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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران
هفتاد و يك سالگي پيكار حزب توده ايران، حزب 
توده هاي رنج و زحمت، حزب مدافعان آزادي، 

 استقالل و عدالت اجتماعي گرامي باد!

 3ادامه  در صفحه  

در راه “ ولي فقيه”
هاي  طالبانيزه كردن عرصه

 مختلف زندگي زنان!

 2ادامه  در صفحه  

پاسخ مثبت ده ها حزب كارگري و 
 كمونيستي جهان به فراخوان 
 حزب توده ايران بر ضد جنگ!

دومين سالگرد آغاز جنگ  و زمان با سي هم
از    -فاجعه بار هشت ساله ايران و عـراق   

اي كه شرايط هجـوم بـه      هاي اصلي زمينه
و بـه       1357دستاوردهاي انقالب بهمن   

بيـش    –شكست كشاندن آن را فراهم كرد
از  “ كمونيست و كـارگـري  ” شصت حزب از 

يي مشترك،  پنج قاره جهان، با انتشار بيانيه
مان  تهديدهاي نظامي اسرائيل برضد ميهن

را محكوم كردند. اين بيانيه مشترك، كه از  
هاي برادر  هاي حزب ترين ارگان سوي عالي

امضا شده است، از مضمون اصليِ بيـانـيـه    
كـه  “  كميته مركزي حزب توده ايـران ” مهم 

نسبت به خطر حمله تجاوزگرانه اسرائيل به 
ايران و سكوت تائيد آميز اياالت متحده و   
اتحاديه اروپا هشدار داده است، حـمـايـت    

 كند.   مي
از جهان، “  كمونيست“هاي  با اهميت حزب “ بيانيه” 

مبارزه طبقه كارگر ايران و حزب آن، حـزب تـوده       ” 

ولي ” دولت احمدي نژاد، سرانجام، و با پشتيباني 
اي، پس از سه سال تـالش در       ، علي خامنه“ فقيه

نشين كردن زنان شاغل و    جهت هرچه بيشتر خانه
مان، هـفـتـه گـذشـتـه يـكـي از                  فعال  ميهن

هاي خـود را     ترين طرح ستيزانه ترين و زن ارتجاعي
 براي تصويب به مجلس ارايه كرد.

هـاي اول       از همان سـال   “  واليت فقيه” رژيم 
قـوانـيـن    ” انقالب، تالش كرده است  تا با اجراي   

اي را براي زنـان     هاي فزاينده ، محدوديت“ اسالمي
به وجود آورد. اين رژيم  در چند سال گذشته رونـد   
فشار خود برضد زنان را سرعت بخشيده اسـت، و    
روحانيون حاكم بر كشورمان، با تحميـل چـنـيـن       

اي، به طـالـبـانـيـزه       قوانين واپس مانده و ارتجاعي
اند. بر اساس ايـن قـوانـيـن،         كردن كشور پرداخته

، خـانـه     “ وظايف شـرعـي  ” ها موظف به انجام  زن
داري، بچه داري، و تبـعـيـت (و تـمـكـيـن) از                

 دستورهاي مردانند.  
عبدالعلي تاجي، معاون حقوقي معاونت تـوسـعـه    
مديريت و منابع انسـانـي ريـيـس جـمـهـوري،            

 دولت اليحه اي را در بـاره   ” شهريورماه، گفت:  18
افـزايـش   كه موضوع آن  كاهش ساعت كاري زنان

 “است ، به مجلس ارايه كرده است.جمعيت 
فـريـبـانـه، و        هاي مخرب، عوام در روند سياست

ستيزانه احمدي نـژاد در دو دوره ريـاسـت               زن
اش، و پس از طرح اليحه جنجال برانگيز  جمهوري

، از سه سال “ اليحه خانواده” و ارتجاعي معروف به 
پيش با انتقاد از كنترل جمعيت، خواستار افـزايـش     

 هم ميهنان گرامي!
دهم مهرماه مصادف اسـت    

با هفتاد و يكمين سـالـگـرد      
بنيان گـذاري حـزب تـوده        
ايران. تاريخ حزب توده ايران،  

تـريـن سـازمـان        تاريخ كهن
سياسي ميهن ما، و تـاريـخ       

ها هـزار تـن      پيكار پرشور ده
مبارزي است كه خواسـت و    
تالش شان از ميان برداشتـن  
استـثـمـار، بـي عـدالـتـي،            

ماندگي اجـتـمـاعـي و        عقب
اقتصادي، و همچنين نابودي 
استبداد و نيز راه گشايي بـه    
سمت برپايي ايرانـي آزاد و      
آباد بوده است. اهـمـيـت و         

هـاي     ميزان اثر گذاري حزب
سياسي بر تاريخ و حـيـات       
اجتماعي هـر كشـوري را         

هـاي   توان از زوايه فعاليت مي
سياسي، ارائه برنامه هاي نو و 
تحول برانگيز و درجه و نقش 
فعاليت ايـن حـزب هـا در          
رويدادهاي مهـم تـاريـخـي       

 بررسي كرد. 
 6ادامه  در صفحه  اهميت نقش حـزب تـوده     
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 ادامه پاسخ مثبت ده ها حزب كارگري ...

خواه و دموكراتيكي كه در راه دمـوكـراسـي،         ايران، و همه نيروهاي ترقي
يي عاري از حضور و مداخله نـظـامـي       استقالل، عدالت اجتماعي، و منطقه

كند، و پيـونـد خـود بـا          با صراحت حمايت مي“  كنند امپرياليستي پيكار مي
جنبشِ جهاني در مخالفت با آغازِ جنگ ديگري در منطقه برضد ايـران را      

دارد. الزم به يادآوري است كه، چند هفته پيش، برپـايـه تـالش        اعالم مي
، كه اجـالس  “ شوراي جهاني صلح” هاي هواداران حزب توده ايران، كنگره 

كـرد، در       بار خود را در كاتماندو، پايتخت نپال، برگزار مـي    چهار سال يك
هـا،     يي، حمايت خود را از مبارزه مردم ايران در راه صـلـح، آزادي     نامه قطع

حقوق دموكراتيك، و عدالت اجتماعي، اعالم كرد، و هـمـزمـان بـا آن،             
آميز اياالت متحده و اتحاديه اروپا بـرضـد      هاي تجاوزگرانه و تهديد سياست
نـامـه   “مان را محكوم دانست. همان گونه كه در سرمقاله شماره قبل   ميهن
، ارگان مركزي حزب توده ايران، آمده است، ما بر اين باوريم كه، در   “ مردم

هاي اساسيِ همه نيروهاي صلح طـلـب، تـرقـي        حال حاضر يكي از وظيفه
تمام نيـروهـاي   ” مان، كوشش در راه بسيج كردنِ  خواه، و دموكراتيك ميهن

هاي خـطـرنـاك     مقابله با سياست”به منظورِ ”دوست در ايران و جهان صلح
تواند باشد. حزب   مي ”امپرياليسم و عامل آن در منطقه، يعني دولت اسرائيل

خواه كشورمان، بـا     دوست و آزادي توده ايران، همدوشِ اكثر نيروهاي ميهن
مـعـتـقـد اسـت        “هرگونه مداخله خارجي در امور ايران مخالف اسـت، و      

هاي نظامي، از دست آنچه سران رژيم اسرائيل در تدارك آنـنـد      ماجراجويي
باري براي منطقه خاورميانه به همراه داشـتـه      مي تواند عواقب بسيار فاجعه

بايد با تمام توان و بسيج گسترده افكار عـمـومـي جـهـان        ”، بنابراين”باشد
 ”جلوي اين ماجراجويي ها را گرفت.

جـهـان، و نـام         “ كمونيست و كارگـري “  هاي حزب “ بيانيه“متنِ كامل 
 خوانيد:   هاي امضا كننده آن را در زير مي حزب
 

 به طور كامل با هرگونه اقدام نظامي برضد ايران مخالفيم!
هاي كمونيست و كارگري امضا كننده زير، نگراني شديد خود را    ما، حزب

هاي اخير سياست گذاران اسرائيلي درباره حملـه بـه ايـران         نسبت به گفته
كنيم. ما بر اين بـاوريـم كـه،          ها را محكوم مي داريم، و اين گفته اعالم مي

وزير اسرائيل، كه نشان از آمادگي اسرائيل  هاي بنيامين نتانياهو، نخست گفته
به ايران پيش از انجام انتخابات ريـاسـت   “  پيشگيرانه” اي  براي حمله نظامي

تواند منطقه را به جنگي تازه بـا پـيـامـدهـايـي            جمهوري آمريكا دارد، مي
برانگيز و مهمي وجود دارند حـاكـي از      توجه هاي  تصورناپذير بكشاند. نشانه 

هاي پرقدرت در دولت آمريكا و بـرخـي از        هاي اسرائيل با مقام آنكه نقشه
 هاي اتحاديه اروپا هماهنگ شده است. دولت

در عين حال، ما موضع اياالت متحد آمريكا و اتحاديه اروپا را در قـالـب     
كنيم.  هاي دولت اسرائيل، نيز محكوم مي آميز نسبت به اقدام سكوت رضايت

هاي امپرياليسم آمريكا و متحدانش در مـورد       ما بر اين باوريم كه، سياست
هاي خاورميانه، موجب ترغيب رهبري اسرائيل شده است تا بـا فـراغ        ملت

يي را به پيش برد كه پيامـدهـاي    هاي خصمانه و تجاوزگرانه خاطر، سياست
آن، به آتش كشيده شدن كل منطقه خاورميانه و به خطر افـتـادن صـلـح       

حل زدودن تنش و تشنّج در منطقه و تأمين  جهاني است. ما معتقديم كه، راه 
صلح، محكوم كردن مداخله نظامي آشكار و نهان در كشورهاي خاورميـانـه   

گـو، و بـر          و هاي منطقه را بايد از راه گفت ها و مناقشه است. همه اختالف 
اساس حفظ صلح و مراعات منشور سازمان ملل متحد، و احترام به استقالل 

 وفصل كرد. ها حل ملت
ما همبستگي خود را با مبارزه مردم ايران در راه صلح، حـقـوق بشـر و        

كنيم. ما قاطعانـه اعـتـقـاد        حقوق دموكراتيك، و عدالت اجتماعي اعالم مي
اقتصادي  -گيري درباره سرنوشت ايران و ساختار اجتماعي داريم كه، تصميم

آن، فقط  به عهده خود مردم ايران است. به اعتقاد ما، دامن زدن به تشـنّـج    
هاي  يي مانند نابودي دولت اسرائيل و ژست هاي غيرمسئوالنه گيري با موضع

نظامي درباره بستن تنگه هرمز، از سوي برخي از سران رژيم ايران، فقط به 
هاي امپرياليستي براي مداخله نظامي در منطقه خـدمـت و كـمـك          نقشه
كند. ما بار ديگر حمايت خود را از مبارزه طبقه كارگر ايران و حزب آن،     مي

خواه و دموكراتيـكـي كـه در راه           حزب توده ايران، و همه نيروهاي ترقي
يي عاري از حضور و مداخله  دموكراسي، استقالل، عدالت اجتماعي، و منطقه

 كنيم. كنند، اعالم مي نظامي امپرياليستي پيكار مي
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 ادامه ولي فقيه در راه طالبانيزه كردن...

روزي از سـوي خـداونـد اسـت و           ” جمعيت در ايران شد و گفت:  
هركس روزي دارد و اين روزي با تالش و كوشش به دسـت مـي     
آيد. ما نبايد به دليل مصرف بيشتر خودمان دست به نسـل كشـي      

 “بزنيم.
اين سخنان احمدي نژاد در شرايطي گفته شد كه فقر فزاينـده و    

اي بر كشور است، و همه روزه بر عده بيكاران افزوده مـي     گسترده
شود. اين روند كه با شتاب بيشتري ادامه دارد، در عمل نيز دولـت     

ها را ندارد. فقر فزاينده اي كه نه تنها مـردم    توان پاسخ گويي به آن
انداخته است ، بلكه سبب شده است تا بـخـش     “  روزي“ را از كسبِ

وسيعي از مردم با گرسنگي،  بي خانماني ، وفـالكـت دسـت بـه         
 گريبان شوند. 

جالب است كه بخشي از مسئوالن و كارشناسان بـا انـتـقـاد از         
احمدي نژاد، سخنان وي را غير كارشناسانه و مخرب دانسته اند. از    

، وزير بهداشت سابق بهداشت كشـور در    “  مسعود پزشكيان” جمله 
دوفـرزنـد   ” همين مورد و در رابطه  با مخالفت احمدي نژاد با شعار   

اين حرف از نظر علمي جـاي بـحـث دارد.        “، گفت:  “  كافي است
حداقل باتوجه به تجربيات، مطالعات و اطالعاتي كه ما در دستـرس  
داريم، انجام اين كار ممكن نيست... واقعيات جامعه ما، واقـعـيـت         
هاي تلخي است... امروز خانواده هاي ما مشكالتي دارند كه به نظر    
بنده بايد ابتدا به فكر حل اين آنها باشيم... امروز در خانـواده هـاي        
ايراني يا يك يا بيش از يك جوان بيكار داريم كه بـايـد بـرنـامـه        

هاي كشور در جهت حل مشكل اين جوانان بيكار باشـد نـه      ريزي
اينكه هنوز مشكل جمعيت فعلي كشور حل نشده به فكر افـزايـش   

ريزي براي افزايش  جمعيت باشيم... اولويت ما بايد پيش از هربرنامه   
و تعدد فرزندان خانواده ها حل مشكالت موجود در خانواده هـا بـه     
خصوص براي جوانان باشد... با همين جمعيت فعلي ما امروز شاهـد     
افزايش تقاضاها از كميته امداد و بهزيستي هسـتـيـم و هـر روز           
شاهديم كه به تعداد افراد زير پوشش اين نهادهاي حمايتي بيشتر و 
بيشتر مي شود. براي من جاي سئوال است كه عليرغم وجود ايـن     

 30(سايت خـبـري مـهـر،          ”مسائل به فكر افزايش جمعيت باشيم
 ).1389ماه  فروردين

هاي گوناگون، بـه     ها و اعتراض اما با اين حال و به رغم مخالفت
، ضـمـن     ” ولي فـقـيـه      ” اي،  مان، خامنه ويژه از سوي زنان ميهن

پشتيباني از سخنان احمدي نژاد، چراغ سبز اجراي اين طرح را بـه    
، د   1390مردادماه 18اي در همين رابطه،  دولت او نشان داد. خامنه 

جمعيت كشور، هـفـتـاد و پـنـج          ” ر ديدار با مسئوالن رژيم گفت:  
ميليون. البته بنده همين جا عرض بكنم، من معتقدم كه كشور ما با  
امكاناتى كه داريم، ميتواند صد و پنجاه ميليون نفر جمعيت داشـتـه   
باشد. من معتقد به كثرت جمعيتم. هر اقدام و تدبيرى كه ميخواهـد    
براى متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صد و پـنـجـاه    

 “!ميليون انجام بگيرد
هاي خبري  پس از ارائه اين طرح به مجلس، در بسياري از سايت

اقتصادي، خانه نشيـن شـدن     “  تامين” ها، درباره چگونگي  و نشريه
زنان، افزايش جمعيت و افزايش بيكاري، بحث هاي فراواني شـده    
است. بيشترين بحث بر سر توان دولت در تامين بودجه اين طـرح     

اقتصادي احمدي نژاد وجود “  هاي برنامه” است. اما با شناختي كه از  
بخش ديگري از شـعـارهـاي        ”  ها  تضمين“  و ”ها وعده“دارد، اين 

مان است تا آنان را بـه   فريبانه احمدي نژد در فريب زنان ميهن عوام
هاي زن ستيزانه و ارتجاعي رژيم ولي فقيه وادار كـنـد.      قبول طرح

به خانـواده  “اعالم كرد:   1389دولت احمدي نژاد در نيمه دوم سال 
خواهد داد، اما اين طـرح     ”هر نوزاد پس از تولد، يك ميليون تومان

كسـري  ” و   “  كمبود منابـع مـالـي     ” هاي ديگر به دليل  مانند طرح
هاي اجرايي مرتبط با تصـويـب مـجـلـس و           دولت و مانع“  بودجه

مخالفت كارشناسان، به مرحله اجرا در نيامد. در حال حاضر نيز پس  
ها، و به دنبـال آن    “ نقدي كردن يارانه” از سياست فاجعه بار اجراي 

هـاي زنـدگـي،         افزايش نجومي بهاي ارزاق عمومي و ساير هزينه
پرداخت فاز دوم اين طرح زير عالمت سئوال جدي است و مردم بـا  

 رويند.   شرايط اقتصادي توام با فقر و نابساماني فزاينده روبه
اما اما آنچه كه كمتر به آن پرداخته شده است و از اهـمـيـت          

هـاي اقـتـصـادي و            هاي سياسي رژيم و ناهنجـاري  بسزايي برخوردار است، هدف
 اجتماعي اين طرح است.

مـان از       در وهله اول خارج كردن زنان مـيـهـن   “  واليت فقيه” هدف اصلي رژيم 
عرصه مبارزه سياسي و اقتصادي است. زنان نيمي از نيروي اجتماعي كشورند كه به  

هاي اجتـمـاعـي،     اند در بسياري از زمينه رغم تمامي فشارهاي ارتجاع حاكم، توانسته
هاي چشمگير دست يابند. زنان كه نقش بسزايي در     سياسي، و اقتصادي، به موفقيت

دادهـاي     داشتند، در تغيير شرايط سياسي در دوم خرداد و روي     57پيروزي انقالب 
هاي سياسي و  كننده بودند. اين روند  حضور در صحنه  گذار و تعيين پس از آن نيز  اثر

هاي آنان شد. زنان كشور در سه دهـه    اجتماعي كشور سبب رشد هرچه بيشتر آگاهي
هاي اقتصادي و اجتماعي و در ادامه با به وجود آوردن  پيش، با حضور فعال در عرصه

هـاي بـرحـق خـود            هاي گوناگون سياسي و اقتصادي به پيگيري خواست سازمان
پرداختند. اين آن امري است كه با منافع و باورهاي سياسي رژيم واليت فـقـيـه و         

دهي شـده را خـطـري         روحانيون حاكم در تضاد است، و وجود زنان آگاه و سازمان
و ارتجاعـي ،     ”قوانين فقهي“كند تا با اجراي  جدي براي خود مي داند و تالش مي

 زنان را از دستيابي به حقوق قانوني خود و حق اعتراض محروم سازد.
يـي   ”الـخـلـقـه       موجودات ناقص“مان به مانند  با زنان ميهن”  واليت فقيه ” رژيم 

كند كه هيچ حقي در تعيين شرايط زندگي خود ندارند و بـراي انـجـام           برخورد مي
ترين خواست خود بايد اجازه مرد را، در هر سني كه هستند، داشته باشـنـد.  بـا          كم

تحميل قوانين ارتجاعي كه هيچ مناسبتي با فرهنگ جامعه ندارد، دختران كم سـال    
كنند، و با آنان، با اين دخـتـران      هاي غيرقانوني و جنايتكارانه مجبور مي را به ازدواج

هاي منابع داخلي و  كنند. بنا به گزارش  يي عصر تاريكي رفتار مي جوان، همچون برده
ها و چـه در سـطـح         هاي زود رس  همه ساله چه در سطح روستا المللي، ازدواج بين

 شهرها رو به افزايش است.
 27شـنـبـه         اي، دادستان كل كشور، روز دو غالمحسين محسني اژهجالب اينكه، 

اي در مقام سخنگوي قوه قضائيه، بي شرمانه در تاييـد   شهريورماه، در نشست خبري
دانست. او درباره  “  شرعي”  ها را قانوني و  سال، آن10ها در سن هاي زير  رشد ازدواج

هـايـي      منعي براي چنين ازدواج” سال گفت:   10آمار باالي ثبت ازدواج دختران زير 
وجود ندارد و عمل خالف قانوني نيست... ممكن است عقدي صورت گيرد تا صـرفـاً      

 “دو خانواده به هم محرم شوند اما در اين بين عمل زناشويي رخ ندهد.
تصويب چنين قوانيني، همان گونه كه اشاره شد، عالوه بر خارج كـردن زنـان از       

هاي ديگـري   هاي تحصيلي، اقتصادي،  سياسي، و اجتماعي، پيامدها و مشكل محيط
هاي مـوجـود،      را به همراه خواهد داشت كه منجر به افزايش هرچه بيشتر ناهنجاري

تر آمدن سن ازدواج، افزايش ازدواج با چند زن، مرگ  مانند فقر، بيكاري، فحشا، پايين
هاي پرشمار و در سنين كم (كودكان) منجر    ومير بيشتر در بين زنان به دليل بارداري

 خواهد شد. 
با چنين طرحي، و در وهله اول، زنان استقالل اقتصادي خود را هرچه بيـشـتـر از      
دست خواهند داد و در عمل بدون وجود يك سيستم تامين اجتماعي كـه بـتـوانـد         

هاي اقتصادي و اجتماعي تامين كنـد، زنـان را از          زندگي آنان را در شرايط سختي
نظرمالي نيازمند مردها و در نتيجه به تحمل شرايط ناخواسته و مطابق با تـمـايـالت    

آور  مردها وادار خواهد كرد. در اين مورد شرايط زندگي براي زنان شاغلي كه تنها نان 
تر خواهد بود. زناني كه با تحمل شرايط سخت كار و بـا      خانواده خودند، بسيار بغرنج

در آمدي كمتر نسبت به مردان، تنها منبع درآمد خود و خانواده را از دست مي دهند،  
هرچه بيشتر به سوي فقر، بدبختي، بي خاماني، فالكت، و فحشا سـوق داده مـي         

 شوند. 
توليد مثل است كـه در    “  هاي ماشين” جنبه ديگر اين طرح، تبديل كردن زنان به 

نيز مهر تاييد بر آن زده است، پايين “  رهبري” آن با برنامه افزايش جمعيت، كه حكم 
و “  قـانـونـي   ” هاي مكرر در بين مردان، به امري    آمدن سن ازدواج و افزايش ازدواج

 بدل خواهد شد.“ واجب االجرا”و “ فقاهتي”
هاي سياسي،  اقتصاوي و اجتماعي زنان در هـراس   رژيم واليت فقيه كه از فعاليت

و ارتجاعي، و با تكيه بـر  “  قوانين فقاهتي” كند تا با متوسل شدن به  است، تالش مي
تر به پيش ببرد. امـا زنـان         تر و خشن اي، اين طرح را هرچه سريع دستورهاي خامنه

مان همواره، حتي در دشوارترين شرايط سياسي و اجتماعي، در عرصه مـبـارزه    ميهن
حق و قانـونـي خـود،       هاي به يابي به خواست اند و قهرمانانه براي دست حضور داشته

هـاي     مان در پيوند با مبـارزه جـنـبـش       مبارزه كرده اند. جنبش مبارزاتي زنان ميهن 
كارگران، جوانان، دانشجويان، و نيروهاي مردمي و مترقـي، در مـقـام يـكـي از              

 هاي اجتماعي ايران باقي خواهد ماند. هاي جنبش ترين گردان اصلي
، كه “ اسالم ناب” متكي بر “   مدني” و قوانين “  واليت فقيه”با ادامه حاكميت رژيم 

ايده طالبانيزه كردن فضاي اجتماعي در كشور را، به ويژه  در مورد زنان، در سر مـي  
مان وخيم تر خواهد شد. اولين قدم  در راه مبارزه با چنين   پروراند، شرايط زنان ميهن

قوانيني و با ساير قوانين ارتجاعي و به عقب راندن تهاجم رژيم، مبارزه مشتـرك در    
 است.“ واليت فقيه”راه طرد رژيم خودكامه و بغايت ارتجاعي 
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 آغازِ سال تحصيلي جديد: 
هـا     هاي ميلـيـون   نگرانيِ خانواده

 آموز دانش
 

با فرارسيدن اول مهرماه و آغازسال تحصـيـلـي    
آمـوز سـراسـر       ها دانش هاي ميليون جديد خانواده

هاي قبل با نگراني بـه     بار بيش از سال كشور اين
 نگرند. آينده تحصيلي فرزندان خود مي

وزير آموزش و پرورش دولت ضدملي احمدنـژاد،  
سـاخـتـن     در آستانه سال تحصيلي جديد، از فراهم

سنـد تـحـول      “هايي از طرح  اجرايِ بخش  امكان
آموزش و پرورش، و به ويژه تشـكـيـل       “ بنيادين
 ،”حـيـات طـيـبـه       “هاي مـوسـوم بـه           مجتمع
مجلس شوراي “است كه  است. اين درحالي خبرداده
درباره استقرار نـظـام    ”دولت“كماكان با  “ اسالمي

اسـت. روزنـامـه          آموزشي جديد به توافق نرسيده
داد:    شهريورماه، دراين بـاره گـزارش      14اعتماد، 

كارانه رييس كميـسـيـون     اظهارنظرهاي محافظه” 
آموزش درباره تغييرات ساختاري نظام آمـوزشـي     

جانـبـه و بـدون         است كه تصميمات يك درحالي
مشورت مسئوالن آمـوزش و پـرورش دربـاره            

و    6-3- 3موضوعاتي همچون نظام آمـوزشـي       
هـاي     ها، خـانـواده   شنبه تعطيل بودن يا نبودن پنج

آموز را اين روزها دچار نگرانـي و     ميليون دانش12
است. ماجرا ازاين قـراراسـت كـه        سردرگمي كرده

آموزش و پرورش با اصرار قصد دارد ازمـهـرمـاه      
تغيـيـر    6 -3-3امسال ساختار نظام آموزشي را به 

دهد . . . با استقرار اين نظام، از امسال پايـه اول       
آموزان كـالس   شود و دانش راهنمايي تشكيل نمي

پنجم به جاي رفتن به پايه اول راهنمايي در پايـه  
خـوانـنـد و تـلـفـيـقـي              ششم ابتدايي درس مي

گيـرنـد.    هاي دبستان و راهنمايي را ياد مي ازكتاب
آموزش و پرورش معتقداست اين تغييرات براساس 

 “است. سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
بسياري از كارشناسان مستقل و آمـوزگـاران و     

هايـي كـه      دبيران كشور با چنين برنامه و سياست
يي علمي و كارشناسانه نـدارنـد،    وجه شالوده هيچ به

 از سـوي    ”سند تحول بنيادين“كنند.   مخالفت مي
مديران وزارت آموزش و پرورش و گـروهـي از         

اي مـانـنـد       ها و روحانيون مركزهاي ديني “ طلبه“
مصـبـاح   “وابسته بـه     “ موسسه پژوهشي خميني“

تهيه و تدويـن شـده      “ حوزه عمليه قم“و  “ يزدي
است، و محتوايي مترقي به سود اجـراي نـظـام        

 اي پيشرفته و مدرن ندارد. آموزشي
دراين زمينه روزنامه اعتماد بـا بـازتـاب دادن          

ها، كـارشـنـاسـان      مخالفت خانواده
امورتربيتي، و فرهنگيان باسـابـقـه،    

يك كـارشـنـاس      ” ازجمله نوشت:  
ارشد مديريت منتقد دراين زمـيـنـه    
خطاب به مسـئـوالن آمـوزش و        

گويد، براي اجراي ايـن     پروش مي
هـاي   خدا بچه طرح عجله نكنيد، به

مردم موش آزمايشگاهي نيستند كه 
اين فاجعه را براي آنها ايجادكنيـم،  

ديگر كـه بـعـداً         مثل صدها طرح
است . . . يك معلـم      فهميدند اشتباه

نيز دراين زمينـه مـعـتـقـداسـت،         
بسياري از همكـاران فـرهـنـگـي        

اسـت     مخالف اين كارهستند. كافي 
بدانيم درصـورت اجـراي شـشـم         

هزار مـعـلـم ابـتـدايـي          ابتدايي ده
هـا هـزاركـالس         است و ده   الزم

شود كه باعـث   راهنمايي تعطيل مي
شود هـزاران مـعـلـم مـازاد             مي

 “باشيم. داشته
  موضوع نظامِ آموزشي و كيفيـت

اسالمـي مـورد      هاي مختلف تحصيلي، ازهمان ابتداي حيات جمهوري آموزش در مقطع
نظام آموزشي تاكنـون   “ كردن اسالمي” است. كوشش براي   گرايان قرارداشته توجه واپس

اسـت. اجـراي         ناپذيري به سطح علمي و آموزشي كشور واردساختـه  هاي جبران صدمه
تـريـن      مانـده  ترين و عقب آموزش و پرورش نيز يكي از ارتجاعي “ سند تحول بنيادين“

گـرايـان بـوده       هايي است كه در طول بيش از سه دهه گذشته در دستوركار واپس طرح
هـاي     است كه تنزلِ كيفيت آموزشي مـقـطـع    است. سال تحصيلي در اوضاعي آغازشده  

ها، و آينده مبـهـم    مختلف تحصيلي، نارضايتي ژرف آموزگاران و دبيران، نگراني خانواده
آموز را شاهديم. تغييرساختار نظام آموزشي برپايـه تـفـكـرِ         ها دختر و پسر دانش ميليون

هاي امروز و فردا، و توان و بـنـيـه         است كه نسل مانده خطري قرون وسطايي و واپس
 كند. علمي ميهن ما را تهديد مي

 
   :“اي رسانه نظامِ جامعِ”اليحه 

 سانسور و اختناقِ فزاينده!
 

در كميسيـون فـرعـي       ”اي نظام جامع رسانه“رفت، اليحه  همان گونه كه انتظار مي
رسيد، و مرحله پاياني تصويب نهايي آن در هيـات وزيـران در        هيات دولت به تصويب

مديركل دفـتـر   ” داد:    شهريورماه، دراين باره گزارش4است. خبرگزاري مهر،   حال بررسي 
اي در كميسيون  ماده اليحه نظام جامع رسانه48حقوقي وزارت ارشاد از تصويب تمامي 

فرعي هيات دولت خبرداد... اين اليحه در كميسيون اصلـي دولـت هـم در دسـت                
سپـس  “  است.  شده ماده آن هم دراين كميسيون تصويب25است و تاكنون حدود  بررسي

تر هستند و شـامـل    الشمول ها عام دراين اليحه رسانه” گردد:   در ادامه گزارش افزوده مي
شوند. اين مـقـام       هاي چاپي، الكترونيكي، نوشتاري، ديداري و شنيداري مي همه رسانه

اي به جاي هـيـات    مسئول در وزارت ارشاد تاكيد كرد در اليحه جديد نظام جامع رسانه
پردازد و    ها به فعاليت مي نظارت بر مطبوعات، هياتي تحت عنوان هيات نظارت بررسانه

يافت... به احتمـال بسـيـار          اي افزايش خواهد طور قابل مالحظه تعداد اعضاي آن هم به
 “شود. زياد اين اليحه تا پايان تابستان امسال ازسوي دولت به مجلس ارايه مي

اسالمي، دولت بايد تا پايان سال نخست برنامه  براساس برنامه پنجم توسعه جمهوري
را تدوين، تصويب، و سپس براي تصويب نهايي به “  اي نظام جامع رسانه” پنجم، اليحه 

نگاران و نويسندگان كشـور   مجلس ارسال كند. اين اليحه ازهمان ابتدا از سوي روزنامه 
تركردن دايره سانسور بـر گـرد      رو شد. هدف از تدوين اين اليحه، تنگ  با مخالفت روبه

هـاي     ها، و خـبـرگـزاري        ها، وبالگ هاي داخلي ازجمله روزنت ها و كليه رسانه روزنامه
اينترنتي است. درصورت تصويب نهايي اين اليحه ارتجاعي، سازمان يا نهادي با عنوان  

شود كه درآن نمايندگان سه قوه يعني مـجـريـه،       تاسيس مي ”اي سازمان نظام رسانه“
قضايي، و مقننه، به همراه نمايندگان نهادهاي امنيتي و اطالعاتي، در خصوص گرفتـن  

هـا،     هاي اينترنتي، و وبـالگ      ها، سايت ها، خبرگزاري  ها، مجله پروانه و فعاليت روزنامه
كنند. اين بدان معناست كه، حق آزادي بيان و قلم بيشتر از گـذشـتـه      گيري مي تصميم

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 ... ادامه تأملي بر رويدادهاي ايران

يافته ازسوي حكومت  شود، و سانسوري هدفمند و سازمان پايمال مي
برده، سازمان يـا   خواهد شد. مطابق اليحه نام   ها اعمال بركليه رسانه

  هـاي مـرتـبـط بـا حـرفـه                تمامي فعاليت ،”اي نظام رسانه“نهاد 
نگاران و خـبـرنـگـاران،      نگاري مانند: تاييد صالحيت روزنامه  روزنامه

 ها را پوشش خواهد داد. صدور مجوز، نظارت و رسيدگي به تخلف
با اصل آزادي بيان و انـديشـه در      ،”اي نظام جامع رسانه“اليحه 

نگاران و مـديـران    اي روزنامه تقابل كامل قرار دارد، و استقالل حرفه
 كند. ها را نقض مي مسئول مطبوعات چاپي، اينترنتي، و خبرگزاري

رسد كه كماكان  اين اليحه درحالي در هيات دولت به تصويب مي
نگاران را مـحـدودتـر     هاي مطبوعات محدوده فعاليت روزنامه دادگاه
 “ خراسان“و  “ بهار“هاي  سازند. محاكمه مديران مسئول روزنامه  مي

يي از اعمال فشار و سـانسـور        دادگاه مطبوعات، نمونه 76در شعبه 
نگاران و مطبوعات داخل كشور است. درعيـن حـال،       درحق روزنامه

نگاران مستقل نيز همچنان در زندان بـه   تعداد چشمگيري از روزنامه
برند و ازحق بديهي زندگي و فعاليت شغلي و اجتماعي خـود     سر مي

 محرومند.
اقدام هدفمند ارتجاع حاكم بـراي     ،”اي نظام جامع رسانه“اليحه 

اعمال سانسور و اختناق درجامعه و پايمال ساختن حق آزادي بيـان،  
 است. قلم و انديشه 

 
 زيستن بر لبه پرتگاه فاجعه:

 “كولبران”كسب و كارِ 
 

هاي اخير، همراه با گستـرش فـقـر در سـراسـركشـور،              درسال
يي جـديـد     هاي كردنشين، با پديده هاي مرزي، به ويژه منطقه منطقه

رو    گـيـرد روبـه        خود مي تري به كه هرروز دامنه و بعدهاي گسترده
 است. گرفته اند. اين پديده يا شغلِ كاذب، كولبري نام شده
است از: حمل كاالهاي قـاچـاق     پرمخاطره كولبري عبارت“  شغل” 

وطن پيـر و     از خاك عراق به منطقه كردستان در ايران. هزاران هم 
خـطـرنـاك     “ شغل” روزي به ناچار تن به اين  جوان دراثر فقر و تيره

اند كه براي امرار معاش  دهند. كولبران اغلب جوانان وحتي زناني  مي
گـذاري     هايشان مسيرهاي طوالني و پرخطر و مـيـن   خود و خانواده

كنـنـد، و بـه سـفـارشِ             شده نوار مرزي ايران و عراق را طي مي
ها و مـركـزهـاي       كه سررشته همه آنان به محفل -تاجرهاي عمده

حكومتي وصل است، انواع كاالها را به طور قاچاق بـردوش خـود       
رسـانـنـد.       دهندگان مي كنند و به مقصد موردنظر سفارش مي  حمل

فقيه، كـولـبـري را         سپاه، نيروي انتظامي، و مسئوالن رژيم واليت
قاچاق و هزاران انسان تهيدست و شوربخت كولبر را قـاچـاقـچـي       

ها تن از آنان را به هنگام عبورشـان از مـرز        دانند، و تاكنون ده مي
هاي وابسته و پيوسـتـه بـه       اند. اين در حالي است كه، شركت   كشته

هاي دولتي  ها، كه با رانت سپاه پاسداران[برادران قاچاقچي!] و آقازاده   
كـنـنـد،       ساليانه ميلياردها تومان كاالي قاچاق به كشور وارد مـي     

ازهرگونه اتهام، تهديد، و مجازاتي درامانند  و قاچاقچي به حسـاب    
آيند. مطابق آمار رسمي گمرك جمهوري اسـالمـي، مـيـزان           نمي

درصد كـلِ  3كاالهاي وارداتي قاچاق از مرزهاي استان كردستان از 
مواد و كاالهاي قاچاق به كشور كمتر است. چندي پيش نمـايـنـده     

درمجلس شوراي اسالمي، هنگام مـخـالـفـت بـا          “  بانه“و  “ سقز“
هاي مختلف كشور، بـه   آمارهاي دولت درخصوص بيكاري در استان

كـرد، و      هاي كردنشين اشاره و رواج آن در منطقه “ كولبري“پديده 
است كه ميزان  آمارهاي دولت بيانگر آن” ازجمله خاطرنشان ساخت:  

درصد اسـت، امـا اسـتـانـدار          11بيكاري (استان كردستان) در مرز   
كردستان به صراحت اعالم كرده ميزان بيكـاري اسـتـان بـاالي         

درصد است. . . دولت هر حركتي براي كسب يك لـقـمـه نـان          20
نـام     كند، در كردستان بحـثـي بـه       بخورونمير را هم كار حساب مي

كنـنـد    كولبري داريم، آقايان اين كارها را هم جزو آمار اشتغال حساب مي
 “كه اينها درآمدهاي ناچيزدارند. درحالي

از  “ كـولـبـران   “هاي داخلي،  هاي منتشر شده در رسانه براساس گزارش
در مقابل حمل كاال از مرز تـا  “  كولبران“اند.   ترين قشرهاي جامعه محروم

هاي خود ، دستمـزدهـايـي     دهندگان كاال بر شانه محلِ موردنظرِ سفارش
هـاي     كنند. مطابق آمار سازمان  بين سي تا پنجاه هزار تومان دريافت مي

بـه   “ كولـبـران  “تن از 74مدافع حقوق بشر، از ابتداي سال جاري حداقل 
نفر از آنان نيز زخمـي  80اند، و نزديك به  شده ضرب گلوله مرزبانان كشته

روزي  ، پيامد مستقيم رشد فقر، بيكاري، و تيره“ كولبري“اند. پديده   گرديده
 ماست. مردم ميهن

آميز كاالهاي قاچاق به جيب تجـار   سود اصليِ حاصل از حملِ مخاطره
شود كه بـا     پولداري در تهران، سنندج، مهاباد، و ديگر شهرها سرازير مي

روز خود و به بهاي در  وطنان و همشهريان تهيدست و تيره اجيركردن هم
اندوزند. علت اصلي   پرتگاه فاجعه قرار دادنِ زندگي و جان آنان، ثروت مي

در استان كردستان، فقر و بيكاري گستـرده   “ كولبري“رشد و رواج پديده 
از كمبود اعتبارهاي مالـي   “ استانداري كردستان“و  “ وزارت كشور“است.  

به منظور ايجاد اشتغال و رشد بخش كشاورزي و صـنـعـتـي سـخـن             
گويند. درهمين حال، خبرگزاري فارس، اول شهريورماه، درگـزارشـي       مي
ميليارد تومان اعتبار براي حراست از مـنـاطـق      16اختصاص ” نويسد:   مي

ايـن بـودجـه      “[!].  مرزي آذربايجان غربي (و كردستان) به تصويب رسيد  
هنگفت به سپاه پاسداران، بسيج، نيروي انتظامي، و واحدهاي مـرزبـانـي    

گيرد. بايد پرسيد كه، اگر اعتبار مالي الزم براي ايجاد اشتغال در   تعلق مي
هاي آذربايجان غربي و كردستان وجودندارد پس چگونه عالوه بـر   استان

ميليارد تومان بـه    16بودجه متداول مركزهاي نظامي و امنيتي، به يكباره 
نام حراست از مرزها به سپاه و نيروي انتـظـامـي و وزارت اطـالعـات            

 يابد؟! اختصاص مي
، همچون ديگر مظاهر فقـر در كشـورمـان، در          “ كولبري”رواجِ پديده
اي مردمي، و همچنيـن   اجتماعي  -اجرايِ برنامه اقتصادي و صورت تدوين

كن خـواهـدشـد.       صنعتي و كشاورزي كشور، ريشه -تقويت بنيه توليدي
بار در گوشه گوشه ميـهـن مـا، رواجِ         هاي اقتصادي فاجعه اجراي برنامه

گري، كولبري، فروش  نشيني، تكدي هاي گوناگون فقر نظير: حاشيه  شكل
 است. عضوهاي بدن (فروشِ كليه)، و ازاين قبيل را سبب شده

 -گـيـريِ اقـتـصـادي        بايد با طرد استبداد واليي و برگزيدنِ سمت مي
هاي شوم و دردناكي نقطه پايان نهاد،  اي مردمي، بر چنين پديده اجتماعي

 “ كولبر“پذير ساخت. هزاران   يي شايسته انسان را امكان و زندگي و آينده
هاي كردنشين همانند ديگر مردم كشورمان، قرباني استبـداد و     در منطقه

 اند! گري رژيم واليت فقيه چپاول

 براي رفتارهاي وحشيانة خود بتراشد.
گران حـقـوق بشـري       هاي اخير تعدادي از نويسندگان مترقي و كنش در ماه

 “) كـوديـر  “(نشريه   “ ايران امروز” طور كه آخرين شماره  اند. همان  بازداشت شده
دانا (استاد دانشگاه و  اقتصاددان برجسته)   گزارش داده است، اخيراً فريبرز رئيس

عراقي، از مسئوالن كانون نويسندگان ايـران، بـازداشـت         -و خانم منيژه نجم
برند. رهبري اتحادية معلمان ايران زيـر فشـار       اند و هنوز در زندان بسر مي شده

آمـوزش و    ” است تا وجود هر نوع پيوندي ميان خود و اتـحـاديـه          قرار گرفته
، اتحادية بين المللي كارگران و كارمندان آموزش و پرورش، “ المللي پرورش بين

را تكذيب كند. كارزار دفاع از حقوق دموكراتيك و سنديكائي در ايران اهمـيـت    
حياتي دارد، چرا كه به طور مستقيم به برپايي و  گسترش جنبش فراگير و توده 

كند، و به مردم ايران ياري ميرساند تا صـاحـبـان     اي صلح در ايران خدمت مي
 اصلي سرنوشت كشورشان و تحول هاي آينده آن  باقي بمانند.

گران جامعه مدني، و فعاالن حقوق بشر در ايران بـه   فعاالن سنديكائي، كنش
ترين اقدام همبسـتـگـي     همبستگي عملي و مبارزه جويانه ما نياز دارند، و بزرگ

كه كنفرانس كنونيِ اتحاديه هاي كارگري مي تواند انجام دهد اين است كه، به 
صراحت نشان دهيم كه جنبش سنديكائي انگلستان مخالف جنگ طلبان اسـت  

 كه به مداخله نظامي در ايران تهديد مي كنند. 

 ... ادامه همبستگي جهاني 
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ايران در حوادث و رويدادهاي تاريخ معاصر ايران آنچنان اسـت كـه     
ها يافت  توان هيچ واقعه تاريخي پر اهميتي را در تمامي اين سال نمي

كه نقش و  تأثير حزب ما بر آن اشكار نباشد. اگر چه دستگـاه هـاي      
هاي ارتجاعي، و بلند گوهاي امپرياليسم جـهـانـي       تبليغاتي حكومت

اند تا با قلب رخ دادهاي تاريخي، ماهيـت انـقـالبـي و          تالش كرده
 رزمنده حزب طبقه كارگر و زحمتكشان كشور را واژگونه ترسيم كنند. 
بر رغم آنكه تنها دوران كوتاهي از حيات حزب تـوده ايـران در         
شرايط فعاليت علني سپري شده است، با ايـن وجـود بسـيـاري از           

هايي كه سيماي جامعه ما را به كـلـي      ها و برنامه ترين انديشه مترقي
دگرگون كرده اند از سوي توده اي ها مطرح شده اند و تـغـيـيـرات       
شگرفي را در حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران پديـد آورده    

 اند. 
حزب ما نخستين سازمان سياسي كشور، پس از سقوط حـكـومـت    
استبدادي رضا شاه بود، كه پرچم دفـاع از حـقـوق كـارگـران و                
زحمتكشان، ضرورت تغييرهاي بنيادين در راه شناسايي حقوق زنان و 
جوانان، ضرورت طرد ساختارها و رابطه هاي استعماري و همچنـيـن   
مبارزه بر ضد فاشيسم و در راه صلح را، در ايران مطرح كرد و نيروي 

ها به حركـت   عظيم اجتماعي اي را به منظور عملي كردن اين انديشه
 درآورد.  

انتشار صدها كتاب و جزوه علمي، نشريات و مجالت پر محـتـواي   
سياسي، اجتماعي و فرهنگي، نشر گسترده انديشه هاي دوران سـاز      

لنينيسم در جامعه، سازمان دهي سنديكاهاي كارگري و   -ماركسيسم
هاي صنفي دانشـجـويـي و ايـجـاد             دهقاني، سازمان دهي فعاليت

هاي پيشرو براي رهايي زنان ميهن از چنگال واپس گرايـي و     تشكل
ستم جنسي و طبقاتي، طرح برنامه هاي انقالبي و مبارزه بـراي بـه       
رسميت شناختن شدن حقوق كارگران و تصويب قانون كار،  مـبـارزه   
براي اجراي اصالحات ارضي به نفع دهقانان، مبارزه براي دستيـابـي   
زنان ميهن از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، كوشش براي بهـره  
مند شدن همگان از بهداشت و آموزش رايگان براي همه، تـقـسـيـم     
عادالنه ثروت و تحقق عدالت اجتماعي، تحقق حق خودمختاري، در   

هاي كشور و آزادي حزب ها و    چارچوب ايراني آزاد،  براي همه خلق
هاي صنفي، از جمله ديگر نظرات دوران سازي بـودنـد كـه         جمعيت

براي نخستين بار از سوي حزب ما در ميهن ما در شكل و محتوايـي  
ترين قشرهاي جامعـه   سازنده و خالق مطرح شدند و از سوي گسترده

مورد استقبال قرار گرفتند، و در راه جامه عمل پوشانـدن بـدان هـا        
هزاران توده اي و نيروهاي مترقي مبارزه اي متشكل را سازمان دهي 

 كردند.  
حزب ما نخستين حزب سياسي كشور بود كه پـيـش و پـس از          

، برنامه و انديشه هاي مترقـي  1357پيروزي انقالب شكوهمند بهمن 
هاي انقالب و تعميق آن ارائـه داد. بـه             را براي دستيابي به آرمان

اعتراف سران رژيم واليت فقيه بسياري از انديشه هاي مترقي قانـون  
اساسي  كنوني در زمينه دفاع از حقوق كارگران و زحـمـتـكـشـان،          
اصالحات ارضي به نفع دهقانان بي زمين و كم زمين، محدود كـردن  
سرمايه داري و پي ريزي نظري به منظور استقرار روابط و سـاخـتـار    
هاي اقتصادي در جهت دست يافتن به عدالت اجتماعي و مقابله بـا    

هاي كشورهاي امپرياليستي از    دست اندازي هاي اقتصادي و دخالت
جمله نتيجه هاي تأثير معنوي حزب ما در دوران پـس از پـيـروزي        

 بود.  57انقالب بهمن 
بدين علت است كه ارتجاع و امپرياليسم از هـمـان نـخـسـتـيـن          

هاي بنيان گذاري حرب توده ايران از پايه هاي فكري و سياسي  سال
حزب ما، و از كاربرد خالق اين پايه هاي علمي در ارائه راه كـارهـاي   
موثر براي پيشبرد امر مبارزه جنبش مردمي و همچنين از توان حـزب  
در سازمان دهي كارگران و توده هاي محروم هـراسـان بـودنـد و           
همچنان هستند؛ و نيز به همين سبب است كه توده اي ها همواره در 

هاي ددمنشانه دشمنان ميهن مان بر ضد آزادي،    صف نخست يورش
 اند.  استقالل و عدالت اجتماعي بوده

هـاي   از مزدوران رژيم وابسته پهلوي گرفته كه شمار بزرگي انسان
واال و رزمندگان قهرمان توده اي همچون روزبه، سيامك، مبشري، و 
كيوان... را به جوخه هاي اعدام سپردند، تا  دژخيمان رژيـم واليـت        

ترين كشتار سياسي تاريخ ميهن مان، هزاران مبارز  فقيه، كه در بزرگ

راه عدالت اجتماعي و آزادي، از جمله شمار كثيري از زنـدانـيـان تـوده اي، از                ادامه  اعالميه كميته مركزي ...
هـاي شـاه و          ترين زندانيان سياسي جهان، اسطوره هاي پايداري در زندان قديمي

رژيم واليت فقيه، را قتل و عام كردند، خواست همه آنان، نابودي حزب توده ايـران  
و انديشه هاي دوران سازش بوده است هرچند كه تا به امروز به همت پيكار دليرانه 
توده اي ها و كارگران و زحمتكشان ميهن ما اين تالش ها با شكست رو بـه رو        

 شده اند. 
  

 هم ميهنان گرامي!
رسـد كـه      هفتاد و يكمين سالگرد بنيان گذاري حزب توده ايران در حالي فرا مي  

ميهن ما با شرايط فاجعه باري رو به روست. بيش از هفت سال پس از بـرگـمـاري     
هـاي     دولت ضد مردمي احمدي نژاد، با دخالت آشكار ولي فقيه رژيـم و ارگـان        

ها ايراني، اكثريت قاطع  سركوبگر وابسته به او، و با زير پا گذاشته شدن رأي ميليون
هاي كـمـر شـكـن، فـقـر و              هاي بي سابقه اقتصادي، گراني مردم ما با دشواري

محروميت، ناهنجارهاي اجتماعي و ادامه خفقان سياسي شديد رو به رو هسـتـنـد.      
سقوط آزاد ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي، تشديد تورم، بيكاري ميليـونـي و     

هاي اقتصادي كشورهاي امپرياليستي در كنار سايه سياه و شـوم   آثار مخرب تحريم
جنگ و برخوردهاي نظامي جديد در منطقه، كشور ما را در آستانه فاجعه يي تـمـام   

 عيار قرار داده است.
هاي اخير نشان داده است كه سران رژيم  بي توجه به شـرايـط    رويداد هاي سال

هـاي     ها ايراني و بي توجه به خطرهايي كه از سـوي سـيـاسـت         اسفناك ميليون
كند با تكيه بيـش از     ماجراجويانه آنان منافع و تماميت ارضي ميهن ما را تهديد مي

-دهند و با سرعت به سمت نـظـامـي    پيش بر سرنيزه و زور به حيات خود ادامه مي
 روند.  امنيتي كردن بيش از پيش حيات سياسي كشور پيش مي

سياسي و فشارهاي خارجـي فـزايـنـده،       -باال گرفتن بحران همه جانبه اقتصادي
همچنين رسوايي بيش از پيش دولت ورشكسته  احمدي نژاد، كه خامنه اي آن را     

هـاي جـدي و        بهترين دولت پس از دوران مشروطيت اعالم كرده بود، به نگراني
ها ميـان   هاي جديد در صفوف نيروهاي حاكميت و تشديد درگيري همچنين شكاف

آنان براي تسخير دولت و مقام رياست جمهوري، پس از دولت احمدي نژاد، منجـر  
شده است. براي ما و تمامي نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور و اكثريت بزرگـي   

توان به  از مردم ميهن ما روشن است كه در چارچوب ادامه نظام سياسي كنوني نمي
تحول هاي مثبت به نفع منافع مردم اميدوار بود و از اين روست كه حـزب تـوده       
ايران معتقد است كه، تنها از طريق مبارزه مشترك همه نيروهاي آزادي خـواه و        

توان سير فاجعه بار كنوني را  ميهن دوست براي طرد رژيم واليت فقيه است كه مي
 متوقف كرد.

  
 رزمندگان توده اي! اعضاء و هواداران حزب  

هاي هفتاد سالگي حزب در ايران و جهان، در مـهـرمـاه     برگزاري پر شكوه جشن
ها پيام پر شور تبريك حزب هاي كارگري و كمونيستي از سـراسـر    سال گذشته، ده

ها و همچنيـن گسـتـرش       جهان در حمايت و تحسين هفتاد سال پيكار حزب توده
ها و برنامه هاي حزب بر مبارزه جنبش مردمي ميهن ما و خصـوصـاً      تأثير سياست

هاي جدي امپرياليسم جهاني و ارتجاع  جنبش كارگري و زحمتكشان كشور، نگراني
داخلي را برانگيخت. كارزار بي سابقه بنگاه سخن پراكني دولت بريتانيا، بي.بي.سي،    

ها صفحه اينترنتـي بـراي      بر ضد تاريخ و مبارزات حزب توده ايران و اختصاص ده
پخش انبوهي از نوشته هاي غرض ورزانه و نادرست، پخش برنامه و مصاحبه هاي 

هاي دسـتـگـاه     تلويزيوني با افراد رانده شده از صفوف حزب، در كنار تشديد فعاليت
هاي امنيتي رژيم براي متوقف كردن و در هم شكستن صفوف حزب ما نشـانـگـر    

شان با آنها رو بـه       هاي جدي اي است كه توده اي ها در مسير ادامه مبارزه چالش
 رويند.

  
 رفقا!

توطئه نابودي فيزيكي و معنوي حزب توده ايران كه با يورش دسـتـگـاه هـاي       
امنيتي رژيم واليت فقيه و ياري دستگاه هاي امنيتي امپرياليسم و عوامـل آن در      

آغاز شد و به دستگيري هزاران توده اي و جان باختـن   1361منطقه، در بهمن ماه 
ترين رهبران و كادرهاي حزب ما، در جريان فاجعه ملي كشتار  صدها تن از برجسته

زندانيان سياسي منجر شد، هنوز با تمام توان ادامه دارد. تالش براي ايجاد بدبينـي   
هاي رهبري، هـجـوم سـنـگـيـن          و تفرقه در صفوف حزب، بي اعتبار كردن ارگان

و تـالش    “  راه تـوده ” تبليغاتي و ياري به انتشار نشريه هاي ضد توده اي، همچون 
براي رهبر تراشي با بهره جويي از قربانيان شكنجه و در عين حال زميـنـه سـازي      

هايي است كه بايد با دقت و هوشياري  در ايران، از جمله برنامه“  حزب سازي” براي 
11ادامه در صفحه   
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، سردبيرِ اومانيته، در بازديـد  ”پاتريك لو هياريك“رفيق 
با نمايندگان حـزب تـوده ايـران         ،”نامه مردم“از غرفه 

هاي سياسي ايران و خطرِ حـملـه نـظـامـي         درباره تحول
 گوها شد.  و اسرائيل گفتگو كرد، و خواهان ادامه اين گفت

 
در منطقه بورژه، در حومه پاريس، امسال هـم     “ كورنوو” پارك وسيع 

هاي طرفداران صلـح و تـرقـي،         ترين گردهمايي صحنه يكي از بزرگ
هاي كارگري فرانسه بود. هفتادوهفتمين   مبارزان چپ، و فعاالن اتحاديه

، در   “ حزب كمونيست فـرانسـه    “، نشريه وابسته به “ اومانيته” جشنواره 
هـايـي    يي گسترده بود براي بحث شهريورماه، صحنه 26تا  24روزهاي 

هـاي     مهم در ارتباط با: بحران كنوني اقتصاد جهان و آينده سـيـاسـت    
هاي مهم سـيـاسـي در         ، تحول“ اتحاديه اروپا“كشي اقتصادي  رياضت

در زير فشار مهميـزِ   “ بهارعربي” ، آينده “ خاورميانه“و  “ آمريكاي التين“
هايي كه  امپرياليسم در جهت مهار و به زير نظارت درآوردن حركت توده

به عزم دستيابي به آزادي، دموكراسي، و عدالت اجـتـمـاعـي بـه پـا             
محل بـرپـايـي       ،”كورنوو“در قلب پارك “  دهكده جهاني” اند.   برخاسته

هاي چپ و مـتـرقـي     هاي سياسي و روزنامه هاي گوناگون سازمان غرفه
هاي دهكده جهاني، هركدام نام يكي از انقالبيون بنام  جهان بود. خيابان 

ها را بر خود داشـتـنـد.     بخش خلق هاي آزادي جهان و يا مبارزان جنبش
در  “ حزب كمونيست ويتـنـام  “، ارگانِ مركزي “ نهان دان” غرفه روزنامه 

، ارگانِ “ طريق الشعب” ، غرفه روزنامه “ اتل و ژوليوس روزنبرگ” خيابان 
نـامـه   “، و غرفه   ”گوارا چهارنستو “، در خيابان “ حزب كمونيست عراق“

مـروان  ” در خـيـابـان           ،”حزب تـوده ايـران      ”، ارگانِ مركزي”مردم
[رهبر سرشناس جنبش مردم فلسطين كه در اسـرائـيـل در           “  برقوتي

، و   “ اتحاد كـار “ ،“ كار اكثريت” اسارت است] قرار داشت. غرفه مشترك   
در    ”سازمان فدائيان اقليـت “و غرفه  ”گوارا چه“، در خيابان “ طرحي نو” 

نيز در دهكده جهاني به كارزار نيروهاي سـيـاسـي     ”مين هوشي“خيابان 
ايراني اختصاص داشت. در چندين نقطه در پارك مـحـل فسـتـيـوال،         

تريـن   اي با شركت برخي از محبوب هاي هنري هاي هنرمند برنامه گروه
 هاي هنري اجرا مي كردند.     هاي موسيقي و چهره گروه

، كه با شعارهاي سـيـاسـي      “ اومانيته“در جشنواره  ”نامه مردم“غرفه 
هـاي فـارسـي،         مان به زبـان  مناسب و در ارتباط با جنبش مردم ميهن

فرانسه، و انگليسي تزئين شده بود، امسال شور و حال ديگري داشـت.    
يك بخش ديگر غرفه كه مورد استقبال ايرانيان بازديد كـنـنـده قـرار         

هاي منتشر شـده از سـوي          ها و كتاب گرفت به نمايش و ارائه نشريه
هاي  هاي تحليلي و توضيحي به زبان حزب توده ايران و همچنين نشريه

ها عضو و هوادار حـزب     فرانسه و انگليسي اختصاص داشت.  فعاليت ده 
توده ايران، نمايشي تحسين آميز از روحيه مبارزه جويـانـه و امـيـدوار         
رفقاي حزبي بود. با توجه به شرايط سياسي ميهن و ضـرورت مـبـارزه       

ها، حقوق دموكراتيك، و آزادي زندانيان سيـاسـي و      متحد در راه آزادي
كـنـنـده     مبارزه حياتي عصرما يعني مبارزه براي صلح، پوسترهاي تزئين

هاي كارزار در راه صلـح، آزادي، و مـبـارزه بـا              تم ”نامه مردم”غرفه
ها عكاس و شركت  داد.  ده  كرد و بازتاب مي گري را برجسته مي سركوب

از پوستـرهـاي زيـبـا و          ”نامه مردم“كننده جشنواره با بازديد از غرفه 
كه به شيوه جالبي در غرفـه بـه     “  نه به حمله نظامي به ايران”  گويايِ 

گرفتند. در طول سـه روز        نمايش گذاشته شده بود، عكس و ويدئو مي
نامـه  “صدها نفر از ايرانيان مقيم فرانسه و كشورهاي مجاور آن از غرفه 

بازديد كردند و از سوي رفقاي حزبي پذيرايي شدند.  چـنـديـن        ”مردم
هاي كمونيست جهان و از جمله از كشورهـاي   هيئت نمايندگي از حزب

افغانستان، تونس، عراق، انگلستان، مراكش، بلژيك، و فرانسه،  با بازديد 

حزب توده ايران در جشن 
 هاي روزنامه هاي 
 حزب هاي برادر

هاي سياسي در ايـران بـه بـحـث            از غرفه حزب با رفقاي مسئول درباره تحول
 نشستند.  

 
 “نامه مردم”از غرفه  “اومانيته”بازديد سردبير 

مراسم سنتي گشايش رسمي دهكده جهاني، طبق برنامه، صبـح روز شـنـبـه         
ها و نيروهاي شركت كننده در جشنواره و    شهريورماه با حضور نمايندگان حزب25

“  پـاتـريـك   ” همچنين نمايندگان ديپلماتيك برخي كشورها، و با سخنراني رفيـق    
برگـزار شـد. هـيـئـت           
نمايندگي حـزب تـوده       
ايران نيز در اين مراسـم  
به دعوت برگزاركنندگان 
جشنواره شركـت كـرد.     

در  “ اومـانـيـتـه    “سردبير 
خالل سخنراني مفصـل  

اي، بـه       و همه جانـبـه  
تشريح شرايط جهـانـي،   
بحران اقتصادي اروپا، و   

كشـان     مبارزه زحـمـت    
برضد تـجـاوزگـري و        
جنگ پرداخـت. او بـه        

ها  براي به وجود آوردن تغيير در شرايط سياسي حـاكـم بـر       ضرورت مبارزه توده
، شـهـرونـد      ”صالح حـمـوري    “گويي به   آمد جهان سخن گفت. او پس از خوش 

 ”جبهه خلق براي آزادي فلسطيـن “فرانسوي، كه به دليل عضويت در  -فلسطيني
سال زندان محكوم شده بود و در آذرماه گذشته در جريـان  14از سوي اسرائيل به 

اي كه در اسارت نـيـروهـاي       مبادله زندانيان سياسي فلسطيني و نظامي اسرائيلي
فلسطيني بود، آزاد شد، به طور مشخص به خطر حمله نظامي اسرائيل بـه ايـران     

را در ادامه ايـن گـزارش       “  پاتريك لو هياريك” هايي از سخنان  اشاره كرد. گوشه 
، نماينده كميته مركزي حـزب  ”اومانيته“خوانيد. پس از پايان سخنراني سردبير   مي

مـان بـا ايشـان           هاي حـزب  هاي سياسي ايران و تحليل درباره تحول توده ايران
المللي با خطر آغاز جنگي جـديـد    گو كرد، و بر ضرورت گسترش مبارزه بين و گفت

پاتـريـك لـو      “در خاورميانه تاكيد كرد. ساعتي پس از پايان جلسه افتتاحيه، رفيق  
و هيئت همراهش، از غرفه حزب توده ايران بازديد كردند و با رفـقـاي      ”هياريك

، در بازديد خود از غـرفـه     “ اومانيته“گو كردند. سردبير سخنور نشريه   و حزبي گفت
هاي يـادگـاري    در كنار برخي از پوسترهاي به نمايش گذاشته عكس “ نامه مردم” 

گرفت. جشنواره اومانيته امسال با توجه به هواي مساعد و آفتاب گرم ودلـپـذيـر       
پاريس، جنب وجوشي استثنائي داشت. چند ماه پس از پيروزي چپ در انتخـابـات    

نـقـش    “ جشنواره اومانـيـتـه   “رياست جمهوري و مجلس شوراي ملي در فرانسه، 
و ارگان آن را در حكم فراهم آورنده محمل از    “ حزب كمونيست فرانسه“برجسته 

ها بـه     دهنده آن هاي كارساز در سياست فرانسه و نقش شتاب براي برپايي ائتالف
جشـنـواره   “كـرد.         تغييرها در اين كشور عمده اتحاديه اروپا، به خوبي تصوير مي

در حقيقت به تابلوي رنگارنگ، هنرمندانه، و پرتحركي از زنـدگـي چـپ       “ اومانيته
اي بهتر مبـارزه   فرانسه در كليت خود، و نيز همه آناني كه براي دستيابي به زندگي

مي كنند، تبديل شده است. زنان و مردان، جوان و سالمند، سياه و سفيد، تا چشـم   
شـدنـد كـه بـه          هاي مختلف ديده مي ها، و سالن ها، غرفه كار مي كرد در خيابان

آميز و زيباي رفـاقـت،      هنرنمايي، بحث، ارائه خدمات، و لذت بردن از فضاي صلح
پيماني، و گام نهادن در مسير آرماني يگانه، در حركـت بـودنـد. بـه           دوستي، هم

هزار نفر در طول سـه روز بـرگـزاريِ         صد ها، نزديك به شش گزارش برخي رسانه
 در آن شركت كردند. ،”اومانيته جشنواره“

 
 تا مخالفت با موافقتنامه اروپا “بوزن هيگز”از ذره هستي بخشِ 

در همبستگي و يگـانـگـي قـوانـيـن          “ بوزن هيگز” يك دانشمند فيزيك نقش 
پـت  ”   ،”جشنواره اومانـيـتـه   “كرد. در ميدان اجتماعات بزرگ   طبيعت را بررسي مي

، خواننده مشهور، غوغا مي كرد، و در زماني ديگر، سنديكاهاي درگـيـر     “ اسميتث
شان را مطرح كردند، و فضائي پرشـور بـه      هاي مبارزه، يكي پس از ديگري مسئله

مسئول روزنامه اومانيته و نمـايـنـده     ،“ پاتريك لو هياريك” وجود آوردند، و سپس 
كه از زندان  ”صالح حموري“پارلمان اروپا، سخنراني مبسوطي ايراد كرد. در جائي  

بـه  “  راديو فرانسـه “دولت اسرائيل آزاد شده بود، معرفي مي شد، و در مكاني ديگر 
، نامزد پيشين رياست جمهوري از طـرف      ”ژان لوك مالنشن“طور زنده با آقاي 

سپتـامـبـر در      30، مصاحبه مي كرد. و همه جا صحبت از راهپيمائي  “ جبهه چپ“
     اعتراض و مخالفت با قراد داد اروپائي در پاريس بود.
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هـا،     هاي مربوط به نيروهاي مترقـي چـپ، حـزب        تعدادي از غرفه
هاي سيـاسـي،    گو و ها، و نيروهاي مترفي ودمكرات، بحث و گفت انجمن

اقتصادي، و اجتماعي  گوناگوني را ترتيب داده بودند كه از سوي شركت 
شد. بحث اصلي گردانندگان جشنواره پـيـرامـون        كنندگان استقبال مي

محور بسيج همه نيروها به منظور انجام تغييرهاي اساسي در فـرانسـه     
بود. براي اولين بار در تاريخ فستيوال اومانيته، راهپيمائي سنديـكـاهـاي     

براي حفظ شغل و بهبود زندگي نظرها را متوجه خـود      درگير در مبارزه
اند در    اند كه، مصمم كرده بود. سنديكاهاي مترقي فرانسوي اعالم كرده 

اقتصادي فعاالنه شركت كنند و تنها  -به ثمر رساندن تغييرهاي سياسي
 به ايفاي نقش ميانجي بين كارگران و كارفرمايان بسنده نكنند.

هاي نوليبـرالـي آن،      گوها نقش اتحاديه اروپا و سياست و در اكثر گفت
هاي ترقي خواهانه است، بررسي و تحليـل   كه در تضاد آشكار با سياست

شد. سخنگويان نيروهاي چپ و رهبران حزب كمونيست فرانسه، بـه    مي
كه از سوي خـانـم    “ اتحاديه اروپا“ويژه تضاد مفاد موافقتنامه مالي اخير 

هاي زحمتكشان و  مركل و آقاي ساركوزي تنظيم شده بود، را با خواسته
هاي اروپايي مغاير دانسته و آن را هدف انتقاد خود قـرار     نيازهاي جامعه

و هـفـت     “  حزب كمونيست فرانسه” متشكل از  “ جبهه چپ” دادند.    مي
حزب و تشكيالت مترقي ديگر، پيشنهاد مي كنند كـه، ايـن قـرارداد          
اروپائي به رفراندم گذاشته شود، همان گونه كه قرار داد قبلي در سـال    

به رفراندم گذاشته شد و اكثر فرانسويان با آن مخالفت كردنـد و     2005
گفتند. و اكنون همان قرارداد با كمي دست كاري قرار اسـت    “ نه“ به آن

در تبلـيـغـات     ،”فرانسوا اوالند” از طريق مجلس به تصويب برسد. آفاي  
اش قول داده بود كه اين قرارداد را به بحث بگذارد و دوبـاره       انتخاباتي

 تنظيم كند، ولي اكنون از آن صحبتي نمي كند. 
در گوشه وكنار جشنواره همه جا سخنراني وبحث و دعـوت بـراي         

سپتامبر به منظور اعتراض به اين قرارداد و به رفـرانـدوم     30راهپيمائي 
سپتامبر من در راهپيمائي شركت مـي    30 ” گذاشتن آن در جريان بود:  

 .“كنم
 

، سـردبـيـرِ روزنـامـه          “ پاتريك لو هياريك ” سخنراني 
 “اومانيته“

از شركت شما در اين جشنِ اميدهاي تـازه، جشـنِ هـمـگـرائـي              
ها تشكر مي كنم.  سال گذشته در اينجا   وهمياري، رهائي وآزادي انسان

با هم آرزو كرديم كه صالح حموري در كنار ما باشد و اين هم صـالح    
حموري كه امسال با ماست. نه، نبايد دست برداريم. به كـمـك هـمـه         
مبارزان پيشرو و دمكرات بهارعرب، باهمه مردم اروپا كه بـا اقـتـصـاد       
رياضتي نبرد مي كنند، با جوانان، مزدبگيران، و همه كساني كه از ايـن  

شـان     ساختار اقتصادي به تنگ آمده اند و براي به دست آوردن حقـوق 
داريم. از مردان و زنـانـي كـه در              مبارزه مي كنند، نه، دست بر نمي

شـان مـايـه       شان مبارزه مي كنند واز جان كشورهاي عربي براي حقوق
گذارند پشتيباني مي كنيم. اين جشن مظهر دوستي و همبـسـتـگـي       مي

هاست. ولي دوستان عزيز نـمـي تـوان چشـم از اوضـاع                  بين ملت
باري كه در جريان است گرداند. در سوريه كشتار مردم كـافـي       مصيبت

است. ما از نيروهاي مترقي كه براي پايان درگيري وبرپائـي نـظـامـي        
ها به لبنـان   كنيم. اين نابساماني  دمكراتيك مبارزه مي كنند پشتيباني مي

هم رسيده و جو تنش و ناآرامي به تركيه، و عراق كه در آتـش وخـون     
است، نيز كشيده شده است.  ميان اسرائيل وايران جنگ تهديد مي كند.  
ما نمي توانيم اين صحنه جنگ را نگاه كنيم و چيزي نگوئيم و كـاري    
نكنيم. بايد فرياد بزنيم، بايد افشا كنيم، و به طور مشخص پشتـيـبـانـي      

اي بـزرگ  وقـوي          كنيم و با هم در همه جهان با شكل دادنِ زنجيره
براي برپائي دنيائي بدون سالح و بدون جنگ مبارزه كنيم. اين خـيـال    

 پردازي نيست، اين نبرد و پيكارماست.
يـي از       دهنده شتاب ”جشنواره اومانيته“همه ما اينجا مي خواهيم كه 

اند، و در راه        ها چپ را انتخاب كرده براي تغيير باشد ... اكثر فرانسوي   
طلبانه آنان پاسـخ داد.     هاي حق وفاداري به اين انتخاب بايد به خواسته

هاي ساختاري پـيـشـرو بـه        كُشي بايد تصميم به رفرم بله ، بدون وقت
منظور تقسيم ثروت گرفت. بله بايد ماليات بر سرمايه داران را به همـان   
اندازه ماليات بركار و كاركنان افزايش داد. بايد در مقابل هجوم استثنائي  

اي به منظور انجام تغييرهاي بنيادي درهمه جـا   زورمندان، جبهه مردمي

يي در مسيري درست از جـانـب    هاي اوليه و در زندگي روزمره مردم برپا كرد. قدم 
ها كم بها نمي دهيم، چون كه زندگي را    دولت جديد برداشته شده است. ما به آن 

بهبود مي بخشد و ما در انجام آن به تمامي سهيم بوده ايم... پيروزي امكان پذيـر     
ها راي دهنده كه موفقيت چپ را موجب شدند، به تغييرهـا   است زماني كه ميليون

 و پيروزيِ تغييرها معتقد شوند.
 
 “ حزب توده ايـران “ ، ارگانِ مركزي“ نامه مردم” غرفه برپايي   
حـزب  ” ارگانِ كميته مركـزي     ،“ آوانته” جشنواره روزنامه  در: 

 “پرتغال كمونيست
، “ نـامـه مـردم     ” غرفه 

حزب توده “ ارگانِ مركزي
مـيـن   پـنـج  براي   ،“ ايران

سال متوالي، در فستيـوال  
، ارگـان    “ آوانـتـه  “نشريه 

كميته مـركـزي حـزب        
كمونيست پـرتـغـال، در      

ــاي      ــي 17روزهــ الــ
شهريورماه، به مركزي 19

براي اطالع رسـانـي در       
رابطه با شرايط پيچيده و   
بحراني حاكم بـر ايـران     

هاي پرتغال به حمايت فعال از مبارزه حياتي مردم ايـران بـراي      وجلب كمونيست
، كـه در      “ آوانته“صلح، دموكراسي، و عدالت اجتماعي، تبديل شده بود. فستيوال  

، و درنوار صنعتي حومه جـنـوب     “ تاگوش” شهر سيشل، در ساحل جنوبي رودخانه 
هاي متنوع فرهنگي ليسبون برگزار مي شود، به دليل عده شركت كنندگان، برنامه

سياسي آن، و فضاي پرشور و راديكال حاكم بر آن، در نوع خود بي نظير اسـت.   -
بعد از ظهر جمعـه   6روز برگزاري جشنواره، در فاصله بين ساعت 3امسال در طول 

شهريورماه، كه دروازه هاي ورودي پارك محل فستيـوال گشـوده شـد، تـا            17
هـزار     300سپتامبر) و پايان جشنواره، بيش از    9شهريور ماه (  19شامگاه يكشنبه 

نفر در آن شركت كردند. در گردهمايي اختتاميه جشـنـواره كـه در آن رفـيـق               
، دبيركل جزب كمونيست پرتغال، سخنراني كرد، نزديك بـه    “ جرونيمو دو سوسا” 

هزار نفر حضور داشتند. حضور اعضا و هواداران سازمان جوانان كمـونـيـسـت       70
پرتغال و جوانان ديگر در جشنواره بسيار گسترده بود. نزديك به دو سوم شـركـت    

 كنندگان زير سي سال سن داشتنند.  
به دعوت رهبري حزب كمونيست پرتغال از حزب توده ايران براي حضـور در      
اين فستيوال عظيم، و با همكاري همه جانبه حزب برادر در تـدارك وسـائـل و          

در “  نـامـه مـردم     ” يي از داوطلبان كمونيست پرتغالي، غرفه  ها و كمك عده امكان
حزب تـوده    ”  قلب دهكده جهاني بر پا شد. آرم برجسته حزب توده ايران و شعار:   

، “ ايران براي صلح، آزادي، دموكراسي، و عدالت اجتماعي در ايران مبارزه مي كنـد 
همراه با گل سرخ، سمبل حزب، و آرم نامه مردم، در مركز غرفه قرار داشت، و از   
فاصله دور نظر شركت كنندگان در جشنواره را به خود جلب مي كرد. با توجه بـه     

هـاي مـحـوري         تهديد خطر جنگ و حمله نظامي به كشورمان، يكي از مضمون
كارزار تبليغاتي غرفه مسئله ضروري بودن كارزار جهاني براي صلح بود. ديوارهاي  
غرفه با پوسترهايي در ارتباط با مخالفت با حمله نظامي به ايـران، كـارزار بـراي        
حقوق زنان و خواست آزادي زنان مبارز زنداني، مبارزه براي حقوق دموكراتيك در 

حزب توده ايران به جـنـگ، بـه        ” ايران، تزئين شده بود. سه پوستر زيبا با شعار:   
بر ديوارهاي غرفه، به “  مي گويد “ نه” تحريم هاي اقتصادي، و به سركوب و ظلم 

طرزي رسا بيان كننده جهت اصلي مبارزه مردم ايران در لحظه كنوني بـود كـه       
داد. رفقاي گرداننده غرفه با پـخـش     مراجعه كنندگان به غرفه را مخاطب قرار مي

هزاران اعالميه به زبان پرتغالي درباره مبارزه مردم و زحمتكشان ايـران، نـقـش        
تاريخي حزب توده ايران در اين مبارزه، و ارائه بروشورهايي به زبان انـگـلـيـسـي      

هاي عمـده مـبـارزه مـردم          هاي حزب توده ايران درباره عرصه دربردارنده تحليل
ايران، و افشاگري در زمينه شرايط بغرنج و ملتهب ميهن، در طول مدت سـه روز    

 جوش بودند.  و ادامه جشنواره در جنب
يي از رفقاي رهبري حزب كمونيست پرتغـال و از       در طول مدت جشنواره عده

، عضو هيئت سياسي و دبيرخانه كميته مـركـزي و     ”مانوئال برناردينو“جمله رفيق 
، بـازديـد     ”نامه مـردم “مسئول شعبه روابط بين المللي حزب برادر، از عرفه غرفه 

هاي آن قرار گرفتند.  رفيق برناردينو با تاكيد بر اهميـت    كردند و در جريان فعاليت
كارزار بسيج گرانه حزب برضد خطر جنگ و همچنين مبارزه آن بـراي حـقـوق        

  9ادامه  در صفحه 

 ادامه  حزب توده ايران در برنامه جشن هاي
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شـان، غـرفـه       دموكراتيك و از جمله برجسته كردن مبارزه براي دستيابي زنان ايران  به حقوق 
امسال حزب را يكي از اثرگذارترين غرفه ها در جشنواره دهكده جهاني آوانته ارزيابي كرد. رفيق  

مان، در طول مدت جشنواره، با رفقاي مسئول حزب كمونيست پـرتـغـال و       مسئول غرفه حزب
هاي كمونيست شركت كننده و از جمله فلسطين، يونان، لبنان، آفـريـقـاي       رفقاي نماينده حزب

جنوبي، فدراسيون روسيه، مراكش، هندوستان، ايرلند، ايتاليا، و شيلي ديدار كرد و آنـان را در          
، دبـيـركـل حـزب         “ جرونيمو دو سـوسـا    ” هاي حزب توده ايران قرار داد.  رفيق   جريان تحليل

كمونيست پرتغال، سه سخنراني مهم از جمله در مراسم افتتاحيه و اختتاميه جشنواره ايراد كـرد.  
جنبش، سازمان، و حـزب  40شهريور ماه، با نمايندگان بيش از 19او همچنين در نشستي، در روز 
هاي سياسي پرتغال، پيامدهاي ادامه دارِ بـحـران اقـتـصـادي         سياسي، آنان را در جريان تحول

هاي حزب كمونيست پرتغال قرار داد.  جهاني براي زحمتكشان اين كشور، و سياست ها و تحليل
هاي خود تحليل سياسي همه جانبه و دقيقي از اوضاع اجتماعي دبيركل حزب برادر در سخنراني

تر بحران اقتصادي در اتحاديه اروپا، و تـجـاوزگـري         اقتصادي در پرتغال، در چارچوب وسيع -
اي از نقش نيروهاي چپ و حزب كـمـونـيـسـت       امپرياليستي، ارائه  داد. او با ارزيابي همه جانبه 

پرتغال، بر اهميت مبارزه براي دموكراسي پيشرفته به مثابه فرايندي در روند انقالبي  ساختمـان  
سوسياليسم، تاكيد كرد. در مالقات با نمايندگان نيروهاي سياسي حاضر در جشـنـواره، رفـيـق        

گر فستيوال آوانته باشنـد. ايـن       المللي مشاهده اين مهم است كه نمايندگان بين” دوسوسا گفت:  
هاي عمده حزب كمونيست پرتغال، توان و پايائي ارتباط آن بـا       جشواره بازتاب دهنده مشخصه

“ پيمان تهاجمي و تجاوزگرانـه ” جانبه با  هاي همه توده ها، و توانائي آن در درگير شدن در مبارزه
كاپيتاليستي برضد مردم، است.  قدرت حزب كمونيست پرتغال گسترش مي يابد و دائماٌ اعضاي  

اند، و اميدواريم تا پيـش   آن پيوسته  نفر به صف 900جديدي به آن مي پيوندند. از ابتداي امسال  
نفر افزايش يابد. دولت دست راستي حـاكـم بـر        1000از پايان اين جشنواره، شمارِ اين عده به 

داري است، در تهاجمي ضد مردمي درگيـر شـده      كشور كه مصمم به بازسازي و تقويت سرمايه
است. اين تهاجم اقتصادي و اجتماعي، هماهنگ و مرتبط با تهاجم ايدئولوژيك قـدرتـمـنـدي        

خواهد نشان دهد كه همه آن چيزي كه دارد اتفاق مي افتد اجـتـنـاب       صورت مي گيرد كه مي
هـا اسـت، هـيـچ          هايي كه در حال انجام آن ناپذير است و دولت جز اجراي سياست ها و اقدام

اي به منظور استقرار جايگزينـي   يي ندارد. مبارزه ما در جهت به وجود آوردن شرايط سياسي  چاره
اي به ضد مردم پرتغال انجام گرفته اسـت. قـطـع          هاي وحشيانه داري است. اقدام  براي سرمايه

اي    جانبه ها چند روز پيش اعالم شد (سرقت دستمزد كارگران)، و اين اضافه بر تهاجم همه   يارانه
پذيـرد.   انجام مي 1974است كه به قصد نابود كردن دستاوردهاي سال ها مبارزه مردم و انقالب 

اجـتـمـاعـي        -اي در حال تبديل شدن به يك كشور با سيستم اقتصادي پرتغال به طور فزاينده
داري در ارتباط با بحران اقتـصـادي كـارا       هاي سرمايه ها و اقدام ناعادالنه و فقير است. سياست 

هاي كشور، وضع بدتري پيدا كرد.  آنچه كـه    نيستند. در سال گذشته، همه چيز و از جمله بدهي 
پـذيـر اسـت.         تر بحران اتحاديه اروپا تعريف در پرتغال در حال وقوع است، در چارچوب گسترده

حزب كمونيست پرتغال بر اين باور است كه، اين نه بحراني در درون اتحاديه اروپا، بلكه بحراني 
ها درباره اتحاديه اروپا بمـبـاران    ها مردم را با  انواع  داستان برخاسته از اتحاديه اروپا است. رسانه 

كنند. اين همه براي پنهان كردن اين واقعيت است كه، اتحاديه اروپا خواهان حفـظ نـظـام        مي
انـد     اقتصادي حاكم و بدتر كردن وضعيت كارگران در اتحاديه اروپا است... اما اين مردم پرتغـال    

چرا دارند، و بايد اين قدرت تعيين سرنوشت كشور  و چون كه براي تعيين آينده كشور خود حق بي
 “خود را براي خود حفظ كنند.

رفيق دوسوسا در ادامه سخنراني خود درباره ابعاد بحران اقتصادي كشورهاي سرمايه داري در 
آمريكاي شمالي و در آسياي جنوب شرقي سخن گفت، و اشاره كرد كه بحران در حال گسترش 

جانبه اسـت، از     به اقتصادهاي در حال توسعه است. واكنش امپرياليسم، تهاجمي وحشيانه و همه 
هاي حقوق كار و مزاياي اجتماعي، غارت بي شرمانه بخش دولتـي   جمله از بين بردن همه جنبه

هاي فاشيستي در جامعه. او تاكيد كرد كه ايـن      هاي آن، و جا انداختن ارزش و عمومي و دارايي
شود. جنگ و ترور در حال افزايش اسـت، و        هاي اقتصادي و اجتماعي محدود نمي امر به حوزه

تر، بسيار واقعي اسـت. سـال گـذشـتـه            هاي گسترده خطر حركت امپرياليسم در مسير درگيري
وضعيت ليبي در مركز توجه ما بود، كه غارت امپرياليستي منابع  نفت آن كشور، هدف اصـلـي     

هاي بـرحـق       بود.  يك سال بعد توجه ما باز هم به خاورميانه بازگشته است. در سوريه، خواسته  
ها كـه در عـمـل در           مردم به ايزاري براي امپرياليسم تبديل شده است. مزدوران و تروريست 

اند، با عملكرد خود شرايط را براي به دست دادن بهانه بيشتر در  هاي امپرياليستي استخدام قدرت
 “   جهت مداخله امپرياليستي فراهم  مي كنند.

 
 در اتريش“ نداي مردم”در جشن بزرگ “ نامة مردم”غرفة 

 
مين بار در پـارك       66جشن نداي مردم، جشن نشرية حزب كمونيست اتريش، امسال براي 

سپتامبر برگزار شد. هر سال ده ها هزار نفر از     2و 1پراتر شهر وين در روز هاي شنبه و يكشنبه 
اين برنامه كه در هواي آزاد برگزار مي شود بازديد مي كنند.  هواداران حزب در اتريش امسـال     
نيزهمانند هر سال با برپايي غرفة نامة مردم ارگان مركزي حزبمان در اين جشن بزرگ شركـت  
كردند. امسال نيز در اين جشن نمايندگاني از جنبش جهاني كمونيستي و احزاب پيشرو شـركـت    
داشتند كه از جمله  مي توان از نمايندگاني از آمريكاي التين همانند كوبا و كلمبيا، اروپا هماننـد  

 ادامه  حزب توده ايران در جشن هاي ...

حزب چپ آلمان و يا حزب هايي همانند حزب كمونيـسـت   
عراق و حزب كمونيست كردستان عراق نام بـرد. ديـگـر         
حزب ايراني شركت كننده در اين جشن حـزب دمـكـرات      
كردستان بود. در اين دو روز تعداد زيادي از هم مـيـهـنـان      
ايراني ساكن اتريش، شهروندان اتريشي و ديگر مليت هـا    
ازغرفة حزب ما بازديد كردنـد ودرخـالل بـحـث هـا و              
گفتگوهاي دوستانه با رفقاي ما با نظرات حزبمان پيرامـون  
مسائل ايران و جهان آشنا شدند. در اين دو روز سـد هـا          
(صدها) اعالميه به زبان فارسي و آلماني پيرامون شـرايـط       
حساس كشورمان، بر عليه جنگ و در جهت آزادي زندانيان 

مين سـالـگـرد     24سياسي و عقيدتي و همچنين بمناسبت 
فاجعة ملي در ميان بازديد كنندگان پخش شـد. در ايـن          
جشن چادرهاي حزب با شعارهايي در جهت اتحاد نيروهاي 
سياسي و بويژه در جهت آزادي زندانيان سياسي به آلمانـي  
و فارسي تزئين شده بودند. ميز كتاب حزب همانند هميشـه   
توجه بازديد كنندگان ايراني و خارجي را به خود جلب مـي    
كرد. در جشن امسال ده ها تن ازهم ميهنمان با ديدگاه هـا   
و گرايش هاي گوناگون سياسي با حضور در غرفة حزب ما 
به بحث و گفتگوپيرامون دگرگوني ها و اوضاع سـيـاسـي      

 درايران و همچنين مسائل جهاني پرداختند.
از نكات برجستة جشن امسال سخنراني نماينـدة حـزب     
دمكرات كردستان در روز دوم جشن در چادر حزب ما بـود.  
اين سخنراني به همراه پرسش و پاسخ پس از آن كـه بـه     
دعوت هواداران حزب از نماينده حزب دمكرات كردسـتـان   
صورت گرفت در محيطي رفيقانه انجام شد و توانست بـه    
آشنايي هر چه بيشتر شركت كنندگان در اين سخنراني بـا    
ديدگاه ها و مواضع حزب دمكرات كردستان كمك رسانـد.  
همراه با نمايندة حزب دمكرات كردستان يكي از رفـقـاي     
حزب دمكرات كردستان ايران هم در اين جلسه شـركـت     
داشت كه به صورت فعال در پرسش و پاسخ و تـبـيـيـن         
ديدگاهاي خود مشاركت نمود. در پايان  اين جلسه دوبـاره   
برسودمندي و ادامه جلسه هاي مشاوره و آشنايي با ديدگاه 

 هاي يكديگرتاكيد شد. 
براي  برخي از بازديدكنندگان از غرفة حزب پايداري و    

پيگيري بي وقفة حزب در پس بيش از هفتاد سال سركوب 
و پيگرد در پيشبرد امرمبارزه براي صلح، آزادي و عـدالـت     
اجتماعي، بويژه برجسته وچشمگيربود. هم ازآن جهت نـيـز    
كه حزب ما با پرهيزاز  پرداختن به مسائل  حاشيه اي وكم 
اهميت و خودداري از طرح موضوعات تفرقه برانگيز هرچـه  
بيشتر در جهت همدلي فزاينده وهدفمند جنبش اعتـراضـي   
مردم ايران در برابر ديكتاتوري به شكلي سازنده گام برمـي  
دارد. به گفتـة اين دوستان حزب با تجزيه و تحليـل ژرف     
كاوانة  خود به روشن شدن صحنة عمـل سـيـاسـي  و           
اجتماعي كشورو نيروهاي سياسي و اقتصادي در گير در آن 

 كمك بي جايگزيني مي رساند.
غرفة  حزب تودة ايران امسال  نيز در اين دو روز بـه        
مكان و فضايي صميمي براي بحث و گفتگوي دوسـتـانـة    

 ايرانيان بدل گشته بود
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 :“هاي كارگريِ انگلستان كنگره اتحاديه”كنفرانس ساالنه 

همبستگيِ جهاني، با مبارزه زحمتكشانِ 
 ايران

هـاي     ، كه در روز  “ كنگره اتحاديه هاي كارگريِ انگلستان” در كنفرانس ساالنه 
سپتامبر)، در شهر ساحلـي بـرايـتـون، بـرگـزار شـد،               9تا  12شهريورماه( 22تا 19

اي داشت.  نماينـدگـان شـركـت         همبستگي با مبارزه مردم ايران، برجستگي ويژه
ترين مجمعِ سنديكاييِ انگلستان، از همـان نـخـسـتـيـن          كننده در كنفرانسِ عالي

هاي همبستگي با جنبش كارگري و فعاالن سـنـديـكـايـي ايـران و            ها پيام دقيقه
هاي نظامي برضد ايران را به صورتي چشمگير دريافـت   همچنين مخالفت با تهديد

كميته دفاع از حـقـوق مـردم        “كه با فعاالن  ،”حزب توده ايران“كردند. هواداران  
و رفقاي انگليسي در اين فعاليت مهم و پرثمر شركت داشتند، بـا     “) كودير““( ايران

هـاي     اي كه به مناسبت تشكيل كنفرانس ساالنه سنديكاليست يخش اعالميه ويژه
(ارگان  “  ايرانِ امروز” انگلستان تهيه شده بود، و همچنين ارائه آخرين شماره نشريه 

هاي مردم و زحمتكشان ايران  به زبان انگليسي)، كه بازتاب دهنده نگراني  ،“ كودير“
جويانـه   هاي مداخله در رابطه با تهديدهاي پياپيِ درگرفتنِ آتش جنگي ديگر، تحريم

ها و حقوق دموكراتـيـك در كشـورشـان بـود،             اقتصادي، و ادامه سركوب آزادي
هاي سياسي ايران قرار دادند.  حضور رفيـق    نمايندگان كنفرانس را در جريان تحول

از رهبران برجسته جنبش سنديكائيِ انگلستان و نماينده پـيـشـيـن         -“ تام سيبلي“
در مقام عضوِ هيئت نمايندگـي   -فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري در انگليس

هاي امسال كارايي و اثرگذاري بيشتري داده بـود.     در كنفرانس، به فعاليت “ كودير” 
اتحادية كارگران و كارمندان حمل و نقـل  ” از سوي ديگر، امسال با پيوستنِ رسمي 

“)يونيسـون “) و اتحاديه كارمندان بخش دولتي (  ”تي -ام -آر“ (” راه آهن و دريايي
هاي كنفرانس در ارتباط با مسائل كارگـري در ايـران شـكـل            ، بحث“ كودير” به 

با سنديكاهـاي   “ كودير” گوهاي نمايندگان  و تري داشت، و در گفت شده دهي سازمان
هاي همبستگيِ كارساز با كارگـران ايـران و        هاي جديد فعاليت مختلف، به عرصه

 شان، توجه گرديد.  سنديكاهاي
هم كه بنابر سـنـت هـمـه        “ حزب كمونيست بريتانيا“ها و فعاالن  سنديكاليست

، ويـژه    “ اتحاد” شان با تدارك همه جانبه در كنفرانس حضور داشتند، درنشريه  ساله
هاي كارگري كه بين همه نماينگان كنفرانس پخش شد، همبستگي  كنگره اتحاديه

اشـاره مـي كـنـد:          “ اتحاد” با مبارزات زحمتكشان ايران را مورد توجه قرار دادند.  
هاي اقتصادي  فعاالن سنديكائي نمي توانند تاثير تهديد يك جنگ جديد و تحريم“

هـاي     بر زندگي كارگران ايراني را ناديده بگيرند. اقتصاد ايران زير فشار تـحـريـم      
ها، هزاران نفر از كارگـران   تحميلي در حال فروپاشي است، و با بسته شدن كارخانه

در معرض اخراج از كارهاي خود قرار دارند... رژيم ايران از تهديد مداخله خارجي در    
يي به منظور راه انداختن موج سركوب  برضد كارگران، اسـتـفـاده مـي        حكم بهانه

دهـي     هاي كارگري مستقل و واقعي اجازه فعاليت و سازمان كند... رژيم به اتحاديه   
ها و فـعـاالن كـارگـري        هاي اعتراضي نمي دهد... سنديكاليست    تظاهرات و اقدام

يي از نويسندگان مترقي و فعاالن حـقـوق    اند، و عده پيوسته در معرض آزار و پيگرد
هـاي ايـران        بشر نيز در ماه هاي اخير دستگير شده اند. از مبارزه سنديكالـيـسـت    

در روز سوم كنفرانس و در بخشي از برنامه آن در ارتباط با مسـائـل    حمايت كنيد!  
هـاي     كنگره اتحـاديـه  ” ها، گزارش كاركرد شوراي عمومي  المللي و همبستگي بين

هاي فعاالن سنـديـكـائـي در        هاي عرصه سنديكائي و مشكل ، به مسئله“ كارگري
اتحادية كارگران و ” ، صدرِ مليِ “ كودير” ايران، اشاره داشت. در اين باره، به پيشنهاد  

، در   “ آلكـس گـوردون    “، “) تي -ام -آر“(” كارمندان حمل و نقل راه آهن و دريايي
هاي سـيـاسـيِ     تر به تحول اي در كنفرانس، توجه عميق خالل سخنراني همه جانبه

جانبه با جنبش كـارگـري ايـران را         نگران كننده در ايران، و ابراز همبستگيِ همه
 خوانيد:        در زير ميرا   ”آلكس گوردون“خواستار شد. متن سخنراني 

 رئيس، و نمايندگان گرامي كنفرانس،
گـزارشِ شـوراي        5- 3، مايل است در ارتباط با فصـل      “ تي -ام -آر“اتحاديه 

 عمومي به كنفرانس در باره ايران،  بر چند نكته تأكيد كند. 
است و با آن  “ كودير  –كميتة دفاع از حقوق مردم ايران ” ، عضوِ “ تي -ام -آر”   

پيوستگي نزديك دارد. كودير سازمانِ عمدة همبستگي در انگلستان اسـت كـه از        
كـنـد و تـالش            هاي دمكراتيك در ايران حمايت مـي  جنبش براي صلح و آزادي

هاي كارگري انگلسـتـان    هاي ايران را در اتحاديه كند كه درك بهتري از تحول مي
هـاي     هاي فـدراسـيـون      توسعه دهد. ما از اشاره گزارش شوراي عمومي به فعاليت 

 -يـو    -تي -آي“هاي كارگري (  المللي سنديكايي، كنفدراسيون جهاني اتحاديه بين

هـاي     الملل، در برجسته كردن سركوبِ اتـحـاديـه      )، و عفوِ بين ”سي
كارگري مستقل در ايران، استقبال مي كنيم، به خصوص درباره رضـا    

دار سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و     شهابي، خزانه
پـخـش   ” و   “  تجمع و تباني عليه امنيـت كشـور    ” حومه، كه به جرم 
به شش سال زندان محكوم شـده اسـت. رضـا            “ تبليغات عليه نظام

آميز سنديكايي مـحـكـوم       هاي مسالمت شهابي صرفاً به خاطر فعاليت
شده است و يك زنداني عقيدتي است. وضعيت سالمت رضا شهابـي،   
در پي چندين اعتصاب غذا در اعتراض به شرايط زندگي روزمـره در      

، رضا شهابي شـكـايـت      2012زندان، بسيار وخيم است. در ماه فورية  
حس شده اسـت. مسـئـوالن زنـدان           اش بي   كرد كه يك طرف بدن

آوريل او را به بيمارستان منتقل كردند. از زمان عـمـل      30باالخره در 
اش، محل عمل شهابي عفونت پيدا كرده است و وضعـيـت او      جراحي

الاقل دو مـاه  ” اند كه او بايد  شود. دكترها توصيه كرده  هر روز بدتر مي
تنبـيـه     قادر به تحمل هيچ” بكند و گفته اند كه او “  در منزل استراحت

بـه     2012هاي رژيم او را در روز چهاردهم اوت  مقام .“ ديگري نيست
 زندان اوين فرستادند.  350بند 

مسئوالن زندان و سيستم قضائي ايران مسئول مستقـيـم شـرايـط       
تر شدن وضعيت ايشان هستـنـد.    بحراني سالمت آقاي شهابي و وخيم
انـد و       هاي دكترها عمـل كـرده     اين مسئوالن برخالف تمام توصيه

 شان خواهند بود.  گوي اعمال پاسخ
هاي وكيل شهابي، نام ايشان در فهرست زندانياني بود كه  بنابر گفته

قرار بود عفو بشوند؛ ولي آن پروسه بدون توضيح كنار گذاشتـه شـده     
هاي كارگري بايد خواستار آزادي فوري و فراهـم   است. كنگرة اتحاديه 

 آوردن امكان  درمان پزشكي مناسب براي رضا شهابي بشود.
ضمن استقبال از گزارش شوراي عمومي در اشارة مختصري كه بـه  
وضعيت رضا شهابي و سه سنديكاليست زنداني ديگـر كـرده اسـت،        

از اينكه “  اتحادية كارگران و كارمندان حمل و نقل راه آهن و دريايي” 
يي به اثر و فشارِ ناشي از تهديد بـه جـنـگـي        گونه اشاره گزارش هيچ

هاي اقتصادي بر زندگي كارگران ايران در بـر نـدارد،        جديد و تحريم
 كند.  ابراز نگراني مي

هاي اقتصادي تحميـل   در حال حاضر اقتصاد ايران زير فشارِ تحريم
ها به علـت نـبـود       شده به آن كشور، در حال فروپاشي است. كارخانه 

 كنند. شوند و هزاران كارگر را بيكار مي وسايل يدكي بسته مي
بـيـنـي اسـت.          مزدها بسيار نامنظم و غيرقابل پيش پرداخت دست

مـاه بـه تـعـويـق             18تا  6هاي عده زيادي از كارگران از  مزد دست
 افتند.  بيكاري گسترده است.  فقر در حال گسترش است. مي

كنند، اما به دلـيـل    كارگران ايراني برضد شرايط موجود اعتراض مي
هاي كارگـري   گري، و اين واقعيت كه رژيم از فعاليت اتحاديه سركوب

كند، كارگران از يكديگر جدا هسـتـنـد و       مستقل و واقعي ممانعت مي
 شود. ي شان به آساني مهار و كنترل مي ها اعتراض

يي بـراي شـدت         رژيم ايران از تهديد تجاوز خارجي همچون بهانه
هـا و       كند. سنديكالـيـسـت     بخشيدن به سركوب كارگران استفاده مي

مبارزان كارگري مدام در معرض آزار و اذيت قرار دارند. يـورش بـه        
كميتة همĤهنگي براي كمك به تشكـيـل   ” گردهمايي عمومي ساالنة 

ژوئن در شهر كرج، و بـازداشـت و       15در روز  “ هاي كارگري سازمان
گران سنديكائي،  و ضـرب و شـتـم و           نفر از كنش60زنداني كردن 

هـا   يي از اين آزار و اذيت بدرفتاري با آنان در حين بازداشت، تنها نمونه
مختـلـف از      هاي نفر بازداشت شده نمايندگاني از استان60است.  اين  

“ كميتة همĤهـنـگ كـنـنـده       ” جمله كردستان، تهران و گيالن بودند.  
بـا     2005يي در ايران است كه در سال  سازمان كارگري شناخته شده

كميـتـة   ” حمايت آشكار و امضاي هزاران نفر از كارگران، تشكيل شد.  
سازمانِ مخفي نيست و بسياري از اعضـاي آن در       “ هماهنگ كننده
المللي شناخته شده اند. براي مثال، مبـارز كـارگـريِ       سطح ملي و بين

كارآزموده محمود صالحي، كه در حين حمـلـة مـأمـوران بـه ايـن             
كتك خورده بود، و همچنين به محمد   اي وحشيانه گردهمايي به شيوه

 پور و جالل حسيني در همين زمينه بايد اشاره كرد. عبدي
(استـراتـژي)     سركوب گريِ جمهوري اسالمي ايران بخشي از راهبرد

كلي دولت ايران در مهار و ممانعت از مبارزه كارگران بـرضـد فـقـر         
هاي نوليبـرال و     اي، تبعيض، سركوب، و سياست فزاينده، بيكاري توده

كشي است. رژيم سعي دارد با استفاده از سـخـنـان          مبتني بررياضت
طلبانة اسرائيل، آمريـكـا، و      جنگ

5ادامه در صفحه كشورهاي غربي، مشـروعـيـتـي         
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منشـور  ” روشني بيان شده است(  به “ منشور آزادي” بينشي باشد كه در 
خواه و متـرقـي در      بيانيه اصولِ كليديِ مبارزه نيروهاي آزادي“  آزادي

به تصويب رسـيـد). رئـيـس            1955دوره آپارتايد است، كه در سال 
را  كنگره ملي آفريقااشاره كرد كه، مردم، ائتالف به رهبري  “ كوساتو” 

را. او تـأكـيـد      “ داري كشور خزانه” اند و نه  براي حكومت انتخاب كرده
سيدومـو  ““ توانند آزادي ما را به تأخير بيندازند. ها نمي بوروكرات”كرد: 

اي كه به منظور تـدارك     هاي نمايندگي در خطاب به هيئت ”دالميني
بـرنـد،    به سر مي“  مانگوآنگ” در  كنگره ملي آفريقابرگزاري كنفرانس 

در مراسـم   كه ”اوليوِر تامبو“، كنگره ملي آفريقااز سخنان رئيس فقيد 
ايراد شده بود، نقل قول كرد كه گفتـه   1969پاياني كنفرانس به سال 

ناپذير را به ضد اخاللگران به پيش بريد، و در      پيكاري خستگي” بود:  
دفـاع     كنگره ملي آفريقاهاي دشمن از  كنندگان و عامل برابر تحريك

كنيد. از انقالب در برابر تبليغات دشمن، به هر شكلي كه درآيد، دفـاع   
 “كنيد. هوشيار باشيد، رفقا.

، در   “ حزب كمونيست آفريقاي جنوبي“، صدر “ بِليد نزيمانده“رفيق 
داري جهاني در هرجـا   سرمايه” هشدار داد:   “ كوساتو” خطاب به كنگره 

يافته است، [يعـنـي     جا در پي شكست دادن طبقه كارگر سازمان و همه
 “ يي]كه مانعي پرقدرت در برابر راهبردهاي ضدمردمي آن است.   طبقه
كنگـره  اپوزيسيونِ اصلي دولت “( DA“  يا ”ائتالف دموكراتيك” او به 
اي  پيمايي اشاره كرد كه، با هدايت راه (“ الملل ليبرال بين” و عضو  ملي 

هاي كوچـك و     ارتشي از وازدگان و اراذل و اوباش شهرك” از سوي 
در مقابل دفتر مـركـزي     “  جوانان مستأصل و سردرگم حاشيه شهرها

سعي در پيشي گرفتن از سياست هاي مـاجـراجـويـانـه و         ،”كوساتو“
كنگره مـلـي     (رئيس پيشين سازمان جوانان   “ ژوليوس ماليما“ افراطي
ايـن الس زنـيِ       ” را به خاطر  “ ائتالف دموكراتيك”) داشت. او آفريقا

سرزنش كرد، و اين سياست را نتيجه بحران  “ طبقه متوسط با آنارشي
اشاره كرد كه، برخالف “  نزيمانده“داري دانست. رفيق   عمومي سرمايه

جاهاي ديگر دنيا كه قشرهاي مياني در اعتراض به نوليبراليـسـم بـه      
هـاي     ويـژه بـخـش        طبقه متوسط ما، و بـه     ” پيوندند،  كارگران مي

ريزد، و از    مي كنگره ملي آفريقاسفيدپوست آن، زهرِ خود را به دولت 
يي كه دوباره سر بلـنـد    هاي نژادپرستانه گيري  ها و موضع جمله گرايش

اي را شـاهـديـم كـه        چنان نژادپرستي ويژه در اينترنت، آن اند، به كرده
ايـن   “ ديـديـم.      هاي مديدي بود در آفريقاي جـنـوبـي نـمـي          مدت
دولـت  “گيري تا حدي نتيجه استيصال آنان است، چـرا كـه          موضع
دست، خـود را بـه          ، اگرچه نه به طور يككنگره ملي آفريقا ”كنونيِ

[سه  حزب كمونيست آفريقاي جنوبي -كنگره ملي آفريقاگانه]   ائتالف- 
سـازي،     نـولـيـبـرالـيـسـم، خصـوصـي           ” داند، و    متعهد مي كوساتو،
 را طرد كرده است. “هاي ضدكارگري گيري ستيزي، و موضع كمونيسم
خطاب به جنبش كارگري  ،”حزب كمونيست آفريقاي جنوبي“رهبر 

هاي الزم را بـگـيـرنـد، و          درس “ ماريكانا“گفت كه، از واقعه ناگوار 
هاي پالتين به قصد در هم كوبيـدنِ   هاي مداوم صاحبانِ معدن تالش

وِ تـرور و        NUMكاران[  اتحاديه سراسري معدن و مسلط كردن جـ [
را از ياد نبردند، [يعـنـي]جـايـي كـه          “  روستنبرگ” وحشت بر منطقه 

 34ها زدوبند دارند،    اتحاديه كار كه با شبه هاي خودسر و تبه دارودسته” 
 “] را كشتند.NUMكاران [ نماينده اتحاديه سراسري معدن

از خود و ديگر رهبران سياسي انتقاد كرد كه، براي “  نزيمانده” رفيق 
هاي آنان در زمـان   كاران و خانواده بهبود شرايط و سطح زندگي معدن

ما در انجام ” اند، و افزود:   شكوفايي اقتصادي، به اندازه كافي كار نكرده
هاي آنان كوتاهي كـرديـم.    وظيفه خود در برابر اين كارگران و خانواده

ما نتوانستيم ضرورت درك مسئوليت اجتماعـي مـؤثـر را از درون            
مـان را بـه          هاي معدني بيرون بكشيم. ما بيش از حد توجـه   شركت

گـذاري و       به منظور سرمايـه “  قانون منابع معدني و نفتي” استفاده از 
“ پـوسـتـان    توانمندسازي اقتصاد سياه” خريد سهام در چارچوب برنامه 

 معطوف كرده بوديم.
گـيـريِ      پس از محكوم كردن و حمله به شـكـل   ،”نزيمانده“رفيق 

هاي غيررسمـيِ   ها يا قرارگاه در آسايشگاه“  گير هاي لمپن و باج شبكه” 

ظاهر ايـجـاد شـده بـراي            (به 
اصطالح كارگران معدن)، كـه    به

در بين آنـان كسـانـي ديـده           
هـا از راه         شوند كـه سـال     مي

قلدري، تهديد، و سوداگري بـه    
منظور به دست گرفتنِ كـنـتـرلِ    

جواز، سـيـسـتـم        هاي بي ميكده
جـايـي كـارجـويـان بـا              جابـه 

داري   بـوس،  كـومـه          ميـنـي  
هـا)، و نـيـز            داري كومه (اجاره 
وكارهاي طب سـنّـتـي و       كسب
خواري بهره برده بودند، از    نزول
عمل دولت در برخـورد بـا      شدت
هاي غيرقانوني، و مقابله با  سالح

ارعاب و تحريك به خشـونـت،     
حزب كمونيـسـت   ” حمايت كرد.  

موافق اسـت، و      “  ماريكانا“با رسيدگي قضايي مستقل به واقعه “  آفريقاي جنوبي
اسـت. حـزب       “ روشن شدن هرگونه خالف و تخطّـي پـلـيـس      ” مؤكداً خواستار 

هاي كارگري، در تدارك تـهـيـه     كمونيست با استفاده از تشكيالت خود در قرارگاه
 “ نزيمانـده “مدرك و شاهدهاي مناسب براي ارائه به اين رسيدگي قضايي است.  

 “ زوما“يي اشاره كرد كه از سوي دولت، از زمان انتخاب  هاي مترقيانه به دگرگوني
اند، و از همه سنديكاها خواست كه از    به مقام رئيس جمهوري، به پيش برده شده

اگر شما يك رهـبـر كـارگـري       ” لحاظ سياسي فعال باشند. او از كارگران پرسيد:   
يا حزب كمونيست فعال نيستيـد، پـس      كنگره ملي آفريقاهستيد و در تشكيالت 

او خطاب به نمايندگان شركـت كـنـنـده       “  گيريد؟ خط سياسي خود را از كجا مي
براي پـيـشـبـرد     ” ، و از آنان خواست تا “ شما تماشاگران انقالب ما نيستيد” گفت:  

 “انقالب دموكراتيك ملي مسئوليت بپذيرند.
 

 ادامه  در همبستگي با طبقه كارگر  ...

كه امروز روشن است از سوي دسـتـگـاه      “  ا.ك ” با آنها مقابله كرد. از انتشار نامه  
به وسيله عامل هـاي    “  انفجار حزب از درون” هاي امنيتي رژيم تنظيم و با هدف 

هـا   آگاه و نا آگاه اين توطئه در خارج از كشور انتشار يافت و همچنين انتشار كتاب
هاي قربانيان شـكـنـجـه، و انـواع             و جزوه هاي تنظيم شده بر اساس بازجويي

تا به امروز حزب توده ايران توانسته اسـت بـا اتـكـا بـه            “  خاطرات نويسي ها” 
هوشياري و پايداري رفقاي توده اي حمله هاي مهلك و جدي دسـتـگـاه هـاي       
امنيتي رژيم را پشت سر بگذارد.  در حالي كه حزب خـود را بـراي بـرگـزاري              

كند بـايـد      تشكيالتي آماده مي-هاي مهم سياسي ششمين كنگره و اتخاذ تصميم
هاي حزب ما تشـديـد    انتظار داشت كه اين حمله ها با هدف مختل كردن فعاليت

 گردد.
 رفقا!

حيات هفتاد و يك ساله حزب توده ايران بيش از هر چيز مديون پيكار خستگي 
تـريـن      ناپذير و قهرمانانه شماست. شما در هفتاد و يك سال گذشته در سهمگين 

هاي واال و انساني حزب طبقه كارگر ايران پرچم حـزب     ها، وفادار به آرمان آزمون
ها را در اهتزاز نگاه داشتيد و اين راز روئين تني حزب ماست، كه بر رغم همه  توده

هاي غدارانه ارتجاع همچنان استوار و نيرومند در عرصه مبارزات سـيـاسـي     تالش
كشور حضور دارد.   در آستانه هفتاد و يكمين سالگرد تأسيس حزب توده ايران  با  
كاروان انبوه جان باختگان قهرمان حزب و همه جان باختگان راه آزادي  تجـديـد   

كنيم و بار ديگر اعتقاد عميق و خلل ناپذير خود را به رسالت تـاريـخـي       عهد مي
حزب توده هاي كار و زحمت، براي رهايي ايران از چنگال استبداد و اسـتـقـرار        

 كنيم.   آزادي، استقالل واقعي و عدالت اجتماعي، اعالم مي
  

 درود آتشين به خاطره تابناك همه جان باختگان  راه آزادي!
 درود به زندانيان سياسي قهرمان و همه خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي!

 پيروز باد مبارزه مشترك همه نيروهاي آزادي خواه براي طرد رژيم واليت فقيه!
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، رئـيـس     ”سيدومـو دالمـيـنـي      “يافته برخوردار خواهد بود.   كار سازمان
، از نمايندگان به خاطر اعتمادي كه نسبت به رهبـري نشـان     “ كوساتو” 

دادند تشكر كرد، و متعهد شد كه به چنددستگي و نـبـود انسـجـام در         
عضو وابسته به سنديكا، پايان داده شود. او در   21ها و  هاي شعبه سياست

ي “ كـوسـاتـو   ” پيام شما به ما اين بود كه الزمه يـك    ” سخنانش گفت:  
قوي، وجود يك مركز هماهنگ كننده قوي است كه صالحيت و تـوان    

خواهيم كه بـه     يي مي هدايت مبارزه ما را داشته باشد. ما اعضاي وابسته 
ها را اجـرا       هاي خود در چارچوب فدراسيون احترام بگذارند و آن تصميم

نخواهـد بـود، و        “ كوساتو” كنند. در اين صورت، هيچ اتحادي باالتر از  
 “نخواهد بود.“ كوساتو”هيچ فردي باالتر از 

 3000باعث دلمشغولي  “ كوساتو” آنچه در طول مدت برگزاري كنگره 
، و   “ مـاريـكـانـا    ” نفر نماينده كنگره بود موضوع كشتار معدن پالتـيـن     

درصد افـزايـش      22تا  12هاي جديدي بود، كه پس از اعطاي  مشاجره
گريِ رهـبـران    با ميانجي ،“ لونمين” هاي  دستمزد از سوي كارگران معدن

كليسا، در معدن هاي ديگر گسترش پيدا كرده اسـت. ايـن افـزايـش            
هاي اخير كارگري بر سر نقش و وظيفه اتحـاديـه    دستمزد در پي ناآرامي

هـا،     ) به دست آمد. در خالل آن ناآرامـي   NUMكاران (  سراسري معدن
كاران] نيز كشـتـه شـدنـد.           چندين نماينده اين اتحاديه[سراسري معدن 

را “  كوسـاتـو  ” همه آن كارگراني كه از سرِ خشم، ” از  “ سيدومو دالميني“
خواست تا به اين اتحاديـه  “ هاي ديگر بپيوندند ترك كردند تا به اتحاديه

هايي كه دارنـد، بـا      كاران]  بازگردند، و مسئله و مشكل  [سراسري معدن 
در ميان بگذارند. او اعالم كرد كـه، سـه       “ كوساتو” دفترها و نمايندگان 

، را شاهد اتحـاد در    “ كوساتو” سال آينده، تا زمان برگزاري كنگره بعدي 
هاي آفريـقـاي جـنـوبـي از افـرادي بـا                 عمل خواهيم بود، و خيابان

هاي سيـاه  شرت ، و تي“ كوساتو” و  “ حزب كمونيست“هاي قرمزِ     شرت تي
مملو خواهنـد بـود، كـه دوشـادوش            “ كنگره ملي آفريقا” زرد  -سبز -

هـاي زنـان و          آموزان، و دانشجويان، سازمان هاي مدني، دانش سازمان
، كارگران غيررسمي، رهبران كليسـا، و    “ كنگره ملي آفريقا” دانشجويان 

 خواه، گام برخواهند داشت. جامعه مدني ترقي
شعار مبارزه يكي اسـت: مـا        ”او در بخش ديگري از سخنانش گفت: 

خواهيم در آفريقاي جنوبي آن طـور   خواستار رهايي كامل هستيم. ما مي 
فـقـط در        توصيف شده است زندگي كنيم و نـه    “ منشور آزادي” كه در 

بر اسـاس هـمـان        “  طرح“، مگر آنكه آن “ طرح توسعه ملي” چارچوبِ 
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كارگران از انقالب دموكراتيك ملي در 
 كنند!  آفريقاي جنوبي، دفاع مي

 آسيب به يكي، آسيب به همه است!

شهريورماه، يازدهمين كنـگـره    30تا  27هفته پيش، در روزهاي 
، در ژوهـانسـبـورگ،        “ كوساتو” سراسري فدراسيون سنديكايي 

) و    1364(   1985در سال    “ كوساتو” آفريقاي جنوبي، برگزار شد.  
گذاري شد، و در حال حـاضـر    پيش از سرنگوني رژيم آپارتايد پايه

اتحاديه صنفي و سنديكاي كارگري عضو آن هستـنـد    20بيش از 
كـنـنـد.       دهي مي ميليون كارگر را سازمان 2كه در مجموع بيش از 

دادهاي حسـاس و     در زماني برگزار شد كه روي“  كوساتو“كنگره 
مهمي در آفريقاي جنوبي جريان دارد. اين كنگره كارگري، صحنـه   

گو درباره يافتن مؤثرترين مسير ترقي و تـوسـعـه       و بحث و گفت
هـاي     مردمي براي طبقه كارگر و كشور بود. كنگره، درباره گزارش 

هـاي     هاي اهريمني صاحبان معدن و شركت رسيده در مورد نقشه
و  “ كـنـگـره مـلـي       “چندمليتي در جهت ضعيف كـردن دولـت       

هاي نوليبراليستي براي كشـور،   هاي آن در مخالفت با طرح سياست
، كه نهـادي كـارگـري بـا         “ كوساتو” به بررسي پرداخت. رهبران  

هـاي     خواهانه و كمونيستي است، نـقـشـه    هاي قوي ترقي گرايش
كاري را به هدف  هاي معدن موذيانه و شيطاني كارفرمايان و شركت

به وجود آوردن تفرقه بين جنبش متحد سنديكايي و به سـسـتـي    
كشاندن اتحاد دموكراتيكي كه آفريقاي جنوبي را در مسيـر رشـد     

برد، افشا  مردمي، برابري بيشتر، و توزيع عادالنه ثروت به پيش مي
 كردند.

  
فعاالن سنديكايي آفريقاي جنوبي، در هفته گذشته، خط مشي پيكارهاي پيـشِ  

 -رو را ترسيم كردند، و بر ضرورت اتحاد در مبارزه براي بهبود شرايط اقتـصـادي  
اجتماعي كارگران و به وجود آوردن كشوري رشديابنده و پرقـدرت كـه در آن         

هاي راهبردي اقتصاد دارد، تـأكـيـد         دولت دخالت قاطع و تعيين كننده در بخش
جـورج  “، دبيركل كنفدراسيون سـنـديـكـايـي جـهـانـي،               “ شاران بارو“كردند.  

، رئـيـس     “ جـاكـوب زومـا     “، دبيركل فدراسيون جهاني سنديكاها،   “ ماوريكوس
بـلـيـد    “وزير توسعه اقتصادي آفريقاي جـنـوبـي، و         ،”ابراهيم پاتل“جمهوري، 
 به كنگره پيام دادند. ،”حزب كمونيست آفريقاي جنوبي“، دبيركل ”نزيمانده

، با انتخاب دوبـاره رهـبـران      “ كوساتو” يازدهمين كنگره فدراسيون سنديكايي 
كـنـگـره    “قبلي و به اتفاق آرا، و جلوگيري از تفرقه بر سر مسئله گزينش رهبري 

نـمـايـنـده      3000كل نااميد كرد! تصميم   اش را به اي ، منتقدان رسانه“ ملي آفريقا
اين بود كه، بررسي اين مسئله، به نشست مـاه   “ كوساتو” شركت كننده در كنگره 

آينده كميته اجرايي مركزي موكول شود. اما از رفتار و كردارهاي منتقدانِ بنام و    
، دبـيـركـل      “ ايروين جـيـم  “ـ يعني كساني چون “ جاكوب زوما“پيشينِ پرزيدنت 

، رئيس اتحاديه معـلـمـان (     “ توبيل نتوال“)، و  NUMSAسنديكاي فلزكاران ( 
SADTU (- 11ادامه در صفحه به احتمال بسيار زياد از حمايت نيروي  “ زوما“آيد كه،  چنين برمي  


