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 6ادامه در صفحه 

در شرايط حاكم بودن ارگان هاي “ انتخابات”
 اقتصادي كشور-كودتاگر بر شريان هاي سياسي

ادامه بحران رژيم واليت فقيه و تشـديـد     
برخوردها در ميان گروه هاي مختلف حاكـم  
كه هركدام به دنبال تثبيت هژموني خود بـر  

اقتصادي كشـورنـد، در     -اهرم هاي سياسي
مجموع شرايط دشـواري را بـراي ادامـه            
حاكميت كنوني پديد آورده است. سـركـوب     
خشن و خونين جنبش مردمي و تالش براي 
آرام كردن اوضاع، آنطور كه سران رژيم بـه    
دنبال آن بودند، نه تنها جنبش مردمي را از   
بين نبرد بلكه همه نشانه ها حاكي از ادامـه    

در هفته هاي اخير بـحـث   اين جنبش است.  
از جـملـه     “   انتخابات مجلس نهم” پيرامون 

مسايلي بوده است كه مورد توجه نيـروهـاي   
سياسي مختلف كشور قرار گرفته و عـكـس   

 العمل هاي گوناگوني را برانگيخته است. 
به گزارش پايگاه خبر رساني جرس سـيـد   
محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين، در ديدار 

دربـاره         جمعي از جوانان اصالح طلـب با 
كشور متعلق ” مسئله انتخابات از جمله گفت:  

به همه است و انقالب در انحصار يك گـروه  
و جريان نيست. ما انتخابات درست و خـوب   
مي خواهيم كه همه در آن شركت كننـد و    
فراهم آوردن زمينه حضور فـراگـيـر مـردم       
امنيت واقعي را تأمين مي كند و حاصل آن   

بـي   يهم مجلس نيرومند است كه هم جلو
قانوني و ميل به ديكتاتوري را مي گـيـرد و     
هم بهترين تضمين براي جـلـوگـيـري از         
فسادهاي بزرگ و نيز بـرخـورد جـدي در        

 “صورت وقوع آن است.

ريـيـس      پيش از اين نيز هاشمي رفسنجاني، 
در سخنـانـي،   “  مجمع تشخيص مصلحت نظام” 

مهرماه،  با اشاره به انتخابات مجلس نهم در  14
مي توان با ” اسفندماه سال جاري از جمله گفت:  

فراهم كردن شرايط مدنظر فعـاالن سـيـاسـي       
زمينه حضور گروه هاي مختلف را    “ دلسوز نظام

 “در اين انتخابات فراهم كرد.
آينده مجلس شـوراي  “  انتخابات” بحث درباره 

اسالمي در حالي در رسانه هاي گروهـي دامـن     
زده مي شود كه رژيم درگير يكي از بزرگتـريـن   
اختالس هاي مالي تاريخ كشور مـاسـت و بـا        
گذشت هر روز بيشتر روشن مي شـود كـه از         

انتظامـي  -دستگاه واليت فقيه و نهادهاي امنيتي
وابسته به آن، خصوصاٌ فرماندهي سپاه پاسداران،  
تا دولت برگمارده آن همه درگير چپاول مـنـابـع    
اقتصادي كشور و تأمين آنچنان شرايط و اهـرم    
هاي حكومت مداري هستند كـه ادامـه ايـن          

 وضعيت فاجعه بار را ممكن سازد. 
در تأييد اينكه چگونه ولي فقيه رژيم و ارگـان  

نظامي وابسته به او شريـان هـاي     -هاي امنيتي
اقتصادي كشور را در كنترل خود دارنـد كـافـي      
است به سخنان اخير فرمانده سپاه، محمد علـي  

 جعفري، توجه كرد.
سـردار  ” به گزارش خبرگـزاري فـارس،       

، فرمانده كـل    “ سرلشكر محمد علي جعفري
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، در مـراسـم     

فقيه در    توديع و معارفه جانشين نماينده ولي

  3و   2ادامه در صفحات  

 “حزب ما توده را سازد پيروز!”

برگزاري جشن هفتادمين  ♦
سالگرد بنياد گذاري حزب 

 توده ايران
پيام احزاب و نيروهاي متـرقـي    ♦

 ايران و جهان به جشن حزب

قانون “ اصالح”چاقوي جراحي 
 كار، زير گلوي كارگران!

مبارزه خستگي ناپذير زنان 
عليه تبعيض جنسيتي و نابرابري 

 8اجتماعي            در ص 

  7ادامه در صفحه  

با انتشار كامل متن پيشنهادي تغييرات در قانون 
كار از سوي دولت احمدي نژاد در چـنـد هـفـتـه        
گذشته، يك رشته اعتراض ها نسبت به اين تغييرها 
و بحث هاي گوناگون درباره آن ها بيـن فـعـاالن      
كارگري و حاميان سياسي شان، و همچنين بـيـن     
جناح هاي سركوب گر حكومتي آغاز گرديده اسـت  
كه همچنان ادامه دارد. همان طور كه پيش بيـنـي    
مي شد، در تغييرهاي جديد ـ كه هم اكنون عمـال  
در محيط هاي كارگري به مورد اجرا در مي آيند و 

داده شـود ـ      “  قانـونـي  ” قرار است به آن ها جنبه 
موردهاي اصلي بر محدود كردن حقوق و مطالبات 
كارگران تمركز يافته و تنظيم گرديده است، و در     
نبود تشكل هاي مستقل و واقعي كارگـري بـايـد      
انتظار آن را داشت كه  اين موردها در نهايـت بـه     

 به خود بگيرند.“ قانوني”تصويب رسند و صورت 
يكي از موردهاي حساس و فوق العاده نـگـران     
كننده، مربوط به تعيين شيوه اي است كه بر اساس 
آن قرار است حداقل دستمزد ساليانه را كال حـذف  
كنند. جرئيات كامل پيش نويس اصالح قانون كـار   

شهريور، انـتـشـار      16كه از سوي خبرگزاري مهر، 
يافته، در مالك تعيين دستمزد كارگران از جـملـه     

درصد تورم اعالمـي از سـوي        -1   ”آورده است: 
تامين معيشت يـك     -2مراجع ذي صالح رسمي.  

 3در ص متن كامل پيام رفيق خاوري به جشن هفتاد سالگي حزب          
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 3ادامه در صفحه 

 “حزب ما توده را سازد پيروز!”
، در   “ همراسمـيـت  ”آغاز سرود چهارم حزب توده ايران سكوت سالن پرشكوه شهرداري  

لندن،  را درهم مي شكند. صدها تن از شركت كنندگان در جشن به پا مي خيزند و خروش  
فضاي پر شوري مي آفرينـد.  “  حزب ما توده را سازد پيروز   مي رسد فردايي از پس امروز” 

فرخنده باد هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حـزب    ” سالن جشن به شكل زيبايي با شعارهاي 
جبهه متحد ضد ” ، گرامي باد خاطره شكوهمند جان باختگان فاجعه ملي و شعار “ توده ايران
، و همچنين عكس قهرمانان و چهره هاي برجسته جنبش كارگري و كمونيستي “ استبدادي

ايران، رفقا: حيدر خان عمواوغلي، اراني، روزبه، تيزابي، حكمت جو، مهرگان، سيمين فردين  
و ديگر شهداي حزب در سال هاي اخير تزئين شده است. رفقا از هر سو گرد آمده اند و در    

كنار انبوه مهمانان ايراني و خارجي هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران را جشن مي گيرند. حزب سـپـيـد مـوي        
زحمتكشان ميهن ما هفتاد ساله شده است. توده اي ها هفتاد سال است كه جانانه و پيگرانه براي تحقق حقوق مردم، بـراي   
آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي،  براي رهايي ميهن از بندهاي استعمار و استثمار مي رزمند و سيماي مبـارزات رهـايـي      
بخش كشور ما را دگرگون كرده اند. به شهادت دوست و دشمن حزب توده ايران در نبردهاي سرنوشت ساز و پيروزي هـاي   
بزرگ خلق نقش انكار ناپذيري داشته است و با وجود دهه ها سركوب خشن و خونين ققنوس وار از خاكستر فراز و نشيب ها 
برخاسته است تا بشارت دهنده فردايي بهتر، فردايي آزاد و آباد، براي مردم ميهن ما كه در چنگال رژيم ضد استبدادي واليت 
فقيه اسيرند، باشد.  مجري برنامه، رفيق ركن الدين خسروي، يكي از برجسته ترين چهره هاي تئاتر ايران را براي خـوانـدن    

حال و هـواي  ” پيام رفيق علي خاوري، عضو هفتاد ساله حزب توده ايران، به صحنه فرا مي خواند. پيام رفيق خاوري ياد آور:   
اسـت. از     “  نخستين روزها و ماه هاي زايش حزب سپيدموي ما براي ماندن و خدمت كردن به توده هاي  كار و زحـمـت      

استقبال بي نظير كارگران، زنان، جوانان و دانشجويان از حزب توده ايران و خدمات انكار ناپذير حزب سخن مي گويد و كالم  
را با فرا خواندن شركت كنندگان در جشن به يكدقيقه سكوت، براي گرامي داشت همهء جانباختگان راه ازادي، استقـالل و    

 عدالت اجتماعي ميهن، به پايان مي برد. 
رفقا براي اجراي يكدقيقه سكوت به پا مي خيزند. چهرهاي اندوهگين و در عين حال مصصم شركت كنندگان  يـاد آور       
خاطره تابناك ده ها هزار انسان اسطوره يي، سيامك ها، روزبه ها، وارطان ها، تيزابي ها، حكمت جوها، مهرگان ها، سيميـن  
فردين ها، حسين پور تبريزي ها و شناسايي ها، كي منش ها، و شلتوكي ها و  ... است كه در راه تحقق آرمان هـاي واالي       

 خلق جان خود را فدا كرده اند.   
نوبت به صدر حزب كمونيست بريتانيا، رفيق بيل گرين شيليد مي رسد كه درودهاي گرم و كمونيستي رفقاي انگليسـي را    
به اطالع شركت كنندگان در جشن برساند. او از تاريخ طوالني مداخالت امپرياليسم بريتانيا در ايران سخن مي گويد و ضمن  

مرداد، كه به گفته او از جمله اهداف اساسي آن نابودي حزب توده ايران بود، مبارزه قهرمـانـانـه     28اشاره به كودتاي ننگين 
توده اي ها را مي ستايد. رفيق بيل در جايي ديگري از سخنانش ضمن اشاره به سياست هاي مداخله گرانه امپرياليـسـم از      

در روزهاي اخير،  سخنان خود را با قول تشديد همبستگي با مبارزات قهرمـانـه مـردم      “  سرت”جمله در ليبي و كشتار مردم 
ايران به پايان مي برد.  سخنران بعدي رفيق سالم علي، عضو كميته مركزي حزب كمونيست عراق و مسئول روابـط بـيـن       
المللي حزب است. رفيق سالم با درودهاي گرم به رفقاي حزب توده ايران، مبارزات قهرمانانه توده اي ها، از جملـه خسـرو      
روزبه را سرمشقي براي مبارزان كمونيست در جهان مي نامد و مي گويد حزب كمونيست عراق به روابط خود با حزب تـوده    
ايران مي بالد. رفيق سالم ضمن اشاره به سابقه طوالني مبارزه بر ضد ديكتاتوري در عراق و ايران و اشـاره بـه ايـنـكـه             
كمونيست هاي عراقي و ايراني در صفي واحد بر ضد جنگ ايران و عراق و براي صلح رزميدند به تحليل شرايط دشوار مبارزه 
مردم و نيروهاي مترقي عراق و نقش كمونيست هاي اين كشور در مبارزه براي آزادي و خروج نيروهاي آمريكايي از عـراق    
مي پردازد. رفيق سالم در انتهاي سخنراني جالب و گرم خود همبستگي رزمجويانه رفقاي عراقي با حزب توده ايران را اعالم  
مي دارد. سپس رفيق توران همتي، عضو شوراي مركزي سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در تريبون سخنراني قرار مـي     

اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب توده   -هيئت سياسي” گيرد و اعالم مي كند:  
ايران را به شما و به تمام توده اي ها كه در داخل و خارج از كشور  براي رهايي كشور ما از سلطه استبداد و نظام غارتگرانه و 
براي آزادي، دموكراسي، عدالت اجتماعي و سوسياليسم مبارزه مي كنند، شادباش مي گويد و آرزوي موفقيت توده اي ها در   

فرهنگ سازي و شـنـاسـانـدن       ” سخنران در بخش ديگري از سخنانش به پيشقدم بودن حزب در “  اين مبارزه سترگ دارد. 
اشاره مي كند و پيام را با تبريك مجدد هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب به پايان مي بـرد. رفـيـق         “  انديشه هاي پيشرو

فريدون معروفي، نماينده  حزب دموكرات كردستان، سخنران بعدي است كه ضمن تبريك هفتادمين سالگرد حـزب تـوده       
ايران و اشاره به مبارزات حزب اعالم مي كند كه اميدوار است نيروهاي ترقي خواه ايران در كنار هم بر ضد رژيم ديكتاتوري 

 حاكم به مبارزه برخيزند.
مجري برنامه همچنين دريافت پيام هايي از فرقه دموكرات آذربايجان و مبارز  خلق عرب، يوسف عزيزي بني طٌرٌف، دبيـر  

را، كه در جشن شركت داشت، اعالم مي كند. بدنبال اين پيام ها رفيق “ كانون مبارزه با نژاد پرستي و عرب ستيزي در ايران”
الني گروپاناجيوتي، نماينده حزب كمونيست يونان سخنراني جالبي در همبستگي با حزب توده ايران و همچـنـيـن تشـريـح        
بحران عميق سرمايه داري در اروپا و جهان ارائه مي دهد. رفيق رشيد الشيخ، نماينده كميته مركزي حزب كمونيست سودان  

امنيتي دو رژيم منفور و ضد مردمي همبستگي خود -ضمن اشاره به سفر اخير احمدي نژاد به سودان و همكاري هاي نظامي
را با مبارزات حزب ما اعالم مي كند. رفيق حيدر عبداهللا مسئول روابط بين المللي  جبهه آزادي بخش بحرين سخنان خود را  
در ميان ابراز و احساسات گرم حضار آغاز مي كند و ضمن اشاره به نقش و مبارزات حزب توده ايران به تشريح مبارزه دشوار 
و پيگير مردم بحرين بر ضد رژيم استبدادي مي پردازد. رفيق حيدر عبداهللا سخنان خود را با ابراز همبستگي با حزب و مبارزه  

و در ميان ابراز و احساسات پر شور حضار به پايـان مـي بـرد.        “  سرنگون باد رژيم واليت فقيه” مردم ايران و با شعار ايراني 
(كودير) و از چهره هاي “ كميته دفاع از حقوق مردم ايران”دبير كل “ نوئل هريس”آخرين سخنران اين بخش از برنامه رفيق 

برجسته جنبش سنديكايي بريتانيا است كه ضمن اشاره به مبارزات برجسته توده اي ها در دهه اخير  در دفاع از حقوق بشر و 
با تكيه بر جنبش سنديكايي در بريتانيا همچنان به مبارزات خـود  “  كودير” براي آزادي زندانيان سياسي ايران، اعالم كرد كه 

 

 رفيق بيل گرين شيلد

 رفيق فريدون معروفي

 رفيق توران همتي

 رفيق سالم علي
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پيام رفيق علي خاوري، عضو هفتاد ساله حزب توده ايران، به 
 مناسبت هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران

 برخيز، اي داغ نفرت خورده     دنياي لخت گرسنگان
 

 دوستان، رفقا
مي خواهم در همان حال و هوايي كه نخستين روزها و ماه هاي زايش حزب سپيدموي مـا بـراي       
ماندن و خدمت كردن به توده هاي  كار و زحمت، اين سازندگان ارزش هاي مادي و مـعـنـوي بـه         

 تكاپوي تاريخ ساز خود آغاز كرد، كالمي چند با شما در ميان بگذارم. 
زنده ياد دكتر پرويز ناتل خانلري، پژوهشگر به نام عرصه ادب فارسي، در همان آغـازيـن جشـن         

سالگرد تولد حزب ما به نام دوستان حزب توده ايران با اين كلمات به رهروان راه آزادي، صلح، عدالت 
امسال: جشن مهرگان ناگهـان   ” اجتماعي، توسعه و ترقي ميهن به حزب توده ايران شادباش مي گويد.  

جلوه گر شده است. حزب توده ايران روز تاسيس خود را با اين جشن كهن تطبيق كرده و پس از قرنها  
پيري كهن سال را كه همه مرده اش مي پنداشتند نيروي جواني بخشيده است... مهرگان نـو، جشـن        
جنبش كوشش روح ملي ماست. در اين جشن دلها به آينده اي درخشان اميدوار است. مـهـرگـان نـو         

 مهرگان نو فرخنده باد“      فرخنده باد.
اما تاسيس و پيدايي حزب توده ايران پاسخي بود روشن و پر طنين به نياز مبرم حل مسايل مـهـم     
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و البته سياسي جامعه ايرانيان. استقبال بي نظير سرتاسـري و گسـتـرده         
وسيع ترين اقشار طبقات كارگران و دهقانان و ديگر زحمتكشان و نيز روشنفكران، زنان و جوانان ميهن 
آينه تمام نماي اين نياز و آن پاسخ بود. به طوريكه در نخستين سال هاي تشكيل حزب صدهـا هـزار      
كارگر و دهقان و پيشه ور و روشنفكر به نداي حق طلبانه حزب، آزادي، استقالل، برابري و عـدالـت       
اجتماعي پاسخ مثبت دادند. طبقه كارگر ميهن تحت رهبري حزبش حركت سريعي را از طبقه اي در      
خود به طبقه اي براي خود آغاز كرد. آنها در صفوف متشكل اتحاديه هاي كارگري، اين يگانه ظـرف     
گذار از نيرويي بالقوه به نيرويي بالفعل در عرصه پيكار براي دستيابي به حقوق به غارت گرفتـه شـده     
استثمار بي رحمانه و وحشيانه دگرگوني يافتند. كارگران و زحمتكشان اين سازندگان همه ارزش هـاي   
مادي جامعه كه از سر تفرعن در سيستم استثمار و غارت فعله ناميده مي شدند حضور و اراده نيرومـنـد   
خود را در صفوف فشرده و انبوه شوراي متحده مركزي، اتحاديه هاي كارگري كه تقريبا تمام كارگران 
و زحمتشكان ميهن را در زير چتر خود گرد آورده بود قواعد جديد اجتماعي را به نام حزب بسيج گرشان 
بر پيشاني تاريخ مبارزات سياسي و اجتماعي وطن ما به ثبت رسانيد: نان براي همه، كار براي هـمـه،      

 مسكن براي همه، بهداشت براي همه... .
دهقانان ميهن از اين گرايش وسيع و سريع توده هاي كارگر به شعارهاي حزب طبقه كـارگـران و       
زحمتكشان عقب نماندند. شعار لغو قواعد و قوانين جابرانه فئوداليسم از جمله لغو بيكاري و سيـورسـات    
دهقانان ميهن در عقب افتاده ترين روستاهاي ايران توسط توده اي ها طنين افكن شد و صدها هـزار    

 دهقان زحمتكش را به مبارزه  برضد نظام جابرانه فئودالي فراخواند و متشكل ساخت.
شركت وسيع و فعال زنان رزمنده و ترقي خواه ميهن در صفوف حزب و در سازمان دموكراتيك زنان 
 ايران براي دست يافتن به آرمان هاي آزادي خواهانه و عدالت جويانه ابعاد گستردهء بي نظيري يافت.

دهها و دهها هزار جوانان ميهن در سازمان جوانان حزب در همهء عرصه هاي رزم و پيـكـار حـزب      
توده ايران فعاالنه شركت كردند كه نمونه هاي كم نظيري در تاريخ مبارزات آزادي بخش خلق هـا از    
خود به سينه تاريخ سپردند. روشنفكران مدافع منافع زحمتكشان عرصه فرهنگ و هنر مستقيم و غـيـر    
مستقيم در اين نبرد نو با كهنه و خرافات پرستي جاي شايسته خودشان را با حضور فعالشان در ايـن      
پيكار بي سابقه به لحاظ گستردگي و ژرفاي بي نظيرش در ميهن به گرد حزب كار و زحمت بـدسـت     
آوردند. آنچه حزب در اين سالها و سالهاي بعد و بعدتر در عرصه رواج و اشاعه پيشرفت هاي عـلـمـي،     
فلسفي و هنري انجام داده است ثروت گرانبهاي بيرون از شماري است كه دوستان حـزب در بـرابـر        
عظمت و تاثير شگرف آن در جامعه ما به احترام سر خم مي كنند و مخالفانش اگر بخواهند به گـزافـه   
گويي و ياوه سرايي نام برده نشوند به تاثير عظيم اين جنبش فكري در جامعه خرافه زده ما شرمگينانه 

مين مهرگان را بر دوش  70اذعان مي كنند. امسال هم توده اي ها در برگزاري جشن تولد حزبشان كه 
دارد با سرافرازي ياد مي كنند كه حزبشان با عبور از بحران هاي سهمگين و پليدترين نوع آن يـورش  
مغول وار و سبعانه ارتجاع حاكم بر ميهن هم چنان جاي نگه داشته است و بر عهد و پيمان خـود در      
دفاع از منافع توده هاي كار و زحمت و استقالل و آزادي و صلح و دموكراسي و عدالت اجتماعـي بـر     
ميهن پاي مي فشارد. امسال هم توده اي ها در برگزاري هفتادمين سالگرد تولد حزبشان با سرافـرازي   
ياد مي كنند كه آنها جنبشي را در ميهن نمايندگي كرده و تداوم مي بخشند كه متكي بر علمي تـريـن   

 جهان بيني ها ماركسيسم ـ لنينيسم است.
ديگر خرده گرفتن بر اين گفته روز به روز دشوار و دشوارتر مي شود آنهم در دوراني كه بحران هاي 

 (تبرئه) كرده است.“ رئابليته”طاقت فرسا و ويرانگر سرمايه داري ماركس را به تمام و كمال 
خداوند تكامل نوشداروي خود را در كاسه سر شهـيـدان مـي      ” با يادآوري كالم تاريخي ماركس كه 

اين مختصر را با گرامي داشت ياد همهء جانباختگان راه ازادي، استقالل و عدالت اجـتـمـاعـي      “ نوشد. 
 ميهن به پايان مي برم. و به احترام آنان برپا مي خيزيم و يك دقيقه سكوت مي كنيم.

 زنده باد حزب توده ايران ، حزب كارگران و زحمتكشان ميهن ما
 زنده باد سوسياليسم

 
 زجا به چاره گر نخيزي اين زمان                  رها كجا شوي زجور ناكسان

براي دفاع از حقوق مردم ايران، آزادي فـوري و    
بدون قيد و شرط زندانيان سياسي ايـران ادامـه     
خواهد داد. حضور  هئيت هاي نمايندگي از حزب  
كمونيست قبرس (آكل) و حزب كـمـونـيـسـت          
بنگالدش، در كنار ديگر احزاب نمايشگر سيمـاي  
انترناسيوناليستي جشن  هفتادمين سالگرد حـزب  

 بود. 
افزون بر سخنراني هاي ارائه شده در بـخـش     
هاي مختلف جشن برنامه هاي هنري حالبي نيـز  
ارائه گرديد. رفيق ليز پاين، عضو هيئت سيـاسـي    
حزب كمونيست بريتانيا قطعه شعر زيبايي از پابلو 
نرودا را قرائت كرد. هنرمند جوان و با اسـتـعـداد     
ايراني، سارا،  قطعات زيبابي را با پيانو، از جـملـه   

را بـه اجـرا       “   از خون جوانان وطن الله دميده” 
فـريـاد   ” گذاشت. رفيق ركن الدين خسروي شعر  

به گلگشت جوانان ياد ما ” فرخي يزدي و “  آزادي
اثر جـاودان مـحـمـد         “ را زنده داريد اي رفيقان

زهري شاعر توده اي و خلقي ايران را دكلمه كرد 
كهتر و   ” و سپس برنامه جالب نمايش روحوضي 

توسط هنرمند نامي ميـهـن مـان آقـاي         “  مهتر
عبدالملكي و در انتها  فـرازهـايـي از داسـتـان          
ضحاك به شكل سنتي آن به اجرا در آمد. بخش  
هنري ديگر برنامه اجراي آهنگ هـاي جـالـب        
توسط گروه آمريكاي التين بود. آخرين اجـراي     
اين گروه آهنگ زيبايي به ياد رفيق چه گوارا بود 
كه با ابراز  احساسات پر شور حضار رو بـه رو        

و “  انتر ناسيونـال ” گرديد. مراسم با خروش سرود  
بريدن كيك هفتادمين سالگرد تأسـيـس حـزب      
توده ايران و احساسات پر شور شركت كنندگـان،  
جشن به پايان مي رسد. مبارزه ادامه دارد و حزب  

توده ها همچنان به پيكار حماسي خود ادامه مـي  
 دهد...
 صبح است”... 

 برخيز اي شب آمده غمگين غمگسار، 
 كاين جامه سياه غم آلوده بر دريم

 وز خون آفتاب
 “سهمى به راهتوشه بر زندگان بريم.

 
 سياوش كسرائى

 ادامه حزب ما توده را سازد  ...
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

نقض گسترده حقوق قضايي و اعـمـال     
 فشار بر وكالي مستقل

امسال همزمان با سالگرد فاجعه ملـي در سـال       
بحث پيرامون موضوع پراهـمـيـت حـقـوق         1367

فضايي، جايگاه و نقش نظام دادگستري طـي سـه     
دهه اخير ميان كارشناسان و نيروهـاي سـيـاسـي       
آزاديخواه جريان داشت.  عملكرد قـوه قضـايـيـه          
جمهوري اسالمي در بيش از سه دهه اخير چـنـان   
فاجعه بار بوده است كه امروزه اهميت و ضـرورت    
يك سيستم قضايي عادالنه، مترقي و مستقل پيش 

 از هر زمان ديگري احساس مي شود.
نمونه قتل عام ددمنشانه هزاران زنداني سيـاسـي   

بهترين، روشن ترين و محكم تـريـن      67در سال 
دليل ماهيت واپس مانده و ضد انساني دسـتـگـاه      
قضايي رژيم واليت فقيه به شمار مي آيـد كـه از       
نخستين روز فعاليت به مثابه بخشي از مـاشـيـن        
سركوب عمل كرده است. بعالوه ماجراي قتل هاي  
زنجيره اي و حوادث پس از كودتاي انتخاباتي سال 

نشان داد قوه قضاييه در جمهوري اسالمي زايده  88
ارگان هاي امنيتي بوده و معضل اين سيستم قرون 
وسطايي را بايد در ماهيت و سرشت آن جسـتـجـو    
كرد.  دادگاه انقالب اسالمي به عنوان ركن مهمـي   
از مجموعه سيستم قضايي جمهوري اسالمي عامل 
نقض خشن حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي و   
رواج بي قانوني در ميهن ما محسوب مـي شـود.       
دادگاه ها و دادسرهاي انقالب اسالمي عـالوه بـر     
نقش ويژه در سركوب و كشتار سي سـال اخـيـر        
سيستم قضايي را كه بايد مدافع عدالت و قانونـيـت   
باشد به سمت قانون شكني، بي عدالتي و نـقـض       
استقالل ضرور قضاوت كشانده است. دراين زمينـه   
نامه محمد سيف زاده يكي از بنيان گذاران كـانـون   
مدافعان حقوق بشر و از فعالين ملي خـطـاب بـه        
محمد خاتمي درخصوص قوه قضاييه افشاگر برخي 
از اعمال واقدام هاي مسئوالن اين نهاد و خصوصـا  
دادگاه هاي انقالب اسالمي درسراسر كشور اسـت.  

به عنوان قـاضـي     ” او در نامه خود اعالم مي كند:  
سابق دادگستري و وكيل فعلي (!) و فعال حـقـوق        
بشر ... به عرض مي رساند ... در شش هزار پرونـده    

وكيل از زمـان     21سياسي و مطبوعاتي كه توسط 
رياست جمهوري دوره اول جنابعالي وكالـت شـده     
حتي يك مورد نيافتم كه متهمين طبـق مـقـررات      
حكومت داراي دادرسي منصفانه و عادالنه باشند ...   
در زندان اطالعات اروميه، يك مورد دستگيـري و    
اقدامات تعقيبي و تحقيقي از جمله خودم مـطـابـق    
آيين دادرسي كيفري انجام نپذيرفته است ... در بند    

نـفـر      200تـا     180كه بين  350عمومي (زندان)   
زنداني سياسي و عقيدتي وجود دارند، حـتـي يـك      
مورد نيافتم كه مراحل تعقيبي وتحقيقي و دادرسـي  
برطبق قوانين فوق و قانون حفظ احترام و حـقـوق     
شهروندي انجام پذير باشد و اعمال ارتكابي با مـواد  
اسنادي كيفر خواست و احكام صـادره انـطـبـاق         

ندارد ... عموم متهمين از قرار هـاي تـامـيـنـي و             
اقدامات دادگاه بي اطالع بوده و دادنامه هاي صادره 
مطابق قانون وعلي رغم تصريح قانوني به آنها ابالغ 

 “نگرديده است.
هيچ راهي جـز    ”در بخش پاياني نامه تاكيد شده: 

انحالل و برچيدن اين مراجع غير قانونـي واصـالح     
الزم اسـت    “.  ساختاري قوه قضاييه وجـود نـدارد      

يادآوري كنيم سيف زاده چندي پـيـش دردادگـاه        
سـال     10سال زندان و  9انقالب اسالمي تهران به 

محروميت از وكالت محكوم شده است.  تنهـا ايـن      
قاضي و حقوق دان نيست كه به بند كشيده شده و   
از حقوق قانوني خود محروم گرديده است. مطـابـق    
آمار منتشره توسط فعاالن حـقـوق بشـر پـس از           

وكيل مستقل دادگستري كـه   42كودتاي انتخاباتي، 
وكالت پرونده هاي سياسي را پذيرفته بودند، مـورد    
تهديد، بازداشت و محاكمه قرار گرفته و تعدادي در   

 زندان بسر مي برنند.
سازمان مستقل گزارشگر و مدافع حقوق بشر اخيرا 

نامه اي را خطاب به مراجع مختلف بين المللي از جمله كميسياري عالي حقوق بشر سازمان ملـل  
منتشر ساخت كه در آن به پيگرد و بازداشت وكالي مستقل اعتراض شده است، دراين نامه آمـده  

وكيل كه از خرداد مـاه   42دكترشيرين عبادي، وكيل حقوق بشر برجسته ايراني...ليستي از    ” است:  
عقيدتي و يا دفاع از اهداف و ضوابط حقـوق  -تاكنون به دليل دفاع زا زندانيان سياسي 1388سال 

بشر مورد آزار و اذيت قرار گرفته، تهديد، بازداشت، محاكمه و محكوم به زندان شده انـد را گـرد       
آوردي كرده و براي انتشار در اختيار ... قرار داده است. مروري برآنچه وكالي ياد شده متـحـمـل        
شده اند. نشان مي دهد كه علي رغم حمالت گسترده دستگاه قضايي واطالعاتي كشـور عـلـيـه        

را  -كه بسياري از وكالي ياد شده دراين استان ساكن هستند -وكالي مدافع، كانون وكالي مركز
به عهده دارد، تاكنون هيچ اقدامي براي دفاع از اعضا خويش انجام نداده است ... در حاليكه يكـي     
از وظايف اصلي كانون نظارت بر عملكرد وكال و حمايت قانوني آنها است ... دستور بـازگشـايـي         
كانون بعد از پاكسازي بسياري از وكال صورت گرفت. بعد از آن، قانون كيفيت اخذ پروانه وكـالـت    
دادگستري را تصويب كردند كه به موجب آن عمال استقالل از كانون گرفته شد ... درعمـل قـوه        
قضاييه ايران تصميم گيري در خصوص صالحيت اعضا هيات مديره كانون وكالي دادگستري را   

نام مي برد، واگذار كرده اسـت.    “  مرجع ذي صالح قانوني” به وزارت اطالعات ايران كه از آن به 
كنترل قوه قضاييه و همچنين كنترل وزارت اطالعات بر كانون از طريق قوه قضاييه باعث شده ...   
كانون قادر به دفاع و حمايت از وكاليي كه به اشكال مختلف حقوق شان توسط حكومت نـقـض   
مي شود، نباشد ... كنترل روي كانون وكال همچنين ناقض  تعهدات حقوقي ايـران در خصـوص        

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سـيـاسـي     21اقدام به حق عضويت در انجمن ها كه توسط ماده 
 “تضمين شده است، مي باشد.

بنابر اين مطابق سياست سيستم قضايي و تمايل رييس انتصابي آن صادق الريجانـي، كـانـون      
وكالي دادگستري استقالل عمل خود را از دست داده و اعمال نظر و كنترل روز افـزون وزارت        
اطالعات براين نهاد سبب انفعال و انجماد فعاليت هايش گرديده است. سياسـت اعـمـال فشـار          
بروكالي شجاع در واقع بخشي از برنامه هدفمند سركوب هر صداي اعتراضي و به انقياد كشيـدن  

 جامعه به منظور تحميل واپس گرايي است. 
رژيم واليت فقيه با توسل به قوه قضاييه از سويي جنبش هاي اجتماعي و حزب ها و سـازمـان   
هاي مخالف استبداد و آزاديخواه را سركوب مي كند و از ديگر سو با اعمال فشار به وكالي شجاع 
و مستقل دادگستري امكان هر گونه دادرسي عادالنه را سلب نموده و فضاي وحشت پـديـد مـي      
آورد. بي دليل نيست برخي وكالي مستقل دادرسي در محاكم قضايي جمهوري اسالمي را صرفـا   
تشريفاتي و فاقد هرگونه اصالت حقوقي مي نامند. زيرا هر فرد متهم در جمهوري اسالمي كه نـه     
براساس روندي قانوني و متكي به معيارهاي شناخته شده قضايي بلكه برپايه تشخيص وصالحديد 
نهادهاي امنيتي بازداشت، محاكمه ومحكوم مي شود. بويژه در دادگاه هاي انقالب اسـالمـي نـه       
قاضي بلكه نهادهاي امنيتي از قبيل وزارت اطالعات و شعبه اطالعات سپاه پاسداران حكم نهايـي  
را صادر مي كنند. قضات اين دادگاه ها آلت دست و يا ماموران مستقيم ارگان هاي امنيتي هستند.  
قضاتي مانند مقيسه، حداد، مرتضوي و صلواتي مثال هاي زنده و گويايي براي اثبات اين مدعا مي 
باشند. فقط كافي است به فهرست نام مسئوالن كنوني قوه قضاييه، سازمان بازرسي كلـي كشـور      
نگاه كرد. افرادي مانند پورمحمدي، اژه اي، مبشري، رييسي و رازيني همگي از دست اندر كاران و  
قاتالن دهه شصت، فاجعه ملي و قتل هاي زنجيره اي هستند. در هفته هاي اخير با تشديد اعمال  
فشار به وكالي مستقل مانند دستگيري عبدالفتاح سلطاني و وكالي شجاع دراويش گنابـادي در    

 استان فارس باز هم ماهيت واقعي قوه قضاييه در معرض داوري عمومي قرار گرفت. 
ميلياردي در كنار صـدور احـكـام       3000همچنين نحوي برخورد قوه قضاييه با اختالص بزرگ 

سال حبس تعزيري براي نرگس محمدي نمونه هاي ديگري براي توصـيـف    11غيرعادالنه مانند 
ماهيت ارتجاعي قوه قضاييه و عملكرد آن است. سيستم قضايي جمهوري اسـالمـي در حـكـم          
دستگاهي وابسته به ارگان هاي امنيتي و نظامي صرفا براي بقا و حفظ حاكميت ارتجاع فعاليت مي 
كند. كارنامه سياه و خونين قوه قضاييه بويژه دادگاه هاي انقالب اسالمي طي بيش از سـه دهـه      
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 ادامه در حاشيه رويدادهاي هفته  ...

گذشته كمترين ترديدي براي انحالل ارگان ها و برچيدن مراجع و   
نهادهاي به شدت واپس مانده و ضد انساني چـون دادگـاه هـاي          
انقالب اسالمي وتغييرساختاري قوه قضاييه باقي نمي گـذارد. قـوه      
قضاييه بايد مستقل، قايم بالذات وحافظ و مدافع قانون گـرايـي و       
عدالت بوده، درعين حال بر دستاوردها و داده هاي علمي وحقـوقـي   

 جهان امروز متكي باشد.
 
 
 

 ريشه فاجعه زيست محيطي كشور در كجاست؟
 فاجعه خشك شدن درياچه اروميه و علل آن 

وضعيت وخيم درياچه اروميه و اعتراضات گسترده به اين فاجـعـه   
جبران ناپذير اينك به يكي از موضوع هاي مهم ملي در كشـور مـا     

 بدل شده است. 
طي هفته هاي اخير هزاران تن از مردم در شهرهاي مـخـتـلـف       
استان هاي آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل در اعتراض به رونـد    
خشك شدن درياچه اروميه و عدم احساس مسئوليت رژيم واليـت    
فقيه خصوصا دولت ضد ملي احمدي نژاد به خيابـان هـا آمـده و          
خواستار ارايه برنامه و اقدام عملي از سوي مسئوالن شـدنـد. ايـن         
اعتراضات به حق از سوي گزمگان مسلح مورد حمله قرار گرفـت و    
ده ها تن نيز بازداشت شدند. به اين ترتيب حاكمان نشان دادند حتي  
گوش شنوايي براي خواسته هاي بديهي نداشته و اصوال نسبت بـه    

 سرنوشت حال و آينده كشور و مردم احساس مسئوليتي ندارند. 
خشكسالي، نابودي تعدادي از مهمترين و زيبا ترين درياچه هـاي  
ايران، تخريب گسترده و بي نظير محيط زيست منحصـر بـه فـرد        
كشور و مسايلي از اين دست طي دو دهه اخير به يكي از معضـالت  
اصلي در ميهن ما تبديل گرديده است. در فاجعه زيست محيطي بي  
شك انگشت اتهام به سوي رژيم واليت فقيه نشانه مي رود. زيـرا       
جمهوري اسالمي نه تنها از برنامه اي مدون و قابل قـبـول بـراي      
حفاظت از محيط زيست كشور برخوردار نيست، بلكه با برنامه ها و   
سياست هاي ضد ملي خود عامل اصلي تخريب و نابودي جنگل ها، 
مراتع، رودها و درياچه ها و نيز گونه هاي مختلف گياهي و حيوانـي  
در كشور است. اكنون با خشك شدن درياچه اروميه ونظر به جايگاه  
و اهميت اين درياچه در چرخه اكوسيستم طبيعي و قدمت تاريخي و 
ملي آن فاجعه نابودي و تخريب محيط زيست برجسته و در بـرابـر     

 ديدگان عموم قرار گرفته است.  
همبستگي ملي و اتحاد فراگير براي نجات درياچه اروميه: 
براي آنكه بتوان جلوي فاجعه خشك شدن درياچه اروميـه وديـگـر      
رودها و درياچه را گرفت. ضرور است اعتراضات را وسعت بخشيده و  
به آن ابعاد ملي و سراسري داد. خشك شدن كارون، زايـنـده رود،        
درياچه اروميه، تاالب گاوخوني، درياچه هاي بختـگـان، نـي ريـز،         
پريشان و هامون ونظاير آنها،مساله وموضوع محلي و منـطـقـه اي      
نيست. در عين حال مبارزه براي ادامه حيات درياچه اروميه جداي از  

اجتماعي -مبارزه عليه ارتجاع حاكم و سياست هاي ويرانگر اقتصادي
آن نمي تواند باشد. فاجعه خشك شدن درياچه اروميه ناشي از برنامه 

نظامي در حيات اقتصادي -هاي اقتصادي، حضور ارگان هاي امنيتي
و پاسخگو نبودن اين نهادها است. بنابراين بايد با يك اتحاد عـمـل    
گسترده عليه استبداد واليي و برنامه هاي خانمانسوز آن براي نجات 
 محيط زيست كشور بويژه در لحظه كنوني درياچه اروميه اقدام كرد. 

 
 گسترش پديده فقر و افزايش نرخ خط فقر

اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي موجب افزايش قيمت كاالهـا و    
خدمات عمومي در سراسر كشور شده است. با توجه به اين افزايـش   
قيمت ها اكثريت مردم ميهن ما قادر به تامين مايحتاج اوليـه خـود     
نبوده و شاهد كاهش قدرت خريد مزدبگيران هستيم. سقوط سـطـح    
زندگي زحمتكشان شهر و روستا و قشرهاي ميانه حال جامعه چنـان  
سرعتي به خود گرفته است كه نگراني جدي همه نيروهاي راستيـن  
ترقي خواه كشور را برانگيخته است. يكي از پيامدهاي برنـامـه آزاد      
سازي اقتصادي و اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بـه دسـتـور      
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني گسترش پـديـده فـقـر در         

 ابعادي دهشتناك و افزايش نرخ خط فقر است. 
نماينده سابق كارفرمايان ” شهريور ماه در گزارشي اعالم نمود:   18خبرگزاري ايلنا 

درصدي نرخ خط فقر طي شش ماهه گذشته در  20در سازمان جهاني كار از افزايش 
 600ميليـون و       1كشور خبر داد و گفت، نرخ خط فقر دركالن شهرهاي كشور به 

عباس وطـن پـور       ” در ادامه اين گزارش تصريح مي شود:  “  هزار تومان برآورد شد. 
(نماينده سابق كارفرمايان در سازمان جهاني كار) افزود نابرابري ها در توزيع امكانات 
موجب افزايش نرخ خط فقر بوده و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري نرخ خط 

ميليون تومان افزايش يابد ... نرخ تورم در سبد ارزاق عمومي خـانـوار         2فقر به نرخ 
درصد افزايش يافته است. همزمان   50طي شش ماهه نخست سال جاري به ميزان 

با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به دليل افزايش نرخ سوخت، واحدهاي تولـيـدي   
اين آمار رسمي زماني انتشار مي يابد كه با تـهـيـه    “  كشور با بحران مواجه شده اند. 

پيش نويس اصالح قانون كار توسط دولت ضد ملي احمدي نژاد، افزايش سالـيـانـه    
حداقل دستمزدها در چارچوب آزادسازي اقتصادي و حذف يارانه ها در قانـون كـار     

 تغيير كرده و بنابر اين قدرت خريد كارگران كشور باز هم سقوط خواهد كرد. 
پديده فقر را همچنين مي توان درعرصه هايي نظير بهـداشـت، آمـوزش، حـق         
تحصيل نيز به وضوح مشاهده كرد افزايش قيمت داروها و امكانات پزشكي در كنـار  
رشد معضل ترك تحصيل كودكان و نوجوانان طبقه هاي محروم جامعه از ديـگـر       
جلوه هاي فقر و افزايش نرخ خط فقط در كشور است. ميليون ها زحمتكش با سطح  
دستمزدهاي پايين تر از نرخ واقعي تورم نه تنها توان تامين غذاي مناسب و كـافـي   
خود و خانواده هايشان را ندارند، بلكه قادر نيستند هزينه هاي سنگيـن تـحـصـيـل        

ميليون تومـان در كـالن        2فرزندان خود را نيز بپردازنند.  افزايش نرخ خط فقر به  
شهرهاي كشور به معناي ژرفش شكاف طبقاتي و توزيع ناعادالنه درآمد مـلـي در       
رژيم واليت فقيه بوده و در تحليل نهايي عبارتست از گسترش فقر در جامـعـه بـه      

 بهاي ثروت اندوزي يك اقليت كوچك صاحب قدرت.

 
 تدوين آيين نامه واردات خودروهاي دست دوم اروپايي

وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي از اولويت هاي خود را تدوين آيين نامه بـراي  
 15واردات گسترده خودروهاي دست دوم اروپايي اعالم كرده است. خبرگزاري ايسنا  

به گفته يكي از تولـيـد كـنـنـدگـان         ” شهريور ماه با انتشار اين گزارش مي نويسد:  
خودروهاي تجاري، آيين نامه اجرايي واردات كاميون هاي دست دوم خارجي وديگـر  
خودروهاي دست دوم اروپايي در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حـال تـدويـن        

طرح واردات وسيع خودروهاي دست دوم از اتحاديه اروپا مدت هـاسـت در       “  است. 
دولت و مجلس مورد بحث قرار دارد و اكثريت نمايندگان مجلس نيز مدافع واردات   
خودروها بويژه كاميون هاي دست دوم از اروپا هستند. دراين باره خبرگزاري ايلنا در    

تبديل بازار ايران به قبرستـان خـودروهـاي      ” خرداد ماه امسال گزارش داده بود:   30
دست دوم اروپايي، نوسازي ناوگان تجاري با خودروهاي دست دوم اروپايي تنها بـه    
معناي خروج ارز از كشور است كه حاصلي به همراه ندارد ... نمايندگان مجلس پس    
از مشكالت ايجاد شده ناشي از ورود كاميون از چين به كشور به منظـور مـحـدود      
كردن بازار اين خودروهاي سنگين، مصوبه اي مبني بر ورود كاميون هاي دست دوم 
از اروپا به تصويب رساندند. در واقع نمايندگان مجلس با اين مصوبه بازار ايران را به  

 “ قبرستان خودروهاي دست دوم اروپايي تبديل كردند.
اكنون نيز در چارچوب اين مصوبه، وزارت صنعت، معدن وتجارت نخستيـن گـام     
خود را تدوين آيين نامه اي در اين خصوص برداشت.  كارشناسان صنعت حـمـل و      
نقل، توليد كنندگان، كارگران و قطعه سازان صنعتي به شدت با اين سياسـت ضـد     
ملي يعني واردات خودروهاي دست دوم از اتحاديه اروپا به مخالفت برخاسته اند. ايلنا  
درگزارش خود از قول يكي از كارشناسان سيستم حمل و نقل كشور اعالم داشـت:    

در حال حاضر كشور مملو از خودروهاي سنگين فرسوده و فاقد استانداردهاي مـورد  ” 
تاييد است ... هم اكنون يكي از معضالت اين حوزه نوسازي ناوگان فرسوده است كه 
منجر به غير اقتصادي شدن حمل و نقل در كشور شده است. اما نوسازي نـاوگـان      
باخودروهاي دست دوم اروپايي تنها به معناي خروج ارز از كشور است ... با توجه بـه     
قرار داشتن خودروهاي سنگين در ليست كاالهاي تحريم شده عليه ايران ... بـهـتـر       

 “است با سياست هاي غير صحيح معضالت دروني ديگري ايجاد نكنيم.
شهريور ماه گزارش اعتراض كارگران ايران خودرو ديزل را    16عالوه بر اين ايلنا 

كه با مصوبه مجلس و آيين نامه دولت در خصوص واردات خودروهاي دسـت دوم      
اروپايي، امنيت شغلي خود را از دست مي دهند، منتشر ساخت. كارگران ايران خودرو  

 ديزل بدون كوچكترين حمايت دولت با فقر و بيكاري دست به گريبان هستند.
نكته جالب توجه اين كه، خودروهاي سنگين نو و صفر كيلومتر در ليست تحـريـم   
هاي اتحاديه اروپا عليه ايران قرار دارند. اما به رغم اين تحريم كشورهاي اروپـايـي    
خوروهاي دست دوم خود را با قيمت هاي باال به جمهوري اسالمي صادر مي كننـد.  
خروج ميلياردها دالر ارز از كشور براي خريد خودروهاي دست دوم از اروپا افشـاگـر   
ماهيت ضد ملي رژيم واليت فقيه و سرنوشت دردناك ميـهـن مـا در چـنـگـال             

 ديكتاتوري قرون وسطايي مشتي نوكيسه هاي غارتگر است.
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با وجود گستردگي سپاه پـاسـداران انـقـالب         ” سپاه گفت:  
هاي مختلـفـي كـه       اسالمي و اتصال بسيج به آن و عرصه

انقالب اسالمي با آن روبروست سپاه ديگر تـنـهـا بـازوي       
مسلح و توانمند رهبري نبوده بلكه به عنوان بـازوي غـيـر      

در كنار اين مـانـورهـا       “ د...   شو مسلح ايشان نيز محسوب مي
تالش هاي دولت احمدي نژاد نيز براي تخفيف فشار از سـوي      
جناح هايي  از حاكميت نيز قابل تأمل است . معرفي فـرمـانـده       
قرارگاه خاتم االنبياء سپاه پاسداران در مقام وزير نفت، بي شـك  
مانور حساب شده يي از جانب احمدي نژاد و مدافعان او بـراي      
ترميم روابط  با  متحدان كودتاچي ديروزي  و ايجاد  فضاي الزم 

 را براي تحرك هاي آتي است. 
مردم ميهن ما در دو دهه اخير تجربيات گرانبهايي را در زمينه  

برخورد رژيم واليت فقيه به مسئله انتخابات به دست آورده انـد.  
حزب ما در سال هاي اخير به تفصيل درباره عملكرد ضد مردمي 
رژيم و خطرات غلتيدن به دام مانورهاي نيروهاي ارتـجـاعـي و      
تأييد خالف كاري هاي رژيم به بهاي اجازه محدود براي شركت 

 دست شماري از اصالح طلبان اظهار نظر كرده است.  
ميليون  20، كه بيش از 1376رفراندوم تاريخي دوم خرداد ماه 

رژيم واليت فـقـيـه بـه         “  نامزد اصلح” ايراني آراي خود بر ضد 
صندوق ها ريختند، آژير خطر جدي يي براي سران ارتـجـاع در     
ميهن ما بود و روند حوادث پس از آن در كشور نشـان داد كـه       
رژيم گام به گام راه هاي مشاركت ثمـربـخـش تـوده هـا در            
سرنوشت سياسي كشور را بيش از پيش محدود كرد و در پـي        
اتمام دوران رياست جمهوري خاتمي نشان داد كه آماده است بـا  

و دخالت هـمـه   “  نظارت استصوابي” استفاده همه جانبه از سالح 
جانبه نيروهاي امنيتي و پاسداران در امور انتخابات اجازه ندهد كه 

دوباره در ميهن ما تكرار گردد. كـودتـاي     1376تجربه خرداد ماه 
، و پايمال كردن آراي ميليون هـا    1388خرداد ماه  22انتخاباتي 

ايراني و برگماري محمود احمدي نژاد با زور اسلحه و سـركـوب   
خشن و خونين اعتراضات توده اي نمونه روشن شيـوه بـرخـورد      

 رژيم با اراده و آراي ميليون ها شهروند كشور ما است. 
نشان داد كه رژيم حتـي   1388خرداد ماه  22تجربه انتخابات 

در صورتي هم كه به نماينده اصالح طلبان، زير فشـار افـكـار        
عمومي توده ها، اجازه شركت در انتخابات را بدهد، آماده نيسـت  
كه به نتيجه چنين انتخاباتي تن در دهد. به عبارت ديگر مسئلـه   

در شرايط كنوني و در چـارچـوب ادامـه            “  انتخابات”برگزاري 
و حتي در صورتي كه سران رژيـم بـا     “  واليت مطلقه ولي فقيه” 

مانور هاي حساب شده اجازه شركت چند نامزد اصالح طلب در   
انتخابات را بدهند، نمي تواند ثمري براي جنـبـش مـردمـي و         
مبارزات توده ها براي حركت به سمت تحقق حـقـوق و آزادي       

 هاي دموكراتيك داشته باشد.  
حزب توده ايران معتقد است كه تنها با ايجاد تغييرات كيفي در 
شيوه حكومت مداري كنوني و از جمله حذف اختيارات نا محـدود  
ولي فقيه و نهاد هاي وابسته به اوست كه مي توان به برگـزاري  
يك انتخابات جدي و روندي كه در آن حقوق و آراء تـوده هـا       
حفظ گردد، باور داشت.  تكيه به نيروي توده ها تجربه پر ارزش    
و گرانبهايي است كه در صورت وجود اراده سياسي الزم بـراي      
عملي كردن آن، مي توان سدها و مانع هاي پيش روي جنـبـش   
مردمي به سمت تحقق آزادي، عدالت اجتماعي، و تامـيـن حـق      

 حاكميت مردم را درهم شكسته و از ميان بردارد. 
سخن ما با تمام نيروهاي مترقي و آزادي خـواه كشـور ايـن        
است. بايد از تجربيات گذشته آموخت.  سران ارتجاع در طول دو   
ساله گذشته تمام توان خود را براي نابودي جنبش مردمي به كار 

“ اجازه گـرفـتـن     ” گرفته اند، و اين سياست همچنان ادامه دارد.  
براي شركت در انتخاباتي كه ارتجاع حاكم توسط دستگاه هـاي    

 در شرايط ادامه ...“ انتخابات”ادامه 

امنيتي و نظامي سازمان دهي كند، ثمري جز همان تجربياتي كه مردم ما در جريـان دو    
انتخابات گذشته رياست جمهوري و همچنين انتخابات دوره هشتم مـجـلـس شـوراي         

 اسالمي ديده اند، نخواهد داشت. 
حزب توده ايران، در طول سال هاي اخير همواره تالش كرده است كه بـا احسـاس       
مسئوليت عميق نسبت به توده هاي زحمتكش ميهن ما از هر روزنه اي، هرچند كوچـك  

و تشويـق   1388خرداد ماه  22براي پيشبرد منافع آنان دفاع كند. شركت ما در انتخابات  
مردم براي راي دادن به نامزدهاي اصالح طلب بر چنين پايه اي استوار بود. اگر ديـروز     
حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر روند يكي از خواست هاي اساسي نـيـروهـاي    
آزادي خواه و اصالح طلب كشور بود امروز خواست اساسي متوجه حلوگيري از دخـالـت     
كودتاگرانه نيروهاي انتظامي و سپاه براي پايمال كردن آراي مردم است.  همان طور كـه   

نشان داد كه حتي با عبور نامزدها از  1388اشاره كرديم تجربه انتخابات رياست جمهوري 
صافي شوراي نگهبان بازهم هيچ تعهدي نسبت به  امانت داري از راي مردم و تن دادن 
به ننتيجه انتخابات وجود ندارد. بر پايه چنين دركي تالش در ارتقاء كيفي توان مبارزاتـي   
گردان هاي اجتماعي، بسيج نيرو و ايجاد جيهه واحد ضد استبدادي و گستـرش مـبـارزه      
توده اي بر ضد رژيم استبدادي حاكم راه كار عملي پيش بردن خواست توده ها و وادار     

  كردن ديكتاتور هاي حاكم بر ميهن ما به عقب نشيني است. 
  

 ادامه پيام تبريك سازمان هاي ترقي خواه ...

 حزب دمكرات كردستانپيام 
 

 ايران  مركزي حزب توده  رفقاي گرامي در كميته
 

  باتقديم سالمهاي گرم و دوستانه
پيشاپيش از دعوت شما جهت شركت در مـراسـم   

سپاسگـذاريـم. از        ايران،  سالگرد تاسيس حزب توده
طرف نمايندگي حزب دمكرات كردستان در خارج از   

ترين شاد باش وتبريكات مارا پذيـرا    كشور صميمانه
 باشيد. 

ائـتـالفـي      احزاب و سازمانهاي مبارز ومخالف جمهوري اسالمي با رسيدن به  اميد كه
را براي برپائي نظـامـي     رژيم غير دمكراتيك حاكم بر ايران، راه  سياسي و مبارزاتي عليه

تمامي مليتهاي داخل ايـران      دمكراتيك وپلورال با تحقق آزادي، دمكراسي وحقوق حقه
 تحقق اين ضرورت سرنوشت نويد بخشي را براي ايران رقم زند.  باشد كه  باز كرده

 
 ايران  با تبريك و شادباش مجدد وآرزوي توفيق براي حزب توده

 
 با احترامات فراوان  

 نمايندگي خارج از كشور -حزب دمكرات كردستان
  2011اكتبر  7
 



1390مهرماه  18شنبه  دو   7   879شمارة  

خانواده كه تعداد متوسط اعضاي آن توسط مراجع رسمي ذي صـالح      
در مورد تورم اعالم شـده    ”شرايط اقتصادي كشور. -3اعالم مي شود. 

احتياج به هيچ توضيحي نيـسـت. حـتـي        “ مراجع ذي صالح”از سوي 
وابستگان به حكومت هم بارها و بارها به نحو بارز و روشني تورم اعالم 
شده از جانب دولت را در طول ساليان اخير هميشه به چالش كشانده اند 
و نيازي نيست كه نسبت به آمار غير واقعي در ارتباط با تورم تـوضـيـح    
بيشتري داده شود. اما قسمت مهم اين تغيير مربوط به آن قسمتي است  
كه تعيين مزد كارگر را منوط به شرايط اقتصادي مـي كـنـد. دولـت          
احمدي نژاد در طول تمامي اين سال ها هميشه به دفاع از سـيـاسـت      
هاي اقتصادي دولتش پرداخته و هميشه مدعي شده كه اين سياست ها 
باعث رشد اقتصادي گرديده است، اما هنگامي كه نوبت به دسـتـمـزد      
كارگران مي رسد ناگهان ورق برمي گردد و ركود صنايع و بيكـاري و    
مشكالت توليد برجسته مي شوند. حميد حاجي اسماعيلي در گفت و گو  

شهريور، در رابطه با موضوع شرايط اقتصـادي،    27با خبرگزاري فارس،
براي تعيين حداقل مزد شفاف “  شرايط اقتصادي”آوردن قيد “ مي گويد:

نيست. ... تفسيرهاي متفاوتي از اين موضوع مي شود و ممكـن اسـت         
كارفرمايي در صنف خود با معضالتي روبرو باشد اما صنوف ديگر دچـار  
مشكل نباشند و در صورتي كه اين كارفرما عضو شوراي عالي كار باشد 

بـه گـزارش     “   مدعي خوب يا بد بودن شرايط اقتصادي مـي شـود.       
شهريور، نظري جاللي، معاون وزير تعاون، كـار و        28خبرگزاري مهر،

اينكه ما بنـد  “ رفاه اجتماعي، در توجيه اين قسمت از پيش نويس گفت:
شرايط اقتصادي كشور را براي تعيين حداقل دستمزد ساليانه كـارگـران   
به وظايف شوراي عالي كار اضافه كرديم، اين است كه به هـر حـال       
” شرايط اقتصادي كشور بايد در هر تصميم گيري اقتصادي لحاظ شود.  

وي در پاسخ سوال خبرنگاري كه پرسيد ممكن است كارفرمايان شرايط 
اقتصادي كشور را بهانه اي براي عدم افزايش مناسب دستمزد و عيدي 
ساليانه كارگران قرار دهند، تاكيد كرد در شوراي عـالـي كـار فـقـط            
كارفرمايان نيستند كه تصميم مي گيرند و كارگران نيز نماينده هايي را 
خواهند داشت. هدف ما بهبود وضعيت معشيتي نيروي كار و رنـگـيـن       

الزم به توضيح است كـه حـاجـي        “  شدن سفره خانوار كارگري است. 
اسماعيلي در همان مصاحبه با خبرگزاري فارس اظهار داشت كـه، در      
شوراي عالي كار تمركز قدرت وجود دارد و كارگران در اقليت هستند و 
در حال حاضر تركيب شورا سه جانبه نيست. به اين اظهارات بايد اين را 

نيز وابستگان به رژيم “ نماينده كارگران”هم اضافه كرد كه همان تعداد 
هستند و فقط عنوان نماينده را يدك مي كشند. يكي ديگر از موردهاي  
  7مهم نوع برخورد با تشكل هاي كارگري است. روزنامه جهان صنعـت،  

مهم ترين و شايد كليدي ترين اشـكـال     “  مهر، در اين باره مي نويسد: 
اين قانون را در فصل ششم آن، فصلي كه به تشكل هاي كارگـري و    
كارفرمايي اختصاص دارد مي توان يافت. قانـون در ايـن فصـل در            
مجموع تعريفي مبهم از تشكل هاي كارگري و كارفرمايي ارائـه مـي       
دهد و مهم تر آنكه تعدد نهادهاي مستقل كارگري را به رسميت نـمـي   

در ادامه، با اشاره به تداوم اين نقص در قانون كار و دخـالـت     “  شناسد. 
سازمان بين المللي كار كه منجر به عقب نشيني دولت در اين ارتـبـاط   

متاسفانه  اين تفاهم نامه هرگز جامه عمل نپوشيـد  “  گرديد، مي نويسد: 
و اين نقص در اصالحيه جديد پيشنهادي وزارت كار وجود دارد كه بـه    

الزم به توضيح است كه تالش شجاعانه كاركنان “ آن خواهيم پرداخت.
و چنـد   ”نيشكر هفت تپه“و  ”شركت واحد اتوبوس راني“و كارگران در 

واحد كارگري ديگر، با برخورد خشن مقام هاي حكومتي روبه رو شد و   
فعاالن كارگري كه در اين زمينه مصمم بودند نسبت به ايجاد تشـكـل   
هاي مستقل صنفي اقدام كنند به زندان و حبس هـاي بـلـنـد مـدت          
محكوم گرديدند، و تاكنون اين مر مهم با توجه به سركوب گري شديد 
حاكميت همچنان با دشواري هاي بسيار روبه رو است. اما نكته مثبتـي   
كه در وراي اين تحول ها وجود دارد اينست كه رشد و آگاهي كارگران 
به آن درجه رسيده است كه لزوم برپايي تشكل هاي صنفي مستقل از   
حاكميت را در مبارزه شان به منظور دست يافتن به  حقوقي كه هر روز 
نسبت به روز پيش بيشتر ناديده گرفته مي شوند، در حكـم يـكـي از        

 حياتي ترين خواسته هاي خويش، كامال درك مي كنند.
، همان طور كه در طول ساليان گذشتـه  “ قراردادهاي موقت” موضوع 

پـيـش   “يكي از معضل هاي جدي شغلي   كارگران بوده است، در اين 
هم نه تنها با آن هيچ گونه برخوردي نشده، بلكه زمينه هـاي    “  نويس

 27قانوني و كامل كردن آن را نيز مهيا گرديده است. روزنامه جهان صـنـعـت،    
اگر آقايان مدعي اصـالح   ”شهريور، از قول اكبر قرباني، در اين باره مي نويسد: 

قانون كار هستند پس چرا راجع به قراردادهاي موقت كار هيچ موضوعي را در 
در اصالحيه قانون كار كاهش توليد  ”وي همچنين گفت: ”اصالحيه نياورده اند.

و تغييرات ساختاري را بهانه اي براي اخراج كارگران قرار داده و به عـبـارتـي      
 30روزنامه اعتـمـاد،   ”دست كارفرمايان را براي اخراج كارگران باز گذاشته اند. 

 21طبق اين اصالحيه قرار است بـه مـاده    “  شهريور، در اين ارتباط مي نويسد:
قانون كار در باره خاتمه قراردادهاي كار سه مورد اضافه شود. نخستين مـورد     
كاهش توليد و تغييرات ساختاري كه در اثر الزامات قانوني و مقررات يا شرايط 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي يا لزوم تغييرات گسترده در فناوري مـنـجـر بـه       
تعطيلي تمام يا بخشي از كار شود است. اين يعني از اين به بعد كارفرمايان مي 
توانند به بهانه شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي تغيير ساختاري دهند كـه  

همين روزنامه، از قول فتح اللهي، عضـو هـيـات        “  منجر به تعديل نيرو شود. 
در مسـئلـه   “  مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري كشور، مي نويسد:

اخراج و چگونگي آن، نظر هرگونه تشكل كارگري حذف شده و تمام اختيارات 
به كميته هاي انضباطي منتقل شده است. با توجه به اينكه در اين پيش نويس  
اهميت زيادي به كميته  انضباطي داده شده است، نقش تشكالت كارگري يـا  

شهريـور، اظـهـارات       24روزنامه جهان صنعت، “  كمرنگ يا حذف شده است. 
عطارديان، دبير كل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي، را آورده كـه      

يكي از مشكالت قانون كار فعلي بـحـث پـايـان       “  جالب است. وي مي گويد:  
قرارداد است. اگر كارفرمايي كارگر خود را نخواهد، دچار مشكالت بسياري مي  
شود اين در حالي است كه در اين پيش نويس ارائه شده كارفرما مي تواند بـه  

بـه  “  وي در ادامه مي گـويـد:   “  كار كارگري كه آن را نمي خواهد، خاتمه دهد. 
طور كلي يكي از نقاط مثبت اين پيش نويس اين است كه خاتمه پايان كار را   
“ به خود كارگر و كارفرما واگذار كرده و حل اين موضوع توافقي شـده اسـت.     

هدف اين اقدام هاي ضد كارگري و ضد انساني بر اين مبنا استوار است كـه:    
كارگر تا موقعي مي تواند كار داشته باشد كه كاري وجود داشته باشد. فـعـاالن    
ضد كارگري با اين توجيه به ظاهر قابل قبول، شيوه هاي سودجويانه خويش را 
در پشت اين قوانين به نحو موذيانه اي پيش مي برند. چنين نمونه هـايـي در      
ديگر كشورهاي سرمايه داري وجود دارد؛ و اين شيوه ضد انساني كپي برداري 
از آن شگردهاي دنياي سرمايه داري است. بر طبق اين شيوه، كـارگـر بـراي       
روزها و يا ساعت هاي معين به كاري مشغول مي شود و در مواقعي كه كـاري  
براي او نيست به خانه فرستاده مي شود. اين نوع مشغول شدن به كار ممكـن   
است روزانه چند ساعت در روز و يا هفته اي چند روز در هفته را دربر بگيرد و   
كارگر را از مزاياي مرخصي ساليانه، تعطيالت رسمي، و بيمه كامـال مـحـروم      
كند. رژيم واليت فقيه چهره كريه سرمايه داري را در قالبي بسيار مشمئز كننده 
به زحمتكشان ايران تحميل مي كند.  اين اقدام هاي ضد كارگري بـه ايـن        
موردها محدود  نمي شود و قرار است حتي به عيدي كارگران نيز دسـت بـرد     

موضوع كـاهـش   “ شهريور، در اين باره مي نويسد: 23زده شود. جهان صنعت، 
مبلغ عيدي كارگران و همسان سازي آن با عيدي كارمندان يكي از موضوعات 
مطروحه است. در حال حاضر قانون كار مي گويد عيدي كارگران بايد طبق دو  
ماه حداقل دستمزد كارگران تعيين شود در صورتي كه در پيش نويس فـعـلـي    

“ 41” تعيين عيدي بايد در اختيار شوراي عالي كار قرار گيرد. بر اساس مـاده       
پيش نويس قانون كار پيش بيني مي شود در صورتي كـه مـيـزان عـيـدي          
كارگران در اختيار شوراي عالي كار قرار گيرد مطابق عيدي كارمندان تعـيـيـن    
شود و اين در صورتي است كه كارگران نمي توانند از مزايايي كه كـارمـنـدان    

شهريور، در سـتـون      28همين روزنامه در تاريخ “  بهره مي برند، استفاده كنند. 
بر اساس پيش نـويـس   ”...  يادداشت خود، با اشاره به اين موضوع، آورده است: 

اصالحيه قانون كار  ميزان عيدي كاهش يافته و مطابق با عيدي كارمندان كه 
 “هزار تومان است خواهد بود. 318حدود 

با اينكه تمامي شواهد نشان از محدود شدن هر چه بيشتر منافع كـارگـران     
دارد، واكنش مثبت اشخاصي كه خود را نمايندگان كارفرمايان مي دانند تعجب 

شهريورماه، سيد حمزه درواري،    28برانگيز نيست. به گزارش خبرگزاري مهر،  
عضو شوراي عالي كار و نماينده كارفرمايان كشور، در ارتباط با مخالفت هـاي  

،  با اشاره به اين نكته كه لـحـاظ نشـدن      “ پيش نويس“صورت گرفته با اين 
هنوز به صورت ”منافع كارگران در پيش نويس غير منصفانه است، بيان داشت: 

رسمي و جدي مصوبه اي منعقد نشده است و آنچه در جلسات قبلـي صـورت     
گرفت در واقع پيش جلسه بوده است و مقرر شد كه جلسات تصميم گيري از   

ارائه شده را در جهت  ”پيش نويس“وي در جايي ديگر، روحِ “ فردا برگزار شود.
خدمت به توليد و رفع مانع ها از سر راه  توليد قلمداد كرد[!]  عباس وطن پرور، 
از همفكران توكلي، كه قانون ضد كارگري اوايل انقالب را پيشنهاد داد و بر اثر 
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مبارزه خستگي ناپذير زنان عليه تبعيض 

 جنسيتي و نابرابري اجتماعي 

رژيم واليت فقيه در برنامه هاي ارتجاعي و زن ستيز خود جاي ويژه اي را به مهـار و    
سركوب جنبش زنان اختصاص داده است. در اين برنامه ها تالش مي شود مخالفـت بـا      
تبعيض جنسيتي و سياست هاي قرون وسطايي جمهوري اسالمي، مبارزه و خواست زنان 
طبقه ها و اليه هاي مرفه و نيمه مرفه جامعه معرفي شود كه از خواسته ها و نـيـازهـاي    
زنان زحمتكش اطالعي نداشته و دغدغه آنها را ندارند. دراين خصوص طي هفتـه هـاي     

حـمـايـت از      ” اخير به موازات تبليغات هدفمند پيرامون اعمال برخي تغييرات در اليحه   
در كميسيون قضايي مجلس، از طرح هايي سخن به ميان آورده مي شـود كـه     “  خانواده

براي حمايت از زنان سرپرست خانوار، زنان روستايي و ديگر زنان طبقه هـاي مـحـروم        
 جامعه تدوين و آماده شده است.

در اين باره ابتدا كميسيون اجتماعي مجلس در اقدامي صرفا تبليغاتي اعالم داشت بـا    
توجه به طرح ادغام وزارتخانه ها نبايد موضوع حمايت از زنان سرپرست خانوار به دسـت  

عضو كميسيون اجتماعي مجلس ”تيرماه امسال نوشته بود:  18فراموشي سپرده شود. ايلنا 
گفت: مهم ترين اقدام قابل توجه مجلس شوراي اسالمي در رابطه با حمايـت از زنـان        
سرپرست خانوار، قانوني بود كه در چارچوب برنامه پنجم تصويب و ابالغ شده است. بنابر  
اين قانون دستگاه ها مكلف شده اند تمامي زنان سرپرست خانوار داراي شرايط را تحـت  
پوشش قرار دهند، البته اين مساله با توجه به ادغام هاي اخير وزارتخانه ها به تاخير افتاده 

سپس “ است.  حمايت از زنان سرپرست خانوار تحت تاثير ادغام هاي اخير فراموش نشود.
 30نوبت به معاون وزير جهاد كشاورزي رسيد كه در مصاحبه اي با خبرگـزاري فـارس       

مرداد ماه از تهيه طرحي براي اعطاي وام هاي كم بهره به روستائيان بويژه زنان روستايي 
خبر داد و مدعي گرديد، با اين طرح زنان روستايي به لحاظ مالي مورد پشتيبـانـي قـرار      
گرفته و زندگي شان متحول مي شود! عالوه بر مجلس و دولت، كميته امداد خميني نيـز   

سخت فعال شده است. خبرگـزاري   “  حقوق زنان محروم” در زمينه به اصطالح حمايت از 
شهريور ماه از قول معاون خودكفايي و اشتغال كميته امداد خميني استان تهران  2فارس 

اعالم نمود. وام هاي خود اشتغال زايي به زنان سرپرست خانوار پرداخت خواهد شـد. در      
از ابتداي امسال حمايت ويژه اي را از مددجـويـان و     ” گزارش اين خبرگزاري آمده است:  

نيازمندان در حوزه اشتغال كميته امداد انجام مي دهد.  با حمايت كميته امـداد امسـال        
پرداخت وام هاي اشتغال زايي به زنان سرپرست خانوار افزايش يافـتـه اسـت و افـراد           

اين گونه تبليغات “  متقاضي مي توانند به دفاتر امداد مراجعه و ازاين تسهيالت بهره ببرند. 
در حالي جريان دارد كه با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و افزايش قيمت كاالها و 
خدمات عمومي زنان سرپرست خانوار، زنان كارگر، زنان كارمند و نيز زنان روستايي تحت 
فشار مضاعف معيشتي قرار گرفته و با وضعيت دشواري مواجه هستند. نكته مهمـي كـه      
بايد به آن اشاره داشت، ناكارآمدي طرح هاي موجود براي حمايت از زنان طبـقـه هـاي      
محروم و زحمتكش است. عالوه بر اينكه بسياري از طرح ها فقط در روي كاغذ واقعيـت   
دارند و دروغي بيش محسوب نمي شوند، تعداد محدود طرح هاي در حال اجـرا اصـوال       
قابليت حمايت از حقوق زنان را ندارند. مانند طرح خود اشتغال زايي كميته امداد خميـنـي    
كه صرفا پرداخت وام هايي به افراد و اشخاص دستچين شده است و نمي تـون آن را        

 برنامه اي در خدمت منافع زنان سرپرست خانوار تلقي كرد. 
دولت ضد ملي احمدي نژاد و نيز تعدادي از بنيادهاي انگلي بدون اينكه به پيامـدهـاي   
ناگوار اجراي برنامه ضد مردمي آزاد سازي اقتصادي اشاره اي كنند، از اجراي طرح هايي 
براي بهبود زندگي زنان زحمتكش سخن مي گويند. معلوم نيست چگونه قـرار اسـت از        
حقوق زنان كارگر، كارمند و بطور كلي مشاغل مانند معلمان، پرستاران و مربيـان مـهـد      
كودك حمايت شود، در حالي كه ميزان افزايش حقوق و دستمزد آنها به مراتب پايين تـر  
از نرخ واقعي تورم است. همچنين با ادغام وزارتخانه ها و ركود حاكم بر صنايع كشور اين 
زنان شاغل هستند كه در صف اول اخراج و يا به تعبير جمهوري اسالمي تعديل نـيـروي   

زنـان كـارگـر بـا         ” انساني قرار دارند. ايلنا در اواخر سال گذشته در گزارشي نوشته بود:    
بنابر اين برخالف تبليغات عوام فريبانه رژيم واليت “  كوچكترين بحراني اخراج مي شوند. 

فقيه نه تنها فاصله اي ميان زنان طبقه هاي محروم با جنبش زنان عليه تبعيض جنسيتي 
وجود ندارد بلكه اين مبارزه بيش از ساير اليه ها و گروه هاي اجتماعي به سـود زنـان       
زحمتكش است. در اين زمينه گزارش خبرگزاري ايلنا پيرامون بي حقوقي زنان كـارگـر،      

طبقاتي و نابرابري اجـتـمـاعـي     -اعتراف آشكاري به رابطه مستقيم ميان تبعيض جنسيتي
است. ايلنا از قول مسئول اتحاديه زنان كارگر استان مازندران ، نهادي كه وابسته به خانه  

علت اصلي كار زنان تامين نياز مـالـي   ” كارگر جمهوري اسالمي است. يادآوري مي كند:   
است ... زنان مجبورند به بسياري از ترس ها و تهديدات پاسخ دهند، اما پيشرفت شغـلـي    
نداشته باشند و در بحران ها اخراج شوند و تبعيض جنسي در مورد آنها كامـال مشـهـود      

تبعيض جنسيتي در شكل دستمزد ناعادالنه و كمتر از همكاران مـرد، اخـراج از       “  است. 

محيط كار به دليل زن بودن و مسايلي از ايـن قـبـيـل هـم            
خودنمايي مي كند. محدود ساختن تبعيض جنسيتي صرفـا بـه      
اقدام هاي ارتجاعي مانند تفكيك جنسيتي ترفند فريب كـارانـه   
رژيم براي منزوي ساختن جنبش زنان كشور اسـت. زنـان در        
مبارزه با تبعيض جنسيتي خواست هاي مشخصي را نيز دارنـد    
كه در پيوند سرشتي و تنگاتنگ با مبارزه عليه حجاب اجباري و 
ديگر قوانين قرون وسطايي قرار دارد. از جمله اين خواسته هـا     
مي توان به دستمزد مساوي در مقابل كار مسـاوي، تـامـيـن         

 امكانات شغلي يكسان صرف نظر از جنسيت اشاره داشت. 
در ماه هاي اخير مخالفت قاطع و اصولي جنبش زنان كشـور  
با طرح دولت ضد ملي احمدي نژاد تحت عنوان طرح دور كاري 
كه اولويت در اين طرح به زنان داده شده، نشانه اميد بخش از   
توجه روز افزون مبارزان جنبش زنان به حقوق و منافـع زنـان     
طبقات محروم و توضيح رابطه ميان تبعيض جنسيتي و نابرابري 
و فقر اجتماعي خصوصا براي زنان است. بعالوه مخالفت هـاي   
مستدل فعاالن جنبش زنان به كاهش دستمزد مشاغل نـيـمـه    
وقت و پاره وقت كه اغلب زنان را در بر مي گيـرد حـاكـي از        
كوشش هوشيارانه اي در جهت حقوق زنان زحمتكش و مبارزه 

طبقاتي است. آگاهي زنان زحـمـتـكـش     -عليه تبعيض جنسيتي
بويژه زنان كارگر و سرپرست خانوار از حقوق و منافع خود مـي  
تواند در تقويت موضع و جايگاه جنبش زنان و جنبش كارگـري  

 در تقابل با استبداد واليي موثر باشد. 
تبعيض جنسيتي، قوانين زن ستيز و قرون وسطايي به همـراه  

اجتماعي ضد مردمي حقوق و منافع زنان -برنامه هاي اقتصادي
طبقه هاي محروم و خانواده هايشان را با چالش هـاي جـدي     

 روبرو ساخته است.
 

مبارزه حزب توده ايران و كارگران  مجبور به عقب نشـيـنـي      
افاضاتي  صادر كـرده   “ پيش نويس“گرديد، در مخالفت با اين 

عباس وطن پرور از كدام زاويه است؟ وي  ”مخالفت“است. اما  
به منظور لغو فعاليت شركت هاي پيمان كاري طبق ”مي گويد: 

پيش نويس قانون كار پيمان دهنده مكلف اسـت بـا      13ماده 
پيمانكاران مورد تاييد وزارت كار و امور اجتماعي قرار داد منعقد 
كند. شركت هاي پيمانكاري طبق قانون تجارت شـكـل مـي       
گيرند و وزارت كار حق دخل و تصرف بر فعـالـيـت آنـهـا را          

شهريور). به بياني روشن تر، بحث اخـتـالف        27(ايلنا،  “  ندارد.
بين دولت و كساني همچون وطن پرور و همفكرانش به عنوان 
حاميان كارفرمايان، در حذف شركت هاي پيمانكاري نيـسـت،   
بلكه به كنترل درآوردن آن ها است. در اينجا مبارزه دشـوار و     

مـبـنـي بـر        ”پتروشيمي ماهشهر“نفس گير كارگران قهرمان 
حذف شركت هاي پيمانكاري، واقعيت عيني جامعه كارگري را 
به خوبي نشان مي دهد، و آن عبارت است از مبارزه يي نابرابـر  
براي دست يافتن به حقوق پايمال شده، يعني مبارزه يي كه بـا  
دشواري در حال جريان است. همان طور كه تجربه گـذشـتـه       
نشان داده است، به عنوان يك واقعيت بايد اذعان داشت كـه    
موقعيت طبقه كارگر ايران به داليل گوناگون، و از جمله عـدم    
حضور تشكل هاي مستقل، دوران ضعيفي را سپري مي كـنـد.   
جنبش كارگري ايران با اينكه از توانايي عظيمـي بـراي كـار        
برخوردار است، به داليلِ پيش گفته، و همچنين عـدم تـوجـه      
ديگر نيروهاي سياسي كه عمدتا شيفته سياست هاي خانـمـان   
برانداز بازار آزاد و ديكته شده از سوي بانك جهاني و صنـدوق  
بين المللي پول گرديده اند، با از دست دادن دسـتـاوردهـاي        

 حداقلي خويش مواجه اند. 
در اين ميان جنبش چپ در مقام تنها پشتيبان واقعي طبـقـه   
كارگر، بايستي راه كارهاي واقع بينانه اي به منظور پشتيباني از 

 طبقه كارگر مد نظر خود قرار دهد.
  

 ادامه چاقوي جراحي ...
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پيام هاي تبريك سازمان هاي ترقي 
 خواه ايران

 پيام تبريك فرقه دمكرات آذربايجان 
 

هفتاد سال قبل در تاريخ سياسي كشور ما رخداد مهمي صورت گـرفـتـه      
است. شكست فاشيسم در عرصة جهاني، همراه بود با قدرت گيري نيروهاي  
دمكرات و آزاديخواه در اروپا و سست شدن پايه هاي حكومت ديكـتـاتـوري    
رضا شاه در ايران. اين وضعيت شرايط نسبي براي آزاديهاي دمكراتيـك در     
كشور مهيا كرده بود. در چنين شرايطي گروهي از زندانيان سياسي آزاد شـده   
از زندانهاي رضا شاه، همراه با تعدادي ديگر از آزاديخواهان تشخيص دادنـد  
بنا بر نياز مبرم كشور و براي برون رفت از عقب ماندگيهاي اجـتـمـاعـي ـ       
اقتصادي و سياسي، حزبي ترقيخواه و عدالتجو را تاسيس كنند. در تاريخ دهم 

اين تصميم عملي و � حزب توده ايران� اعالم موجوديـت     1320مهر سال 
كرد. از آنجاييكه هم شرايط عيني جامعه و هم نياز مردم بـوجـود چـنـيـن         
تشكيالتي احتياج مبرم داشت، حزب توده ايران توانست به سرعت در ميـان  
مردم، بخصوص زحمتكشان شهر وروستا، فرهنگيان، روشنفكران، هنرمندان، 
اقوام و مليت ها و... نفوذ ورشد كند. ديري نپاييد كه به بزرگـتـريـن حـزب           

 سياسي ترقيخواه كشور تبديل شد. 
از ابتدا تشكل وروشنگري سر لوحة برنامة حزب توده ايران قـرار داشـت.     
ايجاد صدها تشكل گارگري، دهقاني،علمي، فرهنگي، هنري، دانشـجـويـي،    
دانش آموزي، زنان و جوانان و صلح و ضد جنگ از سويي و انتشـار دهـهـا      
روزنامه و مجله و صدها كتاب ، به يك باره افق فكري و نويني را به جامعة 
استبداد زده و عميقا عقب نگهداشتة كشور عرضه كرد. اين حزب توانست در  
مدت كوتاهي خدمات شاياني در عرصة سازماندهي و پيشبرد مبارزات تـوده    
هاي مردم در راه بهبود شرايط زندگي زحمتكشان مانند تصويب قانون كـار،  
مبارزه بر عليه استعمارگران و ارتجاع داخلي و امپرياليسم جهاني را پـيـش       

 ببرد. 
تاسيس شد. دهها هـزارنـفـر از          1324فرقة دمكرات آذربايجان در سال 

اعضاء و كادر هاي حزب توده ايران ازهمان بدو تـاسـيـس، بـه صـفـوف           
تشكيالت فرقه پيوستند. اين خود بيانگر اين واقعيت است كه اين دو جريان  
سياسي اهداف مشتركي را براي تامين دمكراسي، عدالت وحقوق خلق هـاي  
تحت ستم ملي، دنبال ميكردند. گواه اين مدعا همين بس كه، دهها شهـيـد    
توده اي در ميان شهداي فرقه دمكرات آذربايجان ديده مي شود كه ملـيـت   

 غير آذري دارند. 
دشمنان خلق هاي ايران در تمام اين سالها تالش كرده اند تا بـا انـواع       
توطئه ها، تاريخ سازي و ترفند هاي عوام فريبانه، اين واقعيت را در چشـم      
مردم طور ديگري جلوه دهند. اما خورشيد را نمي توان هميشه زير ابر نـگـه    

جنايتي كه درتاريخ هفتاد ساله اخير در حق فرقه اي ها، توده اي ،       داشت. 
دمكرات ها وديگر جريان هاي سياسي ترقي خواه و ميهن پرست رفته است 
در دنيا اگر نگوييم بي نظير است، كم نظير بوده است. هر بار هم حـاكـمـان     
مستبد و زورگو با دستگيري، زندان، شكنجه هاي حيواني و اعدام هزاران نفر 
از بهترين و ميهن پرست ترين ميهن، مدعي شده اند كه ايـن جـريـانـات         
سياسي را نابود كرده اند و آثري از آثار انها باقي نگذاشته اند. امـا تـاريـخ         
گواهي ميدهد كه با هر نسيم آزادي سازمان هاي ترقيخواه و عـدالـت جـو      
ققنوس وار بال مي گشايند و حاكمان ضد مردمي به زباله دان تاريخ ريختـه  

 مي شوند. اين حكم تاريخ است.
ما ازاين فرصت استفاده كرده هفتاد سالگي حزب توده ايران را به رهبران، 
كادرها، اعضاء وهواداران آن و همچنين به تمامي آزاديخواهان و زحمتكشان 
كشورمان تبريك گفته و سر تعظيم در مقابل تمامي شهـداي حـزب تـوده        

 ايران و ديگر سازمان هاي ترقيخواه فرود مي آوريم. 
 

 1390فرقه دمكرات آذربايجان دهم مهر 

پيام هيئت سياسي ـ اجـرائـي سـازمـان       
فدائيان خلق ايران (اكثـريـت) بـه جشـن           
هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حـزب تـوده       

 ايران
 

هيئت سياسي ـ اجرائي سازمان فدائيان خلـق ايـران (اكـثـريـت)           
 بنيادگذاري حزب توده ايران را به شما و به تمام تودههفتادمين سالگرد 

ها كه در داخل و خارج از ايران براي رهائي كشور ما از سـلـطـه          اي
استبداد و نظام غارتگرانه و براي آزادي، دمكراسي، عدالت اجتماعي و   

 گويد و آرزوي موفقيت تـوده     كنند، شادباش مي سوسياليسم مبارزه مي

حزب توده ايران به خاطر دفـاع از    ها را در اين مبارزه سترگ دارد.    اي
ارزشهاي چپ و مبارزه با استبداد تحت پيگرد رژيم شاه و رژيم اسالمي 
قرار گرفته است. سركوبگران دو رژيم، هزاران تن از تـودهـايـهـا را          

 هاي سنگين محكوم نموده و عـده   دستگير و شكنجه كرده و به حبس

 ها را به جوخه اعدام سپردهاند.  اي زيادي از آن
حزب توده ايران طي هفت دهه حيات خود عليه ستم طـبـقـاتـي و       
تبعيض جنسيتي، ملي ـ قومي و مذهبي و تامين زندگي انساني بـراي    

يابي طبقـه كـارگـر        كارگران و زحمتكشان كشور رزميده و در سازمان
سازي در     اي ايفا نموده و در گفتمان  ايران، زنان و دهقانان نقش ارزنده

سـازي، در      كشور سهم داشته است. حزب توده ايران در فـرهـنـگ        
 ها، نشريات و كتاب اندازي روزنامه هاي پيشرو، در راه شناساندن انديشه

 ها پيشقدم بوده است. 
دهـي و رشـد         يكي از كارهاي قابل تاكيد حزب توده ايران شـكـل  

فرهنگ حزبيت بوده است. حزب توده ايران نخستين حزبي بود كه بـا     
هـا و      الگوهاي رايج حزبيت در كشور ما اعالم موجوديت كرد، حـوزه   

هاي حزبي را تشكيل داد، دامنه فعاليت خود را در سطح كشـور    سازمان
گسترد، به طور سيستماتيك عضوگيري كرد، آموزش حزبـي را رايـج       

هاي دمكراتيك و صنفي حول حزب را   نمود و سازمان جوانان و تشكل
هاي چپ را در       ها و آرمان  تشكيل داد.  حزب توده ايران وسيعا ارزش 

كشور ما اشاعه داد، برنامه و اساسنامه حزبي تدوين نمود و تاثير جـدي  
بر حيات سياسي كشور گذاشت.  تاريخ حزب توده ايران، بـخـشـي از       
تاريخ نيروي چپ كشور ما است. هفت دهه حضور در صحنه سيـاسـي    
كشور را نميتوان به تاريخ فرازها و پيروزيها تقليل داد و از فـرودهـا و     
ناكاميها بياعتنا گذشت. نگاه نقادانه به هفتاد سال حيات سياسي حزب،  

 تواند بر تجارب چپ ايران بيفزايد و راهگشاي آن در آينده باشد.   مي
 رفقاي گرامي!

ما برآنيم كه چپ ايران براي تبديل شدن به نيروي موثر در حـيـات   
سياسي كشور، براي جلب نظر نسل جوان چپ و پاسخگوئي به الزامات 
جامعه ما، الزم است كه به بررسي تاريخ، سياست و عـمـلـكـرد خـود        
بپردازد، نقاط قوت و ضعف خود را دريابد و با برخـورد نـقـادانـه بـه          
نظريههائي كه پاسخگوي مسائل امروز نيست، نظريههائي را بـه كـار     
بندد كه بتواند به مسائل امروز جهان و كشور ما پاسخ مناسـب دهـد.      
تحوالت جهاني و دگرگوني هاي سه دهه اخير در كشور ما، مسـائـل     
متنوع و پيچيدهاي را در مقابل نيروهاي چپ قرار داده است. نيروهـاي   
چپ نمي توانند اين مسائل را ناديده بگيرند و پرسشهـاي مـطـرح را        
بيپاسخ بگذارند. ضرورت دارد كه چپ ايران در همكاري و همفكري با  

 هم پاسخ مناسب به مسائل جديد ارائه دهد. 
 رفقاي عزيز!

هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران را به شـمـا     بار ديگر 
در هـفـتـادمـيـن سـالـگـرد              تبريك ميگوئيم و اميد و آرزو داريم كه

بنيادگذاري حزب توده ايران، تودهايها مشتركا و يكپارچه در راه تحقق 
 ارزشها و آرمانهاي انساني چپ ايران گام بردارند. 

 
هيئت سياسي ـ اجرائي سازمان فدائيان خلق ايران 

 )2011اكتبر  8( 1390مهرماه 16 (اكثريت)، 
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اند. منطقه ما شاهد موجي  زندگي شايسته و احترام به حقوق بشر گام برداشته
اي براي رسيدن به  هاي توده هاي فعاليت از تظاهرات اعتراضي و ديگر شكل

 ها بوده است. اين هدف
ترديد بـا   هاي سراسري مردمي در برخي از كشورها بي ها و خيزش جنبش
است كه گمان   هايي را سرنگون كرده هايي همراه بوده و تخت و تاج موفقيت

ها و مانع هايي كـه     بردند زير پايشان بسيار محكم است. به رغم چالش  مي
هاي مردمي در كشورهاي ديگر همچنان با آن روبه رويند، اكـنـون      جنبش

باز نـخـواهـد       2011ترديدي نيست كه اوضاع ديگر به دوره پيش از ژانويه 
انـد،     هاي مردمي يي كه به پا خاسـتـه   گشت. اما نيروهاي انقالبي و جنبش 

هنوز راه درازي در پيش دارند. اين راهي است دشوار، و پر از كشمـكـش و      
وار ثمره مبارزه مردم را غصب كنند، و  خواهند انگل مبارزه ميان آن ها كه مي

اي مردمي و تبديل آن بـه يـك        خواهند با ارتقاي جنبش توده آنان كه مي
انقالب واقعي آن را به پيروزي نهايي برسانند، و گزينه مورد خواست مردم را 

هاي مدني دموكراتيك كه در آن هـا عـدالـت       به قدرت برسانند، يعني رژيم
اجتماعي تحقق خواهد يافت. اين جنبش گسترده بار ديگر نشان داده اسـت   

ها و بـا       ها و رخ دادهاي بنيادي و راديكال فقط به وسيله ملت كه دگرگوني
گيرد كه آن ها به منافع خود  اختيار و خواست خود آن ها، و زماني انجام مي

اند و خواهند بود. عوامل داخـلـي     ها سازندگان تاريخ بوده شوند. ملت  آگاه مي
هميشه نيروي محركه اصلي اند، اما ترديدي نيست كه عوامل خارجي نـيـز   
تأثير و نفوذ خود را دارند، اگرچه در درجه بعد از عوامل داخلي قرار دارند. اين 

توان گفـت   دو بر يكديگر تأثير متقابل دارند. آنچه تاكنون رخ داده است، مي 
خودي، بلكه نتيجه يك روند انباشت درازمدت بـوده   به كه در مجموع نه خود

تـأثـيـر از         اي مردم جدا و بي ها و عمل توده است. شكي نيست كه خيزش 
اقتصادي و نوليبرالـيـسـم، و      “  درهاي باز” هاي  هاي ناشي از سياست بحران

المللي پول و بانك جـهـانـي       هاي صندوق بين اداره اقتصاد مطابق با نسخه
ها  هاي قطبي شدن ثروت، محروميت ميليون نبوده كه به وجود آورنده پديده

تن از مردم، افزايش گسترده بيكاري، و كاهش سطح زندگي بـوده اسـت.       
هاي كمونيست مصر و اردن، حـزب       طور كه در بيانيه مشترك حزب همان

مردم فلسطين، جبهه دموكراتيك آزادي فلسطين آمده است (كه در اواخـر      
هـا،     هاي امپرياليـسـت   ماه مه در امان، اردن منتشر شد)، بايد در برابر نقشه 

شان خرابكاري و كارشكني در    ها، و نيروهاي ارتجاعي كه هدف صهيونيست
 هاي عرب است، نهايت هشياري را داشت. خيزش انقالبي ملت

 رفقاي گرامي،
رخدادهاي اخير در منطقه، مردم عراق را نيز به حركت واداشته اسـت تـا     

ها بيايند. سهم جـوانـان در ايـن          سد ترس و درنگ را بشكنند و به خيابان
جنبش شاخص و چشمگير بوده است. نيروهاي امنيتي براي سركـوب ايـن      

اند. در     هاي سركوبگرانه زده جنبش اعتراضي مردمي دست به ارعاب و اقدام
تن كشـتـه، و در        17هاي ديگر،  فوريه در بغداد و استان  25تظاهرات روز 

تظاهرات اواخر ماه ژوئن شماري از فعاالن جوان بازداشت شدند. اخيـراً، در     
استان ديگر سـازمـان      9سپتامبر)، تظاهراتي در بغداد و   9شهريور(   18روز 

تر شدن وضع زنـدگـي    ها هزار تن بر ضد فساد و وخيم داده شد كه در آن ده
-اي   اعتراض كردند و خواستار پايان دادن به سيستم تقسيم قدرت فـرقـه    

شدنـد.   2011مليتي و خروج كامل نيروهاي آمريكايي از عراق تا پايان سال 
ها و نيروهاي دموكرات در اين جنبش تظاهراتي گسترده فعـاالنـه    كمونيست

شركت دارند. هم زمان، تدارك براي برگزاري يك كنفرانس در بـغـداد در        
اواخر ماه اكتبر در جريان است. هدف از برگزاري اين كنفرانس، شروع به كار 

اي مـتـشـكـل از          است كه جنبش گسترده“  جريان دموكراتيك” و فعاليت 
هاي دموكراتيك سياسي و اجتماعي است، و وظيفه و    ها و سازمان شخصيت

هدف عمده آن بسيج مردم در راه برقراري يك كشور مدني دموكراتيـك و    
يك عراق فدرال دموكراتيك و آزد است كه از استقالل ملي كامل برخوردار 

 باشد.
 رفقاي گرامي،

هاي دگرگوني و تغيير منطقه ما  در اين دوران پرُچالش، در حالي كه توفان
نوردد، و خطرهاي سهمگيني كه هر دو كشور ما با آن هـا روبـه          را در مي

رويند، تحكيم و تقويت پيوندهاي انترناسيوناليستي، و همبستگي مـؤثـر و       
خواه، و دموكرات در منطقه خاورميانـه   عملي ميان نيروهاي كمونيست، ترقي

 كند. و جهان اهميت حياتي پيدا مي
بار ديگر درودهاي گرم خود را به مناسبت هفتادمين سالگرد تأسيس حزب 

كنيم و بر عزم راسـخ خـود بـراي           برادر، حزب توده ايران، تقديم شما مي

مان و پيوندهاي تاريخـي   تحكيم و تقويت پيوندهاي برادرانه ميان دو حزب
 كنيم. دوستي ميان مردم ايران و عراق تأكيد مي

 ترين درودهاي رفيقانه، با گرم
 كميته مركزي
 حزب كمونيست عراق
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پيام تبريك حزب كمونيست برزيل 
 به كميته مركزي حزب توده ايران

 
تـريـن    رفقاي گرامي حزب توده ايران، گرم

درودهاي حزب كمونيسـت بـرزيـل را بـه           
مين سالگرد بنيادگذاري حـزب  هفتادمناسبت 

توده ايران بپذيريد. از ديد مـا، بـزرگـداشـت        
سالگي حزب توده ايران رخداد سياسي بزرگي در پيكار مردم ايران در  هفتاد

راه ساختمان سوسياليسم است. هفت دهه تاريخ حيات حزب تـوده ايـران      
 پيوند تنگاتنگي با تاريخ مبارزات مردم ايران دارد.

 رفقاي حزب توده،
گيرند كه  مين سالگرد تأسيس حزب را جشن ميهفتادرفقاي شما زماني 

هاي فراواني روبه روينـد. دنـيـا        خواه با چالش نيروهاي انقالبي و دگرگوني
داري از قـرن       اينك در معرض توفان بزرگ ترين بحران نظام سـرمـايـه   

هاي اقتصادي، سياسي، و    نوزدهم به اين سو قرار گرفته كه بر تمام عرصه
 اجتماعي جامعه و جهان تأثير گذاشته است.

هاي خود را داراست، از جمله اينكه در  داري ويژگي بحران كنوني سرمايه
داري، يعني در اياالت متحده آمريكا، ظهور كرد و به اروپا  قلب نظام سرمايه

و ژاپن گسترش يافت، و افول نسبي امپرياليسم آمريكا را تشـديـد كـرد.        
دهد كه دنيا  ويژگي ديگر اين بحران آن است كه در مقطعي از زمان رخ مي

اي مـثـل      هاي تـازه    در يك روند گذار و تحول قرار دارد كه در آن قدرت
برزيل، روسيه، هندوستان، چين، و آفريقاي جنوبي پديدار شـده انـد كـه        

 پشتيبان صلح و پيشرفت در پهنه جهانند.
ها براي  در چنين شرايطي، امپرياليسم همچنان از جنگ و تجاوز به ملت

گـيـرد.    داري بـهـره مـي      المللي سرمايه حفظ قدرت خود در قلب نظام بين
امپرياليسم براي غارت كشورهايي مثل ليبي، عراق، و افغانستـان، بـازوي     

گيرد. استفـاده از زور وسـيلـه يـي               نظامي خود، يعني ناتو، را به كار مي
 راهبردي براي امپرياليسم است.

 رفقاي حزب توده،
ها مبارزه با نوليبراليسم، ما اكـنـون در        در آمريكاي التين، پس از سال

هاي مـتـرقـي در         گيري دولت كنيم. قدرت  شرايط عيني نويني زندگي مي
منطقه ما نشانه دفاع از استقالل ملي، يكپارچگي و همبستگـي در بـيـن        

اي از رشد اقتصادي و  هاي قاره، و تالش براي دست يافتن به دور تازه ملت
 اجتماعي است.

برزيل، به جلوداري رئيس جمهوري، ديلما روسف، يـكـي از اركـان و          
اجزاي اين روند تاريخي است. امروزه كشور ما در راه حصول دستاوردهايي  

اي از  بزرگ در زمينه دموكراسي، تقويت و تحكيم استقالل ملي، و دور تازه
دارد. حزب كمونيست برزيل   پيشرفت اجتماعي و عدالت اجتماعي گام برمي

كند و براي همياري در راه تـكـويـن و       با دولت ديلما روسف همكاري مي
 كند. اجراي طرح نوين ملي به منظور رشد كشور تالش مي

 رفقاي گرامي حزب توده،
بـرد   هايي بزرگ به سر مـي  اكنون دنيا در مقطعي از تحوالت و دگرگوني

طلب در آن نقشي اساسي به عهده دارند. مـا      كه نيروهاي انقالبي و تحول
اش، نيرويي  ها ساله اطمينان داريم كه حزب توده ايران به پشتوانه حيات ده

 حياتي در مبارزه مردم ايران با امپرياليسم و در راه سوسياليسم است.
 فرخنده باد هفتادمين سالگرد تأسيس حزب توده ايران!

 پاينده باد دوستي ميان مردم ايران و برزيل!
 با درودهاي برادرانه،

 حزب كمونيست برزيل
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 ادامه پيام هاي شادباش احزاب كارگري...
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 ادامه پيام هاي شادباش احزاب كارگري...

گسترده نظامي مانند ادامه جنگ هاي امپرياليستي، همان گونه كـه ايـاالت     
متحده، ناتو و اتحاديه اروپا در گذشته اي نه چندان دور بر ضد يوگوسـالوي،  
افغانستان، عراق، و ليبي به راه انداختند، مشخص گردند. خطر درگيري هـاي   

صف بـنـدي نـويـن        نظامي جديد به ويژه در اين منطقه كليدي، در راستاي
اياالت متحده، اتـحـاديـه       نيروها در هرم امپرياليستي در حال افزايش است. 

اروپا، چين، روسيه، و جز اين ها، با پيمان نامه ها و ائتالف هايي وارد عرصه 
رقابت شديد به منظور تقسيم چپاول گري منابع عظيم انرژي و ثروت منطقه 
گرديده اند. اين كشمكش مي تواند تمامي منطقه را با درجات كمتر يا بيشتر  

 دربرگيرد.
حزب كمونيست يونان بر اين موضع استوار است كه، دگـرگـونـي هـاي         
موجود ضرورت بهره گيري از منابع طبيعي در راستاي منافع كارگران از راه     

يكي از پيش شـرط هـاي        همكاري مشترك خلق ها را برجسته مي سازند. 
    دست يافتن به  اين ديدگاه، انتقال قدرت به مردم است  تا بدين وسيلـه راه
همگاني شدن ثروت طبيعي، ابزار توليد انحصاري را كه بايد در تملك مـردم  
باشند هموارسازد، و اقتصادي با برنامه ريزي مركزي و نظارت مردمي رشـد    
يابد. در غير اين صورت، اين ثروت طبيعي همچنان ميـان شـركـت هـاي          
انحصاري و ميان دولت هاي سرمايه داري كه براي كنترل و بهره كشـي از    
منابع طبيعي با يكديگر درافتاده اند و براي حفظ سودهاي شان مردم را بدون 
هيچ درنگي روانه كشتارگاه مي كنند و تا هنگامي كه مردم براي بنزين، گـاز  
طبيعي، و انرژي به طور كلي بهايي گزاف مي پردازند از نابودي محيطزيست 

 ابايي ندارند، مايه ناسازگاري همچنان برجا خواهد ماند.
حزب كمونيست يونان، حزب هاي كمونيست و كارگري و جنبـش هـاي     

تـمـامـي     ضدامپرياليستي در منطقه را فرا مي خواند تا پيكار خود را به ضـد   
قدرت هاي امپرياليستي و جنگ هاي شان نيرومندتر سازند، و تـوده هـاي       
مردم را فرا مي خواند كه اين يا آن قدرت امپرياليستي را برنگزينند، خود را با 
اين يا آن بخش طبقه بورژوازي و ائتالف هايي را كه آنان با قـدرت هـاي       
امپرياليستي ديگر براي تضمين ادامه بهره كشي سرمايه داري تبليغ مي كنند 

پـوشـش    مديريت بـورژوايـي چـه در          در يك صف قرار ندهند، با هرگونه
سكوالر يا  هر چيز ديگر به مبارزه برخيزند، با هرصداي گمراه كه اسـتـدالل   
مي كند سرمايه داري مي تواند انساني گردد مبارزه كنند، مبارزه طبقاتـي را    
گسترش دهند، مبارزه هماهنگ ضدامپرياليستي را قاطعانه و با اطمينـان در    
جهت برتري خود به پيش برند و براي جامعه اي آسوده از بهره كشي فرد از   

 .فرد برزمند
حزب كمونيست يونان با استواري به همكاري خود با حزب هاي كارگـري  
و كمونيستي ديگر به طور دو جانبه، منطقه اي، و بين المللي، بـه ادامـه و         
بهبود همايش هاي بين المللي و منطقـه اي حـزب هـاي كـارگـري و                
كمونيستي، براي ترويج فعاليت مشترك و همكاري، براي تقويت مبارزه ضـد  

 .ادامه خواهد داد مداخله و جنگ امپرياليستي امپرياليستي و در برابر
همه ما بايد در سامان دهي شرايط حاكم در جنبش كمونيستي تالش كنيم 
و بر اساس جهان بيني مان گردآيه اي از مسائل را در راسـتـاي وحـدت            

ما بر ايـن بـاوريـم كـه          سازماني و نظري با خطمشي انقالبي روشن كنيم. 
برگزاري نشست هاي بين المللي، منطقه اي براي احزاب كمونيستي ضرورت 
دارند. اما نياز عاجل تر، شكل دهي به حضور مـتـمـايـز آن حـزب هـاي              
كمونيستي و كارگري يي است كه فعاالنه در جهت برنامه يـي راهـبـردي        
 -انقالبي متحد جنبش جهاني كمونيستي، در دفاع از خطمشي ماركسيسـم    

لنينيسم، انترناسيوناليسم پرولتري، دستاوردهاي سوسياليسم در اتحاد شوروي 
 .و اصول انقالب و ساختمان سوسياليسم عمل مي كنند

 زنده باد ماركسيسم لنينيسم، زنده باد انترناسيوناليسم پرولتري
 پرولتارياي تمام كشورها متحد شويد

 كميتة مركزي حزب كمونيست يونان)، 2011اكتبر  2( 1390مهرماه  10
 

 پيام حزب كمونيست فرانسه به 
 كميته مركزي حزب توده ايران 

 
 رفقاي گرامي،

ترين درودها  حزب كمونيست فرانسه برادرانه
هاي خود را به مناسبت هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حـزب تـوده      و تبريك

كند. حزب شما، به عنوان وارث   ايران، به شما و همه اعضاي حزب تقديم مي

شايسته و واالي  حزب كمونيست ايران، نقش بزرگي در مـبـارزه در راه       
صلح، دموكراسي، و عدالت اجتماعي در ايران داشته است. امـروزه ايـن        
مبارزه برضد حكومت اسالمي ادامه دارد كه حقوق اجتماعي و سـيـاسـي      

ويژه جوانان  كند و در رويارويي با همه مخالفان، به مردم ايران را پايمال مي
 شود. و زنان، به سركوب شديد متوسل مي

هاي ايراني، شرط اساسـي   سياست شما مبني بر همياري همه دموكرات
يي نوين در يك ايران سكوالر و دموكراتيك، همراه با   راه گشايي به آينده

 پيشرفت اجتماعي و صلح است.
حزب كمونيست فرانسه مجدداً بهترين آرزوهايش را براي موفقيت تـان  

گـذاري   كند، و بار ديگر به مناسبت هفتادمين سالگرد پـايـه   تقديم شما مي
اش را با شـمـا تـجـديـد           حزب توده، پيمان دوستي و همبستگي برادرانه

 كند. مي
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پيام تبـريـك حـزب      
كمونيست عراق به مناسبت 

سالگي حزب تـوده   هفتاد
 ايران

 
 رفقاي گرامي،

هاي عراقي را به مـنـاسـبـت      ترين درودهاي كمونيست بدين وسيله گرم
هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب برادر، حزب توده ايران، تقديم شـمـا     

 كنيم. مي
ناپذير حزب توده در هفت دهه گذشته  اين مناسبت يادآور پيكار خستگي

در راه رهايي ايران از سلطه استعمار و امپرياليسـم و يـوغ ارتـجـاع و             
ديكتاتوري، براي دست يافتن به آزادي، دموكراسي، حقوق بشر، و عدالـت  
اجتماعي است. به همين مناسبت، خاطره شمار زيـادي از رهـبـران و             

دوستاني واقعي كه جـان خـود را در راه            كادرهاي حزب توده را، ميهن
هاي واالي كمونيسم و دفاع از آرمان عادالنه مردم و طبقه كـارگـر    آرمان

فرستيم. نمونه رفـيـق     داريم و به آنان درود مي ايران فدا كردند، گرامي مي
باكـانـه در      بي 1337خسرو روزبه، قهرمان مردم ايران، كه در ارديبهشت 

هـا در       درپي كمونيست هاي پي بخش نسل برابر جوخه اعدام ايستاد، الهام
سراسر جهان بوده است. ما همچنين با افتخار از پيوند و رابطه ويژه ميـان   

هاي گذشته و در شرايطي كه هر دو    كنيم كه در دهه مان ياد مي دو حزب
 -هاي ضدكمونيست و ارتجـاعـي   حزب ما در معرض سركوب و ترور رژيم

 تر از پيش شده است. اند، مستحكم قرار داشته -يكي پس از ديگري
كنيم كه در  در همين ارتباط، به رابطه استثنايي ميان دو حزب اشاره مي

رغم شرايط بسيار  ش)، به 1340(   1960ش) و  1330( 1950هاي دهه  سال
دشوار قوام گرفت، كه در پي كودتاهاي فاشيستي سياساخته در هـر دو        

جمعي و تـرور     هاي دسته ها متحمل اعدام ها و دموكرات كشور، كمونيست
 فاشيستي شدند.

شـاهـد ايـن روح           1980و اوايل دهه    1970بار ديگر در اواخر دهه 
انگيز بوديم. در جريان جنگ خونـيـن     انترناسيوناليستي درخشان و ستايش

آميزي داشت و منجـر   سال ادامه يافت و عواقب فاجعه 8عراق كه  -ايران
هاي ايراني و  به كشته شدن صدها هزار تن از هر دو طرف شد، كمونيست

المللي را براي پايان دادن به جنگ و برقراري صلح و    عراقي كارزاري بين
 دموكراسي در هر دو كشور به راه انداختند و به پيش بردند.

دارند و به  هاي عراق اين ميراث انترناسيوناليستي را گرامي مي كمونيست
جويانه در امر پـيـكـار       تالش خود به منظور تحكيم اين پيوندهاي مبارزه

اي بـهـتـر     مشترك در راه آزادي، صلح و عدالت اجتماعي، و ساختن آينده
 براي هر دو ملت ايران و عراق، ادامه خواهند داد.

 رفقاي گرامي،
هاي دگرگونـي و     هيچ كشوري در خاورميانه در برابر تأثير و نفوذ توفان

تغييري كه در ده ماه گذشته منطقه را در نورديده است مصـون نـمـانـده       
 است، اگرچه هر كشوري شرايط خاص خود را دارد.

هاي مصر و تونس در تالش براي رهايي از استبداد و سـركـوب        ملت
اي به دسـت آوردنـد.      هاي عمده هاي حاكم در آن دو كشور موفقيت رژيم

آور رژيم ديكتاتوري قذافي در ليبي بـوديـم.    اخيراً هم شاهد سرنگوني شرم
هاي ديگر نيز در منطقه ما در راه كسب آزادي، دموكراسي، و عدالـت   ملت

اجتماعي، و تأمين و تضميـن يـك     
 10ادامه در صفحه 



صورتي همگاني با اين اعمال به مخالفت پرداخته و مانع عمـلـي   
شدن آن ها گردند. در هر صورت، تنها مردم ايران اند كه زميـنـه    
راه يابي و بحران زدايي را بايد فراهم كنند. در چنـيـن شـرايـط        
پرخطري، تشديد مبارزه ضرورت دارد: در محكوم كردن گستـرده   
هرگونه تالشي در مورد حمله به ايران به منظور جـلـوگـيـري از       
شركت يونان در جنگ امپرياليستي احتمالي با ايران. عدم پايبندي  

الـتـزام   ” يونان در مورد دخالت مستقيم يا غير مستقيم به هرگونه 
بر ضد استفاده از پايگاه نظامي آمريكايي سودا و “.  پيمان نامه اي

 ييبراي بستن فوري اين پايگاه. براي بازگرداندن سربازان يوناني  
كه در خارج از مرزهاي آن انجام وظيفه مي كنند. لغو عمـلـيـات     
نمايشي نظامي و موافقت هاي همكاري نظامي با اسرائيل.  براي  
تحكيم همبستگي با مبارزات كارگران و مردم ايران و درخواسـت  

 براي قانوني كردن فعاليت حزب توده ايران.
 

 رفقاي گرامي
تحوالت در منطقه هاي پيراموني ما (جنوب درياي مديـتـرانـه،     
خاورميانه، خليج فارس، درياي كاسپين[خزر] و قفقاز) انفجارآمـيـز     
بوده است و در شرايطي بسيار مخاطره انگيز قرار گرفته انـد كـه     
پيامدهاي منفي چشمگيري در زندگاني كارگـران داشـتـه انـد.         
امپرياليست ها پس از مداخله امپرياليستي در ليبي، كـه چـمـاق      

و افزايش تهديدهاي تركيه بر  غارت را دست به دست مي گرداند،
ضد قبرس، تيره شدن روابط ميان تركيه و اسرائيل، تعرض هـاي  
گستاخانه اسرائيل به ضد مردم فلسطين، لبنان، و مصـر، و هـم       
زمان طرح هاي امپرياليستي براي مداخله در سوريه و تهاجم بـه    
ايران با دستاويز قرار دادن برنامه هسته اي آن را در سـر مـي         
پروراند و در دست اقدام دارد. اين دگرگوني ها در پيوند با صـف     
بندي هاي جديد در منطقه اند كه با نقشه هاي امپرياليستي براي 

، و تغييرات در شمال آفريقا و خاورميانه پس از   “ خاورميانه جديد” 
سرنگوني دولت هاي ضد مردمي در مصر و تونس، و كـوشـش       
براي سازمان دهي نظم نوين سياسي بورژوايي در پـاسـخ بـه          
نيازهاي سوداگرانه كنوني سرمايه داري مرتبط است، صورت مـي  

كه بورژوازي و نيروهاي “  بهار عربي” گيرند. اين واقعيت با موضع  
 فرصت طلب به بازتوليد آن مي پردازند، مخدوش گشته است.

چنين حالتي در شرايط بحرانِ هم زمانِ سرمايه داري ــ بـه         
سبب اضافه انباشت سرمايه كه به دنبال يافتن راه هاي سودآوري 
باالست ـ پديدار مي گردد. اين وضع با تشديد تضادهاي درونـي     
امپرياليست ها براي قبضه منابع طبيعي و انرژي زا كه در شرايـط  
بحران سرمايه داري شدت مي يابند و مي توانند با مداخله هـاي    
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 پيام حـزب كمونيسـت فدراسيون روسـيه
 به كميتة مركزي حـزب تودة ايران

 
 رفـقاي گرامي    

كـميتة مركزي حـزب كمونيسـت فدراسيون روســيـه  از       
صميم قلب هـفـتادمـيـن سـالگرد بنياد گـذاري حـزب تـودة    
 ايران  را به هـمة اعـضا و هـواداران حـزب تبريك  مي گويد.

لنينيسـم  و  در مقام ادامه دهـندة راه حــزب     -حـزب شـما با پذيرش ماركسـيسـم
كمونيسـت ايران، از روز بنياد گـذاري براي صلح و سـوسـياليسـم مبارزه  مي كـنـد،  
در مقام حـزب طبقة كـارگـر  از روز نخست  فـعاالنه  در مبارزه  به خاطر مــنـافـع    
حياتي زحـمتكـشـان و  عـدالت اجـتماعـي  براي  هـمة طبقات مردم، كــارگــران،   
دهـقانان، و  روشـنفكران شـركـت كرد.  حـزب شـما  كـارگـران  را  براي  تشـكيل 
سـنديكاها و  هـمچـنين  زنان و جوانان را براي  دگرگوني هاي مترقـيانه  بســـيـج     
كرد.  حـزب تودة ايران  اولين سـازمان سـياسـي بود كه ضرورت  ايجـاد جــبـهـة        
مـتحـد نيروهاي مترقي براي مبارزه  با  ارتجاع  و  امپرياليسـم  را  درك  كـرد.           
حـزب تودة ايران  با  پايداري  و  آبديدگي  در دوران  تنگنا هاي  بي سـابقة  نيـمـة   
دوم  قرن بيسـتم، امروزه  نيز  به  مبارزة  خـود  در راه  صلح ، دمكراسـي، حـقــوق  
بشـر، و  عـدالت اجـتماعـي  ادامه  مي دهـد. رفـقـاي گـرامي، در اين مبارزه  بـه        
خاطر آيندة بهتر خلقـ هاي ايران  و در راه سـوسـياليسـم،  ما  آرزومند  موفـقـــيـت    

 هاي  بزرگ  و  پيروزي  براي  شـما  هسـتيم.
 هـيأت رئيسـة كـميتة مركزي حـزب كمونيسـت  فدراسيون روسـيه 

 )  2011سپتامبر  30( 1390مهرماه  8مسـكو، 
 

پيام شادباش كميته مركزي حزب كمونيست 
 يونان به  كميته مركزي حزب توده ايران 

 رفقاي گرامي
كميتة مركزي حزب كمونيست يونان شادبـاش هـاي     
رفيقانه خود را به اعضاي حزب توده ايران و طبقه كارگـر  
ايران به مناسبت هفتادمين سالگرد بنيان گـذاري حـزب     

 شما تقديم مي دارد.
 رفقاي گرامي

حزب كمونيست يونان همبستگي استوار خود را با پيكار طبقه كارگر و توده هـاي    
مردم در دفاع و دستيابي به حقوق اجتماعي و دمكراتيك، استقرار دوباره آزادي هـاي  
سياسي و اتحاديه اي، و آزادي تمامي زندانياني كه براي حقوق كارگران و مردم مـي    
رزمند اعالم مي دارد. حزب كمونيست يونان قانوني كردن فعاليت حزب توده ايران و    

 فعاليت سياسي آزادانه كمونيست ها را خواهان است.
حزب كمونيست يونان در عين حال قاطعانه با هرگونه در سر پـرورانـدن مـداخلـه       
امپرياليستي كه زير پوشش و به بهانه توليد سالح هاي هسته اي و شرايط حاكم بـر    

خاورمـيـانـه    ” ايران، و همچنين طرح حمله به ايران و پياده كردن برنامه تغيير دوباره 
هزينه مردم منطقه را مردود مي داند. جدا از دستاويزي كه امپرياليست هـا    به“  بزرگ

براي پنهان كردن اعمال تجاوزگرايانه خود از آن استفاده مي كنند، خلق ها بايـد بـه     

11 October 2011  

 11ادامه در صفحه 

پيام هاي تبريك احزاب كارگري و 

 كمونيستي جهان

 كمك هاي  مالي رسيده

به مناسبت هفتادمين سالگرد تولد حزب و به ياد قهرمانان به 
 دالر  5000                                   آرمان  خون خفته حزب

 دالر 420                                  هواداران حزب از ميناپليس
         به مناسبت هفتادمين سالگرد تولد حزب

 دالر 1500    چمني از آمريكا                                          
 دالر 300                                 به ياد رفيق ميروهاب افخم


