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مهرگاني خجسته فـرا مـي رسـد.        
امسال مهرگان افزون بر جشن اسطوره 
يي ايرانياني،  جشن پيروزي فـريـدون   
بر ضحاك، آن طور كه فـردوسـي در     
شاهنامه از آن ياد مي كـنـد، جشـن        
هفتادسالگي حزب توده هاي مـحـروم   
ميهن ما، حزب پيشتازان رهايي ايـران  
از زنجيرهاي استبداد، استعمار و واپس 
ماندگي است.  هفتـاد سـال پـيـش          
شماري از قهرمانان راه آزادي ميـهـن   

زندانيان سياسي رها شده از بنـدهـاي    
رژيم استبدادي رضا شاه در كنار ديگر 

اجتماعي ميهن ما -شخصيت هاي ملي
حزب توده ايران را بنياد گذاردند. هفتاد  
سال است كه مبارزان دلير راه آزادي،   
اسطوره هاي از خـود گـذشـتـگـي،          
قهرمانان سربلند شكنجه گـاه هـاي       
حكومت هاي شاه و واليـت فـقـيـه،       
همچنان پايبند به تالش براي بهروزي 
زحمت كشان ميهن ما و تحقق آزادي، 
استقالل و عدالت اجتمـاعـي در راه       
آرمان هاي وااليي كه حزب توده ايران 
بر اساس آنها بنا شده بود مي رزمند و   
به اعتراف دشمن و دوست بـاعـث و     
باني تحوالت مهم سياسي و اجتماعي 

هـيـئـت    در كشور ما بـوده انـد.          
هفتادمـيـن    “ نامه مردم” تحريريه 

سالگرد تأسيس حزب توده ايران را بـه  
همه رزمندگان توده اي و همه مبارزان 
راه آزادي و عدالت ميهن تبريك گفته 
و سالي سرشار از پيروزي براي جنبش 
مردمي ميهن ما در نبرد بر ضد رژيـم    

 واليت فقيه آرزمندست.  
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 4و  3، 2اعالميه كميته مركزي به مناسبت هفتادمين سالگرد تأسيس حزب توده ايران       صفحات 
 7و  6، 5نامه مردم در غرفه هاي جشن هاي احزاب برادر                                                     صفحات 

 8صفحه            ره آورد مهر (شعر)                                                                                                            
 16و  15، 14، 13گرامي داشت هفتادمين سالگشت زايش و جاوادنگي رحمان هاتفي        صفحات 

 17حه صف ماهي از سر گَنده گردد ني ز دم                                                                                              
 همبستگي پر شور هفتاد سازمان مترقي و كمونيستي جهان 

 18با مبارزات آزادي خواهانه مردم ايران                       صفحه                                                             
 20و  19پيام هاي شادباش به مناسبت هفتادمين سالگرد حزب                                                 صفحات 

درفش كاوياني 
همچنان در 
 اهتزار است
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 هم ميهنان گرامي!
، هفتاد سال از تأسيس حـزب تـودة     1390با فرا رسيدن دهم مهرماه 

ايران، حزب رزمندگان رهايي طبقه كارگر و زحـمـتـكـشـان، حـزب             
پيشگامان رهايي زنان از بند هاي ستم جنسي و طـبـقـاتـي، حـزب            
نويسندگان، شاعران، و هنرمندان مردمي و پيشرو، حـزب جـوانـان و          

دانشجويان رزمجو، و حزب همه مبارزان راه آزادي، استقالل، و عدالـت    
 ميهن ما، مي گذرد.

تاريخ حزب توده ايران، بخش جدايي ناپذيري از تـاريـخ مـبـارزات         
قهرمانانه مردم ميهن ما بر ضد استعمار، استبداد و امپرياليسم است، و در 
كند و كاو همين تاريخ است كه، به گواهي دوست و دشمن، مي تـوان    
نقش برجسته مبارزان توده اي را در پيشبرد انديشه هاي مترقي، نـبـرد   

-بي امان براي دگرگون كردن جامعه واپس مانده و روابط اجـتـمـاعـي    
 اقتصادي حاكم بر آن ، و سازمان دهي مبارزه توده ها، ديد.

درباره تاريخ حزب توده ايران، در هفت دهه گذشته هـزاران جـزوه،       
مقاله و كتاب منتشر شده است، كه بخشي از اين انبـوهـه بـه كـارزارِ         
تبليغاتيِ ساواك رژيم استبدادي شاه، و در پي آن، ساواماي رژيم واليت 

فقيه، و يا غرض ورزي هاي دشمنانه آلوده است. هدف از ايـن كـارزار       
گسترده تبليغاتي، جا انداختن اين نظر بوده است كه، حزب توده ايـران    

ملي ميهن مـا بـوده     “  خائن به منافع” و “  وابسته به خارجي” يك حزب 
است. چنين نظراتي كه از سوي كساني كه با كودتاي نظامي دسـتـگـاه     
هاي جاسوسي دولت هاي امپرياليستي آمريكا و انگليس و با سرنگونـي  
حكومت ملي دكتر مصدق روي كار آمده بودند ترويج شده است، ابـعـاد   

 بي پايگي و رسوايي چنين ادعاهايي را اثبات مي كند. 
هفتاد سال پيش، پس از سقوط حكومت رضا شاه، در پـي رهـايـي       

ياران دكتر تقي اراني از زندان ستم شاهي،  در پي بـاز شـدن فضـاي        
سياسي، حزب تودة ايران به همت شماري از برجسته ترين مبارزان راه   
آزادي و مناديان رهايي ميهن از بندهاي بهره كشي، استبداد، و واپـس    
ماندگي، به رياست سليمان محسن اسكندري، يكي از رجال بنام آزادي   

 خواه صدر مشروطيت، بنياد گذارده شد.  
حزب تودة ايران در حالي پا به عرصه مبارزه گذاشت كه كشـور مـا       
تغييرات و تحوالت اساسي يي را تجربه مي كرد، و با استقرار تدريـجـي   
سرمايه داري وابسته و رشد همزمان طبقه كارگر، جامعه ما نـيـازمـنـد       
حزبي رزمنده و پيشرو بود كه پشتيبان و سازمان ده طبـقـه كـارگـر و         
زحمتكشان و پاسخ گويِ نياز مبرم تحوالت متناسب با وضعيت اجتماعي 
و سياسي ميهن باشد. بر اين اساس، حزب تودة ايران، در ادامه سـنـت      
هاي انقالبي مبارزات حزب كمونيست ايران، و رهبران برجسته نهضـت  
رهايي بخش ملي و شخصيت هايي همچون حيدر خان عمواوغـلـي و     
دكتر تقي اراني، گام در راه دگرگون ساختن بنيادين جامعه ما گـذاشـت.   
تحزب در شكل نوين آن، پيدايش سازمان هاي صـنـفـي، از جـملـه          
سنديكاهاي كارگري، اتحاديه هاي مستقل جوانـان، دانشـجـويـان، و         

سيـاسـي و      -سازمان هاي پيشروي زنان، پراكندن بذر آگاهي اجتماعي
فرهنگي و طرح نظرات انقالبي و پيشرويي همچون ضرورت تصـويـب     
قانون كار، اصالحات ارضي، و خواست الغاي قرار دادهاي استعماري يي 
كه كشورهاي امپرياليستي بر ميهن ما تحميل كرده بودند، و فرا گـيـر     
شدن چنين خواست هايي در جامعه مان، از جمله تأثيرات مستقيم حزب 

 تودة ايران در همان سال هاي نخست بنيادگذاري اش است. 
امپرياليسم و نيروهاي ارتجاعي كشور در سيماي حزب مـا خـطـري      
بزرگ براي منافع خود ديده و مي بينند، و در طول هفتاد سال گذشته از 
 هيچ تالش و توطئه يي براي نابودي حزب توده ها فرو گذار نكرده اند. 

راز ريشه هاي عميق و سترگ اجتماعي حزب تودة ايران، در دقت كم 
نظير تحليل ها و برنامه هايش و انطباق بي خدشه آن بر خواست هـاي  

شـوراي  ” زحمتكشان و منافع و مصالح ميهن بوده است. از تشـكـيـل        
، و بـنـيـاد         1320، در اسفندماه “ مركزي اتحاديه هاي كارگران ايران

گذاري نخستين اتحاديه هاي دهقاني در اطراف تهران و برخي اسـتـان   
، حزب تودة ايران نيروي رهبري كننـده  1322هاي كشور، در خرداد ماه 

دهقاني كشور شناخته شد و مورد قبول توده هـاي    –بي بديل مبارزات كارگري 
ارديبشهت  11كار و زحمت قرار گرفت. برگزاري روز جهاني كارگر در ايران، در  

كارگر در سراسر ايـران بـرگـزار شـد، و              700/000، كه با شركت 1325ماه 
همچنين ده ها اعتصاب و راه پيمايي كارگري در آن سال ها، نقش برجسته يي 
به مبارزات طبقه كارگر در ميهن ما داد و فضاي سياسي ايـران را بـه كـلـي           

 دگرگون  كرد. 
تالش حزب در سازمان دهيِ مبارزه بر ضد فاشيسم، و همچنين تالش در راه 
دست يافتن به صلح، از عرصه هاي تاريخي مبارزات توده اي ها و سازمان هاي 

، ارگـان    “  مردم ضد فاشيسم” گونه گون شان در ميهن بوده است. آواي نشريه  
تبليغاتي حزب بر ضد فاشيسم، در نخستين سال هاي پس از تأسيس حزب، در   
سراسر ايران پيچيد و تأثيرات مهمي را در راه مقابله با انديشه هاي فاشيستي در 

 جامعه برجاي گذاشت.
، به تصويب نخستين   1323نخستين برنامه حزب توده ايران كه در مرداد ماه 

كنگره حزب رسيد، سند درخشاني از ماهيت انقالبي حزب و آرمان هاي واالي   
آن در راه رهايي كارگران، زحمتكشان، زنان، جوانان، و دانشجويان كشور اسـت.  
اين نخستين سند مبارزاتي يك حزب سياسي در آن دوره از تاريخ ميهن ما بـود  
كه پيام آور رهايي ميهن از بندهاي وابستگي به بيگانه، استعمار، استبداد، و بـنـا   

ما مسائل عمده يي از   »  برنامه حزب« كردن ايراني آزاد و آباد بود. در نخستين  
 جمله:

مبارزه در راه استقرار رژيم دموكراسي و تأمين كليه حقوق فردي، و اجتماعي ” 
 از قبيل: آزادي زبان، قلم، عقيده و اجتماعات... 

 مبارزه بر عليه رژيم ديكتاتوري و استبداد...
سعي در گذراندن قانون كار از مجلس شوراي اسالمي بر اصول زير: تقـلـيـل     
مدت كار روزانه در تمام كشور به هشت ساعت و پرداخت دستمزد متناسب براي 

 كارهاي اضافي ... ايجاد بيمه اجتماعي كارگران و كارمندان و مستخدمين ...
واگذاري بالعوض خالصجات و امالك قابل كشت دولتي به دهـقـانـان بـي       
ملك ... اصالحات اساسي در مورد تقسيم غير عادالنه محصول بيـن اربـاب و        
رعيت ... تجديد نظر در قانون استخدامي كشور به نحوي كه مخصوصا شرايـط     

 معاش و زندگي كارمندان جز تأمين گردد...
كوشش در توسعه حقوق اجتماعي و برقراري حقوق زنان (حق انتخاب شدن و 
انتخاب كردن) در مجلس مقننه و انجمن هاي ايالتي و بلدي. بهبودي اوضـاع      

 مادي و تأمين استقالل اقتصادي زنان ...
تساوي كامل حقوق اجتماعي بين كليه افراد ملت قطع نظـر از مـذهـب و          

 3ادامه در صفحه 

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران!

هفتاد سال پيكار خستگي ناپذير در راه بهروزي توده هاي كار 
 و زحمت، و براي تحقق آزادي ، استقالل و عدالت اجتماعي! 
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مطرح شده بود، و در راه آن ها مبارزه مي شد و تا كنون نيز شده ...“ نژاد 
 است. 

 -طرح چنين خواست هاي انقالبي و پيشرويي نه تنها فضاي سياسـي 
اجتماعي آن روز ايران را دگرگون كرد، بلكه اثرات اين انـديشـه هـاي        
مترقي و آزادي خواهانه تا به امروز در جامعه ما پابرجاست. هيچ نـيـروي    

برنامه سياسي اش تحت كه آزادي خواهي را در ميهن ما نمي توان يافت 
تأثير از اين انديشه هاي مترقي و انساندوستانه، از اين آغازِ حماسه گـون  
حزب كارگران و زحمتكشان ميهن ما، حزب توده ايران، تأثير نپذيرفـتـه   

 باشد.
با تأسيس حزب تودة ايران و انتشار انبوهي از روزنامه ها، مجلـه هـا،     
كتاب ها، و نشريه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي، نسـل    

 –جوان كشور با انديشه هاي پيشرو، انقالبي، و تاريخ ساز ماركسيـسـم     
لنينيسم آشنا شد، و در نتيجه آن  توانست نقش مهم و سازنـده اي در      
تغيير جامعه ما بازي كند. شماري از برجسته ترين متفكران، اديـب هـا،      
شاعران، نويسندگان، و مترجمان كشور در دامـان حـزب تـوده ايـران           
پرورش يافتند و زمينه سازِ رشد ادبيات، هنر، و فرهنگ  پيشرو در جامعه 

 ما شدند. 
يكي ديگر از عرصه هاي درخشان فعاليت حزب ما، تالش هاي پيگير 
آن در عرصه به وجود آوردن همكاري بين نيروهاي مترقي و آزادي خواه 
كشور بوده و هست. از همان فرداي تأسيس حزب، توده اي ها هـمـواره    
در راه برقراري اتحاد عمل بين همه  آزادي خواهان و ميهـن دوسـتـان      
كشور به منظور رهايي ايران از چنگال استبداد، وابستگي به بيگـانـه، و     
استعمار تالش كرده اند و نمونه هاي درخشاني از اين فعالـيـت هـا در        

، دربردارنـده   “ جبهه آزادي”  تاريخ معاصر ميهن ما ثبت شده است. ايجاد  
نيروهاي مترقي و همچنين روزنامه ها و مديران نشريه هاي كشـور، در    

، در   “ مطبوعات ضد ديكـتـاتـوري   ” ، برپايي جبهه    1323تابستان سال 
، در دي     “ جمعيت ملي مبارزه با استعمار”  ، ايجاد   1327ارديبهشت ماه 

، و ده ها تالش ديگر از اين دست در طول هفتاد سال گذشته،  1329ماه 
از جمله اين نمونه هاست. واقعيت اين است كه، جا افتادن اين انـديشـه    
مهم كه رهايي ايران از بندهاي ارتجاع و استبداد نيازمند تالش متحد و   
همكاري همه آزادي خواهان كشور است، نتيجه تالش هاي مستـقـيـم    

 حزب تودة ايران در جامعه ما بوده است. 
مبارزه در راه دست يافتن به  حقوق پايمال شده خلق هاي مورد ستـم  
ايران، از جمله ديگر عرصه هاي فعاليت حزب ما در طول هفتاد  سـال      
گذشته بوده است. بنيادگذاري و تأسيس حزب تودة ايران با آغازِ پيكار در  
راه رهايي خلق هاي ايران از بند ستم ملي و طبقاتي ارتباطي گسـسـت     
ناپذير دارد. حزب تودة ايران نخستين سازمان سياسي كشـور بـود كـه         
خواست واگذاري خودمختاري در چارچوب ايراني واحد و دموكراتيك را   
در دستور كار مبارزات سياسي كشور قرار داد، و توده اي ها در صـحـنـه    
هاي پيكار خونين خلق هاي آذربايجان، كردستان، و همچنين ديگر خلق 
هاي محروم كشور، از جمله خلق عرب، بلوچ، و تركمن، در راه دستيابـي  

 به حقوق شان، از هيچ گونه فداكاري كوتاهي نكرده اند.
تا كودتاي    1320از آغاز بنيادگذاري حزب توده ايران در دهم مهرماه 

، كه از سوي دولت هاي امپرياليستي آمريكـا و      1332مرداد   28ننگين 
بريتانيا و به منظور سركوب جنبش مردمي ايران و نهضت مـلـي شـدن      

سال فعاليت سياسي،    12نفت ايران سازمان دهي شده بود، تنها در طي 
توده اي ها سرچشمه آن چنان تحوالت انقالبي يي در ايران بودند كـه    
سرتاسر منطقه خاور نزديك و ميانه نيز از بازتاب هاي شگرف آن تأثـيـر   
پذيرفتند. امپرياليسم آمريكا و بريتانيا، حزب توده ايران را بزرگ تـريـن      
خطر در مقابل منافع برتري طلبانه خود در منطقه مي ديدند. امروز پـس   
از گذشت نزديك به شش دهه، و در پي گشوده شدن آرشيو ها و انتشـار  
اسناد محرمانه سازمان گران اين كودتا، روشن شده است كه يـكـي از       

مرداد، سركوب خونين حزب توده ايـران       28هدف هاي عمده كودتاي 
بود. دستگيري هزاران توده اي، شكنجه و سپس اعدام بسياري از آنان از  
جمله رفقاي  قهرمان سازمان نظامي حزب، به دستور رژيم شاه، نه تنهـا  

را آن طور كه دستگاه هاي امنيتـي حـكـومـت       “  ريشه حزب” نتوانست 
سلطنتي تصور و تبليغ مي كرد در ايران بخشكاند، بلكه الهام بخش نسل 
هاي نويني از رزمندگان توده اي و ديگر نيروهاي مترقي و چپ ميـهـن   

 گرديدند.
توده اي ساله دستگاه هاي امنيتي رژيم سلطنتي،   25با وجود سركوب 

ها نقش حياتي يي را در سازمان دهي مبارزه ضد استبدادي ميهن ما ايفا 

كه به سردبيري رفيق قهرمان رحمان هاتفـي  “  نويد” كردند. روزنامه زير زميني  
(حيدر مهرگان) منتشر مي شد، توانست با بردن نظرات حزب توده ايـران بـه         
ميان توده ها، و از جمله براي طرحِ نخستين بارِ نظريه ضرورت سازمان دهـي    
اعتصاب عمومي، تأثير مهمي در سمت گيري مبارزات ضد استبدادي ميهن مـا  
برجاي گذارد، و سرانجام، اين نقش برجسته كارگران توده اي در سازمان دهي 

 اعتصاب كارگران نفت بود كه كمر رژيم سلطنتي را در هم شكست. 
، نظام سياسي پوسيده و ضد مردمي سلطنتي را  1357پيروزي انقالب بهمن 

واژگون كرد و با استقرار آزادي، اين امكان را پديد آورد كه ميهـن مـا بـدون        
دخالت خارجي و حضور ده ها هزار مستشار آمريكايي، به سمت انتخاب نـظـام   

سال سركوب   25اقتصادي خود حركت كند. حزب توده ايران پس از   -سياسي
خشن و خونين، فعاليت علني خود را از سر گرفت و در مدتي بسـيـار كـوتـاه         
توانست به نيروي بزرگ اجتماعي يي با نفوذ چشمگير معنوي تبـديـل گـردد.      
تأثير انديشه هاي حزب ما بر اصول مترقي يي از قانون اساسي ـ كه دفـاع از    
منافع قشرهاي گوناگون اجتماعي و پاسداري از آزادي را در دستور كـار خـود     
قرار مي دهد ـ در كنار تالش حزب در سازمان دهي كارگران، كشاورزان، زنان، 
جوانان، و دانشجويان كشور، خيلي زود هراس ارتجاع داخلـي و كشـورهـاي        

 بودند، برانگيخت.     57امپرياليستي را كه نگران سمت گيري انقالب بهمن 
تنها كافي است اشاره كنيم كه در دوران طوفاني سال هاي نخست پـس از    
انقالب، به همت مبارزه توده اي ها و ديگر نيروهاي مترقي كشـور، مسـألـه        

كه تا حدودي از حقوق كـارگـران    «تصويب قانون كار«و  «اصالحات ارضي«
حمايت كند، با وجود همه مخالفت هاي نيروهاي ارتجاعي و واپـس گـرا در       
جامعه به پيش برده شد و تا به امروز هنوز ارتجاع نتوانسته است اين دست آورد 

 هاي هرچند محدود را باز پس گيرد. 
روياروييِ هوشيارانه حزب توده ايران با توطئه هاي پي در پي امپريـالـيـسـم     
براي شكست انقالب ايران و ازجمله هشدارهاي حزب ما پيرامون امكان حمله 
نظامي به ايران، و سپس مبارزه براي صلح و بر ضد ادامه جنگ ايران و عراق، 
از ديگر عرصه هاي مهم و درخشان مبارزه حزب ما است. در سال هاي نخست 

، در پي پيروزي خرمشهر و بيرون راندن ارتش متجاوز رژيم صـدام    1360دهه 
توان فرماندهان توده اي ارتش سازمان دهي و بـدان    پر حسين، كه به دست  

دست يافته شد، حزب ما با وجود جو شديد تبليغاتي رسانه هاي حاكم و طـرح    
از سوي خميني و ديگر سران رژيم، اين شعار را “ جنگ، جنگ تا پيروزي”شعار 

شعاري نادرست اعالم كرد و نظريه ضرورت پايان جنگ از طريق مذاكره را در 
جامعه مطرح ساخت. پاسخ مرتجعان حاكم به اين ديد درست و راه گشا، يورش 
وحشيانه به حزب تودة ايران و كشتار گروهي از برجسته ترين فـرمـانـدهـان       

 انقالبي ارتش ايران بود.
سركوب خشن و خونين حقوق و آزادي هاي دموكراتيك، به بنـد كشـيـدن      
هزاران مبارز آزادي و يورش همه جانبه به حزب توده ايران، در بـهـمـن مـاه       

، كه به گفته ري شهري جنايتكار، با دستگيري بيش از ده هزار تـن از      1361
كادرها، فعاالن، اعضاء، و هواداران حزب توده ايران همراه بود، بارديگر امكـان  
فعاليت آزاد و علني را، بر خالف قوانين داخلي و بين المللي، از حزب كارگران و 
زحمتكشان ميهن ما از بين برد و حاكميت فاجعه بار رژيم ضـد مـردمـي و          

 را بر ايران مستقر و مستحكم  كرد. “ واليت فقيه”استبدادي 
 هم ميهنان گرامي

حزب ما در حالي به استقبال هفتادمين سالگرد تأسيس اش مـي رود كـه         
ميهن ما با اوضاعي بيش از پيش بحراني و نگران كننده روبه روست. بيش از    
دوسال از كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و روي كار آمدن مجدد محمود احمـدي  
نژاد در مقام رئيس جمهوري برگمارده نظاميان، نيروهاي سركوب گر و تاريـك  

مي گذرد. بيش از دوسال است كه “ ذوب شده در واليت مطلقه فقيه” انديشان 
نيروهاي امنيتي و سركوب گر و سپاهيان جهل، به جنبش مردمي جان به لـب  
رسيده از بي عدالتي و ظلم و محروميت هاي شديد اقتصادي و ناهنجاري هاي 
فزاينده اجتماعي مي تازند تا صداي حق طلبانه اكثريت جامعه را براي استقـرار  
حكومتي بر پايه آراي مردم و پايبند به حقوق آنان خاموش سازند. بـا وجـود        
يورش هاي مسلحانه و خونين به تظاهرات پرشكوه مردمي در اعـتـراض بـه      
كودتاي انتخاباتي ولي فقيه، با وجود دستگيري هزاران مبارز و فعال اجتماعي و 
با وجود دستگيري شماري از رهبران سابق جمهوري اسالمي كه هـمـگـي از      

بودند، رژيم واليت فقيه نتوانسته است جنبش مـردمـي و     “  ياران نزديك امام”
 اصالح طلبانه ميهن ما را سركوب كند. 

ادامه مبارزه براي اصالحات، و طرد رژيم واليت فقيه در حكم سد اسـاسـي   
هرگونه تحول اساسي، بينادين و دموكراتيك ـ شعاري كه براي نخستين بار از 

در جامعه مطرح شد ـ به خواست وسيع جامعـه    1369سوي حزب ما، در نوروز 
ما و نيروهاي سياسي آزادي خواه تبديل شده است و سرنوشت و حيات رژيـم    

 استبدادي حاكم را به چالش كشيده است.

 ...اعالميه كميته مركزي حزب ادامه 

 4ادامه در صفحه 
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تنفر و انزجار عميق اكثريت مردم ما  از رژيم واليت فقيه و رهبر آن،   
علي خامنه اي، ادامه حيات حكومت كنوني را تنها  با تكيه بـه زور و        
دخالت روز افزون فرماندهان نيروي ضد مردمي سپاه پاسداران كه همـه  
شريان هاي اساسي اقتصادي كشور را در دست خود قبضه كرده اسـت،    
ممكن مي سازد. مخالفت بخش هاي مهم و وسيعي از روحـانـيـون و         

و اكثريت كساني كه در گذشـتـه   “   حوزه هاي علميه” در “  مراجع تقليد” 
نزديكي رهبران سياسي جمهوري اسالمي محسوب مي شدند با حاكميت 
انحصاري خامنه اي، خانواده و نزديكان او، و رهبران سپاه و نـيـروهـاي    
انتظامي، نشان گرِ حركت سريع و خطرناك ايـران بـه سـمـت يـك            

 ديكتاتوري نظامي با سيماي مذهبي است. 
رژيم، برنامه سازمان يافته و وسيعي را براي سركوب كامل جـنـبـش      
مردمي و دست آورد هاي هشت سال تالش براي اصـالح حـكـومـت         
مداري در ايران به مرحله اجرا گذاشته شده است. تهاجم پيگير و در عين  
حال فزاينده به جنبش مستقل كارگري كشور، در كنار تهاجم وسيع بـه    

اجتماعي  -تشكل هاي دانشجويي، و سركوب خشن فعاليت هاي سياسي
زنان كشور و همچنين بستن روزنامه هاي منتقد و زير فشار قـرار دادن    
نويسندگان و روزنامه نگاران دگرانديش، به بند و حصر كشيدن شمـاري  

سياسي كشور، از جمله موسوي و كروبـي،   -از شخصيت هاي اجتماعي 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم و از رهبـران جـنـبـش       
اعتراضي برضد كودتاي انتخاباتي ولي فقيه، همه بخشي از برنامـه يـي     
واحد براي تثبيت موقعيت ارتجاع و بازگرداندن حركت چـرخ تـحـوالت      

 است.  1360كشور به سال هاي دهه  
، بـا بـرشـمـردن           1384حزب ما در جريان برگزاري انتخابات سال   

خطراتي كه جنبش را تهديد مي كرد، همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه 
كشور را به اتحاد عمل و تالش واحد براي شكست برنامه هاي ارتـجـاع   
فراخواند.  اين تالش ها متأسفانه در فضاي ناسالم سياسي و شعـارهـاي    

اجتماعي كشـور و        –تند و غير واقع بينانه شماري از نيروهاي سياسي 
در انتخابات، و همچنين مماشات و بـي  »  معين« عدم حمايت از نامزدي 

عملي نيروهاي اصالح طلب كه سكان اداره دولت وقـت را در دسـت         
داشتند، عملي نشد، و نيروهاي ارتجاع توانستند گامي بلند در راه تحميل 
برنامه هاي خود بر جامعه بردارند و شرايط دشواري را براي ادامه رونـد    
اصالحات ايجاد كنند، روندي كه با سازمان دهيِ كودتاي انـتـخـابـاتـي      

، و پايمال كردن راي ميليون ها شهروند مـيـهـن مـا،         1388خرداد ماه 
در رژيم واليت فقيه داد. آنـچـه در        “  انتخابات” مفهوم تازه اي به واژه 

دوران دولت احمدي نژاد و حاكميت انحصاري ارتجاع بر سه قوه كشـور  
رخ داده است، فاجعه يي عظيم است كه آينده كشور و نسل هاي بعـدي  
را با خطرات جدي رو  به رو كرده است. اعمالِ مجموعه سياست هـاي     

اجتماعي در راستاي تأمين منافـع كـالن      -مخرب و ضد ملي اقتصادي
سرمايه داري اداري(بوروكراتيك) و تجاري، شدت يافتن دهشت بارِ فقر و 
محروميت كه بايد گفت در تاريخ معاصر ميهن ما كم سابقه بوده اسـت،    
ادامه سياست ها در راستاي هرچه بيشتر خصوصي كردنِ صنايع و مراكز 

نيروي كار، يورش براي تغيير قـانـون     “  تعديل انساني ” توليدي كشور و 
كار و پايمال كردن بيش از پيش حقوق كارگران و زحمتكشان، بر خالف 
همه ادعاها و قول هاي انتخاباتي در زمينه تقسيم پـول نـفـت مـيـان          
زحمتكشان، و همچنين زمزمه احياي سياست هاي گزينشي مطرود دهه 

در دانشگاه ها و ادارات كشور، سيماي واقعي دولتي ضد مردمـي و       60
آزادي ستيز است كه هدفش سركوب خشن و خاموش ساختن هرگـونـه   

 صداي مخالفي در كشور است . 
  

 هم ميهنان گرامي!
بي عدالتي بي سابقه، فقر و محروميت در كنار فشارهاي كمر شـكـن     
اقتصادي و خفقان شديد، در مجموع، اوضاع غير قابل تحملي را بـراي      
بخش هاي وسيعي از جامعه و حتي بخش هايي از نيـروهـاي درون و       
پيرامون حاكميت فراهم آورده است. اوج گيري اختالف ها و درگيري ها  

“ انتخابات” مجلس و سپس “  انتخابات” با دولت احمدي نژاد، مانور براي 
رياست جمهوري كه پايان كار دولت منفور احمدي نژاد اسـت، امـكـان      
هاي نويي را براي سازمان دهي مجدد و تشديد مبارزه بـر ضـد رژيـم        
واليت فقيه فراهم آورده است كه بايد با هوشياري از آن ها بهره گرفت. 
در چنين شرايطي، ميهن ما بيش از پيش نيازمند حركتي متحد، وسيع، و 
سازمان يافته بر ضد رژيم ديكتاتوري حاكم است. جنبش هـاي آزادي       
خواهانه يي كه كشور هاي خاورميانه را در ماه هاي اخير فرا گرفته اند  و 

به سقوط شماري از حكومت هاي استبدادي و ضد ملي منـطـقـه از جـملـه          
حكومت حسني مبارك در مصر و  در تونس منجر شده اند، نشان داد كـه بـا     
حركت سازمان يافته همه نيروهاي اجتماعي، و خصوصا حضور نيرومند طبـقـه   
كارگر و زحمتكشان در اين روند، مي توان ارتجاع حاكم را به عقب نشينـي و    
تن دادن به خواست هاي جنبش مردمي وادار كرد. اين نيازي است كه جنبـش  
مردمي ما از نبود آن رنج برده است و به پاسخ گويي به اين نياز بايد با تـمـام     

 توان برخاست.
  

 رفقا، اعضاء، هواداران، و دوستان حزب!
پيكار هفتاد ساله حزب توده ايران با همه فراز و نشيب هاي آن با تكيه بـه    
تالش هاي خستگي ناپذير شما امكان پذير بوده و هست. در طول هفتاد سـال   
گذشته و از جمله در سال هاي اخير، اعضاء و هواداران حزب ما با توطئه هـاي  
گوناگون ارتجاع براي نابودي حزب شان روبه رو بوده اند، و در ايـن مصـاف       
دشوار پرچم پر افتخار حزب كارگران و زحمتكشان كشور را همچنان در اهتزاز 
نگاه داشته اند. شكست ارتجاع در نابودي حزب تودة ايران به مفهـوم پـايـان       
توطئه ها و ترفند هاي رژيم نيست. رژيم استبدادي حاكم همچنان حزب تـودة   
ايران را دشمن اصلي برنامه هاي ضد ملي و ضد مردمي خـود مـي دانـد و          
همچنان همه تالش ها و امكانات خود را به منظور ضربه زدن به صفوف حزب 
ما به كار مي برد. كشتار صدها تن از كادرهاي برجسته، رهبران، شـخـصـيـت      
هاي اجتماعي، سياسي، و فرهنگي حزب ما در جريان فاجعه ملي، كه در جريان 
آن هزاران زنداني سياسي جان باختند، در كنار توطئه حزب سازي و تالش بـه  
قصد پراكنده كردن اعضا و هواداران و شكافته شدن صفوف حزب، بخشـي از    

حزب از جامعه بوده است كه تـا  “  كندن ريشه هاي” تالش حاكميت به منظور 
قربانيان شكنـجـه   “  شوهاي تلويزيوني”به امروز نيز ادامه دارد. از سازمان دهيِ 

براي بي اعتبار كردن تاريخ و مبارزات حزب توده ايران، تا خاطره نويسي هـاي  
با نظارت شكنجه گران، برپايي دستگاه هاي عريض و طويل تبليغاتـي بـراي     

سازي دسـتـگـاه هـاي       “  رهبر” مبارزاتي حزب ما، و  -حمله به برنامه سياسي
    امنيتي، هيچ كدام از اين توطئه ها، با وجود همه دشواري هايي كه بر سـر راه
فعاليت حزب ما پديد آورده است، اما نتوانسته اند  پيكار حزب توده ايران در راه 
دست يافتن به آرمان هاي واالي طبقه كارگر ايران را متوقف كنـد. انـتـشـار        

، ارگان مركزي حزب توده ايـران، بـرگـزاري      “ نامه مردم” منظم و وقفه ناپذير 
كنگره هاي سوم، چهارم، و پنجم حزب، در دشوار ترين شرايط، و نفوذ گسترده 
و فزاينده انديشه ها و برنامه هاي مبارزاتي حزب ما در بين نيروهاي اجتماعـي  
و سياسي كشور، نشان گرِ ادامه حيات پر ثمر حزب توده ها و شكست برنـامـه   

 هاي ارتجاع و امپرياليسم است. 
حزب ما، در دهه هاي اخير، پس از يورش گسترده و خونين رژيم جمهـوري  
اسالمي، همچنين با بحران هاي جنبش كارگري و كمونيـسـتـي جـهـان و          

قرن گذشته ميالدي و تـهـاجـم      80فروپاشيِ كشورهاي سوسياليستي در دهه 
فزاينده تبليغاتيِ امپرياليسم جهاني بر ضد جنبش جهاني كارگري و كمونيستـي  
رو به رو بوده است، و بايد گفت كه دشوار ترين آزمون تـاريـخ خـود را بـا             

 سربلندي پشت سر گذاشته است. 
در هفتادمين سالگرد تأسيس حزب تودة ايران، شايسته است كه همـراه بـا     
گرامي داشت خاطره تابناك ده ها هزار جانباخته توده اي، با مبارزات سـتـرگ   
آنان تجديد عهد كنيم، و اعالم داريم كه: حزب تودة ايران، حـزب كـارگـران،       
زحمتكشان و محرومان كشور، حزب زنان مبارز و آزادي خواه، حزب جوانان و   
دانشجويان مبارز، حزب روشنفكران، نويسندگان و هنرمندان پيشـرو و حـزب       
افسران ميهن دوست و آزادي خواه، همچنان در كنار همه آزادي خـواهـان و     
نيروهاي ملي و مترقي كشور در راه ريشه كن كردنِ استبداد و استقرار آزادي،   
استقالل، و عدالت اجتماعي به مبارزه تاريخي خود ادامه مي دهد و همه تالش 
ها و امكان هاي خود را در راه دست يافتن به اين آرمان هاي واال بـه كـار         

 خواهد گرفت. 
مبارزه ادامه دارد، و آينده از آنِ خلق و نيروهاي ملي و آزادي خواهي اسـت    

 كه در كنار مردم و براي عملي شدن  خواست هاي جنبش مردمي مي رزمند!
  

درود آتشين به خاطره تابناك جان باختگان توده اي و همه جان باختگان راه 
 آزادي، استقالل، و عدالت در كشور!

 فرخنده باد هفتادمين سالگرد تأسيس حزب تودة ايران!
با هم به سوي برپاييِ جبهه واحد ضد ديكتاتوري، براي طرد رژيـم واليـت     

 فقيه، و استقرار آزادي، استقالل، و عدالت اجتماعي!
  

 كميته مركزي حزب توده ايران
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 “اومانيته”در فستيوال “ نامه مردم”غرفه 
اي شمايان اتـحـاد   ” صحنه پرشور سرايش دوباره سرود:  

 “خلق را آوا كنيد!
 

امسال هم مركز بحث هاي خـالق و    “  نامه مردم” * غرفه  
اتحاد طلبانه صد ها عالقه مند به سياست ها، موضع هـا، و    

 فعاليت هاي حزب توده ايران بود 
* فعاالن سياسي و طرفداران جنبش مردمي، با حضور در  
غرفه، با مسئوالن حزبي در رابطه با سمت و سوي مبـارزات  
اعتراضي مردم، و ضرورت همبستگي فعال با جنبش مردمي 

 در داخل كشور، به بحث نشستند
* بازديد هيئت هاي نمايندگي حزب هاي برادر از غـرفـه    

 “نامه مردم”
* حضور هيئت هاي نمايندگي سازمان فدائيان خلق ايران 

 “نامه مردم”اكثريت، و سازمان اتحاد فدائيان، از غرفه   -
 

با وجود هواي متغير، پانصد هزار تن از جوانان، طرفداران نـيـروهـاي      
شهريور ماه، فعاالنه در 27ـ  25چپ، و ترقي خواهان فرانسه، در روزهاي 

، روزنامه حزب كمونيست فرانسه، شركت “ اومانيته” جشن ساالنه روزنامه 
“ كـورنـوو  “پارك عظيم شهرك كردند.  فستيوال مانند ساليان گذشته در  

در حومه پاريس، پايتخت فرانسه، برگزار گرديد.  دهكده جهاني، مـحـل    
غرفه هاي متعدد و رنگارنگ حزب ها و نيروهاي سياسي چپ و مترقـي،  
در قلب پارك محل برگزاري فستيوال، صحنه تجلي زيباي همبستـگـي   
بين المللي بود. غرفه هاي ارگان هاي حزب ها از كوباي سوسياليستي تا  
چين توده اي، از ويتنام قهرمان تا مبارزان الجزاير، از سنگال تا عراق، و   
از آلمان تا ايران، پيكره و نقش مبارزاتي خلق هاي جهان را به تصوير در 

حزب توده ايران، در همسـايـگـي    ، ارگان ”نامه مردم” آورده بودند. غرفه  
فعاالن چپ تونسي و روبه روي غرفه عظيم ونزوئال، با پـوسـتـر هـا و         
شعارهايي معرف مبارزه مردم ميهن مان صحنه فعاليت خستگي ناپـذيـر   
فعاالن و عالقه مندان حزب توده ايران بود.  فعـاالن حـزبـي امسـال          
همچنين با توزيع اعالميه يي به زبان فرانسه، حاضران در فستيوال را بـا  
هفتاد سال مبارزه دشوار حزب توده ايران براي صلح، دموكراسي، آزادي، 
و عدالت اجتماعي، و همچنين با مشخصه ها و آماج هاي جنبش كنونـي  

 مردم زحمتكش ميهن مان، آشنا كردند. 
غرفه حزب توده ايران كه با پالكاردها، پوسترهاي افشاگر در رابطه بـا  
رخدادهاي كشور، شعار هاي اصلي حزب، و تصوير رهـبـران جـنـبـش        
كمونيستي ايران تزئين شده بود، محل پذيرايي صدها هموطن ايـرانـي     
بود. از بازديد كنندگان با غذا هاي سنتي ايراني و از جمله آش رشتـه و     

شله زرد و چاي پذيرائي مي شد. ده ها عضو و هوادار حزب در كنار پذيرائي از    
بازديد كنندگان، با ارائه نشريه ها و مطبوعات حزب به زبان هـاي فـارسـي،        
فرانسه، و انگليسي، آنان را در جريان تحليل هاي حزب توده ايران درباره عمده 

ارائـه  “  نامـه مـردم    “ترين تحوالت كشور مي گذاشتند. ميز نشريه هاي غرفه  
كننده مطبوعات افشاگر به زبان هاي فارسي، فرانسوي و انگليسي در رابطه بـا  
سياست هاي رژيم و دولت كودتا، معرفي حزب توده ايران و تحليل هاي آن در 
باره رخداد هاي كشور، بحران سياسي، اقتصادي و اجتماعي همه جانبه رژيم، و 
ضرورت مبارزه متحد به منظور تغييرات پايه اي در كشور بود.  به مدت سه روز 

محل بحث هاي سازنده و اتحاد طلبانه صد ها عالقه مند به “ نامه مردم“غرفه 
نامـه  “سياست ها، موضع ها، و فعاليت هاي حزب توده ايران بود. امسال غرفه  

اي شمايان اتحاد خلـق  ” صحنه اميد بخش سرايش دوباره سرود:   شاهد“  مردم
بود. فعاالن سياسي و طرفداران جنبش مردمي ساكن در فرانسه و  “  را آوا كنيد! 

يا برخي گردشگران ايراني در پاريس، با بحث و تبادل نظر با مسئوالن حـزبـي   
در رابطه با سمت و سوي مبارزات اعتراضي مردم و ضرورت همبستگي فعال با 
 جنبش مردمي در داخل كشور، در غرفه جو بسيار مطلوبي را به وجود آورده بود. 

اكثريت، و سـازمـان      -هيئت هاي نمايندگي سازمان فدائيان خلق ايران    
بازديد كردند، و با رفقاي مسئول غرفـه  “  نامه مردم“اتحاد فدائيان، نيز از غرفه 

 در رابطه با تحوالت كشور گفتگو كردند.
در طول مدت برگزاري فستيوال، هيئت نمايندگي حزب توده ايران بـا         
هيئت نمايندگي حزب هاي كمونيست و چپ حاضر در فستيوال، از  20بيش از 

ژاك ” ، و رفـيـق     “ اومانيته“، سردبير روزنامه “ پاتريك لوهياريك”  جمله رفيق 
ديـدار و دربـاره          ، مسئول روابط بين المللي حزب كمونيست فـرانسـه،  “ فتح

تحوالت جاري ميهن و ضرورت گسترش همبستگي با جنبش اعتراضي و حق 
طلبانه مردم ايران، تبادل نظر كرد. امسال هم به همه هيئت هاي نمايـنـدگـي     
حزب هاي برادر حاضر در فستيوال، پوشه يي دربردارنده آخرين نشريـه هـاي     

 توضيحي حزب توده ايران به زبان هاي فرانسه و انگليسي تقديم شد.   
 -بحران بي سابقه اقتصادهاي سرمايه داري، شرايط وخامت آميز اجتمـاعـي  

اقتصادي در فرانسه در سال هاي اخير، جنبش هاي دمـوكـراتـيـك و آزادي         
خواهي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، و كوشش كشورهاي سرمـايـه   
داري براي مهارِ سمت و سو و شعارهاي اين جنبش ها، از عمده ترين موضوع 
هاي گفت وگو در مناظره ها، بحث ها، و سمينارها در طول سه روز فستـيـوال   
بود. كارزار موفق حزب كمونيست فرانسه در حمايت از امر مبرم خلق فلسطين  
به منظور ايجاد كشور مستقل فلسطين و شناخته شدن آن از سوي سازمان ملل 

متحد، جاي برجسته اي در همه عرصه هاي تبليغاتي فستيوال امسال داشـت.     
فعاليت غرفه هاي عظيم كشورهاي سوسياليستي و مترقي و از جملـه كـوبـا،      
چين، ويتنام، ونزوئال، و بوليوي، كه با غذا هاي ملي و موسيقي و ارائه اطالعات 
متنوع از بازديد كنندگان پذيرايي مي كردند، نمايشگر مبارزه تحسين برانگـيـز   

 خلق هاي اين كشورها در ادامه راه ساختمان جامعه يي برتر و عالي تر بود.
مبارزه براي صلح، مخالفـت بـا     ” ، “ اومانيته” مضمون اصلي امسالِ فستيوال 

بود.  رهـبـران      “  نظامي گري و جنگ، و كوشش براي بناي جهاني عادالنه تر
حزب كمونيست فرانسه و سردبير اومانيته، در سخنراني ها و بيانيه هاي خود در 

در غرفه هاي جشن هاي “ نامه مردم”
 احزاب برادر

 6ادامه در صفحه 
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طول فستيوال، بر ضرورت ايجاد و توسعه يك جبهه چپِ متحد به منظور 
 مبارزه در راه: حقوق بشر، صلح، و عدالت اجتماعي، تاكيد مي ورزيدند.

شـهـريـورمـاه، بـا           25مراسم افتتاحيه رسمي فستيوال در صبح روز 
، سردبير روزنامه اومانيته و نماينده پارلمان “ پاتريك لوهياريك” سخنراني 
، در قلب پارك محل بـرگـزاري فسـتـيـوال          “ دهكده جهاني” اروپا، در 

اومانيته، در حضور گروهي ازدولت مردان، روزنامه نگاران، و نماينـدگـان   
سازمان هاي سياسي مترفي جهان، برگزار شد. رفيق پـاتـريـك پـس          

كه از سراسرجهان آمده “ دهكده جهاني“ازخوش آمد گوئي به حاضران در
بودند،  تصويري دقيق و همه جانبه از اوضاع جهان و مبـارزات رو بـه       
اعتالي خلق ها با سرمايه داري ارائه كرد، كه جستارهائي از آن را در زير 

سپاس و تشكر از آنان كه براي ساختن اين مكان، اين تجلي ” مي آوريم: 
گاه اميد و مبارزه خلق ها و ترقي خواهان سراسرجهان، ماه ها كـاركـرده   
اند. كار كردند براي آنان كه  تصميم گرفته اند تا سرنوشت خـويـش را      
خود به دست گيرند، چه  آنان كه ديگر انقياد، سلطه گري، فساد و تباهي 
، استبداد و خصوصي سازي ها را تحمل نمي كنند ، در زماني كه اقليتي 
توانگر با سفته بازي در بازارهاي بورس پروار و پروارترمي شـونـد. آري      
دراين لحظه، در سراسرجهان، در برابر يك بحران عمومي كامل سرمايه 
داري مالي جهاني، خلق ها  براي خواست عدالت، برابري، دموكـراسـي،   
آزادي، و براي برادرانه با هم بودن، براي جهان مشترك و هم بسته، نـه  
جهاني با رقابت هاي از هم گسيخته، جهاني كه براي خشنوديِ بـهـره     
مندان بزرگ مالي عالم، ساخته و پرداخته شده است. از سانتياگو تا آتـن،   
از تونس تا قاهره، از رم تا ليسبون، ازدمشق تا تل آويو، از لـنـدن تـا          
پايتخت هاي آفريقائي، خواست نيرومندي براي دگرگون سازي، توفانـي  
از عصيان همه جا، كوي ها و برزن ها، مدرسه ها و كارخانه ها و كشـت  

عرب سخن گفته شـد.    “  بهار“ زارها، را فراگرفته است. درچله زمستان از 
خيلي طوالني بود. زيرا نبرد براي عدالت و دموكراسي،  “ بهار”ولي امسال 

نبرد براي شرافت انساني، آزادي،  و حاكميت خلقي، راهي است طوالنـي  
و گاه پرسنگالخ. سخن كوتاه آنكه، انقالب و دگرگوني نمي تواند خـارج   
از مسير و عمل خود توده ها باشد. دوستان تونسي و مصري و همه خلق  
هاي ديگر مي توانند مطمئن باشند  كه ما همواره در كنار آنان خواهيـم  

از سر “ درجايي ديگر، رفيق به مسئله دردناك مهاجران پرداخت كه “  بود. 
استيصال و براي يافتن كار و لقمه يي نان، جان خود را از دسـت مـي       

و با اين كلمات پرسوز، خشم و درد خود را اين گونه بيـان كـرد:     “  دهند.
ننگ و نفرت برآن اروپائي كه با اين زنان، اين مردان، و اين كـودكـان   ” 

مثله شده، ريشه كن شده، گريزان از مشقت و از فالكت،  بـه سـوي         
كشورهائي كه  به تصورشان حقوق شان محترم شمرده خواهد شد روي   

“ نيمه مـعـاشـي   “ مي آورند و چون به اينجا مي رسند در مقا بل شان جز
همراه با زندگي يي مخفيانه از ترس توقيف شدن،  بي هيچ مفري و بـي  

اميد مي توانـد  “  و در جاي ديگر گفت: ”  هيچ اميدي، روزگارمي گذرانند.  
همچنين از رام اهللا و از غزه برخيزد. فلسطينِ مستعمره شده... سرانـجـام       
امروز مي تواند  صدونودمين دولت سازمان ملل متحد باشد...اين عـيـن        
عدالت است. دولت اسرائيل ساليان دراز مـوجـود اسـت. وزشِ آزادي،            
دموكراسي،  حقوق بين المللي، فقط به بن علي، مبارك، قذافـي، و يـا       
بشاراالسد، محدود نمي شود. اين امربايد به گردانندگان ما فوق ارتجاعي  
اسرائيلي هم تحميل شود. به آنان كه آپارتايد برپا داشته اند، خانه هـا را     
در بيت المقدس شرقي خراب كرده اند، و شناسنامه كودكان اين شهر را   
ضبط  كرده اند و ضبط مي كنند، آنان كه غزه را بمباران مي كنند و آن   
را به زندان بيش از يك ميليون فلسطيني مبدل كرده اند، آنان كه منابـع  
آب و زمين هاي مرغوب فلسطينيان را ويران مي سازند، آنان كه حـدود  

هزار فلسطيني از جمله بسياري از نمايندگان مجلس و در رأس آنـان      9
را زنداني كردند. آري ازاين جشن، فرياد عدالت خواهانه  “  مروان برقوتي“

خود را در سراسر جهان به گوش همگان برسانيم... توفان طغيان سراسـر   
عالم را در مي نوردد و تمامي سيستم سرمايه داري را زير سئوال مي برد. 
اين سيستمي است جنايت كارانه كه هر پنج ثانيه يك كودك كمـتـر از     

به طور كامـل و     “ اومانيته“ سردبير  پنج سال را به كام مرگ مي فرستد. 

جامع  فجايع و جنايت هاي سرمايه داري نوليرال را در پيكره سيستمـي ضـد     
انساني به تصوير كشيد. سرانجام، درباره سياست جنگ طلبانه سرمايـه داري،     
صرف هزينه هاي سرسام آور براي تسليحات سخن گفت، و تـاكـيـد كـرد:           

جنبش صلح حق دارد كه در خواست مي كند تا ده سال ديگر هزيـنـه هـاي      “
 “نظامي و تسليحاتي بايد به نصف تقليل يابد.

 
غرفة نامة مردم ارگان مركزي حزبمان در جشن بزرگ 

 در اتريش“ نداي مردم”
 

مين  65جشن نداي مردم، جشن نشرية حزب كمونيست اتريش امسال براي
سپتامبر برگزار گرديد. هر بار ده  4و  3بار در پارك پراتر شهر وين، در روز هاي 

ها هزار نفر از اين جشن كه هر ساله در هواي آزاد برگزار مي گردد بازديد مـي  
كنند. اين جشن هر ساله تحت شعار ويژه اي بـرگـزار مـي گـردد. امسـال                

 شعار كانوني جشن نداي مردم بود.  “ همبستگي را زندگي كن”
هواداران حزب در اتريش امسال نيزهمانند هر سال در ايـن جشـن بـزرگ        
شركت نمودند و به برپايي غرفة نامة مردم ارگان مركزي حزبمـان مـبـادرت      
ورزيدند. در اين جشن، امسال نيز نمايندگاني از جنبش جهاني كمونيسـتـي و      
احزاب پيشرو جهان شركت داشتند كه از جمله  مي توان از نمايـنـدگـانـي از       
آمريكاي التين همانند كوبا و كلمبيا، اروپا همانند حزب چپ آلمان و يا احزابي 
همانند حزب كمونيست عراق و حزب كمونيست كردستان عراق نام برد. ديگـر   

 حزب ايراني شركت كننده در اين جشن حزب دمكرات كردستان بود. 
در اين دو روز سد ها (صدها) نفر، از غرفة حزب ما بازديد نمودند ودرخـالل      
بحث ها و گفتگوهاي دوستانه با رفقاي ما با نظرات حزب پيرامـون مسـائـل      
ايران و جهان آشنا گرديدند. در روز نخست جشن دو سخنگوي مركزي حـزب   
كمونيست اتريش رفقا ملينا كراوس و ميركو مسنر با حضور در غرفة حزب بـا    
رفقاي ما به بحث و گفتگو پيرامون رويدادها و تحوالت سياسي مـيـهـنـمـان      
پرداختند. در اين دو روز سد ها اعالميه به زبان فارسي و آلماني پيرامون شرايط 
حساس كشورمان و در جهت آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي و همـچـنـيـن     

مين سالگرد فاجعة ملي در ميان بازديد كنندگان پخش شـد. در      23بمناسبت 
اين جشن چادرهاي حزب با شعارهايي در جهت اتحاد نيروهاي سياسي و بويژه 
در جهت آزادي زندانيان سياسي به آلماني و فارسي تـزئـيـن شـده بـودنـد.             

شعار ديگـرغـرفـة    “  هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب تودة ايران فرخنده باد”
حزب بود. ميز كتاب حزب همانند هميشه توجه بازديد كننـدگـان ايـرانـي و          
خارجي را به خود جلب مي كرد. چرا كه عرضه اين همه كتاب و نشـريـه از        

مي پندارد براستي كـه سـتـودنـي و         “  ريشه كن شده اش” حزبي كه ارتجاع  
 شگفتي آور است. 

امسال نيز همانند سالهاي گذشته در اين دو روز دهها  تن ازهم ميهنمان بـا  
ديدگاه ها و عقايد مختلف و گرايشات گوناگون سياسي با حضور در چهار چادر 
حزب به بحث و گفتگوپيرامون تحوالت و اوضاع سياسي درايران و همچنـيـن   
مسائل جهاني پرداختند.  امسال نيز چادر هاي حزب ما به مكـان و فضـايـي         

  صميمي جهت بحث و گفتگوي دوستانة ايرانيان بدل گشته بود.

 ...در غرفه هاي جشن هاي  “ نامه مردم”ادامه 
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پيام  -“ آوانته”در قلبِ فستيوال “ نامه مردم”غرفه 
رساي هفتادمين سالگرد بنياد گذاري حزب توده 

 ايران در پرتغال
 

* حضور، و خوش آمد تعدادي از ايراني هـاي سـاكـن         
پرتغال در غرفه حزب توده ايران، از نكته هاي جالب توجـه  

 فعاليت هاي امسال بود.
* امسال هر كسي كه به دهكده جهاني مـي آمـد، بـا           
مجموعه يي از اوراق و نشريه هاي افشاگر كـه از سـوي        
حزب توده ايران به زبان هاي انگليسي و پرتغالي منتـشـر   
شده بودند در دست، و مصمم به نمايش همبستگي فعال بـا  

 مردم ايران، فستيوال را ترك مي كرد.
*در مالقات و گفتگو با رفقاي نماينده حزب هاي برادر از    
فدراسيون روسيه، ونزوئال، هندوستان، و فلسطين تحـوالت  
ايران و شعارهاي مبارزاتي جنبش مردمي مورد توجه قـرار    

 گرفت.
به دعوت رهبري حزب كمونيست پرتغال، و با همكاري همه جـانـبـه    

در قـلـب   “  نامه مردم” رفقاي پرتغالي،  براي چهارمين سال متوالي غرفه 
در  “ سـشـيـال   ” در شهر كارگري “  آوانته” پارك محل برگزاري فستيوال 

حومه ليسبون، پايتخت پرتغال، به صحنه تجلي همبستگي رزم جويـانـه   
هزاران تن از زحمتكشان و نيروهاي مترقي پرتغالي با مردم ميهن مـان    

در دهكده جهاني، همچـون سـال هـاي        “  نامه مردم”تبديل شد. غرفه 
گذشته، مركز بحث و گفتگو در رابطه با تحوالت ميهن ما و همچـنـيـن    

غرفه متعلق به حزب هاي كمونيست، چـپ، و     30منطقه خاورميانه بود. 
جنبش هاي آزادي بخش از سراسر جهان، از چين و ويتنام گرفـتـه تـا      

را به صحنـه   “آوانته”صحراي غربي و فلسطين، سي و پنجمين فستيوال 
حـزب     68همبستگي  خلق ها تبديل كرده بود.  هيئت هاي نمايندگي    

 كمونيست و كارگري جهان در فستيوال حضور داشتند.  
، امسال با مضمون اصلي هفتاد “آوانته”در فستيوال  “ نامه مردم”غرفه 

سال مبارزه حزب توده ايران براي صلح، آزادي، دموكراسي، و حقوق بشر 
سازمان داده شده بود. پرچم ويژه هفتادمين سالگرد حزب، هـمـراه بـا         
تصويرهاي ماركس، لنين و انگلس، رهبران جنبش كمونيستي جهان، و   
همچنين تصويرهاي پنج نسل از جان باختگان جنبش كمونيستي ميهـن  
مان، از حيدرعمواوغلي و اراني گرفته تا روزبه، تيزابي، سيمين مدرس، و   
حيدر مهرگان، به غرفه جذابيت ويژه اي داده بود. ده ها پوسترتبليغـاتـي    
كه هر كدام گوياي گوشه يي از زندگي و مبارزه مردم ميهن مان و حزب 
توده ايران بود، واقعيت هاي زندگي در ايران را در شرايط  حاكميت رژيم 

 به روشني تصوير مي كرد.  “ واليت فقيه”
غرفه امسال حزب براي آگاهي بخشيدن به مردم و نيروهاي سيـاسـي   

به زبان انگليسي را كه در   “  توده نيوز، ويژه فستيوال” چپ پرتغال، بولتن 
، ارگان مركزي حزب توده “ نامه مردم” بردارنده تحليل هاي ارائه شده در 

ايران، در ماه هاي اخير، و موضع گيري هاي رسمي حزب بوده است، در 
اختيار ديدار كنندگان قرار مي داد.  امسال هم با تدارك قبلي و با يـاري    
حزب كمونيست پرتغال، هزاران نسخه از يك اعالميه دو صـفـحـه ايِ      
توضيحي به زبان پرتغالي، كه در رابطه با تاريخ هفتاد سال مبارزه حـزب  
براي دموكراسي، آزادي و سوسياليسم تهيه شده بـود، بـيـن شـركـت          
كنندگان فستيوال توزيع شد. اين اعالميه همچنين دربردارنده تـحـلـيـل     
حزب در باره تحوالت سال هاي اخير و به ويژه ماهيت سياسـت هـاي     
دولت كودتا و ضرورت گسترش همبستگي بين المللي با مبارزات مـردم    

(كـوديـر)،      “ كميته دفاع از حقوق مردم ايـران ” ايران بود. با هماهنگي با  
) كه  iran today “ ( ايران امروز” نسخه از آخرين شماره نشريه  500

عمده مقاله هاي آن در رابطه با مبارزه براي حـقـوق و آزادي هـاي            
دموكراتيك در ايران است، در غرفه ارائه و در اختيار عالقه مـنـدان بـه      

دنبال كردن تحوالت در ايران، قرار گرفت.  زيبا ترين جنبه فعاليت هاي غرفه،  
سازمان دهيِ كمك مداوم و نوبتيِ گروهي از رفقاي حزب كمونيست پرتـغـال،   
در تمامي طول فستيوال، در اداره غرفه و كمك به پخش اعالميه ها و ارائـه      

 توضيح و تحليل به ديدار كنندگان بود. 
جرنيـمـو   ” سپتامبر) با سخنراني رفيق  2شهريورماه ( 11فستيوال در روز جمعه 

افـتـتـاح    “  آوانته” ، دبيركل حزب كمونيست پرتغال، و سردبير نشريه “ دو سوسا
در پارك عظيمي در حومه ليسبون كه متعلق به حزب “  آوانته“ گرديد.  فستيوال 

با تائيد رهبر فقيد  1990است، برگزار مي شود. حزب كمونيست پرتغال در سال 
حزب، رفيق آلوارو كونيال، به منظور غلبه بر مشكالت متعددي كه هرساله بـر  
سر راه برگزاري فستيوال ايجاد مي شد، تصميم به خريد پارك كنوني و ايجـاد  
ساختار هاي ضرور گرفت. محوطه برگزاري فستيوال، به همت هزاران عضو و    
هوادار داوطلب حزب، در طول اين سال ها صاحب تأسيسات رفاهي و عملي، از 

 جمله ساختمان هاي اداري و مدرسه حزبي شده است.  
در روز هاي شنبه و يكشنبه بيش از صد هزار نفر در اين فستيوال بـزرگ و    

، كه با حضـور  “ آوانته” موفق شركت داشتند. در مراسم با شكوه پاياني فستيوال  
هيئت هاي نمايندگي حزب هاي كمونيستي و كارگري در كنار اعضاي كميتـه  
مركزي حزب برادر در جايگاه ويژه، و شركت ده ها هزار عضو و هوادار حـزب    

، در سخنراني مفصلي، به تشريح شرايـط  “ جرنيمو دو سوسا” برگزار شد،  رفيق 
بين المللي، داخلي، و مبارزه حزب كمونيست پرتغال پرداخت. او بـه ويـژه در        
رابطه با بحران حاد اقتصادي كنوني كه هر سال عمق بيشتر و ابعاد وسيع تري 
به خود مي گيرد، و همچنين در باره تهديدهايي كه نظامي گري امپريالـيـسـم    
متوجه صلح جهاني ساخته است، نكته هايي را افشـا كـرد، و عـزمِ حـزب             
كمونيست پرتغال به سازمان دهيِ توده اي مبارزه مردم و زحمتكشان كشور را 
اعالم داشت.  در طول مدت فستيوال، هيئت نمايندگي حزب ما با نماينـدگـان    
حزب هاي كمونيست و كارگري كشور هاي مختلف جهان از جمله: هندوستان، 
برزيل، ونزوئال، قبرس، شيلي، سوئيس، تركيه، فدراسيـون روسـيـه، آلـمـان،          
انگلستان، فلسطين، مالقات و در رابطه با تحوالت جاري كشور و منطقه تبادل 
نظر كرد.  رفيق نماينده حزب كمونيست هندوستان، در سـخـنـان خـود، بـه           
واپسين روزهاي حكومت شاه و مبارزات دانشجويان ايراني در هندوستان بـراي  
افشاي رژيم دست نشانده امپرياليسم در كشورمان و همكاري نزديك خود بـا    

 رفقاي جوان و دانشجوي توده اي ساكن هندوستان در آن روزها، اشاره كرد. 
نماينده كميته مركزي حزب مان همچنين ديداري رسمي با رهبـري حـزب     
برادر در حاشيه فستيوال داشت، كه در جريان آن تحوالت اخير كشور، شرايط و 
موقعيت جنبش اعتراضي، تحليل حزب از ماهيت سياست هاي رژيم و دولـت    
كودتا، و ضرورت حفظ و گسترش جنبش همبستگي بين المللي با مردم ايـران،  
مورد بحث و توجه قرار گرفت. رهبري حزب كمونيست پرتغال از حضور هيئت  

تشكر كرد، و اهميـت   “ نامه مردم” حزب توده ايران در فستيوال و برپائي غرفه 
حضور در فستيوال آوانته و ارائه اطالعات و روشنگري در باره تحوالت ايران را 

 مورد تاكيد قرار داد. 
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 به مناسبت هفتاد سالگي حزب توده هاي كار و زحمت
 

 ره آورد مهر
 

 باغ غرور حزب اراني شكوفه بار 
 بر اوج فخر،  رايت اين حزب پايدار

 
 با بخردي نشست به هفتاد سالگي 

 هر لحظه اش نشانه ي درياي افتخار
 

 شور حضور تابش خورشيد گون او 
 مي آفريند از دل هستي بنفشه زار

 
 جاريست همچو دامنه ي زندگي كه هست

 بالندگي زجمله ي پندارش آشكار
 

 سرمي كشد ز سينه ي جوشان مردمش 
 جانمايه ي شكوفه و برگ و بر بهار

 
 بر برگ گلنماي حياتش نوشته اند

 او را به كارنامه ي هستي، ستاره بار 
 

 با رويش خجسته ي هستي نمون مهر 
 گرمي دويد بر افق سرد اين ديار

 
 و ندر چنين پگاه به شادي نهاده شد 

 بنيان حزب توده ايران، بهار وار 
 

 ايرج                                            
   1390شهريور                                     

واپس گرا و ضد ملي در اتاق بازرگاني و مجلس مانند برادران عسـگـر اوالدي،     
الريجاني ها و باهنرها، و انبار لويي ها از چهره هاي منفور در سطح جامعه انـد.    

سنتي با روحانيـان   -روابط سياسي قدرتمند و پيوند ديرينه سرمايه داري تجاري 
مرتجع، و ثروت هاي نجومي آنان، با خشم مردم روبه رومي شود. واضح است كه  
خامنه اي و تمام جناح هاي حكومتي، از جمله احمدي نژاد، در مـقـابـل مـردم       
عنصرهايي آبرو باخته اند. درافكارعمومي، اين جنگ قـدرت و افشـاء شـدن             
اختالس ها وجز اين ها، مانند ديگي است كه مدام مي جوشد و كف مي كند و   
هرروز آشغال بيشتري از آن بيرون ريخته مي شود. برخي از تحليل گران، درجـه   

 –اقتصادي آن را، به روانكاوي جامعه   –باالي فساد مادي و پيامدهاي اجتماعي 
نسـبـت مـي      “  ما ايراني ها” فرد و مباني مبهمي مانند ذهنيت و خصلت و رفتار 

دهند و منحصرمي كنند. آنان حتي به اين نتيجه مي رسند كه ريشـه فسـاد در        
درون جامعه است. برخي مانند سعيد ليالز، در چاره جويي به منظور جلوگيري از    
فساد مالي و اختالس ها از دستگاه ديكتاتوري واليي  خواستار سمت گيري هـر  

رقابت واقعي را به صحـنـه   ” است، و مي گويد:  “  اقتصاد بازار” چه بيشتر به سوي 
شهريورماه). بـايـد      28(روزنامه شرق،  [!]“  باز گردانندطرح هاي اجرايي كشور 

مورد “  اقتصاد بازار”اشاره كنيم كه، در كشورهاي پيشرفته غرب، الگوي مبتني بر 
نظر ليالز، از نظر اخالقي و مادي كامال ورشكسته است. آقاي ليالز مفيد اسـت     

“ بازار آزاد” توضيح دهند كه، چرا در آمريكا و انگلستان كه محور اقتصادي آن ها 
است، دائما اختالس هاي عظيمي  مانند انران، مداف، بانك بي “  رقابت واقعي” و 

سس سي آي و جز اين ها، روي مي دهند؟ در دو دهه گذشته، سرمـايـه داري     
جهاني، با تسلط  انحصاري سرمايه هاي مالي غول پيكرِ خصـوصـي و رشـد          
سرطاني فعاليت هاي غير توليدي داللي بانك ها، مستقيما منشأ شدت گـرفـتـن    
اختالس هاي ده ها ميليارد دالري و نقض مولفه هاي آزادي و دموكراسي بـوده  
است. قابل توجه است كه كشورمان نيز در طي اين دو دهه گذشته، به بـركـت      
خصوصي سازي و سياست تعديل اقتصادي، نيز به وضوح همين فرايند گرايش و 
تمركز انحصارگرايانه به سوي سرمايه هاي مالي غير توليدي و تشديد فساد مالي 
را به نمايش گذاشته است! وجود اين اختالس ها و اشاعه فرهنگ فساد مـالـي،      
غارت كالنِ اموال عمومي و رانت خواري، به طور مستقيم از گرايش به سـمـت   
سرمايه هاي ماليِ عظيم خصوصي و يا سرمايه هاي  كالن غير قابـل نـظـارت      
برآمده  است كه سرانجام، در امتزاج با هرم قدرت سـيـاسـي، خصـلـت ضـد             
دموكراتيك و قانون شكنانه به خود مي گيرند. اين روند عام و قانون مند نـظـام    
سرمايه داري است، كه از آن گريزي نيست. مسلما در هر جا بنا به درجه رشد زير 
بناي اقتصادي و شرايط محلي و مختصات روبناي سياسي، اين فرايند رنـگ و      
بوي خاصي به خود مي گيرد. مي توان بدرستي گفت كه، در كشور مـا  و در           

است كه مولد فساد مالي بوده و به نفـع  “  اقتصاد بازار” عرصه جهاني، اين فرمول 
 ثروتمندان و بر خالف منافع ملي و زحمتكشان عمل مي كند. 

وظيفه مهم فراروي نيروهاي مبارز جنبش مردمي، بردن تحليل ها و بـحـث      
هاي مشخصي به درون جامعه است. نمي توان بر اساس نظرات شخصي، گمانه  
زني ها در مورد شخصيت هاي رژيم، تكيه بر مسائل ذهني مبـتـنـي بـر روان         
شناسي هاي غير مستند در مورد  افراد، مبارزه سياسي را سامان داد. همين طـور   

اجتماعي مبتني بر منافع سرمايه هاي خصوصي كـالن و        –الگوهاي اقتصادي 
سوداگري كه هم اكنون به بركت قدرت سپاه و خدعه هاي ديني درگلوي مـردم  
كشورمان فشرده مي شود، با مخالفت اكثريت مردم، يعني قشرهاي زحمتكش و   
خرده بورژوازي روبه رو خواهد گشت. درمقابل، نيروهاي مبارز بايد تضادهاي بين  
جناح هاي حكومتي و رابطه آن ها با اختالس ها و  فساد ساختاري را بر اسـاس  
اقتصاد سياسي رژيم واليي و با زباني ساده و مرتبط با زندگي زحمتكشان بـراي    

اجتماعي صـبـورانـه،       -توده ها تشريح كنند. اين امر مهم، مستلزم كار سياسي  
سازمان يافته، و اتحاد عمل نيروهاي سياسي بر اساس شعارهاي مشخص است. 

بـه  “  ماهي از سر گـنـده گـردد     ” مردم كشورمان از مصداق اين مثل معروف كه 
خوبي آگاه اند. انتظار آن ها از نيروهاي مبارز، ارائه جايگزيني عملي و متناسب با  
شرايط موجود است كه بتواند جبهه نيرومندي از قشرها و طبقه هاي اجتماعي را 

اقتصادي   –در مقابل ديكتاتوري حاكم و با هدف ايجاد تغييرات بنيادي اجتماعي 
 بسيج كند.     

 

 ادامه ماهي از سر گنده گردد ...
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 حيدر مهرگان“   به استقبالت، پهلوانان از تنديس ها گريختند”
 

بر سينه سلولي سرد و يخ زده، آنجا كه در زمانه اي شَرنگ گونه تر و كين توزتـر  
از هزارها دشنام و دشنه قلبِ جهان تپيده بود، مردي از تبارِ توفان و آتش بـا خـونِ     

دانشي مـردي بـود واالمـنـش و           “  راه همان است كه من رفتم. ” خود نوشته بود:  
رزمـيـده بـود. در         “  با مغزي سرد و قلبي گـرم   ” تيزهوش كه به گفته لنين بزرگ 

نگاري بي هيچ گفت و گو از  كهكشان كاغذي گوتنبرگ و در گستره پرگزند روزنامه 
 -بهترين هاي ايران و جهان بود. بر دامنه دانش گيتي ساز و رياليستيك ماركسيسم 

لنينيسم دستي چنان فراخ و بلندكرانه داشت كه با دانشوران اين رشته بر سرِ اين يـا  
 ريخت.  تئوريك نَرد سخن مي“ پيچيده”آن آموزه 

هنر و شيوانگاري (ادبيات) ايران و جهان را نيك مي شناخت و خود در نقد ايـن      
هردو رشته ژرف نگر وتأثيرگذار بود. شعر مي سرود و قصه مي نوشت. پژوهنده اي     

اش در پـنـهـان كـاري و           بود سخت كوش و رزمنده اي رزم آشنا كه چيره دستي
سازمان دهي نمونه وار بود. اگر خوش باوري برخي ها بـه دروغ پـردازي هـا و             

نيز  سازمانِ سياشارالتانيسم مذهبي جمهوري اسالمي نبود حتا سگانِ دست آموزِ 
 نمي توانستند ردش را بو بكشند.

) او نيز چشـم بـر      1320مهر  10هم زمان با پي ريزي و زايش حزب توده ايران (
حـزب  ” گفت:    سايه روشنِ هستي گشوده بود. همواره در چنين روزي گفته بود و مي 

پدرش افسر ژاندارمري بود و براي انجام ماموريتي تازه به تبريز “  يك روز پيرتر شد. 
اي ديگر همراه با خانواده خـود بـه      رفته بود كه تهمتن باالبلند ما زاده شده و هفته

قدر خوش قلب و مهربان و مردم دوست بود كـه   تهران بازگشته بود. و سرانجام آن  
من هرگز هم مشرب... او      ” حتا مخالفان راه و روش سياسي او نيز شيفته اش بودند: 

هايي است كه مـن   نگار سبزچشم خنده بر لب يكي از چهره اين روزنامه ” اما “  نبودم
 1“ اي خود هرگز او را از ياد نمي برم. در زندگي حرفه
(مـهـنـدس تـاري ورديـوف) از              حيدرخان عمواوغلي اش را از  نام سياسي 

پيشگامان جنبش كارگري و كمونيستي ايران و نيز از مهر و مهرگان، خجسته مـاه    
حـيـدر   (   رحمان هاتفي منفـرد پي ريزي حزب توده ايران گرفته بود: سخن از  

ترين قهرمانان جـنـبـش كـارگـري و             ترين و برجسته  ) يكي از بزرگ  مهرگان
 كمونيستي ايران و جهان است.

 
 حالج“         معراج مردان باالي دار است”
 

  رژيم اشغالگر ايران حتا از كالبد زخم خورده و هزار تكه رحمان هم مي ترسيد. آن 
داشت. اين در حالي بـود    قدر كه خبر انوشگي (شهادت) او را همواره پنهان نگاه مي   

كه وي تنها دو ماه پس از دستگيري اش در زير مرگ بارترين شكنجه هـا جـان       
انقالبي بزرگ،شاعر، نويسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار نـامـدار كشـور،      ” سپرده بود:  

رفيق رحمان هاتفي منفرد (حيدر مهرگان) عضو هيأت سياسي وقـت حـزب و از           
معروف شد در    سازمان نويدكه سپس به  گروه آذرخشرهبران و بنيادگذاران 

(نـامـه    “  زير شكنجه هاي بهيمي رژيم جنايت كار جمهوري اسالمي جان سـپـرد...     
 ).1367مردم، شهريور 

نخستين كسي كه حماسه انوشگي (شهادت) رحمان را فرياد بركشيده بود رفـيـق     
(سيمين فردين) استوره بي آاليش شكنجه گاه ها و قـهـرمـان          فاطمه مدرسي 

پايداري در زندانهاي اسالمي بود. رژيم كه از لت و پار كردن سيمين نيز راه به جايي 
نبرده و نتوانسته بود حتا به اندازه يك هجاي كوتاه دهانش را بگشايـد سـرانـجـام       
نيرنگي انديشيده بود. او را در ميان انبوهي از پاسداران براي ديدار با پدر بيمارش به  

اما اين بار نـيـز كـور       “ به راه آورد! ” خانه برده بودند. شايد پدر چيزي بگويد و او را  
بردند كه به زندان باز گردانند، در هـمـان      خوانده بودند. هنگامي كه سيمين را مي  

ايـن  ” اي كه همه رهگذران بشنوند ناگهان فرياد برآورده بود:    آستانه خانه و به گونه
“ تكه كردند! اما او دهان باز نكرد...  جنايت كاران رحمان را كشتند! قهرمان ما را تكه

و بدين گونه اما خبر جان گذشت رحمان را به گوش همه رسانده بود. دژخيم ها بر  2
سر سيمين كيسه اي كشيده بودند و او را در زير رگباري از مشت و لگد يك راسـت  

 به سلول انفرادي برده بودند.
باور انقالبي اش را به حزب توده ايران از سر راه نياورده بود كـه   حيدر مهرگان

به همين آساني ها هم آن را واگذارد و به راه خود رود. او كه با بدبيني به حزب تراز  

نوين طبقه كارگـر  
ايران گام در سپهر 
مه آگـيـن كـار        
سياسي گـذاشـتـه    
بود بـعـدهـا در        
فرايند دستگـيـري   
ــايـــش در       هـ

 50و  45هاي  سال
خــورشــيــدي در   
ديدار و گفت و گو 
با رهبران زندانـي  
حزب توده ايـران    
به مرز آگاهـي و    
شناخـت رسـيـد:      

قزل قلعه خلـوت  ” 
بود. من بـا بـي        
ايماني مطلق بـه    
حزب توده ايـران    
وارد بنـد شـدم...       

در همان بند است. شبي كه فردايش بـايـد از      خاوري مي دانستم 
دانستنـد   رفتم تصميم گرفتم خاوري را ببينم. همه مي  قزل قلعه مي 

كه اعدامي است. نزدش رفتم و مثل يك خبرنگار... سواالتم را كردم 
دانم اين گفت و گو چقدر طول كشيـد امـا      و او آرام پاسخ داد. نمي 

دانم كه سپيده زده بود و من هنوز همه سئوال هايم را نـكـرده      مي
بودم . او روزهاي انتظار اعدام را پشت سر مي گذاشت و من آخرين  
روزهاي بازداشت را. وقت جدايي نتوانستم جلوي اشكم را بگيرم. در   

نـكـردنـي     حال و هواي آن سالها اين ايمان بي خدشه به حزب باور 
ام    خواست بداند درباره آنچه شنيـده   مي خاوريبود. هنگام جدايي  

چه فكر مي كنم. گفتم: آنچه را امشب شنيدم تا حاال در رمـان هـا       
 3“ خوانده بودم...! سرمست از آن همه ايمان از زندان آزاد شدم.

) كه به حزب  1352دو سالي از اين ديدار تاريخي بر نگذشته بود ( 
زمان، با   را پي ريخت. هم  نويد و سپس گروه آذرخشپيوست و 

هاي حزبي به همكاري آغاز كرد.   و ديگر رسانهراديو پيك ايران 
از نخستين جستارهاي وي بود كه از اين راديو  حماسه گلسرخي

 پخش شد.
نگاري نبوغي نمونه وار داشت. اين او بود كه در  هاتفي در روزنامه 

روزه  62اعتصاب  ي كيهان روزنامهدر جايگاه سردبير  1357سال 
مطبوعات را سازمان دهي كرد و به فرجام رساند. پيش از آن، سالها  

سردبيران وقـت    امير طاهري و سپس  دكتر مهدي سمسارجانشين 
كيهان بود. در اين دومين دوره اما همه كارهاي سردبيـري را بـه        

امير طاهري از وي همواره به عنوان كمك ” داد و  تنهايي انجام مي 
  4“ اول خود ياد مي كرد.

امـيـر   مـعـاون     ” رفيق هاتفي اگرچه در سالهاي پاياني رژيم شاه 
اما همه تغيير و تحوالت كيهان با نظر او انجـام مـي      ... بودطاهري

و امـيـر        روزنامه كيـهـان   مدير مؤسس دكتر مصباح زادهگرفت و  
طاهري... تسليم نظرات او بودند. رحمان عالوه بر سردبيري روزنامه     
كيهان، تنها نشريه مخفي طرفداران حزب توده ايران را با كـمـك     

هاي روزنامه كيهان و تشكيالت كوچك ولي منسجم  چند تن از بچه
 5“ گروه نويد منتشر مي كرد.

در آن سالها بسياري از روزنامه نگاران و نيز كارگران و كارمنـدان  
رفتند تا كار روزانه خـود   ها كه مي   هاي فني و اداري روزنامه  بخش

را آغاز كنند در ميان كاغذها و روزنامه هاي روي ميز كارشان يا در   
هاي ماركسسيتي در اندازه هاي بسيار كوچك و    كشوي آن با كتاب

شدند و  هاي نويد و اعالميه هاي حزبي رو به رو مي  نيز با هفته نامه
به تازه ترين رخدادهاي پشت پرده سياست كه خود نيز از آن بـي      

پرسيدنـد   خبر مانده بودند دست مي يافتند. آنها با شگفتي از هم مي   
آورند و در دسترس شان   جزوه ها را مي  كه چه كساني و چگونه اين

مي گذارند؟ در آن ميانه اما دستگاه دوزخي ساواك كُشتيار خود شده 
بود كه سرنخي، چيزي از گروه نويد پيدا كند و نتوانسته بود. اين در    

واقع نبوغ كم آساي رفيق هاتفي در ارگانيزاتوريسم و سازمان دهـي   
را بس پنهان كارانه پي ريـخـتـه بـود و            سازمان نويدبود كه 

گونه بود كه سازمان غرورآفرين نويد   نگذاشته بود لو برود. هم از اين
كمونيستي ايران  -همچون پديده اي بي همانند در جنبش كارگري 

و جهان به يادگار مانـد و اسـتـوره        

گرامي داشت هفتادمين سالگشت زايش و جاودانگي 
 رحمان هاتفي

 )1362تير  19 – 1320مهر  10(

  جغرافياي من، همه تاريخ است*

 10ادامه در صفحه 
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رحمان را جاودانه تر كرد. به ياد داشته باشيم كه وي سازمان نويد را    
تروريسم سازمان يافته دولتي به اوج و     ” در زمانه اي پي ريخت كه 

  6“ جنوني رسيده بود كه حتا در ابعاد جهاني هم كم مانند بود.
را در      هفته نامه  نويدوي نخستين شماره فصل نامه و سپس 

) و تيراژ آن را كه در سـراسـر كشـور       1354هزار نسخه درآورد (دي  
هـزار شـمـاره       240به  1357شد تا آستانه انقالب بهمن   پخش مي

 300بيش از  1357تنها در سال  سازمان نويدرساند. چنين بود كه 
هاي ماركسيستـي را     هزار نسخه روزنامه مردم، ماهنامه دنيا و كتاب 

آمدند در سراسر كشور پخش كرد. هم چنين، گاهنامه   كه از خارج مي
بـر     هوشنگ تيزابـي را كه با شهادت  به سوي حزبتئوريك 

زمين مانده بود تا بازگشت رهبري حزب از خارج كشور چاپ و پخش 
كرد. در هوشمندي سياسي رفيق مهرگان همين بس كه او پـس از      

براي نخست بـار از كـار بـس             1357شهريور  17پيشامد خونين 
 (اعتصاب) سراسري براي درهم شكستن شالوده حكومـت نـظـامـي       

تنها يك راه باقي است؛ ” سخن گفته بود:   شاهو رژيم سترون  ازهاري
مؤثرترين راه: با اعتصاب عمومي سراسري، كودتاي نظامي شـاه را       

و اين چشم اسفنديار رژيم شاه بـود. و      7“  عليه مردم درهم بشكنيم. 
سرانجام هنگام كه پيكار مسلحانه در دستور روز تاريخ درآمده بود، باز 

خود را به ميدان  اي  پارتيزان هاي توده بود كه گروه نويداين 
ايم اينك بايد به كار بـبـريـم.     آنچه آموخته ”نبرد با رژيم شاه كشاند: 

اي كه مي آموختيم، پربارتر از سدها (صدها) گلوله     يك روز هر كلمه
 8“ بود و امروز هر گلوله، پرمعني تر از هزارها كلمه است.

پنج سال پس از پي ريزي و پيكار سازمان بي همتاي نويد و سـه    
 26سال و سه ماه پس از درآيند هفته نامه نويد، واپسين شماره آن در 

مين شماره آن به پايان رسيد و با نخستين  -73با چاپ  1357اسفند 
در اين واپسين شـمـاره   رفيق هاتفي  پيوند خورد.  مردمشماره علني 

چنان شرايطي تكرار نشود كه  اميد كه هرگز در ميهن ما آن ” نوشت:  
  9“ ضرورت انتشار نويد و نويدهاي زيرزميني را ايجاب كند.

گونه نژاده و انسانـي    دريغ كه رفيق نستوه و نابغه ما آرزويي از اين
 انديشيد با خود به ژرفاي گور برد.  را بسي زودتر آنچه مي

خداوند تكامل باده خود را در ”به درستي گفته بود:  كارل ماركس
و آنان كه به پندار خود تخم اژدها كاشته  كاسه سركشتگان مي نوشد.

 “اند، جز كرم خاكي نمي دروند.
در اوج ترسناك ترين سانسورهاي دولتي ايران رحمان هاتفي اينك 

ها ايراني است و هم اينان اند كه راه و روش وي را      قهرمان ميليون
 پي خواهند گرفت و به فرجام خواهند رساند.

  ارثيه مينويي مهرگان 
اما پهلوان بلند بـاال و خـوش          57در سايه روشن انقالب بهمن 

سيماي ما ديگر هيچ نمي آرامد: خوانـدن، پـژوهـيـدن، نـوشـتـن،             
  هاي حزبي و... اين همه تنها گوشـه  سازماندهي كردن، راهبري شبكه

هايي از تك و پوي تهمتنانه  رحمان اند. هم در اين سـال هـا بـه         
انديشد كه پاسخي شگرف و ژرف بينانه بـه شـوق و        آفرينه اي مي 

تشنگي نسل نو براي آشنايي با گذشته حزب باشد. بايـد بـازهـم از         
از آغاز پيدايي تا انـقـالب   ” خواب شبانه زد و كوهي از اسناد حزبي را 

كاويد و پيمود. بايد اين درياي خروشان و ناپيدا كرانـه را     “  57بهمن 
چنان در كوزه اي كوچك ريخت كه هيچ چيز آن تاريخ تلخ و شيرين 
چهل ساله در سايه نماند و سلوك وادي به وادي تشنه كامان گُم دره 
هاي خاراگين شناخت را به فرجام آورد. كار اما همچون شيوه تغزلـي   

 حافظ آسان نمون است و دشوارياب. 
يك سخن، همه جهان را تعيين ” هايكو ژاپني به درستي گفته بود:  

 “ كند. مي
و اينك نوبت رحمان بود كه از آزموني چنين خَستودني و خطير و   

اسـنـاد و        هنگام كه نخستين چاپ 1360شگفت برآيد. در سال 
درآمد همه ديدند كه پهلوان جوان ما بار ديگر تهمتـنـي    ها ديدگاه 

كرده و در برابر ارتش بهتان زنان و مشاطه گران حزب ستـيـز چـه      
جز جامـي  ” جانانه ايستاده است. او كه با فروتني عارفانه اش كتاب را  

دانست نوشت كه در كـتـاب هـزار         نمي  “  از چشمه و نَمي از باران
گنجاندن تمام وجوه چهل سال رزم و آفرينش [حزب]  ”اي او  صفحه 

اي از حيات مادي و معنوي جامعه از آن بركنار نبوده   كه هيچ عرصه
 و من؛ “انتظاري غيرواقعي است...

 من نه آنم كه دو سد نكته رنگين گويم 

 ادامه جغرافياي من همه تاريخ است ...
 همچو فرهاد يكي گويم و شيرين گويم

در سراسر تاريخ حزب تـوده ايـران     ” نوشت:  ها  اسناد و ديدگاه وي بر هامش 
كمتر رويكرد و دگرديسه نوآورانه و انقالبي و حتا به ندرت انـديشـه و بـارقـه اي           
روشنگر و راهگشا وجود دارد كه جامعه را به پيش برده باشد و نخستين بار تـوسـط     
حزب توده ايران عرضه نشده يا... فراورده تالش و پيكار پيگير آن نباشد. اين دعوي     

 “سترگي است اما گزافه نيست...
گونه هاشور   اي ايران به گويش رحمان هاتفي اين كوتاه سخن، تاريخ جنبش توده 

اينك تاريخ حزب توده ايران است كه سخن مي گويد. نـه بـا زبـان           ” خورده بود:  
 مورخان و تذكره نويسان كه با زبان بي شبهه عمل و انديشـه خـود. بـه گـفـتـه             

بگذار تاريخ خود لب بگشايد. اشباح گذشته بيش تر از راويان امروز كـه     ”   گزنفون: 
دستخوش مهر و كين اند از رازهاي گذشته آگاه اند. در اين نماي پـهـلـوانـي، روح        
واقعي تاريخ ميهن ما زبانه مي كشد. بي آشنايي با زيستنامه حزب توده ايران شناخت 

 10“ تاريخ معاصر ايران به سامان نمي رسد...
  

 “انقالب ناتمام تاريخ، اقتصادي است در پويه شدن”
 كارل ماركس

توانست بنشيند و براي انقالب آينده ساز فرانسه آموزه آفـريـنـي       بورژوا مي  ولتر
تـاريـخ، گـردآورنـد       ” كند. اما نگاه او به تاريخ، نگرشي پيشرو و ديالكتيكي نـبـود:       

 “(مجموعه اي) از جنايت ها، ناداني ها، و ناكامي هاي آدمي است!
از سكوي امروز بهتر ”رحمان هاتفي اما از زِيجي ديگر به رصد تاريخ برمي خاست: 

وي    11“  توان ديروز را ديد. بغرنجي هاي گذشته، اكنون معمايي حل شده است.   مي 
توان تاريخ را به وجود  گفت: مساله اين است كه چگونه مي  در جايگاه تاريخ نگار مي 

هاي تاريخ است. هميشه هستند و... خواهند بود آنهايي كه  آورد. مساله دانستن درس 
توان دروغ گفت اما تاريخ دروغ  به تاريخ مي ”و  12“ از تجربه تاريخ هيچ نياموخته اند.

 13“ نمي گويد...
 “هر اساسي كه نه بر راستي نهي، استوار نماند.”است كه  مرزبان نامهحق با 

به تاريخ نگاران و تذكره نويساني كه زنـجـيـره     –انقالب ناتمام  -او در كتاب 
وقـايـع   ” هاي تاريخي را از هم مي درند و خود را در اندازه يـك     درهم تنيده رخداده

تاريخ اقـتـصـاد در      ” افكنند آموخت كه به گفته كارل ماركس  فرو مي “ ژاژخا نويس
هاي آن بايد بستري را كاويد و پژوهيـد    و براي رمزگشايي از داده “ دست عمل است

بخشند و شخصيت مي دهند. نه! ما تاريخ     و ديد كه به پيشامدهاي تاريخي جان مي
انسان نمي دانيـم.  “  ناداني هاي” هاي بريده از هم و گردآورِند  ، برگولتررا به شيوه 

 بياموزيم كه گفت:  سيسروناز 
رحمان هاتفي كـتـاب   ” نخستين آيين تاريخ نگاري آن است كه نادرست نگوييم.  ” 

هاي سياسي و اقتصادي انقالب مشـروطـه    زمينه –ارجمند انقالب ناتمام 
به چاپ سپـرد.  ر. ه. اخگر    خورشيدي نوشت و با نام 50خود را در دهه  -ايرانِ 

اما دريغ كه با يورش ساواك به چاپخانه، همه نسخه هاي آن به جز يكي خـمـيـر      
وي بار ديگر بر آن شده بود كه آفرينه  ارزشمند خود را به گونه پـاورقـي در       شدند. 

كه شماري از هواداران حزب توده ايران آن را در نخستين سالهاي  ماهنامه آفتاب
به بند كشيده شد و ايـن  آفتاب  انقالب در مي آوردند به چاپ رساند كه اين بار نيز

به چاپ رساند و بدين گونه به  1380ماند و ماند تا حزب توده ايران آن را در مهرماه 
سه دهه انتظار پايان داد.  رفيق هاتفي اميدوار بود كه در پاره هاي واپسين كتاب، از  

زمينه هاي انقالب مشروطه فراتر بگذرد و به خود انقالب بپردازد كه دستـگـاه    پيش 
دوزخي واليت فقيه به او امان نداد و اين سداي رساي تاريخ را براي هميشه خاموش 
كرد. بدين گونه ميهن ما انساني تراز نو و دانشوري سترگ را براي هميشه از دسـت   

 داد.
 منتقدي از تبار بلينسكي 

رحمان هاتفي بر گستره نقد ديالكتيكي آفرينه هاي شيوانگارانه و هنري، بي هيـچ  
گفت و گو از بهترين ها بود. به ويژه كه در شناخت و شناسند و بركشيدن نبوغ هاي  

هايـي كـه      نهفته هنري، ژرف نگري و تيزهوشي شگفت گونه داشت. از ميان نمونه 
نخست بار آتش قلم وي بر سويه هاي تاريك كاراكتر هنري شان پرتو افكند يـكـي   

در بهار يك ” وار رحمان   بلينسكي بود كه نقد نقادانه و  اردشير محصص هم
ناگهان همچون آذرخشي در سياه شبان دهه هـاي چـهـل و        “  خيز  حاصل  بلوغ

تـاالر  از” ها را مات و مبهوت محصص كرد:      پنجاه خورشيدي تيراژه كشيد و چشم
راه درازي نيست... اما اردشير اين راه را [در انـدرون           گالري سيحونتا  قندريز

خويش] چند ساله پيمود نخستين جوانه هاي آن روز اينك به جنگلي انبوه بدل شده  
است. كودك با استعدادي كه در تاالر قندريز شوق زده و سرمست به سـيـاه مشـق       

تواند ابعاد وحشتناك دنيايي را كـه خـود         هايش خيره شده بود، حاال به سختي مي
ايجاد كننده آن است باز شناسد. در زير پوست آن كودك عاصي، غولي رشد كـرده     

خواهد جهان را در ميان مشت هايش بفشارد و با ناخن هايش تا اعماق  است كه مي
اي    در برابر خود دنياي ديوانه  تاالر قندريززمين و زمان را بكاود. كودك ناراحت  

هـاي        ديد كه گرفتار يك سوء تفاهم مدحش است. اين دنيا به فضاي خـواب      مي
پريشان و كابوسي بيشتر شباهت داشت. منطـق آن     
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منطقي بود. يك جور درهم ريختگي و ازهم پاشيدگي. دنيايي كه بوي پوسيدگي و   بي
داد در حال فروريختن و غرق شدن بود. اما به ظاهر همه چيز آن در جـاي      زوال مي

هـاي لـرزان و بـي           ها سايه خود قرار دشت. در اين دنياي نامطمئن و دروغگو، آدم 
 14“ كردند...  مفهومي بودند كه خودشان را تكذيب مي

شد همه آن نقد نقادانه را كه از قلمي بس عاشق و شورنده و شوريده  اي كاش مي 
شود كرد وقتي تهاراه و شيوايند ايـن      برتافته بود پشت سر هم مي آورديم. و چه مي 

جستار نه تكثير و بازآوري واژه به واژه آن نقد مردمي كه برتافتن تهمتني و دلـيـري     
هاي سرد و مه آگين آن سال ها   رحمان است كه در سكوت سربي و چندش آور سال

بر كاغذ كاهي روزنامه مي آورد.  در آن سال ها، كاريكاتورهاي اجتماعي و طرح هاي  
روزنـامـه   هـا هـمـچـون             در برخي رسانه اردشير محصص به شدت سياسي

توانايي جسور او را در دريدن نقاب هيوالهـا و    ” آمد و كمتر كسي   در مي اطالعات
و اين “  او در رسوا كردن چقدر بي رحم است. ” مي شناخت و در مي يافت كه “  ها  آدم

سياستـمـداران   ” تنها رحمان بود كه سكوت سربي سالها را درهم شكست و گفت: اي  
خرده بورژواهاي ” شود. اي   بادتان خالي مي  “ پرابهت بادكنكي كه به يك نوك سوزن

“ هـاي  ديوانه ” شويد. اي   مي  “  فربه و شكم پاره كه در شكم و زير شكم تان خالصه
چون يـك  ” اينك اين هنرمند مردمي ما اردشير است كه »!  دارالمجانين«گريخته از 

باستان شناس، اعماق جان و روان مردم دور و برش را مي كاود و از زير آوار گوشـت  
بـيـن       كشد و زير ذره و استخوان و خون، شخصيت حقيقي و پنهان آنها را بيرون مي

  15“ برد. طنز هوشيار و زيرك خود مي 
اما رحمان عاشق بود و پرواي زندان و زنجير و تازيانه را نداشت. اي كاش آنها كـه   

اند همتي بدرقه راه كنند و نـوشـتـه      تر بوده به شخصيت شيوا و استوره اي او نزديك 
ها بيرون آورند و زمينه را بر چـاپ گـرد آورنـد            هاي رحمان را از البه الي رسانه 

هاي مطبوعاتي وي هموار سازند. به ويژه كه پهلوان دانشور ما گويا    (مجموعه) نوشته  
 مـروز ا   صبـح كار رسانه اي خود را با نوشتن داستانهاي جانانه در روزنامه قديمي   

(سالهاي آغازين دهه چهل به اين سو) آغازيده بود كه جا دارد اين داستـانـهـا نـيـز          
 گردآوري و در دفتري جداگانه شيرازه شوند.

 
 ديدار با آرش

رحمان بود: نقدي راه گشايـانـه در شـنـاخـت            ديدار با آرشسال  1360سال 
. او اين بار نيز با واژگان آتشـيـن      سياوش كسرايي آرش كمان گير ديالكتيكي

آدامـس  ” با ويژگـي    “  هاي  رنگين نامه” خود به هماورد منتقداني برخاسته بود كه در 
و بـه مـثـابـه         ”  گذشته“  آرش را به گناه پيوند با” زدند و   پرسه مي“  هاي آمريكايي

كردند. رحمان آمده بود كه به گفته خـود    تحقير مي “  بازمانده اي از يك نژاد منقرض
مس را به جاي طال سكه مـي    ” رنگين نامه نويس و غوغاساالراني را كه “  منتقدان” 
گونه را به جـاي خـود      ، فستيوال نشين ها، جشن هنرباف ها و وازدگاني از اين “ زدند 

شاعران بزرگ، در عين حال برترين مورخان زمانه انـد و    ” بنشاند. آخر مگر نه اينكه  
 16“ شوند، شاعران آغاز مي كنند؟ آنجا كه تاريخ نويسان متوقف مي

اما نه فقط »ديد  شاعر تاريخ را مي  آرش كمان گير رحمان اما در چهره سراينده
تاريخي كه روي داده است كه شاعر آن تاريخي كه بايد روي دهد... اين است نيرويي 

گونه كه بـايـد     گونه كه هست و آن  كه در تالقي واقعيت با آرزو، در تالقي تاريخ، آن
 شود.  باشد آزاد مي 

ديـد و مـي             مي  –زميني و سرزميني   –دو گونه انسانِ  كسراييوي در شعر 
كشد و بـر       بر مي  “  عين همان جوهري است كه شعر كسرايي را... ”دانست كه اين  

آرش    فرازه هاي استوره اي اپيك و حماسه مي نشاند. رفيق هاتفي اما در چـهـره     
بـرده  ” او     :“ كه طبيعت را به تاريخ مبدل كرده است” نيرويي را يافته بود  شيوا تير

اي است كه نسل در نسل فروخته شده. دهقاني است كه برده داغ خورده و حراج شده 
را در زير پوست خود پناه داده و كارگري است كه هر صبح، چون يك برده نوين در   

آيد كه رنج مردم را با قلب  كارخانه فروخته شده او از تبار رنج و كار است و از او برمي 
 “رنج ديده خود عوض كند.

را مـي ديـد:          خسرو روزبهاو در سيماي آرش كمان ابرو پرومته هم روزگار ما 
مگر نه اينكه كسرايي منظومه آرش را با الهام از خاطره پهلوانيِ روزبه سـروده؟ و      ” 

مگر نه اينكه آرش باستاني در شبح آرش معاصر به مالقات فرزندان خود كه در كوره 
رود و   شوند تا از آنها براي ميدان هاي فردا پيكره بسازند مي شكنجه گاهها ذوب مي 

گونه را     و سرانجام آرش جوان ما دفتر نقدي از اين 17“  گذارد؟ دست در دستشان مي
قشوني كه در پساپشت فـرمـانـده     “  اينك ما، قشوني از آرش...   ” بندد:    چنين فرو مي

استوره اي و بلند باالي خود خسرو روزبه با رزم افزار شعر و شناخت و شعور به ستيـز  
 رود . با امپراتوري سرمايه مي 
 اكتبر و ضد اكتبر 

وار خود كه  بلينسكينگاه ژرف و نگران استوره  روزگار رنج آزماي ما با كاوندگي 
هاي پيرامونش را از كُنه و از سرشت آنها مي پوييد و مي پژوهيـد، و      روندها و پديده

نيز تيزنگري نقادانه وي، همچون تازيانه هاي تازنده بر پيكر آموزه ها و آورنـدهـاي     

آمد و با هر ضربه خود گوهر مينوي دانش و    كژآيند زمانه فرود مي  ادامه جغرافياي من همه تاريخ است ...
شناخت را از دل خاراسنگ هاي دروغ و بهتان و كژ انديشي بيـرون  

 داد.  كشيد و مي آخت وتراش مي  مي
رحمان در پلميك ها و در گفتارهاي حقيقت جويانه و نـيـز در         
شاهكارهايي كه از قلم شوريده وش و شيواي او برمي تـافـت بـه      
راستي كه نمونه وار و اندك ياب بود و كمتر كسي به گرد او مـي      

خورشيدي توانسته بود كژروي هـاي   50رسيد. اگر در سالهاي دهه   
نشان دهـد، در       خسرو گلسرخيرزم چريكي جدا از توده را به 

روزنـامـه   سالهاي اين سوي انقالب نيز با نقدهاي جانانه اش در 
توانست چشم انبوهي از فرزندان خلق را كه دل در گرو رزم  مردم

چريكي بسته و راه خود را از توده مردم جدا كرده بودند بـه چشـم     
حقيقت باز كند.  در نقدهايي كه بر آموزه هـاي خـام دسـتـانـه             

نوشت، پژوهندگان حقيقت با برهانـي   مائوايستي و تروتسكيستي مي
شدند كه ذهن و زبانشان  چنان پوالدين و انديشه شكن رو به رو مي

خواه ناخواه از فاكت گزيني هاي خرده بورژوايي و دهان پركن تهي 
در    1360شد. در نقدهاي تئوريك حيدر مهرگان كه در امرداد    مي

گونـه كـه       بازآوري شدند تاريخ نه از آن اكتبر و ضد اكتبر جزوه
پسندند كه از ديدرسي واقـعـي گـروانـه         راست باوران چپ نما مي

 هاشور خورده بود. 
درك دوران از ديدگاه لنـيـنـيـسـم و        رحمان در جستار 

شوريده نشان دادن دوران كنوني و   ” به درستي نوشت:   مائوايسم
هاي آن، دستاورد چپ روها و چپ نماهاي ما نيست.  تحريف ويژگي

در اين عرصه مائوايسم پيش كسوت و بنيادگذار است. در كنار همه  
آثار و ثمرات فاجعه آميز مائوايسم و شبه تئوري هايش، يكي نـيـز     
درهم و برهم كردن مفهوم دوران و تنزل آن به سطح بازيچـه اي    
براي اغراض سياسي خاص بود. مائوايست ها در آستانـه دومـيـن       
انشعاب بزرگ در جنبش كارگري و كمونيستي جهان تغيير دلخواه و 
متناقضي را به جاي محتوي عيني دوران گذاشتند تا بـراي ارتـداد     

دوران ما عبارت اسـت از    ” آنها مي گفتند:   “  خود محملي بتراشند...
دوران امپرياليسم، دوران انـقـالب پـرولـتـري، دوران پـيـروزي              

اين تعريف كـه...      ” رحمان مي افزايد:   18“  سوسياليسم و كمونيسم. 
واقـع     مختصات دو عصر را در يك عصر ادغام كـرده اسـت، در        

هجومي بود عليه جنبش كارگري و كمونيستي. طغياني بود عـلـيـه     
مصوبه هاي اين جنبش كه در بيانيه احزاب برادر در كنفرانس هاي 

محتواي اصلي دوران مـا    ” داشت:   مسكو اشعار مي  1960و  1957
كه از انقالب كبير سوسياليستي اكتبر آغاز شده عبارت است از گذار 

 19“ از سرمايه داري به سوسياليسم.
در جستارهاي چهارگانه خود مات شدگان و   “  اكتبر و ضد اكتبر” 

آزمونگاه آموزه ها و     به“  كليد درك دوران” ناباوران وادي چپ را با 
ها و   برد و از ميان انبوه واژه تئوري هاي رنگ و وارنگ تاريخي مي 

هاي تلنبار شده در آن، گوهرِ تراش خورده سوسـيـالـيـسـم        انديشه
 كشيد و در دستشان مي گذاشت.  علمي را بيرون مي 

 
 از تك نگاري تا اپيكوگرافي ”

 رسد  آن جا كه زندگي به معدن معني مي 
 “مرگ، كالم آخر نيست

 مهرگان
بـا     حيدر مهـرگـان  دامنه تك نگاري هاي حماسي و مردمي 

همه� پراكندگي تاريخي شان بلند كرانه است و گستره منـد. ايـن      
سرودي كه از فراز شكنجـه   اوست كه نخست بار در حماسـه 

از كرانه هاي كوتاه زيست نامه نويسي فراتر گذشـت  گاه گذشت 
و به سرايش غزل واره اي حماسي برخاست و از اين نيز فراتـر، در    

به سـيـر و      هوشنگ تيزابياندرون جان و انديشه انوشاي زمانه 
سلوكي روانكاوانه پرداخت و رمز و رازهاي شخصيت شگرف وي را 
پژواك كرد.  آن همه تك نگاري شعرگونه كه همچـون گـنـجـي        
گزاف و بازيافته از كُنه و از سرشت شخصيت تيزابي برتافته بود امـا  
خود سرگذشت سالها بعد كسي بود كه از مرزهاي افسانه و استـوره  

دژخيمان، شش سـاعـت مـتـوالـي        ” نيز فرسنگ ها فراتر گذشت:  
هوشنگ را لگدمال كردند. روي زخم هاي پايش دوباره تـازيـانـه       
كشيدند. كفل ها و مردي اش را با سيگار سوزاندند و وقتي از هوش 

 “رفت دوباره به هوشش آوردند و كار را از سر گرفتند...
هاتفي در اين تك گويي دروني و پيش نگرانه زيـريـن گـويـي       

سرگذشت خود را پيش خواني كرده 
 12ادامه در صفحه است. سرگذشتي كه در واپسـيـن        
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جـوشـد:     دمان هستي تيزابي از زبان خموش و پرغوغاي هوشنگ برمي
، “ خواهم اين طلسم را در مشت داشته باشـم.    نامت را به من بگو. مي ” 
خواهـي؟    ام... كدام نامم را مي     ام و باز متولد شده من هزارها بار مرده ” 

اند،   در پشت هريك از نامهاي من، سرهاي از بدن جدا شده مناره شده
اند. من  تن هاي در آتش سوخته و پيكرهاي به دار آويخته صف كشيده 

ترين دروغ تاريخ را ساختند من بـه     ي دروغينم كه از من بزرگ برديا
كه فرياد زدم هـمـه        مزدكمچهره اشرافيت آدم خوار تف كردم. من  

كه پانسد (پانصد) هزار    صاحب الزنجمگرسنه ها بايد سير شوند. من  
هاي سپند ايسـتـادم... مـن             كه بر قله بابكمبرده را... شوراندم... من     

جرقه زدم و در آبـهـاي ارس      ميرخيزكه از لوله تفنگ هاي استارم 
ام    روزبهباري از نان آمدم... من     كه با كوله  حيدرممنتشر شدم. من  

آيد. من نامهاي بي شمار دارم كـه    كه از هر زخمم سدايي (صدايي) مي  
هر يك از آنها سنگ گور شريف ترين مردم اسـت. آيـا هـنـوز مـرا             

 “ شناسي؟ نمي
و به راستي كيست و در سوداي كدام جادو است كه اين همه نـام را    

 نشناسد؟ كي است؟ –هاتفي  رحمان –در ملودي تنها يك نام 
 

 حماسه گلسرخي
 اي سرو سر فراز!

 اين رسم تو است كه ايستاده بميري
 خسرو گلسرخي

زمزمه كردن، فرياد كشيدن، توفان برانگيختن و از بودن و سـرودن      
گويند دشـوار     درفشي از آذرخش و تيراژه برافراشتن چندان هم كه مي 

نيست، اما هنگام كه دماوند تلنبار شده بغض تاريخي تو دارد سينه ات   
خواهي بر آن همه احسـاس انسـانـي         كوبد و مي فشارد و مي   را مي

چيره شوي و برهانمند و بهنجار بگويي، به راستي كه دشوار اسـت، و      
روي تا تراژدي و حماسـه را     دشوارتر از اين همه هنگامي است كه مي 

درهم آميزي و مي كوشي از ميان اروندرود اشك ها و مويه هايت مغـز  
 نغز حماسه و اپيك را بازگشايي و بر دايره ميناي داوري در اندازي. 

حيدر مهرگان نه تنها با زيست نامه رفيق سالهاي نوجواني بـه بـعـد      
چنين كرد كه حماسـه زنـدگـي و رزم            –هوشنگ تيزابي   –خود 

-   روزنامه كيهاندوست و همكار خود را در   –خسرو گلسرخي 
نيز با هق هق گريه سرود. و مگر نه اين كه كمونيست برجسته جـهـان    

با چشمي خون گرفته مي خنـدانـد و بـا          –  چارلز چاپلين  –سينما 
در خرد بسيـار، انـدوه     ” چشمي ديگر مي گرياند. سخن انجيل است كه 

رود    به سراغ شاعري مي    حماسه گلسرخيهاتفي در “  بسيار است
كه جهاني بزرگتر را مي پژوهيد اما از همه اين جهان هيچ چيـز بـراي     

خواست. يكي در هواي رزم چريكي جدا از توده (گلسرخي) و       خود نمي 
اي به پيشاهنگي حـزب طـبـقـه كـارگـر            ديگري رهرو هماورد توده 

بزرگ در رمزگشايي از شور انقـالبـي    لنين(مهرگان) و مگر نه اين كه   
قرباني كردن يـك    ”چريك هاي روسيه (اس ارها و ديگران) گفته بود: 

انقالبي براي آنكه پست سرشتي برود و پست نهادي ديگر جاي او را     
گفت و شنود انقالبي اين هر دو امـا از دو         “  بگيرد خردمندانه نيست

شود و سرانجام در كانون بهنـجـار و       دامنه گونه گون سياسي آغاز مي
رسد. چنين است نبوغ نمونه وار رحمان   اي به هم مي  مردمي رزم توده 

 هاتفي در سخن وري و پلميك سياسي. 
از افشاگري سياسي هـمـچـون       گلسرخي وي در پاسخ به پرسش

قدر گفتـه    مبرم ترين وظيفه براي يك مبارز خلق سخن گفته بود. و آن 
از ناباوري به يقـيـن رسـيـده        گلسرخيبود و شنيده بود كه سرانجام 

يك مشت جوجه انقالبي روشن فكر مي خواهند پـا جـاي     ” وگفته بود: 
بگذارند و به خيال خودشان با آتش بازي و سداي ترقه مردم  چه گوارا

اما اينها خودشان بيشتر احتياج دارنـد كـه يـكـي           ” و  “  را بيدار كنند. 
 20“ بيدارشان كند.

يكبار هم مشت هاي گره كرده اش را به ورشـكـسـتـگـان         خسرو
  21“ از كتيرايي و روزبه بياموزيم.”سياسي زندان نشان داده و گفته بود: 

و اندكي پس از    سيامكرا با نام  حماسه گلسرخيهاتفي جزوه 
) نوشت و در    1352بهمن  28( دانشيان   كرامتشهادت گلسرخي و 

 همان سالها به شيوه چاپ زيراكسي و زيرزميني به ميان مردم برد.
 

 واپسين غروب تهمتن

 ادامه جغرافياي من همه تاريخ است ...
زمزمه هاي زندان، هم راه با هرم دوزخي تيرماه، آورندي تازه را سـلـول بـه      

جالد از شكنجه گران رحمان بـه سـخـتـي          الجورديبرد:   سلول با خود مي 
ها را    او بايد هرچه زودتر دهان باز كند. ما در اينجا سنگ  ” برآشفته و گفته بود:  
 “ايم چه رسد به مشتي پوست و استخوان!  هم به صدا در آورده

آن روز از سايه روشن بامداد تا پاسي از غروب، شكنجه گران يكي از پـس      
ديگري به جان تهمتن نستوه ما افتاده و كوشيده بودند دهان او را نيز همچـون  
برخي وازده ها و درهم شكسته ها بگشايند. سترگ مرد جوان ما اما هـمـچـون     

 هيچ نگفته بود.  فرخي لب دوخته
دشنام پشت دشنام بود كه از گند چاله دهان شكنجه گران فرو ريخته بـود و    
هواي گرم و تنش آلود زير هشت را به گند كشيده بود. شكنجه گرها با كابل و    
مشت و لگد پهلوها و سينه رحمان را كوبيده بودند. چهره اش چنان خونـيـن و      

 درهم شكسته بود كه حتا آينه هم او را نمي شناخت. 
رحمان كف به دهان آورده بود و خون قي كرده بود. با لگدي ديـگـر، انـدام       
درهم تنيده اش تابي خورده بود و چرخيده بود و رو به ديوار افتاده بود. از ميـان   

 هاي نيمه بازش ديوار پيش رو را ديده بود كه ازهم شكافته بود.  چشم 
نخست خسرو روزبه را ديده بود كه با چهره جذاب و مردانه اش پا در سـلـول   

را  به سوي حزبگذاشته بود و سپس هوشنگ تيزابي را كه تازه ترين شماره 
هاي استوره زمانه را  و اشك شوق چشم.به نزد رفيق قديمي خود دراز كرده بود! 

 .پوشانده بود
لگدي ديگر بر پهلوي تهمتن فرود آمده بود. اما او كه ديگر دردي را برنـمـي    

كرد، لبخندي به زيبايي همـه گـلـهـاي         تافت. او كه ديگر چيزي را حس نمي 
بهاري بر لبش شكفته بود. بازجو رو به شكنجه گر فرياد كشـيـده بـود: چـرا             
گذاشتي بميرد! چرا او را كشتي؟ او كه حتا يك كلمه هم حرف نزده بود. حـتـا       
يك نفر را هم لو نداده بود! چرا گذاشتي بميرد احمق! و رحمان هم چنان لبخند   
زده بود. لبخند تكاوري كه از هماورد با دشمني نيرنگ پيشه و سرسخت سربلند  

 بر آمده بود. او با مرگ و جاودانگي خود پشت دشمن را به خاك كشيده بود.
شكنجه گران و بازجوها عربده كشيده و هم ديگر را به دشنام بسته بودند. از    
ميانشان، يكي با چهره اي كريه تر از هزار كفتار با تفاله هاي درهم تنيده ريشي 
سياه و انبوه، با كابل بر پيكر آرميده استوره كوبيده بود. اما نيم سدايي هم از او    

گيـوم   در نيامده بود. كفتار كابل به دست گويي همان سلطاني بود كه به گفته 
نفخي متعفن رها كرده بود... با جراحت ها و غده هاي چركيـن،     ” شاعر آپولينر 

 22...“ با پوزه خوك و 
بازجوها همچون جانوران درنده عربده كشيده بودند و كفتار كابل به دست باز 
هم زوزه كشيده بود و پيكر بي جان تهمتن را به تازيانه بسته بود. آنها به مـرده   

زدند و از كالبد بي جانشان مي ترسيدند. آنها به مرده ها هـم       ها هم تازيانه مي
 كردند.  شليك مي

در واپسين غروب تهمتن، در زير هشت، جز چند شكنجه گر و بازجو و سطـل  
كس نمانده بود. واپسين غروب انسان تـراز نـو        هاي پر از باندهاي خونين هيچ 

 به پايان رسيده بود. رفيق رحمان هاتفيروزگار ما 
 

 پي نوشت
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 ماهي از سر گَنده گردد ني ز دم
 اگر زباغِ رعيت ملك خورد سيبي       

 بر آورند غالمانِ او درخت از بيخ
 

شايد در تاريخِ مجلس هاي فرمايشيِ معمول در كشورما، به ندرت مشـاهـده     
شود كه اين نهاد به اصطالح قانون گذار و ناظر، مانند مجلس كنوني به دسـت    
خود مصوبه هايي را مستقيما برخالف وظايف بديهي اش در قبال مردم تصويـب  
كند، و از خود عمال سلب مسئوليت كند. مجلس شوراي اسالميِ بي خاصيـت و    
دست نشانده، به همراه رئيس بر گمارده آن: الريجاني، از يك سال پيش قوانيني  
را به تصويب رسانده است كه اساسا هر گونه تحقيق و تفحص از نهاد هاي زيـر  

و ديگر نهاد ها منع مي كند. البته نهاد هـاي  “ خانه ملت”نظر رهبري را از طرف 
زير نظر رهبري بي شمارند، و آن طوري كه علي خامنه اي در يكي از آخـريـن     
سخنراني هايش به دفاع و تشريح نقش واليت مطلقه فقيه يادآوري كرد، قـدرت  

تمام عرصه ها را شامل مي شود. نگاهي گذرا به درجه  “  نماينده خدا” مطلق اين 
نفوذ ولي وفقيه و بيت او بر نهاد ها و نقطه هاي تمركز سرمايـه هـاي كـالن،        
نشان مي دهد كه نحوه اداره آن ها سنگ بنا وسر نخ بسياري از مورد هاي فساد 

 اقتصادي و وغارت گري هاي بي حساب و كتاب در كشورمان است. 
نهادهاي اقتصادي يي مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، كميته امداد، سـتـاد   
فرمان هشت ماده اي امام، آستان قدس رضوي وشركت هاي مالي متعدد آن، از 
جمله مركزهاي سرمايه هايي اند كه بيت ولي فقيه و بوروكراسي فاسد در آن ها 

سياسي اين بوركراسي فاسـد    –النه كرده اند. روند شكل گيري تسلط اقتصادي  
، نمونه بارزي ست كه مشابه آن را در ديگر ارگان هاي زير “بنياد مستعضفان”در 

نظارت ولي فقيه مي توان ديد. هسته اصلي ومركزي اين بنياد، كه به دستور آيت 
سابق است كه بعـداً مـلـحـقـات         ”بنياد پهلوي“اهللا خميني تشكيل شد، همان 

ديگري به آن اضافه شد. يكي از اولين مديران اين بنياد، محسن رفيق دوسـت     
بود كه در اوايل انقالب مظنون به قتل چند تن از رهبران تركمن بود. بـرادر او،     
مرتضي رفيق دوست، اولين اختالس بزرگ صد و بيست ميليارد تومانـي را در      
بانك صادرات كليد زد، و پس از گذراندن مدتي در زندان، مورد عفو خامنـه اي    

، محمد فروزنده، از فرماندهان سابق “ بنياد مستعضفان“قرار گرفت. رئيس كنوني  
سپاه پاسداران است. او مدتي پيش اعالم كرده بود كه، بنياد قصد دارد بعضي از    
مراكز اقتصادي ضرر دهنده آن را به فروش رساند ودر زمينه هاي پر سود فعاليت 

هيچ گاه بيالن و آماري از فعاليت هاي خود منتشر نمي  “ بنياد مستعضفان“كند.  
كند، و مشخص نيست كه سرمايه در گردش آن چقـدر اسـت، درحـالـي كـه            
گردانندگان اين بنياد آن را يكي از غول هاي اقتصادي خاور ميانه اعالم كـرده    

، كه در سال گذشـتـه از     “ بنياد مستعضفان“اند. فهرست موسسه هاي متعلق به  
نفت بهران  -سوي رسانه ها منتشر شد، به قرار زير است: آزاد راه تهران شمال  

ايران   –عمران ومسكن خوزستان  -چيني ايران  –سينا كاشي   –گوشت ايران  -
زمزم ايـران      –دوغ آبعلي  –بهنوش ايران   -ايران چوب  –چوب شمال  –تاير 

قند   –قند قزوين   –قند شازند   –مشتمل بر سيزده كار خانه بزرگ نوشابه سازي 
در حوزه اكتشفات نـفـت وحـفـاري:         –انرژي گستر پارس   –شيروان واصفهان 

در زمينه مسكن و برج سـازي:   -صنايع برق وانرژي صبا  -تات نفت  -پتروخزر
سامان ايران، و جـز        –شهر قدس   –ونك پارك   –مهستان   –آتي ساز تهران 

بـنـيـاد      –راه آهن شرقـي      –حمل ونقل: كشتيراني بنياد مستعضفان   -اين ها 
بـانـك      -موسسه تجارت ايران   –سالن سينما وتعدادي بيمارستان  90 -بارانداز

هتل هـاي كـوثـر          –هتل استقالل تهران   –هتل آزادي تهران   –وبيمه سينا 
هتل عالي قاپو. اين فهرست نمودار سـرمـايـه          –تهران واصفهان و صفائيه يزد 

كالن زير دست علي خامنه اي و بيت او است كه بدون پاسخ گويي در چـنـد و     
نيـز دررژيـم      “بنياد پهلوي“چون آن به مردم، اداره مي شوند. البته فعاليت هاي 

نـيـز بـدون       “ بنياد پهـلـوي  “گذشته يكي از پايه هاي نفوذ اقتصادي دربار بود.  
كوچك ترين الزامي به پاسخ گويي، وسيله يي بود درراستاي رشوه دادن، فـاسـد   
سازي و خريدن افراد وشخصيت هاي اجتماعي وپرورش مداحـان و مـواجـب        
بگيران. با در نظر داشتن زمينه تاريخي و نحوه تمركز سرمايه هـاي كـالن در        
كشورمان، وجود اختالس ها و دزدي هاي با رقم هاي نجومي در بانـك هـاي     
رژيم واليي تعجب آور نيست. هر دو رژيم استبدادي ايران منشأ تـرويـج فسـاد       
مادي ساختاري، و مشوق فعاليت هاي انگلي بدون ارزش افزايي، و جايگـزيـنـي    
روابط با ضوابط، بوده اند. اين فرايند ضد اجتماعي در هردو رژيم از باال به پايين  

بود وهست و به نوبه خود در سطح اقتصاد خُرد و روابط اجتماعي، تاثير 
بسيار منفي يي داشت و دارد. حس عدم اعتماد به هـر كـس و هـر           
چيزي، ايجاد ذهنيت قانون گريزي و ثروت اندوزي در كوتاه مدت و به 
هر طريق و وسيله، از جمله پيامدهاي فساد ساختاري برآمده از درون     
اين دو رژيم بوده است. اين روند فاسد سازي شئون مادي جامعـه در     
چارچوب رژيم واليي با تمركز دائمي سرمايه هاي كالن انگـلـي، بـه      
موازات سوء استفاده بي شرمانه روبناي سياسي از باورهاي مذهبي توده 

 ها، تا كنون در ابعاد گوناگون شدت پيدا كرده است. 
خامنه اي و بورژوازي بوروكراتيك بغايت فاسد بيت رهبري و دولـت  
كودتايي احمدي نژاد، در رقابت با يگديگر، خود را پاك دست تـريـن     
شخصيت و دولت تاريخ ايران جا مي زنند. درحالي كه از پچ پچ تـوي     
صف نانوايي تا صحبت هاي درگوشي دراتوبوس و تاكسي، همه جا در 
بين قشرهاي اجتماعي گونه گون، اين گونه  تُرَهات و خود ستايي هـا  
تنها مايه تمسخر و نفرت اكثريت مردم است. البته اين تمسخر نـفـرت    
آلود، خنده تلخ وگزنده اي است كه سرانجام به خشمي بـنـيـان كـن       
تبديل خواهد شد، از نوع خشم كارگر و كارمندي كه ماه ها حقوق خود 
را دريافت نمي كند، خشم ميليون ها جوان بيكار و انبوه تحصيل كرده 
هايي كه هيچ گونه روشنايي در افق آينده خود نمي بينند، خشم زنـان  
ومردان جواني كه براي دريافت يك ميليون تومان وام ازدواج ازايـن      
بانك به آن بانك آواره وسراسيمه مراجعه مي كنند وبايد دو كـارمـنـد    
دولتي را بيابند و به عنوان ضامن خود معرفي كنند. مردم به  خـوبـي      

ميليارد توماني با  3000تشخيص داده اند كه چگونه اختالس اعتباريِ 
پشتيباني باالترين مقامات دولتي انجام شده است. مردم مي بينند كـه    

قانون اساسي بـا     44در چارچوب برنامه خصوصي سازي و تغيير اصل 
يي مـانـنـد امـيـر           ”كار آفريني“چگونه  قهرمانان “  رهبر” پشتيباني 

منصورآريا و شركت هاي زير نظارت سپاه، به آساني با كسـب وام از      
بانك هاي دولتي مي توانند كارخانه ها و اموال عمومي متعلق به مردم 
را به سهولت و با بهايي ارزان بخرند. مردم تبليغات كر كننده رژيم در    

در    ”صندوق بين الملـلـي پـول     “باره گزارش تحسين آميز خرداد ماه 
پشتيباني از برنامه اقتصاديِ رياضتيِ دولت كودتا و حمايت بـي دريـغ     

از خصوصي سازي ها را به ياد دارند. اين همان گزارشي “ صندوق“اين 
است كه آگاهانه و به منظور تطهير فساد سرمايـه هـاي مـالـي در           

ايران با داشتن بخش بانكداري نسبتاً قوي  “كشورمان متذكر مي شود: 
جهان را  مالي اسالميو بازارهاي مالي درحال رشد، بزرگترين بخش 

 ”در اختيار دارد.
يكي از دليل هاي نزاع جناح هاي حكومتي، وجود جرگه سـاالرانـي  

(اوليگارشي يي) است كه به بركت دولت احمدي نژاد  وبه يمن درآمـد    
هاي عظيم نفت، سريعاً به طيف ممتاز و پر قدرت سرمايه داران اداري

(بوروكراتيك) تبد يل شده اند، و ديگر  جناح هاي حكومـتـي را بـه          
مبارزه مي طلبند. آن ها در كنار قدرت و تسلط اقتصادي انـحـصـاري     
خود، حاال با حزب سازي وايجاد جريان هاي سياسي در پي توسعـه و    
تثبيت قدرت سياسي خودند. اين روند معمول تمركز و تثبيت سرمـايـه    
هاي خصوصي غول پيكر است، كه در كشور ما نيز به موازات دسـت    
اندازي به اموال عمومي از راه خصوصي سازي (با دسـت آويـز كـار         
آفريني، و انواع و اقسام شارالتانيسم اقتصادي) به يك جنـگ قـدرت      
تمام عيار در روبناي سياسي كشور دامن مي زنند. رشوه دادن و رشـوه   
گرفتن، فساد اقتصادي، اختالس ها و افشاء شدن هاي نوبتي آن ها، از 
ابزار رايج در رقابت و جنگ قدرت بين طبقات و قشر هاي فوقاني نظام 

خرافي، و دعـوت بـه       –سرمايه داري است. خدعه گري هاي مذهبي  
پاك دامني و بحث هاي ذهني در باره معنويات، رنگ و لعاب محـلـي   

 سياسي در رژيم واليي است. -مرسوم اين مبارزه اقتصادي 
اكثريت مردم كشور ما بر پايه اسناد و تجربه زندگي به خوبي مـي     

دانند كه كنسرسيوم ها و موسسه هاي  اقتصادي وابستـه بـه سـپـاه         
پاسداران پشت دامن ولي فقيه و به نام حفاظت از اسالم با كمك دولت 
كودتا كشورمان را غارت مي كنند. اين ها نهاد هايي اند كه در پشـت     
آن ها  سركوب عريان، آدم كشي، آدم دزدي، تجاوز به عنف و شكنجه 

اقتصادي عمل مي كند. هميـن     –به عنوان خط دفاع از قدرت سياسي 
طورمردم به نقش مخرب كالن سرمايه داري تجاري و عملكرد انگلي 

آن در به تباهي كشاندن توليد ملي بـه  
 8ادامه در صفحه خوبي واقفند. نمايندگان اين بـورژوازي   
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خواه چپ امضا كننده زير، نـگـرانـي     هاي كمونيست، كارگري و ترقي ما حزب
خود را نسبت به رخدادهاي ايران، و بحران سياسي و اقتصادي يي كه كشور را   

 كنيم: آورد، اعالم مي در بر گرفته است و به مردم ايران گزند جدي وارد مي
ها در مقياس گسترده از كاالهاي اساسي، سوخت و    ما نسبت به حذف يارانه

آور  ها و باال رفتن سـرسـام   ، كه افزايش قيمت2009هاي انرژي در نوامبر  حامل
سازي گستـرده و     كنيم. خصوصي  نرخ تورم را سبب شده است، ابراز نگراني مي

هاي بخش دولتي و در پيش گرفتن سياست درهاي  ها و بنگاه جانبه شركت همه
پاشيدگـي اقـتـصـاد        باز از سوي دولت در زمينه واردات، موجب ويراني و ازهم 

درصد است، و بيشتر از  5/ 14كشور شده است. طبق آمار رسمي، ميزان بيكاري  
 كنند. درصد مردم كشور زير خط فقر زندگي مي 20

ما به شدت نگران اين امر هستيم كه رژيم ايران براي مقابله با نـيـروهـاي      
اش  مخالف، همچنان به دستگيري، حبس و شكنجه كردن مخالفان سـيـاسـي     

خواه و مستقل، از جملـه   دهد. فعاليت همه نيروهاي سياسي چپ، ترقي  ادامه مي
حزب توده ايران، ممنوع و غيرقانوني اعالم و هرگونه فعاليت آن ها بـه شـدت     

كنند و رهبـران   هاي صنفي را منحل مي محدود شده است. سنديكاها و اتحاديه 
 كنند. دهند و بازداشت مي آن ها را تحت پيگرد قرار مي

هاي نسنجيده و نابخردانه آن،    واكنش رژيم در برابر هرگونه انتقاد از سياست
چيزي نبوده است جز تحميل يك فضاي ترس و وحشت در كشور. رژيم بـراي   

، بيشتـر  2011ايجاد ترس، متوسل به اعدام شده است. در شش ماهه اول سال  
وسطـايـي در       اند. بسياري از اين اعدام ها به شيوه قرون  تن اعدام شده 500از 

 مأل عام اجرا شده است.
هاي سركوب گرانه نسبت به جنبش مردمي در ايران را مـحـكـوم         ما اقدام

كنيم. ما همبستگي قاطع خود را با فعاالن سنديكايي، زحمتكـشـان، زنـان،        مي
خواه و دموكراتيك ايـران كـه در راه حـقـوق              جوانان و همه نيروهاي ترقي

دموكراتيك و بشر، عدالت اجتماعي و اقتصادي، صلح و دموكـراسـي مـبـارزه       
 كنيم. كنند، اعالم مي مي

ما خواهان آزادي بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي هستيم. ما هرگونـه   
 كنيم. شكنجه بدني و رواني زندانيان سياسي را محكوم مي

هاي امپرياليستي و متحدان آن ها را در  در عين حال، ما هرگونه دخالت دولت
را بـه  “  خاورميانه بزرگ” هاي خود براي ايجاد يك  ايران، كه تالش دارند نقشه

 كنيم. پيش ببرند، محكوم مي
گيري آينـده كشـور، و        گيري در مورد سرنوشت و سمت به اعتقاد ما، تصميم

 دستيابي به صلح، دموكراسي و پيشرفت، فقط حق خود مردم ايران است.
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 پيام تبريك حزب كمونيست سودان
 رفقاي كميته مركزي حزب توده ايران،

تريـن   كميته مركزي، و اعضاي حزب كمونيست سودان، بدين وسيله گرم
ميـن  هفتادهاي خود را به مناسبت  ترين تبريك درودهاي رفيقانه و صميمانه

سالگرد بنيادگذاري حزب شما، به رفقا و اعضا و دوستان عزيز حـزب تـوده     
ما در حزب كمونيست سودان از سهمي كه حزب شما  كنند.  ايران تقديم مي

در مبارزه مردم ايران براي دستيابي به دموكراسي و عدالت اجتماعي داشتـه  
سال مـوجـوديـت     هفتادخوبي آگاهيم. حزب توده ايران طي   است و دارد، به

خود در خط مقدم پيكار مردم ايران، سرمشق و نمونه يك سازمان پيكارجـو  
اي در موفقيت و  بوده است. حزب شما سهم ارزش مند، بسزا، و تعيين كننده 

دستاوردهاي مردم ايران و خاورميانه داشته است. حاصل مبارزه شجاعانه و    
باكانه حزب شما در دوران حكومت مصدق، طليعه ملي كـردن مـنـابـع        بي

هـاي   اين گام مهم، راه را براي ادامه مبارزه ديگر ملت طبيعي در منطقه بود. 
هاي آن، مـلـي    شان گشود، كه از بازتاب منطقه در راه دست يافتن به حقوق

كردن كانال سوئز از سوي جمال عبدالناصر، و ملي كردن نفت در شماري از 
كشورهاي خاورميانه بود. نقش حزب شما در مبارزه با رژيم شاهنشـاهـي و      

 سرنگون كردن آن نيز نقشي عمده و حياتي بود.
ما همچنين براي انترناسيوناليسم حزب توده ايران و سهمي كه ايـن       

هاي جهان در راه دموكراسي، آزادي ملي و اجتماعي، و    حزب در پيكار خلق
صلح داشته و دارد، ارزش زيادي قائليم. امروزه حزب توده ايران يـكـي از        

هاي فعال جنبش جهاني كمونيستي و كارگري است. حزب شمـا بـا       گردان
المللي، سهـم خـود را در          تكيه بر اصول ضدامپرياليستي و همبستگي بين

پيروزي و دستاوردهاي مبارزه با امپرياليسم، صهيونيسم، و ارتجاع خاورميانه 
ادا كرده است. همكاري متقابل، همبستگي برادرانه، و پيوندهاي پيكارجويانه  
ميان دو حزب ما، مايه سربلندي و افتخار ماست. نه تنها مـبـارزه مـا بـا            

هاي ارتجاعيِ دين ساالر (اسالم سياسي)، و نه تنها تعهد و اعـتـقـاد           رژيم
مشترك دو حزب ما به يك الگوي جايگزين دموكراتيك، بلكه وفـاداري و    

رغـم   به -ناپذير ما هاي خستگي اعتقاد راسخ ما به اصول ماركسيسم و تالش
هـا   در تداوم مبارزه در راه دست يافتن به آرمان -ها نشيني ها و عقب دشواري

كـنـد.    مان است كه ما را به يكديـگـر نـزديـك مـي          هاي مردم  و خواست
هـاي   المللي و كـارزار      هاي بين هاي ما صرفاً به شركت در نشست همكاري

المللي محدود نيست؛ بسيار بيشتر از آن است. آنچه اهمـيـت     همبستگي بين
گيري ما از  دارد، نحوه و كيفتيت همكاري ما، تبادل تجربه مبارزاتي ما، درس

مان است. ايـن       يكديگر، و همياري ما در كمك به شكل دادن آينده مردم
هـاي   روابط ما مبتني بر تجربه ساليان دراز مبارزه و همكاري در سـازمـان      

المللي است. ما به نقشي كه دو حزب ما در تحكيم و تقويت   دموكراتيك بين
انـد   هاي مشترك داشتـه  هاي انترناسيوناليسم از طريق تالش و ترويج آرمان

هـايـي مـثـل        كنيم، كه از آن جمله است فعاليت ما در سـازمـان   افتخار مي
فدراسيون ” ، “ فدراسيون جهاني سنديكاها” ، “ المللي دانشجويان اتحاديه بين” 

شوراي ” ، و “ فدراسيون جهاني دموكراتيك زنان” ،  “ جهاني جوانان دموكرات
 “جهاني صلح.

 رفقاي گرامي!     
هاي برادرانه و پيكارجويانه ما را بـه مـنـاسـبـت           بار ديگر، تبريك     

هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايـران بـپـذيـريـد. زنـده بـايـد                
 انترناسيوناليسم.

 آينده از آن ماست. پيش به سوي دموكراسي و سوسياليسم.
 دبيرخانه كميته مركزي حزب كمونيست سودان

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

 پيام تبريك حزب كمونيست آمريكا به حزب توده ايران
 رفقاي گرامي حزب توده ايران،

مان را به مناسبت هفتادمـيـن    ترين درودهاي رفيقانه  با كمال مسرّت گرم
) 1320(   1941كنيم. از سـال      سالگرد بنيادگذاري حزب شما تقديم شما مي

گذاري شد، تا كنون شمـا بـا سـركـوبـي روبـه رو و                  كه حزب شما پايه
ايد كه موجب از دست دادن جان هزاران تن از بهتـريـن    گريبان بوده به دست

ها، با وجود آنـكـه      رهبران و فعاالن حزبي شما شده است. در دوران پهلوي 

حزب شما در معرض سركوب وحشيانه ساواك قرار داشت، توانست سازماني  ادامه پيام هاي تبريك احزاب كارگري...
مخفي تشكيل دهد كه به شما امكان داد بتوانيد نـقـشـي كـلـيـدي در             

دهي طبقه كارگر ايران و بسيج آن در برابـر ارتـجـاع داخـلـي و             سازمان
گران امپرياليستي بازي كنيد. كار شما در راه بسيج كارگران صنعـت    مداخله

نفت برضد امپرياليسم بريتانيا و متحدان ايراني آن، و نيز پشتيباني شمـا از    
)، حائز اهميتي حياتي  1330(   1950حكومت دموكراتيك زودگذر اوايل دهه 

) و استقـرار   1332( 1953ساخته سال “ سيا”بود. و بار ديگر، در پي كودتاي 
مجدد سلطنت مطلقه، حزب شما با سركوبي فجيع روبه رو شد، اما به لطف 
كار عالي شما در ميان كارگران، دهقانان، روشنفكران و جوانان، حزب شمـا  
توانست به حيات و كار خود ادامه دهد؛ به اين ترتيب بود كه شما توانستيـد  

) نقشي حياتي داشته بـاشـيـد.       1357(   1979در سرنگوني سلطنت در سال 
پيامد گردش به راست شديد جمهوري اسالمي در رژيم مذهبي خمـيـنـي،    
سركوب شديدتري بود كه حزب شما متحمل آن شد، و در اين ميان هزاران 
تن از اعضاي ارزش مند و اكثريت رهبري حزب شما قرباني يك كشـتـار     

جمعي شدند. اگر هر حزب ديگري به جاي شما بود، بـر اثـر شـدت          دسته
رفـت،   شد و از ميان مـي  سركوبي كه شما متحمل شديد، كامالً متالشي مي

دهي در شرايط مخفيانه ادامه داد، به طـوري كـه      اما حزب توده به سازمان
توانست در سازمان دادن كارگران ايران به عنوان بخشـي از تـظـاهـرات         

 اي بازي كند. اعتراضي بر ضد رژيم ارتجاعي مذهبي ايران نقش عمده
هاي شـمـا در راه          حزب كمونيست آمريكا، همبستگي خود را با تالش

گونـه مـداخلـه       بازگرداندن دموكراسي به ايران و مخالفت با هرگونه و همه
 كند. امپرياليستي در امور داخلي كشور شما، اعالم مي

تان را صميمانه به شما تبريـك   بار ديگر، هفتادمين سالگرد تأسيس حزب
 گوييم. مي

 المللي حزب كمونيست آمريكا شعبه بين
******************* 

 
 پيام حزب كمونيست بنگالدش 

 به كميته مركزي حزب توده ايران،
از طرف كميته مركزي حزب كمونيست بنگالدش، مناسبـت تـاريـخـي       

گوييـم.   هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران را به شما تبريك مي
مان با حزب شـمـا، و نـيـروهـاي            جا، بار ديگر بر دوستي درازمدت همين
كنيم و براي همه شما مـوفـقـيـت      خواه و مردمي كشورتان، تأكيد مي ترقي

تان با رژيم مذهبي و غـيـردمـوكـراتـيـك ايـران           كامل در مبارزه عادالنه 
كنيم و بار ديگر سركوب و  آرزومنديم. از همين مناسبت تاريخي استفاده مي 

خواه را در كشور شما بـه شـدت      ها و نيروهاي ترقي آزار و اذيت كمونيست
 كنيم. محكوم مي

به اعتقاد ما، حزب توده ايران با رهبري خردمندانه شما (كميته مركـزي)،    
امروزه وظيفه تاريخي يي براي رهنمون شدن ملت و كشور بزرگ تان بـه    
سوي پيروزي و استقرار يك دموكراسي غيرمذهبي (سكوالر) و سوسياليسم   

دهد. ما اعتقاد راسخ داريم كه حزب توده ايـران    را بر عهده دارد و انجام مي
هايش وفادار است و به مبارزه درخشان خـود و     به ميراث پرافتخار فداكاري

هاي امپرياليسم آمريكا ادامه خـواهـد      مقاومت در برابر همه فجايع و توطئه
سازي امپرياليستـي شـركـت       يي مشترك با جهاني  داد. ما امروزه در مبارزه 

داريم، كه به دست تجاوزكارترين و خونخوارترين دشمـن بشـر، يـعـنـي          
شود. ما صادقانه اميد داريم و بر اين بـاوريـم     امپرياليسم آمريكا، هدايت مي

كه دوستي ميان دو حزب ما در آينده هرچه بيشتر تقويت خواهد شـد. مـا        
شان همراه با رهنمودهاي حـزب تـوده      براي مردم ايران در مبارزه عادالنه 

ايران، كمال موفقيت را آرزو داريم. ما به رهبري حزب، اعضا و هـواداران       
آميز ايدئـولـوژي و آرمـان         حزب، براي حفظ و اعتالي مبتكرانه و موفقيت

 گوييم. ماركسيسم و لنينيسم تبريك مي
 اش با حزب ما! زنده باد حزب توده ايران و پيوندهاي برادرانه

 زنده باد دوستي ميان مردم بنگالدش و مردم ايران!
 با درودهاي انقالبي،

 االحسان خان، صدر منظور
 مجاهداالسالم سليم، دبيركل

  ) 2011سپتامبر 23( 1390بنگالدش اول مهرماه  -داكا 
 

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



وزيري مـحـمـد     شان در دوران نخست بر منابع طبيعي
هاي بريتانيا موفـقـيـت     مصدق اقدام كردند، كمونيست

 -مردم ايران را جشن گرفتند. و زماني كه كودتاي سيا 
) دموكراسـي ايـران را        1332(   1953بريتانيا در سال 

درهم كوبيد و حكومت استبدادي را دوباره برقرار كرد، 
هاي بريتانيـا آن را مـحـكـوم كـردنـد.                كمونيست
هاي بريتانيا همواره حامي مبارزات دليـرانـه    كمونيست

حزب توده ايران بر ضد آن حكومت خودكامه بودند، و 
نقش كليدي آن حزب در بسيج مقاومـتـي كـه      براي 

سرانجام به سرنگوني آن حكومت منجر شد، ارزش و   
رغـم   احترام قائل بودند. از آن زمان تا كنـون، و بـه       

هـاي   هاي مداوم رژيم مذهبي ايران به سازمـان  يورش
حزبي و از دست دادن هزاران تن از اعضـاي خـود،       
حزب توده ايران همچنان از مبارزه در راه دست يافتن 

خواهانه آن انـقـالب دسـت       هاي ترقي به همه آرمان
 دهد. نكشيده است و به آن ادامه مي

  حزب كمونيست بريتانيا از شرايط پيچيده مبارزه     
يي كه در ايران جريان دارد، و از نقشي كه حزب شما 

برانگـيـز    ويژه پس از انتخابات بحث در اين مبارزه و به
خوبي آگـاه اسـت. مـا هـمـواره              دارد، به 88خرداد 

ها تن از جوانان، زنـان و     همبستگي خود را با ميليون
مردان، كارگران و روشنفكراني كـه در راه صـلـح،          

كننـد،   دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي مبارزه مي
ايم. ما همواره نسبت به اعمال شكـنـجـه،      اعالم كرده

دستگيري و قتل مخالفان رژيم اعـتـراض و آن را         
هاي بريتانيا خواستار پايان  ايم. كمونيست  محكوم كرده
 اند. ها در ايران شده دادن به اعدام

 رفقاي گرامي،
به اين مناسبت، حزب كمونيست بريتانـيـا بـار           

كـنـد.    تان تجديد همبستگي مـي  ديگر با شما و مبارزه
رأي با حزب توده ايران، بر مخالفـت بـا      حزب ما، هم

هرگونه مداخله خارجي و امپرياليستي در ايران، و بـر    
خواست يك خاورميانه فارغ از تسـلـط و كـنـتـرل            
امپرياليستي تأكيد دارد، و در پيكار دشوارِ حزب شما در 
راه دموكراسي، عدالت اجتماعي، و سوسيالـيـسـم در      

 داند. ايران، خود را همراه شما مي
 ترين درودهاي رفيقانه با گرم

 رابرت گريفيتز، دبيركل حزب كمونيست بريتانيا
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خواه زحمتكشان قـبـرس      پيام تبريك حزب ترقي
 (آكل) 

اش را بـه       ترين درودهاي رفيـقـانـه    كميته مركزي آكل، گرم
مناسبت هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران، تـقـديـم    

كند. بنيادگذاري حزب توده ايران در پي رشد طبقه   حزب شما مي
كارگر ايران و با تأثير برانگيزاننده انقالب كبير سوسياليستي اكتبر، 
نقطه عطفي در مبارزات طبقه كارگر ايران برضد امپرياليـسـم و     

 داري بوده است. بهره كشي سرمايه
اش نه تنها پيوند تنگاتنگي با زندگي طبقه كارگر و    حزب توده ايران در تاريخ هفتاد ساله

هـاي   اي نيز در امر پيكار در راه دموكراسي، آزادي مردم ايران داشته، بلكه تأثير تعيين كننده
هاي دشواري را در تاريخ فعاليت  سياسي، و پيشرفت اجتماعي داشته است. حزب شما دوران 

هاي ايران  خود پشت سر گذاشته است، كه پيگرد و بازداشت و  كشتار بسياري از كمونيست
هاست. به علت تحـمـيـل      يي از آن دشواري  در هر دو رژيم ايران در اين هفتاد سال، نمونه

هاي ددمنش بر شما تحميـل شـده      ها سال از سوي ديكتاتوري كه ده “غيرقانوني”وضعيت 
گيرد. شماري   است، فعاليت حزب شما حتي امروز نيز در بيرون از مرزهاي كشور صورت مي

شان زنداني، شكنجه و اعـدام     خواه به دليل باورهاي سياسي ها و ايرانيان ترقي از كمونيست
 اند. شده

به مناسبت سالگرد بنيادگذاري حزب شما، ما بار ديگر همبستگي خود را با مبارزات شمـا  
در راه برقراري دموكراسي، عدالت اجتماعي، ترقي و بهروزي در كشورتان و در جهان اعالم 

كنيم. روابط دوجانبه نزديك، و درك متقابل ميان دو حزب ما، كه در طي ساليان شكـل    مي
گرفته است، مايه خوشوقتي و خرسندي ماست. حزب مـا هـمـواره آمـاده و مشـتـاق                  

 داند. تر با حزب شماست و خود را متعهد به آن مي هاي برادرانه نزديك همكاري
 كميته مركزي آكل

 ) ـ نيكوزيا2011سپتامبر   23( 1390مهرماه  1
************** 

 
 پيام تبريك حزب كمونيست بريتانيا 

 به كميته مركزي حزب توده ايران
 

 رفقاي گرامي،
اكتبر  2حزب كمونيست بريتانيا هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران در 

گويد. از همان روزهايي كه ايران يـك    ) را به شما تبريك مي 1320مهر  10(   1941
مستعمره امپراتوري بريتانيا، و امپرياليسم بريتانـيـا دشـمـن مشـتـرك بـود،               نيمه

هـاي   اي براي همبستگي با كمونـيـسـت    هاي بريتانيا همواره اهميت ويژه كمونيست
ايران قائل بودند. زماني كه مردم ايران براي پايان دادن به تسلط اقتصادي خارجـي   

26 September 2011 

پيام هاي تبريك احزاب كارگري و 
 كمونيستي جهان

 15ادامه در صفحه 

به مناسبت هفتادمين سالگرد تأسيس حزب توده ايران ده ها پيام تبريك از سوي اعضاء، 
هواداران و دوستان حزب و همچنين احزاب كارگري و كمونيستي جهان به دبيرخانه 

 آنها را بتدريج به چاپ خواهد رساند. “ نامه مردم”كميته مركزي رسيده است كه 

 كمك مالي رسيده
 

پاينده باد هفتاد سال تالش رزمندگان حزب طبقه كارگر 
دالر 1000                           راستي از كانادا   ايران  


