريـن يـاد      

 !كرد، ستايش و دفاع از حقانيت انقالب بهمن است
در روزها و هفته هاي منتهي به سي سالگي انقالب بهمـن  
ما شاهد انتشار ارزيابي هاي گوناگون از سوي نيروها، احـزاب  
و شخصيت هاي ملي، مترقي و آزاديخواه و نيز جنـاح هـاي     
مختلف درون و پيرامون حاكميت هستيم كه هـر يـك در         
راستاي موضع طبقاتي خويش به معرفي و تجليل از آن مـي    

حزب توده ايران ارزيابي مشخـص از ايـن رخـداد          .  پردازند
سترگ، ويژگي ها، ماهيت و خصلت و نيروهاي محـركـه آن     
. دارد كه دراسناد رسمي و معتبر حزبي بازتاب يـافـتـه اسـت      
درهمه اين اسناد حزب كوشيده است با نگاهي موشكافانه و بر 

عـمـل مـعـيـار        “ پايه اصل كليدي ديالك تيك ماركسيستي 
به قضاوت درباره روند انقالب و سياست خـود    ”  حقيقت است

نكته بسيار پراهميتي كه در سي سالـگـي   .  دراين دوره بپردازد
هويتي اسـت  -انقالب به چشم مي خورد بحران عميق نظري

اين . كه نيروهاي درون و پيرامون حاكميت با آن روبرو هستند
بويژه مدل مبتني بـر واليـت     ”  حكومت اسالمي“ واقعيت كه 

فقيه با چالش هاي جدي و اساسـي مـواجـه و قـادر بـه              
پاسخگويي به ضرورت هاي زمان نيست و بـه سـدي درراه       
تكامل جامعه ايران بدل شده حتي از سوي مسئوالن بلند پايه 

 . حكومتي نيز مورد تاكيد مستقيم و غيرمستقيم قرار دارد
حزب ما از همان آغاز جنبش انقالبي مردم ايران بـه ايـن     
واقعيت كه جنبش بطور عمده رنگ مذهبي به خود گـرفـتـه      

 ...ادامه ايران سي سال پس از 
مرداد تا انقالب  28سال از كودتاي ننگين  25طي .  توجه كرد و به ارزيابي آن پرداخت

روحانيون تنها گروهي بودند كه به مراتب بيش از ساير گروه ها و سازمان هاي سياسي 
امكان داشتند از راه مساجد، تكايا، جلسات مذهبي ونيز برخي نهادها همچون انجـمـن   
سلطنتي فلسفه به ترويج وتبليغ افكار و نظرات خود بپردازند و اين درحالي بود كه جبهه 
ملي از امكان تماس با مردم برخوردار نبود و نيروهاي انقالبي و چپ مانند حـزب مـا،     
فداييان و مجاهدين خلق درزير شديدترين سركوب قرار داشتند و امكان تماس مستقيم 

همين امر درتقويت و تسلط نقش خميني و نيروهاي هوادار .  و بي واسطه وجود نداشت
با پيروزي انقالب بهمن كليه جناح هاي هـيـات     .  او دررهبري انقالب بسيار موثر افتاد

حاكمه سابق از حاكميت بركنار شدند و قدرت سياسي به طيف وسيع نمايندگان خـرده  
. بورژوازي، اليه هاي بينابيني سرمايه داري تجاري و سرمايه داري ليبرال منتقل شـد   
حاكميت جديد دراوضاع ادامه مبارزه دروني و فرمانروايي جو انقالبي برجامعه دست بـه  

 .يك رشته اقدام ها در راستاي هدف هاي ملي ودمكراتيك انقالب زد
حزب براساس رهنمودهاي پلنوم شانزدهم، تحقق كامل برنامـه حـزب درمـرحلـه         
انقالب ملي و دمكراتيك را درگرو تحقق شرط عمده مطروحه دربرنامه يعنـي ايـجـاد      
جبهه متحد خلق با شركت همه نيروهاي ملي، مترقي و انقالبي و نيز نيروهاي هـوادار  

 . خميني و يا به عبارتي روحانيت فعال درانقالب مي دانست
به داليل معيني ا زجمله مواضع انحصار طلبانه و قشري هواداران خميني و تفرقه و   
. چند دستگي ميان نيروهاي انقالبي، ملي و آزاديخواه، جبهه متحد خلق ايجاد نگرديـد 
درچنين وضعيت بغرنجي حزب ما مي بايست تاكتيك مناسب و اصـولـي مـبـارزه را         

رهبري وقت حزب اين تاكتيك را با درنظر گرفـتـن   .  انتخاب و با جديت دنبال مي كرد
حمايت اكثريت قاطع توده هاي مردم از خميني برپايه باورهاي مذهبي و نـيـز وعـده      
هايي كه خميني و هواداران او درزمينه تحقق آماج هاي مردمي انقالب مـي دادنـد،       

حزب ضمن حمايت كامال درست واصولي از تدابير شوراي انـقـالب   .  تنظيم مي ساخت
درسال هاي نخست انقالب وتالش در زمينه برجسته ساختن و مطالبه اجـراي وعـده     
هاي حاكميت جديد به مردم كه تاكتيك صحيح و اصولي بود، درپاره اي از خـطـوط     

مطابق با مصوبات پلـنـوم   .  عمده از رهنمودهاي پلنوم شانزدهم درآن مقطع عدول كرد
شانزدهم، حزب ما مي بايست همكاري با نيروهاي هوادار خميني و همكـاري هـمـه      
جانبه با همه نيروهاي راستين انقالبي و مردمي را در جهت تحكيم و تثبيت و بازگشت 
ناپذير ساختن دستاوردهاي انقالب به پيش مي برد، اما درتاكتيك اعمال شده از سوي 
رهبري وقت سياست اعتماد يك جانبه و حمايت  از خمـيـنـي وهـواداران او جـاي            

به عنوان نمونه حزب ما ضمن اينكه بـا    .  رهنمودهاي اصولي پلنوم شانزدهم را گرفت
، با رد اصل واليت فقيه تصريح كرد كـه    1358صراحت درنامه سرگشاده سوم آذر ماه 

مبناي حاكميت خلق است، تمام قوا از آن مردم است و مردم بر مـقـدرات كشـور و          
مقدرات خود حاكم اند، به اشتباه شخص خميني را مستثني كرد، در حاليكه رهـبـري     
وقت وظيفه داشت، ماهيت ضد مردمي و ارتجاعي اصل واليت فقيه را افشاء و قاطعانه 

 .رد كند
تصويب اصل واليت فقيه در قانون اساسي و اجراي آن درعمل فاجعه كنوني را در     
ميهن ما پديد آورده و اينك پس از سي سال و با خيانت سردمداران رژيم بـه آرمـان       
هاي عدالت جويانه، ملي ودمكراتيك انقالب بهمن، استبداد و ارتجاع بر كشور تسـلـط   
يافته و بار ديگر اقليتي كوچك از كالن سرمايه داران، سرمايه بزرگ تجاري وسرمايـه  
داري بوروكراتيك نوين كه دردستگاه اداري و نظامي فاسد رژيم رشد و نمو يافته بـه    

انقالب .  غارت ثروت ملي و پايمال كردن حقوق بديهي توده هاي مردم مشغول هستند
ايران درمرحله سياسي متوقف ماند و سپس به بيراهه كشانده شده، نتوانست به مرحلـه  

براساس چنين ديدگاهي است كه دربرنامه نوين حزب، انقالب بهمـن  !  عالي تر فرارويد
يك انقالب شكست خورده ارزيابي مي شود و تاكيد مي گردد ميهن ما به يك تحـول  

ما چنيـن  .  بنيادين، كه عرصه هاي گوناگون زندگي مردم را دربرمي گيرد، نيازمند است
پرواضح است درايـن راه    .  تحولي را درچارچوب انقالب اجتماعي امكان پذير مي دانيم

درس ها و تجربيات پرارزش انقالب شكوهمند بهمن جاي ويـژه اي را بـه خـود              
براين اساس مبارزه درراه تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتوري بـراي  .  اختصاص مي دهد

نيل به عدالت اجتماعي، صلح و آزادي و طرد رژيم واليت فقيه به مثابه سد اساسي راه 
پيشرفت و تكامل جامعه با استفاده از همه امكانات و مراحل، مطابق با واقعيت سياسي 

 . كشور از اولويت هاي مبارزاتي حزب ما به شمار مي آيد
ايران سي سال پس از پيروزي انقالب بهمن در چنگال يك رژيم عميقاً ضد مردمي 
و استبدادي اسير است و  مردم ما با وجود همه فداكاري هاي عظيم و هـزاران جـان     

،  همچنان از حـقـوق و آزادي       1357باخته، براي به  پيروزي رساندن  انقالب بهمن 
هاي دموكراتيك خود محرومند و به لطف سياست هاي مخرب و ضد ملي سران رژيم 
بيش از پيش با محروميت هاي اقتصادي، فقر و ناهنجارهاي اجتـمـاعـي دسـت بـه          

، بار ديگر به استقبال تحوالت مهمـي،  57ايران در سي سالگي انقالب بهمن .  گريبانند
درس بزرگ و تاريخي انقالب بهمن .  از جمله انتخابات رياست جمهوري آينده مي رود

اين بود كه با اتحاد عمل و همكاري همه نيروهاي ملي و آزادي خواه مـي تـوان      57
رژيم هاي پليسي و استبدادي را به زير كشيد و راه را براي تحوالت بنيادين، پايـدار و    

 .    دموكراتيك گشود
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ايران از سنّت و سابقه پرباري در .  فعاليت باشند
هاي سنديكايي در خدمت منافـع   زمينه فعاليت

جنبش زنان نشان .  ملي و مردم برخوردار است
داده است كه به رغم رفتار خشن و تندي كـه  

كنند، از توان بااليـي   نيروهاي دولتي با آن مي
اند  دانشجويان ايران نشان داده.  برخوردار است

كه نيروي پيشگامي در راه تغيير، دموكراسي و 
حزب تـوده    .  عدالت اجتماعي در كشور هستند

ايران اعتقاد دارد كه نيروهاي اجـتـمـاعـي و       
توانند جنبـش سـيـاسـي        سياسي در ايران مي

اي را بسيج كنند كه تغيير و تحـول را     گسترده
. به رژيم تحميل كند، و اين كار را خواهند كرد
تحقق اين امر مستلزم همكاري نزديك تـمـام   

دوسـت و       نيروهاي دموكراتـيـك، مـيـهـن       
 .خواه است آزادي

ايران اين روزها به يك تقاطع تاريخي ديـگـر   
نتيجه انتخابات آتي ريـاسـت   .  شود نزديك مي

اهميت تـعـيـيـن      1388جمهوري در تابستان 
 .اي در اوضاع ايران خواهد داشت كننده

اين واقعيتي است كه در دوران هشت سـالـه     
، بـه    1384تا    1376دولت  محمد خاتمي، از 

ها، و كمـبـودهـاي     ها، ضعف رغم سست قدمي
هايي به منظور انجام اصـالحـات    جدي، تالش

صورت گرفت كه تأثير قابل توجهي بـر رشـد     
جنبش اجتماعي و مقاومت در برابر سـانسـور     

به همين دليل بود كه در انتخابات سال .  داشت
رژيم براي حصول اطمينان از شكسـت   1384

نامزد اصالح طلبان و انتخاب شدن احـمـدي     
هاي مختلفي به كار برد، از جـملـه        نژاد شيوه

ها، و گسيل  گيري و شمارش رأي تقلب در رأي
ما بر اين بـاوريـم     . نيروهاي نظامي و انتظامي

كه رويكرد متحد نيروهاي دمـوكـراتـيـك و       
اي مشترك به منـظـور    مترقي پيرامون كارپايه

تواند مردم را طوري بسيج كنـد   ايجاد تغيير مي
 .جلوگيري شود 1384كه از تكرار تجربه 

ما اعتقاد داريم كه مبارزه مردم ايران عـلـيـه      
اي است كه فقط  رژيم ديكتاتوري ايران مسئله
گيري درباره آن را  خود مردم ايران حق تصميم

ما هر گونه مداخله خـارجـي در امـور        .  دارند
اي كه بـاشـد بـه         داخلي ايران را به هر بهانه

نمونه عراق در دو دهه .  كنيم شدت محكوم مي
هاي اقتصادي عليـه   گذشته، چه اعمال تحريم

اين كشور و چه اشغال بعدي كشور، عـواقـب     
هايي را بـه صـراحـت       بار چنين سياست فاجعه

قربانيان اصـلـي ايـن گـونـه          .  دهد نشان مي
ها فقط مردم غيرنظامي و بـه ويـژه      استراتژي
پذيرترين آنها، يعني زنـان، كـودكـان،         آسيب

 .سالمندان و ناتوانان هستند
حزب ما همراه با ديگر نيروهاي مترقي ايـران  
از برقراري يك سيستم حـكـومـتـي فـدرال،        

در ايـران    )  سكوالر( دموكراتيك و غيرمذهبي 
 .كند پشتيباني مي

تان با مبارزه مـردم     از شما به خاطر همبستگي
ايران در راه صلح، حقوق بشر، دموكـراسـي و     

 .عدالت اجتماعي سپاسگزارم

 ارزيابي فيدل كاسترو از باراك اوباما  ...ادامه سخنراني نماينده حزب  

 .داري را ندارد رييس جمهور جديد توانايي حل تضادهاي سرمايه

، 2009ژانويه      20در تاريخ 
يـن  مـ 11باراك اوباما به عنوان 

رييس جمهور اياالت متحده از   
زمان پيروزي انـقـالب كـوبـا       

ميالدي رهبـري    1959درسال 
 .امپراتوري را بعهده گرفت

هنگامي كه اوباما تصـريـح     
كند كشورش را به الگـويـي    مي

براي آزادي، احترام به حـقـوق   
تواند در صـمـيـمـيـت           كس نمي   بشر و استقالل كشورهاي ديگر در دنيا تبديل خواهد كرد هيچ

گريزهايي كه در  سازند مگر انسان ها كسي را ناخشنود نمي البته اين گفته  . هايش ترديد نمايد گفته
درنگ به بازداشت  او تا كنون، بدون مخالفتي، رهنمود پايان دادن بي . ي جاي دنيا وجود دارند همه

و شكنجه در پايگاه غيرقانوني گوانتانامو را داده است بايد گفت چنين رهنمودي سرآغـاز ريـزش     
ايمان در ميان آنهايي كه ترور را به سان ابزاري ضروري در خدمت سياست خارجي كشـورشـان     

پوسـت ايـاالت      منش نخستين رييس جمهور سياه سيماي خردمند و بزرگ .  دانند گرديده است مي
گذاري جمهوري مستقل در بيش از دو سده، با الهام از ابراهام ليـنـكـلـن و        متحده از زمان بنيان

با اين حال، اوباما بـا وجـود     .  اي از روياي امريكايي فراروييده است مارتين لوتركينگ به نماد زنده
اكنـون كـه او       :  ترين آزمون را در برابر خود دارد شمار، هنوز بزرگ هاي بي سر نهادن آزمون پشت

قدرت عظيمي را در دست دارد و چنين قدرتي در چيرگي بر تضادهاي غيرقابل حل و نـاسـازگـار      
 باشد چه رهيافتي را برخواهد گزيد؟  نظام بطور مطلق ناكارآمد مي

هايم در امسال بروي كاغذ بيĤورم، كاهـش   من تعداد مقاالتي را كه قصد داشتم در مورد انديشه 
هـاي   هاي حزبي و دولتي رفقا در رويارويي با دشواري گيري ام چون كه مايل نيستم در تصميم داده

من سالمت هستم، لـيـكـن    .  اي كرده باشم زاي جهاني، باز داري يا مداخله برآمده از اقتصاد بحران
كدام از رفقا نبايد اين احساس را داشته باشند كه ملزم به رعايت نوشتارهاي گاه به  اصرار دارم هيچ
  .ها، وضع سالمتي و يا مرگم باشند گاه انديشه

ام  هاي نوشتاري خود را كه در درازاي بيش از نيم سده گـردآوري كـرده     ها و متن من سخنراني
مـانـنـدي     در اين مدت طوالني با مشاهده رويدادهاي گوناگون، از افتخـار كـم    .  ام بازخواني كرده
انتظار ندارم كـه  .  انديشم آموزم و با آرامش در باره آنها مي هنوز از اين رويدادها مي.  برخوردار بودم

رسد از چنين افتخـاري بـرخـودار       تا چهار سال ديگر كه دوره رياست جمهوري اوباما به پايان مي
 .باشم
 

 هاي اسرائيل كودكان غزه قربانيان اصلي بمباران

المللي و بـه   نقض شماري از قوانين بين) EMDH(” حقوق بشر –كودكان جهان “سازمان 
. را از سوي اسرائيل محكوم كرده اسـت   )  CIDE( المللي حقوق كودكان  ويژه كنوانسيون بين

دهـنـد،      درصد ساكنان نوار غزه را تشكيل مـي     65كودكان، كه “ :  اين سازمان اعالم كرد كه
پناه تجاوزهاي اسرائيل هستند، و متناسب با نيازهايي كه دارند بـا آنـهـا         قربانيان اصلي و بي

هاي جنگي  المللي، اسرائيل به كرّات مرتكب جنايت مطابق حقوق كيفري بين.  شود برخورد نمي
سال است بـراي حـفـاظـت از            22كه ”  حقوق بشر  –كودكان جهان “ شده است، و سازمان 

هاي جنگي تـحـت پـيـگـرد         كودكان رزميده است، خواستار آن است كه مسئوالن اين جنايت
 ”.قانوني قرار بگيرند و مطابق قانون محاكمه شوند



بين المللي حزب كمونيست پرتغال در سخنراني مهمي در جريان كنگـره در    
:  رابطه با نقش كمونيست ها در مبارزه بر ضد سرمايه داري از جملـه گـفـت     

همانطور كه در تحليل سياسي كنگره آمده است، كارگران، خلقها، نيروهـاي  “ 
       ضد امپرياليستي، متحد در صـفـوف گسـتـرده مترقي و اجزاء مختلف جبهه
مبارزه اجتماعي، بايد مسئوليت ساختن آلترناتيوي را بعهده بگيرند كه به ايـن  

نقش كمونيستها، احـزاب  .   بحرانها و بحران سيستم سرمايه داري خاتمه دهد
آنها، سازمانهاي آنها و رابطه با توده ها، استواري ايدوئولوژيك آنها، تحكـيـم   

اتحادي كه نه به توسط يك  –همكاري آنها، پشت كار آنها در پرورش اتحاد 
عواملي كلـيـدي بـراي       –حكم، بلكه در مبارزه ساخته و آزمايش شده است 

دگرگوني در صف آرائي نيروها در سطح جهاني و براي آينده اي با پيشرفـت،  
 ”.صلح و همبستگي، و براي پيشروي بسوي سوسياليسم مي باشند

، ” فرانسيسكو اوپز“ در جريان كنگره نماينده حزب مان همچنين با رفيق   
عضو رهبري حزب برادر مالقات و در رابطه با روابط متقابل بين دو حـزب      

در اين گفتگو رفيق لوپز عرصه هاي اصلي مبارزه و فـعـالـيـت     .   گفتگو كرد
او .   حزب كمونيست پرتغال و زمينه اسناد مورد بحث در كنگره را تشريح كرد

متذكر شد كه به موازات قدرتمندتر شدن فعاليت هاي حزب، فشـار دولـت       
سرمايه داري به كمونيست هاي پرتغال و ساختار هاي دموكراتيك و جنبي و 

او به تظاهراتي كه سال گذشته از طرف حـزب  .   متحد با آنان بيشتر مي شود
سال گـذشـتـه     4در آن شركت كردند، و اينكه در  200000فرا خوانده شد و 

رفيق لوپز شرح داد . عضو جديد به حزب پيوسته اند، اشاره كرد 7900بيش از 
كه از سوي ديگر دولت پرتغال فشار به حزب را در رابطه با حيات مالي آن و 

او در خـاتـمـه    .   نيز از طريق ايجاد محدوديت هاي قانوني افزايش داده است
 .  خواستار گسترش ارتباط و همكاري هاي بين دو حزب گرديد

از سوي نماينده حزب مان در اين مالقات در رابطه با شرايط سياسي كشور 
او ضمن اشاره به عرصه هاي اصـلـي     .  و مبارزات مردم توضيحاتي داده شد

فعاليت و مبارزه حزب  توده ايران از همبستگي پيگير كمونيست هاي پرتغال 
با مبارزات مردم زحمتكش و نيروهاي دموكرات و آزادي خواه ايران و به ويژه 
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كنگره هجدهم حزب كمونيست پرتغال، يكي از پـرقـدرت تـريـن       
آذرماه جاري در مجتمع  12الي  10احزاب كمونيست اروپا، در روزهاي 

به دعوت رهبري حزب بـرادر  .    در ليسبون برگزار شد”  كامپو پكيونو“ 
هيئت نمايندگي حزب توده ايران در اين كنگره بـا اهـمـيـت كـه            

حزب كمونيست از سراسر جهان در آن حضور داشتنـد،   59نمايندگان 
 .  شركت كرد
نماينده در كنگره حزب كمونيست پرتغال كه نـزديـك بـه         1461
جوانترين نماينده در كنگره .   عضو رسمي دارد، شركت داشتند 75000
در تركيب هيئت نمايندگي سـازمـان جـوانـان         ( سال سن داشت  16

درصد نمايندگان كنگره را زنان تشكيل مـي     26و )  كمونيست پرتغال
 .   دادند
جرنيـمـو   “ مين كنگره كمونيست هاي پرتغالي با سخنراني رفيق 18

او در ابتـدا پـس ازخـوش        .   ، دبيركل حزب برادر آغاز شد” دو سوسا
آمدگوئي به هيئت هاي نمايندگي احزاب برادر، حضور هيـئـت هـاي      
نمايندگي اتحاديه هاي كارگري، تشكيالت دموكراتيك زنان پرتغال و 
ديگر ساختار هاي دموكراتيك و مدني كشور در كنگره را اعـالم و        

او در سخنراني خود پس از اشاره به شرايط دشـوار    .   خوش آمد گفت
ما نـه تـنـهـا       “  :  مبارزه كمونيست ها در سال هاي اخير اظهار داشت

و به آناني كه از مـبـارزه روي       .  تحليل نرفته ايم بلكه قويتر شده ايم
گردانيده اند مي گوئيم كه هدف حزب كمونيست پرتغال سوسياليسـم  

وقتي ما مبارزه مي كنيم، هميشه پيروز نمي شويم، وليكن اگـر    .  است
رفيق دو سوسا در ادامه به ”   . مبارزه نكنيم همواره شكست مي خوريم

شرايط حاكم در جهان، بي ثباتي اوضاع بين المللي و ابعاد وسـيـع و     
بر رغم “ اقتصادي كنوني جهان اشاره كرد و گفت   -عمق بحران مالي

شكست هائي كه سرمايه داري متحمل شده است، تهاجم امپرياليسـم  
رهبر محبوب كمونيست هاي پرتغال در بخشي ”   . همچنان ادامه دارد

از سخنراني همه جانبه خود توجه نمايندگان كنگره را بـه ايـنـكـه           
مشخصه هاي اصلي  امپرياليسم استثمار، سركوبگري، نظاميگري و   “ 

در بخش پاياني سخـنـرانـي    .   جلب كرد”   جنگ برجسته تر مي شوند
بحراني كه سيستم سرمايه داري بـا آن        “ :  خود رفيق دوسوسا گفت

دست به گريبان است، نياز به وجود و مبارزه احزاب كمـونـيـسـت، و       
ضرورت همكاري بين المللي بين آن ها و موضوعيت پروژه و هـدف    
آنان  براي ساختمان يك جامعه نوين، فارغ از استثمار انسان تـوسـط   
انسان، جامعه سوسياليستي به مثابه تنها آلترناتيو براي سرمايه داري،   

 ”.را برجسته مي كند
، عضو هيئت سياسي و از مسئولين شعبه روابـط  ” آنجلو آلوارز“ رفيق 

حزب توده ايران در هجدهمين 

 كنگره حزب كمونيست پرتغال

 كمك  هاي  مالي رسيده
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