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انتخابات رياست جمهوري، خواست هاي اساسي 
 جنبش مردمي،  و واقعيات جامعه ما  

 !��ر��ان �� ���ر	 ���� ��ی� 

   3ادامه در صفحه 

ارديبهشت ماه، سالگرد  21به مناسبت 
 تيرباران خسرو روزبه 

 مشعل فروزان اميد و پيكار

مخارج مالي ستاد انتخاباتي احمدي 

 !نژاد از كجا تامين مي شود؟

با استعفاي ثمره هاشمي از دولت و تعيين او به سمت ريس 
ستاد انتخاباتي احمدي نژاد درانتخابات دوره دهـم ريـاسـت        

ستادهمـاهـنـگـي     “ جمهوري و نيز آغاز فعاليت جرياني با نام 
با هدايت ثمره هاشمـي،  ”  حمايت هاي مردمي از احمدي نژاد

موضوع بسيار جدي چگونگي تامين منابع مالي فعاليت هـاي    
گسترده انتخاباتي احمدي نژاد به بحث روز بـدل شـده و           

 .پيرامون آن گمانه زني هاي مختلف جريان دارد
درواقع ستادهاي حامي احمدي نژاد درسراسركشور به شكل 
بسيار برنامه ريزي شده و دقيق مشغول به فعاليت هستند كـه  

 . چنين اقداماتي بدون پشتوانه مالي كالن امكان پذير نيست
ارديبهشت ماه امسال درمطلبي بـا     15روزنامه اعتماد ملي 

به مـوارد   1384اشاره به حاميان احمدي نژاد درانتخابات سال 
جالب و قابل تاملي اشاره كرده است، اعتماد مـلـي ازجـملـه       

اولين مساله اي كه پس از اعـالم آغـاز       “ :  دراين باره نوشت
فعاليت ستاد هماهنگي حمايت هاي مردمي از احمدي نژاد به 
ذهن متبادر مي شود، نحوه تامين هزينه تبليغاتي و امور ديگر 

هنوز اطالعاتي دراين مورد و اينك .  هزينه زا دراين ستاد است
چه شخصيت هاي نامداري درعرصه سياست و اقتصاد و حتي 
ورزش درفكر كمك مالي به اين ستادها هستند، اعالم نشـده  

چه كساني درپشت پرده كمك هـاي     1384اما درسال . است
مالي ستاد احمدي نژاد بودند و آيا امروز هم پول هاي خود را   
.... به حساب رييس دولت مهروزي واريزي مي كنند يا خير؟   

تحت نام آقـاخـان و از        1384اكثر هزينه هاي ستاد درسال 
 “.... سوي ديگران تامين مي شد 

اين روزنامه سپس به بررسي نام اين شخص و ديگر افـراد    
موثر درتامين منابع مالي تبليغات احمدي نـژاد پـرداخـتـه و         
توضيح مي دهد، رستم سيد آقاخان ازنزديكان رييس جمهور و 
از نامزدان ستاد حاميان دولت در انتخابات شوراي شهر تهران 

رستم سيد آقاخان پس از پيروزي احـمـدي   .  بود 85در آذرماه 

   3ادامه در صفحه 

بيش از نيم قرن از تيرباران رفيق خسرو روزبه، قهرمان ملـي  
درسحر .  ايران و عضو كميته مركزي حزب توده ايران مي گذرد

، رژيم كودتا آمريكايي با تيربـاران  1337ارديبهشت ماه  21گاه 
شعله هاي رزم و پيكار ” آخرين“خسروروزبه به زعم خود كوشيد 

 . را خاموش ساخته و سكوتي گورستاني را برميهن ما حاكم كند
اما تاريخ نشان داد، آنكه درگورستان فراموشي با ننگ ابـدي    
به خاك سپرده شد، رژيم ضد ملي شاه بود و آنكه تا به امـروز    
درانديشه و اراده جويندگان راه حقيقت زنده و مژده بخش است، 
خسرو روزبه، حزب و آرمان ها و آرزوهاي شريـف و انسـانـي        

 !اوست

 2اطالعيه هاي  دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران                                در ص 

با نزديك تر شدن موعد برگـزاري  
دهمين دوره انـتـخـابـات ريـاسـت         
جمهوري، مسئله ضـرورت اتـخـاذ        
سياست هاي مشخص مبـارزاتـي و     
همخوان با شرايط و امكانات عيني و 
ذهني جامعه ما به يكي از مسـايـل     
اصلي پيش روي سـازمـان هـاي          
سياسي و نيروهاي اجتماعي كشـور    

حزب ما از هـفـتـه      .  بدل شده است
هاي پيش در ارزيابي شرايط موجـود  
كشور و ضمن هشدار باش در زمينـه  
ضرورت برخوردهاي واقع بينانه بـه    
توازان نيروها در درون جامعه بر اين 

حركـت  “ :  نكته كليدي تأكيد كرد كه
به سمت تحريم انتخـابـات، بـدون      
تالش براي مقابله با برنامـه هـا و       
ترفندهاي  مرتجعان حاكم و ايـجـاد   
جنبشي سراسري براي تشديد مبارزه 
سياسي و افشاگرانه بر ضد رژيـم و    
همچنين تحميل آنچنان شرايطي كه 
حضور نامزدهاي اصالح طـلـب و       
دگرانديش در رقابت هاي انتخاباتـي  
امكان پذير باشد، بي شك تنها بـه    
سود نيروهاي ارتجاعي تمام خواهـد  

عدم شركت در انتخابات در آن   .  شد
صورت قابل توجيه است كه هـيـچ     

روزنه اي براي شكست برنامه هـاي    
ارتجـاع و بـرگـمـاري مـزدورانـي             
همچمون احمدي نژاد براي جنـبـش   

، شماره ” نامه مردم“ (” .باز نمانده باشد
 ).1387اسفندماه  12، 811

ارزيابي تحوالت سياسي كشـور از    
تا به امروز و شركت مـردم   76خرداد 

در روند هاي انتخاباتـي گـونـاگـون       
تجربه مهم و ارزشمندي اسـت كـه     
بايد از آن براي رسيدن به ارزيـابـي     
عيني و علمي شرايط كنونـي بـهـره      

 .  جست
به عنوان نمونه در آستانه نهمـيـن   
دوره انتخابات رياسـت جـمـهـوري،       
بخش هايي از نيروهاي سيـاسـي و     
اجتماعي كشور، با اشاره به سـاخـتـار    
قدرت سياسي در ايران و تمركـز آن    
در دست  ولي فقيه، مـردم را  بـه         
تحريم انتخابات فرا مي خـوانـدنـد،      
شركت در انتخابات را مشـروعـيـت      
بخشيدن به رژيم واليت فقيه قلمـداد  
مي كردند و حزب توده ايران را بـه      
عدم درك درست شـرايـط كشـور،        
انحراف و طرح شعارهايي ناهمخـوان  

   6ادامه در صفحه 
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 اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران  

 ! درود پر شور بر جنبش كارگري ايران

ارديبهشت روز جهاني كارگر توسط كميته         11به دنبال فراخوان برگزاري مراسم       
برگزاري مراسم، كه از تعدادي سنديكاهاي كارگري كشور از جمله سنديكاي كارگران          
شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، هيات              
. موسس بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات ساختماني تشكيل يافته بود             
صدها كارگر و فعال سياسي و اجتماعي و صنفي در مراسم روز جهاني كارگر در پارك                

در اين مراسم، ماموران وزارت اطالعات، نيروهاي انتظامي        . الله تهران شركت كردند   
و بسيج با يورش به شركت كنندگان در همان دقايق اوليه مانع از برگزاري اين روز                  

كميته برگزاري مراسم اول ماه مه با انتشار اطالعيه اي اعالم .  جهاني در تهران شدند
داشت در جريان حمله ماموران سركوبگر رژيم واليت فقيه ده ها فعال كارگري                   

 .دستگير و تعداد بسياري مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
بنابه ... به مناسبت روز جهاني كارگر    “: در اطالعيه شماره يك اين كميته آمده است       

فراخوان تشكل هاي مستقل جنبش كارگري ايران كه خواسته ها و مطالبات كارگران             
عصر، با حضور تعداد       5ساعت  ) ارديبهشت  11(جمعه  ... ايران در آن قيد شده بود       

زيادي از كارگران، فعالين كارگري، خانواده هاي كارگران و مردمي كه بنابه فراخوان              
در محل پارك الله و در اطراف ميدان آب نماي آن تجمع كرده بودند، مراسم روز                   

مندرج در فراخوان و قطع     (جهاني كارگر و حضور براي اصرار برخواسته هاي كارگران          
نيروهاي امنيتي كه از روزهاي قبل با احضار، تماس تلفن دايم           . انجام گرفت ) نامه آن 

و تعقيب كارگران و فعالين كارگري قصد ايجاد رعب و وحشت براي ممانعت از                    
در پوشش نيروهاي انتظامي و تعداد زيادي نيروهاي لباس ... برگزاري مراسم را داشتند

از طرفي  . شخصي اطالعاتي، از ساعت ها پيش در محل پارك الله مستقر شده بودند            
نيروهاي حراست برخي شركت ها و كارخانه ها از جمله شركت واحد نيز در تجمع                  
حضور داشتند تا با شناسايي كارگران فعال آن واحد كارگري، آنان را به نيروهاي                   

 “. امنيتي معرفي كنند
همچنين نيروهاي اطالعاتي به طور گسترده از شركت كنندگان در مراسم فيلم                

اطالعيه كميته برگزاري سپس با اشاره به حمله گزمگان رژيم             . برداري مي كردند  
نيروهاي ... بالفاصله پس از شروع مراسم    “: واليت فقيه به صفوف كارگران مي نويسد  

بسياري از  . امنيتي افسار گسيخته و خشمگين به جمعيت شركت كننده حمله ور شدند           
پليس نوعي گاز سرفه آور     ... مردم با باتوم و شوك الكتريكي مورد هجوم قرار گرفتند          

شمار بسياري از كارگران و شركت كنندگان در         ... و سوزاننده چشم در اطراف پراكند      
مراسم، پس از ضرب و شتم و در مورد تعدادي زيادي با كوبيدن سروصورتشان به                  

در خالل اين   ” .ديواره ونرده هاي اطراف حوض و خونين كردن آنان، دستگير شدند            
مراسم بيش از يكصد و پنجاه نفر از زن و مرد و رده هاي سني جوان تا سالمند با                       

اين يورش وحشيانه هراس ارتجاع از         . وحشيانه ترين روش ها دستگير شده اند          
حضور صدها  . همبستگي ميان كارگران و زحمتكشان ايران را به نمايش مي گذارد             

كارگر و خانواده هاي كارگري در مراسمي كه چندين تشكل مستقل فراخوان آن را                 
صادر كرده بودند، به نوبه خود يك موفقيت براي جنبش سنديكايي زحمتكشان ميهن             

 . ما است
حزب توده ايران، ضمن حمايت قاطع از فعاليت سنديكاهاي مستقل كارگري و حق             
برگزاري آزادانه مراسم روز جهاني كارگر هجوم گزمگان رژيم به مراسم اول ماه مه                
در تهران را به شدت محكوم كرده و در دفاع از منافع و حقوق طبقه كارگر و ديگر                     
زحمتكشان بويژه باهدف تامين حقوق سنديكايي آنان، همه سازمان هاي مستقل               

سنديكايي موجود  -سنديكاهايي را به اتحاد عمل و تقويت صفوف جنبش كارگري            
بايد براي احياي حقوق سنديكايي و آزادي همه كارگران دربند از         . كشور فرا مي خواند

 !جمله باز داشت شدگان مراسم اول ماه مه متحدا مبارزه كرد
 

 !پيش بسوي احياي حقوق سنديكايي و ايجاد سنديكاهاي مستقل كارگري
 . براي آزادي كارگران در بند و همه زندانيان سياسي متحدا مبارزه كنيم

 
 دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران

  1388ارديبهشت  14دوشنبه ، 

در پي انتشار سند مهم پلنوم وسيع كميته مـركـزي     
، و افشاي بـرنـامـه      1388حزب توده ايران، در آذر ماه 

هاي پيچيده و گسترده دستگاه هاي امنيتي رژيم براي 
تبليغاتي بر ضد  -نابودي حزب توده ايران، جنگ رواني 

حزب توده ايران و ارگان هاي رهبري آن تشديد شـده  
افشـاگـري   .  و  هر روز ابعاد جديدي به خود مي گـيـرد  

هاي مهم سند پلنوم وسيع كميته مركزي حزب دربـاره  
توطئه هاي رژيم از جمله  راه اندازي نشريه ضد تـوده  

، و نامه نگاري ها تحت هدايت و نظارت ” راه توده“ اي 
براي ايجاد انشعـاب و    ”   ك. ا“ وزارت اطالعات، به نام 

انفجار در حزب،  ضربه مهمي به برنامه هاي دستـگـاه   
هاي امنيتي براي حزب سازي و مختل كردن فعالـيـت   
هاي حزب توده ايران وارد كرد و با استقبال گسـتـرده     

 . اعضاء، هواداران و دوستان حزب رو به رو شد
اخيراً نامه اي جعلي به نام رفيق محمد امـيـدوار بـا      

در راستاي همان برنامه ”  ....سخن گو از انقالب“عنوان 
هاي ارتجاع، كه كميته مركزي حزب توده ايران درباره 
آن اظهار نظر كرده است، چاشني تبليغات ضد توده اي 
.  شده و در يك پايگاه اينترنتي به چاپ رسـيـده اسـت     
دبيرخانه كميته مركزي حزب اعالم مي كند كـه ايـن     
نامه، كه گويا از طريق پست الكترونيكي به اين پايگـاه  
خبري رسيده است،  نامه اي است سر تا پا جـعـلـي و      
گيرنده و منتشر كننده اين نامه هم معترف اسـت كـه      
درباره صحت و سقم اين نامه از رفيق خاوري سـئـوال   
كرده است و رفيق نيز آن را در راستاي برنامه تخريـب  

پاسخي كه ظاهراً مورد قبول .  حزب ارزيابي كرده است
آيا انتشار چنين نامه اي آنهم .  سئوال كننده قرار گرفت

پس از اطالع يافتن از جعلي بودن آن مي تواند معنايي 
جز آب به آسياب ريختن برنامـه ريـزان ارتـجـاع و           

ما در سال هاي اخير و بـا      .  دشمنان حزب داشته باشد
توجه به برنامه هاي رنگارنگ رژيم براي تحـريـك و     
دروغ پراكني درباره حزب  همواره اعالم كرده ايم و باز 

مواضع حزب توده ايران و هم تأكيد مي كنيم كه 
ارگان هاي رهبري آن تنها در صورت انتشـار  

و پايگاه اينترنتي حزب قابـل  ”  نامه مردم“ در 
 . استفاده و اتكاء است

دبيرخانه كميته مركزي حزب تـوده ايـران ضـمـن         
محكوم كردن اين تالش هاي مذبوحانه بارديگر همـه  
اعضاء، هواداران و دوستان حزب را به هوشـيـاري در     
مقابل توطئه هاي رنگارنگ دشمنان حزب فـرا مـي       

 .خواند
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 اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران 

ضرورت هوشياري رفقا، هوادران و 
دوستان حزب براي مقابله با توطئه 

 هاي رنگارنگ رژيم
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براي نسل جوان كه پاي در ميدان دشوار مبارزه گذاشته است، نام و خاطـره  
نسل هـاي  .  خسرو روزبه همچون نسل هاي پيشين الهام بخش و ارجمند است

پي درپي آرمان خواهان ميهن ما به حق روزبه را تجسم اصولي و بي خـدشـه     
مبارزه انقالبي مي دانند، از او مي آموزنند و راه پرفراز و نشيـب نـبـرد بـراي         
سعادت توده هاي كار و زحمت را با گام هايي كه استواري آن از روزبه به ارث 

نقش و تأثير زندگي و پيكار رفيق شهيـد خسـرو روزبـه        . رسيده طي مي كنند
درجنبش مردمي كشور ما، به ويژه درميان مدافعان سوسياليسم و رهايي طبقـه  
كارگر، تا به آن پايه است كه تحريف شخصيت و جايگاه تاريخي خسرو روزبـه  
درنوشته ها، جزوات و تاريخ نگاري هاي وابستگان به امپرياليسم و رژيم واپس 

 . گراي واليت فقيه، جاي ويژه اي را به خود اختصاص داده است
خسرو روزبه در دفاعيات خود مسير زندگي خويش را كه منجر به پيوستن به 
صفوف حزب توده ايران و مبارزه در راه سعادت و خوشبختي توده هاي محروم 
شد با كلماتي آتشين و پرشور بيان مي كند، كلماتي كه هنوز نيز پس از ساليان 

روزبه دربيدادگاه نظامي خطاب به دادرسان . دراز انگيزه بخش و شورآفرين است
اگر عاشق و شيفته سوسياليسم هستم، با تمام عقل و شعور و   “ :  اعالم مي دارد

منطق و درايت خود برتري اصول آن را برساير رژيم ها احساس كـرده ام و        
محرك من درهر عملي كه انجام داده ام، آرزوي تحقق اين اصول و بالنتيـجـه   
ايجاد بناي نوين براي جامعه ايران و سرانجام تامين سعادت و رفاه و سربلندي 

من به اقتضاي آتشي كه به خـاطـر     ...  و آزادي و شرف ملت عزيزم بوده است 
خدمت به خلق هاي ايران دردرون سينه ام شعله مي كشد راه حزب توده ايران 
را برگزيده ام و بايد اذعان كنم كه جانم، استخوانم، خونم، گوشتم، پوسـتـم و     
همه تارو پود وجودم اين راه را، راه مقدسي شناخته است و تمام سلـول هـاي     

آياچنين كلمات شـورانـگـيـزي     “  ...  بدن من وتمام ذرات وجودم توده اي است 
درباره مبارزه براي خوشبختي انسان وتوده ي محروم را مي توان با تحريف و   
دروغ پردازي از ذهن جستجوگر و تشنه حقيقت نسل جديد مـبـارزان آرمـان        

 . پاسخ بي ترديد منفي است! گراي امروز ايران زدود؟
بـا  ”  هدف زندگي چـيـسـت؟   “ زنده ياد رفيق احسان طبري در مطلبي به نام 

ژرفكاوي ويژه خود به بررسي مساله سعادت انسان به عنوان هـدف زنـدگـي        
هدف زندگي كنوني ما آفرينش، كار و پيكار بـراي  “ :  پرداخته و با تاكيد براينكه

درخصوص انساني ”  . به پا داشتن كاخ پيروزي و سعادت وعظمت انسانيت است
كه پاي در راه مبارزه مي گذارد و سعادت را درنبرد اجتماعي به سود عدالـت و    

كسي به سعادت نبرد اجتماعـي دسـت     “ :  برابري مي بيند، از جمله نوشته است
بـه  .  مي يابد كه داراي عقل واقع بين، روح انساني و اراده نيرومند انقالبي است

ويژه اراده قوي نقش درجه اول دارد زيرا عصرما هنوز عصر مشكالت و موانـع  
. براي آنكه خوب بكوشيم و نيكو به رزميم بايد قـوي االراده بـاشـيـم          .  است

اشخاص ترسو، بي پشتكار، متزلزل، مردد، بدبين، ناتوان در مقابل كوه دشواري 
ولي اراده اي كه با عقل واقع بين و روح انساني همراه نباشد .  ها خرد مي شوند

عقـل  ( لذا بايد تربيت نسل معاصر بر روي اين سه محور .  نيروي اهريمني است
و به ويژه محور تربيت اراده قوي )  واقع بين، روح انساني و اراده نيرومند انقالبي

بايد روح قهرمانان انسان دوست و واقع بين را درنسل معاصر رخنه .  متكي شود
هدف زندگي چيست، نوشته هاي [” .اين است محمل معنوي حركت به جلو. داد

 ]322صفحه  -1386چاپ سوم  -احسان طبري-جلد اول-فلسفي و اجتماعي
بايد اضافه كنيم براي رخنه روح قهرمانان انسان دوست و واقع بين و بـراي    
تربيت اراده نيرومند انقالبي نسل جوان كنوني در مبارزه براي خـوشـبـخـتـي،      

 !خسروروزبه از جمله نمونه هاي برجسته اي در تاريخ معاصر ميهن ما است
 گل سرخ نو مي كند ياد دوست

 كه رنگ گل سرخ از خون اوست 
 بهارا، گل تازه را ياد ده

 ز سرو كهن، خسرو روزبه 
 

سايه  اسفـنـد   .  ا.  بخشي از منظومه بلند خون بلبل اثر شاعر بزرگ ملي ه...   
 . 1358ماه 

 ...ادامه مخارج مالي ستاد   ...ارديبهشت ماه   21ادامه  به مناسبت 

از موسسان و عضـو    ”  عدالت محور“ نژاد و تشكيل دولت به اصطالح 
اين شركت با نام فعـالـيـت    .   هيات مديره شركت بهزيست بنياد است

درامور خيريه و تامين مطالبات افراد محتاج درسال هـاي گـذشـتـه،       
بزرگترين شبكه قاچاق پوشاك و محصوالت نساجي به داخلي ايـران    

بـا افشـاي     .  بوده است كه از اين راه ميلياردها تومان سود كسب كرد
اين شبكه و گزارش تخلفات مالي عظيم شركت بهزيست بنياد، اكنون 
تامين منابع مالي ستاد حمايت از احمدي نژاد شكل ديگري به خـود    
گرفته است و اينبار ماموريت تامين منابع عظيم مالي به سود احمـدي  
نژاد برعهده مهرداد بذرپاش گذشته شده و اين چهره بسيار نزديك به 
شخص رييس جمهوري با انتقال از شركت خودروسازي سـايـپـا بـه       
مديريت بزرگترين و ثروتمندترين شركت سرمايه گذاري ايران يعـنـي   

تالش خـواهـد كـرد        )  شستا( شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
بودجه ستادهاي حمايت از احمدي نژاد را از سرمايه و ثـروت ايـن         

ارديبهـشـت    2پايگاه خبري شهاب نيوز .  شركت تامين و تضمين كند
ماه درگزارشي از نقش مهرداد بذرپاش درمديريت شستا از جمله خاطر 

شستا شركت عظيمي است كه ده ها شركت مـادر و      “ :  نشان ساخت
بزرگ را تحت اختيار دارد و به عنوان بزرگترين و ثروتمند ترين بنگاه 

 1384مهرداد بذر پاش كه درسال   .  اقتصادي كشور شناخته مي شود
جزيي از تيم مشاوران جوان آقاي احمدي نژاد بـود، درانـتـخـابـات          
شوراهاي سوم به عنوان رييس گروه رايحه خوش خدمت فعاليت كرد 

، ) پيش از استعفا( و هم اكنون عالوه بر مديريت شركت ثروتمند سايپا 
روزنامه پرهزينه وطن امروز كه جزيي ا زهنگ رسانه هـاي حـامـي        

 ”....دولت است را نيز منتشر مي كند 
اين نكته را نيز بيفزايم كه، شركت سايپا خود يكي از شركت هـاي  
. زير پوشش شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي يعني شستا اسـت   
انتقال فرد نزديك به احمدي نژاد از سايپا به بزرگترين شركت سرمايه 
گذاري موجود ايران، باعث گرديد، رسانه هاي همگاني درارتباط با اين 

اكنون با جابجايي بذرپاش از سايپا به شسـتـا،   “ :  موضوع هشدار دهند
سبب به وجود آمدن شائبه هاي جديدي درخصوص تامين منابع مالي 
ستاد انتخاباتي احمدي نژاد شده است، اگر چه تاكنون رييس سـتـاد     
انتخاباتي رييس جمهور دراين خصوص سخن نگفته و منابـع مـالـي      

 “... ستاد خود را شفاف معرفي نكرده است 
با تاكيد بر چنين گزارشاتي مي توان ماهيت واقعي دولت احـمـدي   

حامياني كه خـود نـيـز از          .  نژاد ومنابع مالي و حاميان او را شناخت
 . سال گذشته بهره ها برده اند 4حمايت دولت در 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 تشديد فشار برجنبش دانشجويي
 

گزارشات متعدد از سوي مدافعان حقوق بشر و 
فعاالن جنبش دانشجويي حاكي از آنسـت كـه     
ارتجاع حاكم برابعاد اعمال فشارهاي هدفـمـنـد    

 .خود به جنبش دانشجويي افزوده است
دراوايل ارديبهشت ماه، شوراي مركزي دفـتـر   
تحكيم وحدت با انتشار بيانيه اي نسبت به ادامه 
سركوب درمحيط هاي دانشگاهي و دستگيري و 
. شكنجه فعاالن جنبش دانشجويي اعتراض كرد

جرم دانشجويـان  “ :  دربخشي از بيانيه مي خوانيم
اين است كه چرا دروغ هاي دولت نهم را افشـاء  
مي كنيد؟ چرا چشمتان را بردروغ هاي عـامـل     

 تبعيض و فساد بستيد؟ 
اينها داليل حبس و تعليق و به بند كشـيـدن     
عزيزانمان است، چرا اعتراض مي كنيد؟ اين شاه 

دو ماه است كه عباس حكيـم  .  بيت مطلب است
زاده عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحـدت    
. براي اعتراف هاي مجعول تحت فشـار اسـت      
قريب دو ماه از بازداشت شبنم مـددزاده عضـو       
انجمن اسالمي دانشگاه تربيت معلم مي گذرد و 
پاسخ مناسبي درخصوص وضعيت وي به خانواده 

همچنيـن مـحـمـدپـور        ...  اش داده نشده است 
عبداهللا نيز كه از دانشجويان طيف چپ مي باشد 
نزديك به سه ماه است كه در بازداشت بسر مي 
برد و مرتبا از زندان اوين به قزل حصارو بالعكس 
منتقل مي شود، كه اين اقدامات نشان دهـنـده     
افزايش فشار به وي جهت پذيرفتن اتـهـامـات      

 ”.واهي است
دربيانيه سپس با اشاره به وضـعـيـت ديـگـر        
دانشجويان دربند مانند سـانـاز اهللا يـاري از            
دانشجويان چپ، نريمان مصطفوي، احمدقصابان 
و مهدي مشايخي با تاكيد برشكنجه اين مبارزان 
: جوان براي اعترافات تلويزيوني خاطر نشان شده

آقاي رييس جمهور مهرورز بعد از مـاه هـا     .....  “
يـا بـده     ( حبس ركسانا صابري به دليل فشارها   

بين المللي به فكر افتادند اين موضوع )  بستان ها
ول يادمان نمي رود   !  چه خوب.  را پيگيري كنند

كه موسم انتخابات است وخوش رقصي هـايـي     
اين چنين شايد از شدت خشم فعالين حقوق بشر 

اما كجاست عدالت ورزي مدعاي آقايـان  .  بكاهد
كه ببينند دانشجويان دربند بـه چـه جـرمـي           
روزهايشان را با مرور ديوارهاي انفرادي به شـب  
مي رسانند؟ فعالين و گزارشگران حـقـوق بشـر      
كجايند كه چنين ظلم و اجحافي درحـق ايـن       

 ”.دانشجويان شايسته ثبت درتاريخ است
اعتراف گيـري  “ :  درپايان بيانيه تاكيد مي شود

هاي احتـمـالـي تـان       
سركنگبيني است كـه    
صفرا خواهد فـزود و      
شعله بردامن دانشگـاه  

 ”.خواهد افكند
ــر       ــگ از ســوي دي
درنخستيـن روزهـاي     
ارديبهشـت مـاه بـه        
ــه      ــســل ــل ــال س ــب دن
اعتراضات دانشجويـي،  
ماموران اطالعات سپاه 
ونيروي انتظـامـي بـا      
خشونت وارد محوطـه  
دانشگاه تربيت معـلـم   
ــده و در          ــرج ش ك
ــي وحشــت     ــات ــدام اق
برانگيـز بـا شـلـيـك          
تيرهوايي به تـهـديـد و      
 .ارعاب دانشجويان پرداختند

دانشجويان پرديس كـرج    )  ارديبهشت ماه 5( ظهر روز “ :  اردبيهشت ماه نوشت 6خبرنامه امير كبير
دانشگاه تربيت معلم دراعتراض به ورود نيروهاي انتظامي و تهديد دانشجويان با سالح گرم دوميـن  

 ”.... .تريبون آزاد و تجمع خود را برگزار گردند 
تهديد دانشجويان معترض با سالح گرم، شكنجه دانشجويان دربند و تعليق ترم هاي تحصـيـلـي    
همگي رشته هاي به هم پيوسته برنامه ارتجاع حاكم براي درهم شكستن جنبش دانشجويي و مهار 

ارتجاع مي كوشد، به اشكال مـخـتـلـف       .  آن درلحظه كنوني يعني انتخابات رياست جمهوري است
جنبش دانشجويي را وادار به عكس العمل حساب نشده كرده و از اين طريق يكي از مهم تـريـن و     

با حفظ هوشياري و تشديد مبارزه حق .  موثرترين گردان هاي جنبش مردمي را خنثي و سترون سازد
 !                               طلبانه بايد اين توطئه را افشاء و ناكام ساخت

 
 دروغ پردازي به سود مقاصد رژيم واليت فقيه

 
يكي از شگردهاي اصلي رژيم واليت فقيه درمقابله با جنبش مردمي و احزاب  و سازمـان هـاي     
مترقي، ملي و آزاديخواه، دامن زدن به جو بي اعتمادي براي ايجاد تفرقه و پراكندگي ميان نيروهاي 

دراين زمينه جو سازي، جعل و تنظيم خبرهاي دروغ وساختگي با وسعت .  سياسي ميهن دوست است
خيره كننده اي از سوي سايت ها، خبرگزاري ها و مطبوعات وابسته به رژيم بويژه طف ارتجاع حاكم 

اين امر حـتـي درآسـتـانـه        .  درفضاي رسانه اي و همچنين افكار عمومي جامعه رواج داده مي شود
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شامل حال نامزدهاي اصالح طلب حكومتي نيز گرديـده و    
روزي نيست كه با خبرهاي جعل و يا پيامك هاي دروغين درحجمي گسترده به تخريب و جو سازي 

برخـي  .  سايت ها و خبرگزاري هاي خارج از ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نيستند.   نپردازند
از اين سايت ها و روزنامه هاي اينترنتي تعمداً و همسو با داخل كشور به جـعـل و دروغ پـردازي          
باهدف معين مشغول هستند و متاسفانه بعضي سايت ها و خبرگزاري ها نيز به داليل مختلف گاه به 

 .دام اينگونه توطئه ها كشانده مي شوند
اخيرا و به موازات اوضاع حساس و بغرنج كشور يكي از خبرگزاري هاي خارج از كشور، دراقدامـي  
به دور از هرگونه احساس مسئوليت سياسي و تعهد حرفه اي و اخالقي، با درج خبري از يك سايـت  

 .وابسته به حزب توده ايران است” پيك نت“، مدعي گرديده، ”پيك نت“اينترنتي به نام 
شايان ذكر است براساس اعالم رسمي رهبري جبهه ملي ايران ( جبهه ملي در آمريكا”  خبرگزاري“ 

بـه  )  داخل كشور، اين خبرگزاري هيچگونه وابستگي سياسي و تشكيالتي با جبهه ملي ايران نـدارد   
را بـا نـام       ”  پيك نت“ تاريخ اول ارديبهشت ماه سال جاري خورشيدي بطور كامل يك خبر سايت 

، را منتشر و دراختيار خوانندگان و مـراجـعـه      ” هواپيماي نظام با هشدار روس ها لغو شد 140مانور “ 
سايت پيك نت وابسته به حزب توده اين خبـر  “ :  اما در ابتداي اين خبر نوشت.  كنندگان خود قرارداد
با ارتباطي كه حزب توده هنوز هم با روسيه دارد، ميتوان اين منبع را نيمه موثق . را منتشر كرده است

اينگونه افترا و دروغ پردازي واتهام زني به هيچ وجه تازگي ندارد و چنين اعمالـي شـيـوه      ”  . دانست
خاص جرياناتي است كه به هيچ اصول سياسي، اخالقي و حرفه اي پايبند نيستند و از ايـجـاد جـو      
سوظن، بي اعتمادي و جعل خبر با هدف پراكندن تخم نفاق و تفرقه در صفوف جنبش دمكراتيك و 

 !آزاديخواهانه مردم ايران منفعت سياسي مي برند
حزب توده ايران ارگان هاي تبليغاتي مشخص و شناخته شده اي دارد كه با مراجعـه بـه آنـهـا         

اصوال فعاليت سايت ها و نشريات اينترنتي .  مواضع، ديدگاه ها، ونظرات حزب ما قابل دسترسي است
، نه تنها ارتباطي با حزب توده ايران ندارند، بلكه همانگونه كه بـارهـا     ” پيك نت“و ” راه توده“مانند 

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

رسماً تاكيد كرده ايم، راه اندازي و فعاليت چنين سايت هـايـي   
تبليغاتي رژيم واليت فقيه برضد حـزب  -بخشي از جنگ رواني

ما است، از آنجا كه فعاليت مخرب و مشكوك چنيـن سـايـت      
هايي وموارد مشابه آنها با عناوين ديگر براي همـه نـيـروهـا،       
احزاب، سازمان ها و شخصيت هاي مترقي و آزاديخواه راستين 
و معتبر ميهن ما شناخته شده است، نمي توان پذيرفت اقـدام    

مورد اشاره دراتهام زني به حزب توده ايـران،  ”  خبرگزاري“اخير 
افترا، برچسـب زنـي و       .   از سرناآگاهي و يا تصادف بوده است

اشاعه خبرهاي دروغ و ساختگي، جز خدمت به اهداف و مقاصد 
مورد ”  خبرگزاري“ارتجاع حاكم معناي ديگري ندارد و مدعيات 

برخـالف  .   اشاره درخصوص حزب ما، گوياي اين واقعيت است
چنين اقدامات هدفمند و جو سازي هاي حساب شده، حزب مـا  
ضمن هشدار به همه احزاب و نيروهاي مترقي و آزاديـخـواه       
نسبت به توطئه هاي رژيم واليت فقيه، به تالش و مـبـارزه       
خستگي ناپذير خود براي تشكيل جبهه واحد ضد ديكتـاتـوري   
ادامه داده و از هيچ كوششي درراه نزديكي و اتـحـاد عـمـل         
احزاب، سازمان ها و شخصيت هاي ملي و ميهن دوست دريـغ  

به اعتقاد ما چنين سياستي، شيوه موثر و مناسـب  .  نخواهد كرد
مبارزه با توطئه هاي رنگارنگ ارگان ها و نهادهاي امـنـيـتـي     

 !رژيم است
 

 جنبش زنان وطرح مطالبات در انتخابات
گروه هاي مختلفي از جنبش زنان در يك ائـتـالف تـحـت       

” همگرايي جنبش زنان براي طرح مطالبات درانتخابات“ عنوان 
گرد آمده و خواست هاي خود را از نامزدهاي رياست جمهوري 

 .دردهمين دوره انتخابات اعالم داشتند
ارديبهشت ماه از سوي اين انـئـالف    5دربيانيه اي كه شنبه 

انتشار يافته، به مواردي از جمله اصالح برخي مـواد قـانـون        
دراين .  اساسي و رفع تبعيض دركليه عرصه ها اشاره شده است

امروز نـيـز     ...  ما بخشي از جنبش زنان “ :  بيانيه تاكيد مي شود
مصمم شده ايم، به منظور ارايه بخشي از مطالبات خود و زنان 
سرزمينمان، با بهره گيري از فضاي انتخاباتي، ائتالف ديگـري  

هدف اين ائتالف صرفا طرح مطالـبـات زنـان      .  را شكل دهيم
است و درصدد حمايت از كانديدايي خاص يا مداخلـه درحـق     
شهروندان براي مشاركت يا عدم مشـاركـت درانـتـخـابـات           

 ”....نيست 
بـرابـري   “ :  سپس بيانيه با توضيح علت ائتالف مي نـويسـد    

حقوقي و رفع تبعيض هاي جنسيتي، قومي وطبقاتي جوهره و   
از ...  شالوده مشترك مطالبات زنان درتمامي اقشار جامعه است 

اين رو ما، زنان و مردان ايراني، با اعتقاد به اينكه بـدون رفـع     
تبعيض از زندگي زنان، هيچ جامعه اي به دمكراس و عدالت به 
اين دو آرمان هميشگي جامعه ايراني دست نخواهد يافـت، از    
كانديداهاي رياست جمهوري مي خواهيم درسيـاسـت هـا و        

مورد توجـه قـرار     .....  برنامه هاي خود دو مطالبه اساسي ما را 
پيگيري مجدانه پيوستن به كنوانسيون رفع هر گونـه  -1:  دهند

تالش درجهت رفع قوانين تبعيض آميـز  -2تبعيض عليه زنان، 
 115، 21، 20، 19عليه زنان و به ويژه بازنگري واصالح اصول 

قانون اساسي به منظور گنجاندن اصل برابري جنسيتي بـدون    
 ”....قيد و شرط 

اتئالف، همگرايي جنبش زنان بـراي طـرح مـطـالـبـات             
درانتخابات اعالم داشته، حركت آنها، حركتي مسالمت آميـز و    
دستجمعي است كه مي كوشد با توافق هر چه گسـتـرده تـر،      
خواست ها ومطالبات زنان كشور را درپيوند با منافع جـنـبـش      

 ! سراسري طرح و براي آن مبارزه كند
 

 :هشدار به همه نيروهاي مترقي و آزاديخواه

 !تخريب خاوران ادامه دارد
با تخريب بخشي گسترده اي از خاوران و انتقال پيكـرهـاي شـهـدا       *

ازگورهاي دستجمعي به نقاط نامعلوم توسط ماموران وزارت اطـالعـات،     
اينك ضرورت سازماندهي يك كارزار وسيع  بين المللي بـراي افشـاي       
اقدامات رژيم واليت فقيه و به دادگاه كشاندن مسئولين جنـايـت سـال      

 !بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود 1367
 

بر پايه گزارشات انتشار يافته و تاييد گروهي از خانواده هاي شهداي به خاك سـپـرده     
ارديبهشت ماه امسال ماموران لباس شخصي وابسته بـه   5شده درخاوران، صبح روز شنبه 

سپاه پاسداران و وزارت اطالعات جمهوري اسالمي با استفاده از چندين دستگاه ماشـيـن   
هاي سنگين مانند لودر به تخريب بخش وسيعي از قسمت جنوب شرقي گورستان خاوران 

 . كه محل گورهاي دستجمعي فاجعه ملي است، مبادرت كردند
گزارشات فعالين حقوق بشر و شاهدان عيني حاكي از آن است، خانـواده هـايـي كـه         

به گورستان خاوران مراجعه كرده بودند، ضمن مشاهده )  ارديبهشت ماه 5( درتاريخ مذكور 
آثار فعاليت ماشين هاي سنگين خاك برداري، بقاياي اسكلت ها را كه درخـاك بـرداري     

گروهي از خانواده شهدا رسما اعالم داشتـه انـد كـه،        .  نمايان شده بود به چشم ديده اند
قسمت هاي از بقاياي استخوان هاي شهداي قهرمان خلق را به عنوان مدرك اقـدامـات   

 . ضد انساني رژيم برداشته و دراختيار دارند
انتقال پيكرهاي شهداي خقته درخاوران به مكان نامعلوم و تخريب گورهاي دستجمعي، 
نشانگر يك سياست هدفمند براي محو نابودي هميشگي خاوران به عنوان يـك سـنـد        

حزب ما، كه گروه بزرگي از رهبران، كادرها، اعضا و هواداران قهرمان آن   .   تاريخي است
همه نيروها، احزاب و سازمان هاي .  از زمره شهداي به خاك سپرده شده درخاوران هستند

-مترقي و آزاديخواه را به اقدام عاجل براي جلوگيري از تخريب بيشتر سروستان آزادگـان 
اينك بيش از هرزمان ديگر به سازماندهي يك كارزار گسـتـرده     .  فرا مي خواند  -خاوران

ملي و بين المللي براي افشاي جنايات رژيم از جمله اقدام تنفر برانگيز انتقال پيكر شهـدا  
حزب توده ايران دراين خصوص آماده همه گونه . به مكان يا مكان هاي نامعلوم، نياز است

 .همكاري بوده، هست و خواهد بود
 

 مصوبه مجلس براي تثبيت سانسور و اختناق
 

درآستانه برگزاري انتخابات دوره و دهم رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي، بـا    
مداخله آشكار رييس آن يعني علي الريحاني، اليحه كنترل سايت ها و وبالگ ها را بـه    

فروردين ماه با گزارش از نحوه تصويب اين اليحه كه   26روزنامه اعتماد !  تصويب رساند
به تحكيم فضاي سانسور و اختناق ياري مي رساند و درخدمت اهداف ارتجاع حاكم بويژه 

علي الريجاني به استناد اطالعات نـاصـحـيـح     “ :  دولت احمدي نژاد است، از جمله نوشت
نمايندگان حامي دولت مبني براينكه تعريف نشريات الكترونيكي درقانون مطبوعات وجـود  
دارد، حاضر به شنيدن تذكرات نمايندگان نشد تا سرانجام اليحه اصالح قانون مطبوعـات  

براين اساس مجلس اجازه كنترل سايت هاي و وبالگ ها را به وزارت   .  به تصويب برسد
فرهنگ و ارشاد اسالمي داد تا اگر از اين وزارتخانه مجوز نگيرند بتوان با آنهـا بـرخـورد      

حتي دادگاه سايت هايي كه در وزارت ارشاد ثبت نام نكنند، دادگاه عـمـومـي    .  قانوني كرد
تصويب چنين اليحه اي درمجلس ارتجاع دور از ” .بوده و از هيات منصفه بي بهره هستند

انتظار نبود، مجموعه طيف ارتجاع حاكم با علم به رشد نارضايتي اجتماعي از عـمـلـكـرد     
از جـملـه در     ( دولت احمدي نژاد و در هراس از جنبش مردمي و انتشار اخبار و گزارشات 

ا زمدت ها قبل ضمن افزايش اعمال فشار به روزنامه نگاران و ...)  سايت ها، وب الگ ها 
دست اندر كاران فعاليت هاي مطبوعاتي و فرهنگي، درجستجوي راهي بـراي كـنـتـرل       
فضاي مجازي واعمال سانسور درآن بودند، اينك اين مصوبه جامه قانوني بر اين برنـامـه   
ارتجاعي مي پوشاند و امكان برخورد وسركوب نويسندگان و روزنامـه نـگـاران بـويـژه          

 .دگرانديشان را به وزارت ارشاد و نهادهاي امنيتي مي دهد
هزينه سنگيني براي فضاي )  مصوبه(اين اليحه “: روزنامه اعتماد دراين زمينه مي افزايد

حتي نماينده وزارت ارشـاد      .  آزاد اطالع رساني در آستانه انتخابات رياست جمهوري دارد
درمجلس هم ابايي نكرد كه در دفاعياتش از اين اليحه بگويد، هدف ثبت نام تمام سايت 

به اين ترتيب نه تنها وب الگ هـا كـه        .  ها و نشريات الكترونيكي دروزارت ارشاد است
درغيـر ايـن     .  سايت هاي انتخاباتي حامي كانديداها هم بايد از وزارت ارشاد مجوز بگيرند

” . صورت مي توان با آنها برخورد كرد و چنين فضايي هم از كانديداها گرفته مـي شـود      
بامصوبه مجلس هشتم اينك اختناق و سانسور بيش از گذشته دگر انديشان و نويسندگان 
و روزنامه نگاران دنياي مجازي را تهديد كرده واز بيان آزاد انديشه  و اخبار و اطـالعـات   

بخشي از هدف ارتجاع از تصويب اين اليحه، تقويت نقش صدا و سيما .  محروم مي سازد
 . و روزنامه هاي واپس گرا چون كيهان، وطن امروز و رسالت است
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بررسي برخي موضع گيري هاي .  با سطح مطالبات مردم متهم مي كردند
روزهاي اخير در بخش هايي  از طيف نيروهاي سياسي متأسفانه نشانگر 
تكرار مواضعي است كه قاعدتا بايد نادرستي آنها در بـوتـه آزمـايـش           

 .تجربيات سال هاي اخير به اثبات رسيده باشد
حزب توده ايران در تمامي اين سال ها با حفظ مواضع روشن و مستقل 
سياسي و ضمن انتقاد از برخي سياست هاي نادرست اصالح طلبـان در    
دو دوره رياست جمهوري خاتمي، در عين حال حمايت از روند اصالحات 
و تالش براي تحقق خواست هاي جنبش مردمي را، بـا درك هـمـه          
محدوديت موجود، در صدر برنامه هاي خود قرار داده و همچنان معتـقـد   
است كه با توجه به شرايط كنوني كشور راهي جز تـالش در احـيـا و          
گسترش روند اصالحات و تقويت گردان هاي جنبـش مـردمـي بـراي         

 . تحميل خواست هاي جنبش به مرتجعان حاكم وجود ندارد
ما در پاسخ به كساني كه همچنان بر سياست تحريم پاي مي فشارنـد  
و معتقدند كه در شرايط ادامه رژيم ديكتاتوري واليت فقيـه هـرگـونـه       

اين نظريـه را    ”  خاك به چشم مردم پاشيدن است“ تغييري از اين دست 
تكرار مي كنيم كه در شرايط ادامه حاكميت استبدادي واليت مـطـلـقـه     
فقيه، و سركوب خشن و خونين حقوق اكثريـت وسـيـع شـهـرونـدان،           
برگزاري انتخابات در ايران همواره روالي غير دموكراتيك و تحميل شده 
از سوي مرتجعان حاكم را داشته و دارد و با انتخابات واقعاً آزاد كه در آن 
نيروهاي گوناگون سياسي كشور حق فعاليت و ارائه نامزدهاي مستقل را   
داشته باشند و مردم نيز بتوانند بدون هراس از نيروهاي سركوبگـر راي    

هنر و وظيفه .  خود را به صندوق هاي راي بريزند، فرسنگ ها فاصله دارد
نيروهاي سياسي مترقي و آزادي خواه در چنين شرايطي راه يابي بـراي    
تحميل آنچنان شرايطي است كه مردم بتوانند بـا وجـود هـمـه ايـن            

،  به نامزدي مدافع اصالحات راي   76محدوديت ها، همچون دوم خرداد 
دهند، برنامه هاي ارتجاع و نيروهاي ذوب شده در واليت را با شكـسـت   

شركت فعـال  .  رو به رو كنند و مسير كنوني تحوالت كشور را تغيير دهند
و منسجم همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه و تالش واحد نـيـروهـاي    
اجتماعي، از جمله كارگران و زحمتكشان، جنبش دانشجويي و  زنـان        

تجربه روند انتخابات .  مبارز و آزادي خواه كشور در اين زمينه حياتي است
گذشته و برگماري احمدي نژاد با بي عملي و گسست بخش هـايـي از       
نيروهاي اجتماعي و بي سياستي و انشعابات گوناگون در جبهه اصالحات 

 .  و همچنين در طيف وسيع نيروهاي اپوزيسيون ميسر گرديد
نكته اساسي كه بايد مالك مهمي براي تعيين سيـاسـت نـيـروهـاي        
مترقي و آزادي خواه در شرايط كنوني باشد اين است كه مردم از شركت 
انتخابات، در صورتي كه نامزدي از اصالح طلبان در آن حضور داشـتـه     

به نظر ما بركناري دولت عـمـيـقـاً       .  باشد، چه مي توانند به دست آورند
ارتجاعي و ضد مردمي احمدي نژاد، دولت وابستگان كالن سرمايه داري 
تجاري و بورژوازي بوروكراتيك ايران، دولت وابسته بـه نـظـامـيـان و          
نيروهاي سركوبگر و دولت برگمارده ولي فقيه رژيم، و روي كـار آوردن    

عملـكـرد   .  دولتي از اصالح طلبان يكي از مهم ترين اين خواست هاست
فاجعه بار دولت احمدي نژاد در عرصه هاي گوناگون، از سياسـت هـاي     

اجتماعي و حيف و ميل بي سابقه منابع ملي تا ژرفش -مخرب اقتصادي 
بي سابقه فقر و محروميت، در ميان ميليون خانواده ايراني كه با بيكـاري  
و بي پناهي روبه رو هستند،  و همچنين تشديد سركوب و خـفـقـان و        
يورش خشن و وحشيانه به جنبش هاي اجتماعي، از جمله جنبش زنـان،  
دانشجويي و جنبش كارگري و سنديكايي كشور، آنچنان تبعات عميق و   
مخربي را به همراه داشته است كه متوقف كردن اين روند و بازگشت به 
دوران اصالحات  با همه محدويت ها آن مي تواند دست آورد مـهـمـي      

 .باشد

ما در هفته هاي گذشته با اعالم نامزدي ميرحسين مـوسـوي و     
انصراف خاتمي، كه بر اساس ارزيابي ما ضربه اي به برنامه شكست 
احمدي نژاد و ديگر نامزدهاي مرتجعان حاكم بود، و ضمن انتقاد از 
ناروشن بودن مواضع موسوي در بسياري از زمينه ها،  نـامـزدهـاي    

ايـن  .  مدعي اصالحات را به روشن كردن مواضعشان فراخـوانـديـم   
سياستي است كه از سوي ديگر نيروهاي دگرانديش جامعـه نـيـز      

اجتماعي كشور با -از جمله هشت سازمان سياسي.  دنبال شده است
انتشار بيانيه اي خواست هاي خود را از نامزدهاي اصـالح طـلـب      

 :  براي روشن كردن مواضعشان چنين بيان كردند
حضور و مشاركت ما در انتخابات بستگي به مـيـزان تـأمـيـن          “
تـداوم  .  نيازهاي حداقلي برگزاري انتخابات سالم خواهد داشـت  پيش

كنيم و تـغـيـيـر      شرايط كنوني را در راستاي منافع ملي ارزيابي نمي
هاي ما در اين رويـكـرد    اولويت.  درقوه مجريه را ضروري مي دانيم

 :محور عبارت است گرا و مطالبه برنامه
ـ توسعه سياسي و ايجاد فضاي تنفس و امكان حيات انسانـي   الف

و فعاليت براي فعاالن سياسي و اجتماعي و تقويت نهادهاي مدنـي  
 و صنفي
گراي توليدي و ايجاد اشتغال و رفاه نسبي  گيري توسعه جهت  -ب

 براي اقشار مختلف مردم
اصالح مديريت سياست خارجي و برخورد منطقي و مبتني بر   -پ

 منافع ملي با ديگر كشورها
اصالح نظام مديريتي كشور، با تأكيد بر مبـارزه بـا فسـاد،          -ت

 ”...پروري ناكارآمدي و حامي
 

ما در هفته هاي اخير همچنين تأكيد كرده ايم كه ارتجاع حاكم با 
تمام امكانات خود خواهد كوشيد تا جلوي اعمال اراده توده ها را سد 

مرتجعان حاكم با توجه به تجربه انتخابات نهمين دوره رياست .  كند
جمهوري خوب مي دانند كه اگر موفق شوند با اعـمـال فشـارهـا،       
كارزار تبليغاتي حساب شده جلوي شركت بـخـش وسـيـعـي از            
شهروندان، نيروهاي سياسي و اجتماعي ميهن ما را در انتـخـابـات    
بگيرند و همچنين دخالت وسيع نيروهاي سركوبگر، از جمله بسيـج  
را در انتخابات تأمين كنند، خواهند توانست مجدداً احمدي نـژاد و      
احمدي نژاد ديگري را از صندوق هاي رآي بيرون آورند و خواسـت  

 . هاي خود را بار ديگر به مردم ما تحميل كنند
ما تكرار مي كنيم كه حزب توده ايران اعتقاد دارد كه بـايـد بـا        
اتحاد عمل و بسيج نيروهاي اجتماعي حول شعارهاي مشخـص، و    
از جمله مخالفت با حضور و دخالت نظاميان و نيروهاي انتظامي در   
انتخابات، دوري از چند دستگي هاي مخرب كه تنها آب به آسيـاب  
مرتجعان حاكم مي ريزد، به استقبال انتخابات و بسيج نـيـروهـاي      

 .اجتماعي براي شركت فعال در آن رفت
با انتخاب نامزد واحدي براي جبهه اصالحات، درس گـيـري از       
تجريبات هشت ساله دوره دولت خاتمي و افشاي تجربه چهار ساله 
عملكرد فاجعه بار دولت احمدي نژاد، توجه به خواست هاي مـردم    
در زمينه تحقق عدالت اجتماعي و مقابله با محروميت و فـقـر و         
همچنين قرار دادن خواست آزادي و احترام به حقوق شهروندان  در 
صدر برنامه هاي انتخاباتي مي توان موازانه كنوني را به نفع جنبش 
مردمي تغيير داد و بخش هايي از خواست هاي جنبش مردمي را به 

نبايد به ارتجاع اجازه داد تا با اتكا بـه    .  مرتجعان حاكم تحميل كرد
چند دستگي نيروهاي مترقي و مدافع اصالحـات تـجـربـه تـلـخ           

 .انتخابات رياست جمهوري گذشته و مجلس اخير را تكرار كند

 ...ادامه انتخابات رياست جمهوري 
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لبه تيز بحران سرمايه داري متوجه 
 !زحمتكشان است

با ژرفش بحران جهاني ميليون ها تن از زحمتكشان به ورطه فقـر رانـده     * 
دبليو،اف، تـي،    ( شده اند، به اين دليل فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري 

خواستار مبارزه مشترك و متحد جنبش سنديكايي براي تضمين و تامـيـن   )  يو
 !منافع زحمتكشان دربرابر، پيامدهاي و تعديات سرمايه داري است

 
بحران بي سابقه اقتصادي جهان را با يك ركود همه جانبه روبرو ساخته است و بيـشـتـريـن     

همزمـان بـا گـزارش        . صدمه نيز به زندگي و امنيت شغلي كارگران و زحمتكشان وارد مي آيد
جديد سازمان بين المللي كار كه درآن با صراحت نسبت به وخامت اوضاع ابـراز نـگـرانـي و           

سنديكاهاي كـارگـري بـويـژه       .  درصد پيش بيني شده است 5افزايش رشد بيكاري به بيش از 
دراروپا كارزار گسترده اي را براي مقابله با برنامه ها و سياست هاي مالي دولت هاي اتـحـاديـه    

درآلمان، يونان، اسپانيا و ايتاليا سنديكاها كارزار گسترده اي را آغاز كرده .  اروپا سازمان مي دهند
اند، چندي پيش به فراخوان اتحاديه هاي كارگري فرانسه ده ها هـزار كـارگـر و كـارمـنـد               
دراعتراضي به سياست حمايت دولت ساركوزي ار بانك ها به زيان هزاران مزدبگيران درسراسر 
فرانسه دست به اعتصاب زدند كه رسانه هاي بين المللي آن را اعتصابي عظيم و سازمان يافتـه  

مطابق برآورد رسمي سازمان بين المللي كار كه چندي پيش انتشار يـافـت بـا      .  معرفي ساختند
ميليون نـفـر ديـگـر          20) 2009(ژرفش بحران و تداوم ركود اقتصادي، درسال كنوني ميالدي

درصـد خـواهـد       7/   5آهنگ رشد بيكاري در سال جاري به بيش از .  درخطر بيكاري قرار دارند
درحـال  .  ميليون نفر ديگر به شمار بـيـكـاران جـهـان اسـت             51رسيد كه به معناي افزايش 

درصدي بيكاري روبرو است كه  7/   8حاضرآلمان به عنوان موتور اقتصادي اتحاديه اروپا با رشد 
دركشورهاي اسكانديناوي كه زمـانـي     .  از پيش بيني كارشناسان اقتصادي بسيار فراتر مي باشد

ويترين سرمايه داري جهاني تلقي مي شد، آمار افزايش بيكاري زنگ خطر را به صـدا درآورده    
رشد نابرابري اجتماعي براثر بحران دراين كشورها، سيستم اجتماعي مدل سرمايه داري با .  است

درچـنـيـن وضـعـيـتـي          .  چهره انساني اسكانديناوي را با بحران روبرو و ناكار آمد ساخته است
سازماندهي مبارزه با سياست هاي ضد كارگري دردستور كار بسياري از سنديكاها و اتـحـاديـه      

درروزهـاي  )  دبليو، اف، تي، يـو ( فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري .  هاي كارگري قرار دارد
دسامبر سال گذشته ميالدي درنشست خود در شهر ليسبون، پايتخت پرتغال كه درآن   16و  15

تن از رهبران و مسئوالن جـنـبـش     150ده ها سنديكاي كارگري اروپا حضور داشتند و بيش از 
كشور جهان ناظر برآن بودند، خواستار تشديد مبارزه وانسجام واتحاد عمـل   24هاي سنديكايي 

 18درگزارش اين نشست كه درپايگاه اطالعاتي فـدراسـيـون      . جنبش جهاني سنديكايي گرديد
شركت كنندگان درنشست ليسبون اتفاق نظـر  “  : بازتاب يافته، از جمله آمده است 2008دسامبر 

سنديكاهاي كارگري را در مسايلي چون اقدامات مشترك و متحد و بسيج ملي، منطقـه اي و      
جهاني براي مبارزه و حمايت از حقوق بنيادين كار و منافع كارگران را بيان كرده و خـواسـتـار      

 ” .مبارزه درراه تامين آنها شدند
مبارزه سنديكاها و تالش بي وقفه فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري نشانگر وضـعـيـت    

بـيـكـاري    .  فاجعه بار ناشي از بحران در زندگي وكار ميليون ها كارگردرچهار گوشه جهان است
گسترده زحمتكشان، ورشكستگي واحدهاي كوچك و متوسط توليدي و صنعتي و بسـيـاري از     
موسسات غول پيكر مالي و بانك هاي بزرگ، گوياي اين واقعيت است كه برخالف تبلـيـغـات    
امپرياليسم خبري، لبه تيز بحران و نيروي ويرانگر آن عليه طبقه كارگر و تولـيـد كـنـنـدگـان         

همچنانكه ماركس، با صراحت ارزيابي كرده بود، بـحـران   .   وسرمايه داران كوچك متوجه است
بنابر اين پديـده  !  نتيجه تضادهاي دروني سرمايه داري است و خاص اين شيوه توليدي مي باشد

اين بحران چنان ژرف و دامنه دار قلمدار مي .   بحران نه تصادفي و نه اتفاقي و تعجب آور است
جورج  سوروس ميليارد آمريـكـايـي    )  مجمع اقتصادي جهان( شود كه درهمايش داوس سوئيس 

. ميالدي اسـت    1930اعالم مي كند، ابعاد بحران به طور چشم گيري گسترده تر از ركود دهه 
 ” .وضعيت وخيم تر خواهد شد“ : همين شخص با صراحت تاكيد كرد

دربرابر اين وضعيت وخيم يگانه راه حل همانگونه كه فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگـري  
 !اعالم مي دارد، تشديد مبارزه و سازماندهي جنبش جهاني سنديكايي است) دبليو، اف، تي، يو(

 

ارديبهشت ماه حزب        4در بيانيه روز       
كمونيست آفريقاي جنوبي به مناسبت پيروزي      

در انتخابات از جمله به كنفرانس         ” .آ.م.ك“
در آذرماه گذشته كه در جريان آن ” پولوكوانه“

جاكوب زوما به مقام رهبري جنبش انتخاب         
شد، و همچنين كارزار هدفمند مخالفان            

و ” ائتالف دموكراتيك “نژادپرست در حزب      
نخبگان اپورتونيست كه پس از كنفرانس از         

.  انشعاب كردند، اشاره شده است       ”  .آ.م.ك“
در اين بيانيه حزب كمونيست تعهد خود به           
تعميق سازماندهي سياسي طبقه كارگر براي       
ايفاي نقش تاريخي خود به مثابه نيروي            
محركه براي تعميق و استحكام دموكراسي در 

بيانيه .  كشور را مورد تاكيد قرار مي دهد           
حزب كمونيست آنگاه تمامي انقالبيون و          
ترقيخواهان آفريقاي جنوبي را فرا مي خواند        
كه با كار متحد امكان دستيابي به اهداف            

حزب “ .   عالي جنبش را فراهم نمايند           
كمونيست آفريقاي جنوبي مردم را فرا مي          
خواند كه متفرق نشوند بلكه اين نيروي             
محركه اي را كه در جريان كارزار انتخاباتي          

، و  ”ايجاد شده است، مورد استفاده قرار دهند       
كميته هاي خياباني و محالت را براي مبارزه         
با جنايت و فساد، تشكيل دهند، كميته هاي          
مردمي براي بهداشت تشكيل دهند كه در          
رابطه با چالش هاي فراهم آوردن امكانات          
كيفيتاٌ قابل قبول براي بهداشت مردم عمل         
كنند، كميته هاي محلي آموزش براي             
پرداختن به امر ريشه كن كردن بيسوادي و          
تبديل آموزش به يك موضوع اجتماعي را          
پايه ريزي كنند، كميته هاي مردمي براي           
برخورد با مسئله اصالحات ارضي ، به منظور         
برخورد با مسئله امنيت غذائي  با هدف مبارزه      
با گرسنگي، پايه ريزي كميته هاي حمل و           
نقل عمومي براي ايجاد يك سيستم قابل           
اطمينان حمل و نقل شهري را هدف قرار            

 .دهند
ارديبهشت ماه به     7در بيانيه اي كه در روز       

مناسبت پانزدهمين سالگرد آزادي آفريقاي        
جنوبي از آپارتايد منتشر شد، حزب كمونيست       
از جمله به چالش هاي در پيش رو براي جلو           
بردن تغييرات كمي و كيفي به منظور بهبود          
زندگي مردم و دادن معناي واقعي به آزادي          

ما “: بيانيه اعالم مي دارد كه      .  سخن گفت 
قوياٌ اعتقاد داريم كه به  اجرا گذاردن                

يكي از پالتفرم   ” .آ.م.ك“مانيفست انتخاباتي   
ها براي ايجاد زندگي بهتري براي همه مردم        

جشن گرفتن پانزده    ” .ج.آ.ك.ح”براي” .است
سال پيشرفت در جريان دموكراسي همچنين       
به معني تشديد مبارزه براي برچيدن بساط           
غير انساني سرمايه داري و تغيير اساسي            
مشخصه هاي استعماري اقتصاد كشور مي         

 ”.باشد
 

       

 ...ادامه پيروزي زحمتكشان 



اوليور تامبو، نلسون ماندال، والتر سيسولو، و         -جنوبي، به رهبران كبير آن    
، سخنگوي  ”مالسال مالكا“در اين گردهمايي . كريس هاني تقديم مي شود

حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، گفت كه مردم به فراخوان براي دفاع از             
از رهبران  (،  ”.ج.آ.ك.ح“ارثيه گرانبهاي كريس هاني، دبيركل سابق           

و فرمانده نيروهاي مسلح آن در دوره مبارزه مسلحانه،          ” .آ.م.ك“برجسته  
در جريان سوء قصد از سوي محافل             1372كه در فروردين سال        
از ” .آ.م.ك“:  او اضافه كرد  .  پاسخ مثبت دادند  ) نژادپرست به قتل رسيد    

اين انتخابات با حكم مستقيم از طرف مردم براي تغيير آفريقاي جنوبي به         
رسانه هاي گروهي به دليل پيروزي       .  جامعه اي بهتر بيرون آمده است      

مردم آفريقاي  . دارند زخم هاي خود را مي ليسند        ”  .آ.م.ك“چشم گير      
و رهبر آن را رد     ” .آ.م.ك“جنوبي كارزار نخبگان براي بدنام نشان دادن         

.  طبقه كارگر و فقرا امروز يك پيروزي بزرگ كسب كرده اند              ” “.كردند
 ”.دومين دهه آزادي بايد دهه رسيدگي به كارگران و فقرا باشد

الزم به تذكر است كه اعضاي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي و                 
كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري آفريقاي جنوبي  همچنين عضويت            

بسياري از مسئوالن و رهبران      .  كنگره ملي آفريقاي جنوبي را هم دارند       
كنگره ملي آفريقاي جنوبي در سطح كشوري و منطقه اي از اعضاي                 

 .          حزب كمونيست آفريقاي جنوبي هستند
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 .IRANe.Vنام                               

 790020580شمارة حساب          

 10050000كد بانك                

 Berliner Sparkasseبانك     

 .لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد

       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1: آدرس هاي پستي

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 

 “           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 

Nameh Mardom  NoNameh Mardom  NoNameh Mardom  NoNameh Mardom  No. . . . 816816816816    Central Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of Iran     شمارة فاكس و تلفن
 پيام گير ما

004930 
3241627 

سنديكا هاي آفريقاي جنوبي نقش برجسته اي در انتخابات * 
 !ايفاء كردند

 
در روز .) آ.م.ك(جاكوب زوما، رهبر ترقي خواه و راديكال كنگره ملي آفريقا 

ارديبهشت ماه در مراسم باشكوهي در پرتوريا، پايتخت آفريقاي جنوبي،             19
در .  پس از اداي سوگند و مراسم تحليف، رسماٌ رئيس جمهور اين كشور شد             

اين مراسم با شكوه هزاران تن از مردم و شمار كثيري از سران كنوني و                   
ارديبهشت ماه    16زوما در روز     .  سابق كشور هاي جهان شركت داشتند       

و متحدان آن در حزب كمونيست آفريقاي جنوبي         ” .آ.م.ك“بدنبال پيروزي   
و كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري آفريقاي جنوبي                  .)  ج. آ. ك. ح( 
، با اكثريت باالئي در پارلمان اين كشور به مقام رياست                  .)ج.آ.ك.ا.ك(

سال پس از پيروزي تاريخي مردم بر رژيم           15.  جمهوري انتخاب شده بود   
ارديبهشت ماه    2آپارتايد، انتخابات پارلماني با اهميت آفريقاي جنوبي در روز          

اين پيروزي  .  آراء راي دهندگان به پايان رسيد     % 65.9با  ” .آ.م.ك“با پيروزي   
از آنجا اهميت كليدي پيدا كرده بود كه در آذرماه گذشته به دنبال يك مبارزه 

جاكوب زوما توانست با      ” .آ.م.ك“سخت درون حزبي در كنفرانس ملي           
اكثريت باالئي تابو مبكي، رئيس جمهور سابق، را شكست بدهد و به مقام                

انتخاب زوما  . رهبري مشهورترين جنبش آزاديبخش ملي آفريقا انتخاب شود        
به دو دليل، اول آنكه حزب كمونيست و اتحاديه هاي كارگري يك پارچه از               
او حمايت مي كردند و اينكه رهبر قبلي، رئيس جمهور كشور، طراح و مدافع               

اين حقيقتي است   . سياست هاي نوليبرالي بود، اهميت سياسي فراواني داشت       
كه آفريقاي جنوبي در دوره پس از شكست و برچيده شدن رژيم آپارتايد در               

و به ويژه در طول سال هاي رياست جمهوري تابو مبكي به                  1994سال  
بهشت سرمايه داران سياه پوست تبديل شده و برابري نژادي نتوانسته بود كه 

سال   15زحمتكشان سياه پوست    .  اختالفات طبقاتي در كشور را تقليل بدهد      
پس از فروپاشي نظام آپارتايد، هنوز اسير بندهاي طبقاتي هستند و فقر و                 

 .بيماري ايدز در كشور گسترش يافته است
و ” .آ.م.ك“ارديبهشت ماه و با مشخص شدن پيروزي يكپارچه            3در روز   

متحدان آن در انتخابات يك روز قبل آن، جاكوب زوما در جمع هزاران تن از   
كاركنان، كمك دهندگان داوطلب و اعضاي ستادهاي انتخاباتي كه در مقابل      

در ژوهانسبورگ جمع شده بودند، با اظهار            ” .آ.م.ك“ساختمان مركزي    
حتي آنان كه قبالٌ مي گفتند كه         : رضايت از نتيجه انتخابات اظهار داشت       

% 70آراء را هم به دست نخواهد آورد اكنون از احتمال                 % 60” .آ.م.ك“
% 77ميليون تن از مردم آفريقاي جنوبي يعني               23.  صحبت مي كنند   

صاحبان آراء در اين انتخابات كه عمالٌ به رفراندومي در رابطه با طرد سياست 
سال گذشته در دوره رياست جمهوري تابو مبكي تبديل             10هاي نوليبرالي   

، رهبر  ”زولينزيما واوي “در اين مراسم رفيق        .  شده بود، شركت كردند     
سنديكاليست هاي آفريقاي جنوبي و عضو رهبري حزب كمونيست آفزيقاي           

پيروزي تاريخي امروزجنيش انقالبي ما، كنگره ملي آفريقاي          : جنوبي گفت 

پيروزي زحمتكشان در 

 !آفريقاي جنوبي

Monday 11 May 2009 

 كمك  هاي  مالي رسيده

 يورو 85                     از فرانكفورت   به ياد شهداي حزب توده ايران

  يورو 150به ياد حيدرها و مهربانان بي شمار توده اي ها                     

 كرون  3000                                             الف ـ فني از سوئد 
 كرون 200                                                    ودود ـ از سوئد

 كرون 500                                           به مناسبت اول ماه مه 

   7ادامه در صفحه 


