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 2ادامه  در صفحه 

پيام نشست كميته مركزي حزب 
 توده ايران به مردم ايران

 پيام پلنوم كميته مركزي حزب توده ايران 
 به كارگران و زحمتكشان ميهن

نشست كميته مركـزي حـزب تـوده ايـران           
ترين درودهاي رزم جويانه خود را به شـمـا      گرم

مردم شريف و مبارز ميهن كه با وجـود هـمـه        
اجتماعي، و به رغم ادامه -هاي اقتصادي دشواري

جو شديد سركوب و خفقان، به پيكار خود بـراي    
رهايي ايران از چنگال رژيم واپس گراي واليـت  
فقيه و استقرار آزادي و عدالت اجتمـاعـي ادامـه      

 كند. دهيد، تقديم مي مي
نشست كميته مركزي حزب مـا در بـررسـي        

هـاي     اوضاع وخيم كشور و تأثير فزاينده تحريـم 
جويانه اقتصادي و هـمـچـنـيـن       مخرب و مداخله

چشم انداز نگران كننده امـكـان بـرخـوردهـاي        
نظامي فاجعه بار با كشورهاي امپرياليستي به اين 
ارزيابي رسيد كه، وضعيت بحراني كنوني كشـور    

هاي اخير بي سابقه بوده است و ادامـه       در سال
تواند زمينه ساز تحول هاي مهـم   روند كنوني مي

و سرنوشت سازي در ميهن ما گردد كه بـايـد از     
 هم اكنون براي آن تدارك ديد و آماده بود.

اثر مستقيم و فاجعه بار بحران بـي سـابـقـه         
هاي ضد مردمي و  اقتصادي، كه به دليل سياست

و دولـت    “  واليت فـقـيـه   ” ضد ملي سران رژيم 
هاي فلج كنـنـده    برگمارده آن، و همچنين تحريم

اقتصادي كشورهاي اروپايي و آمريكا، كشور را در 
آستانه ورشكستگي كامل قرار داده است، بيش از 

هر چيز بر گرده اكثريت مردم ميهن سنگينـي مـي     
كند، كه با گراني و افزايش بي سابقه هزينه زندگـي،  
سقوط درآمد، بيكـاري، فـقـر و مـحـرومـيـت و                

 هاي رو به رشد اجتماعي رو به رويند. ناهنجاري
اغراق نخواهد بود اگر بگوييم كه شرايط كنـونـي،   

-يعني ادامه مداوم فشارهاي همه جانبه اقـتـصـادي   
اجتماعي، در كنار منگنه خفقان و سركوب نيروهـاي  
انتظامي، در تاريخ سي ساله اخير ميهن ما كم سابقـه  
بوده است و كشور را در آستانه انفجـارهـاي بـزرگ      

 اجتماعي قرار داده است. 
  

 مردم مبارز و آگاه ايران!
هاي اخير همواره بر ايـن   حزب توده ايران در سال

اعتقاد بوده است كه سرنوشت ميهن ما تنها با اراده و 
خواست شما بايد تعيين گردد. دل بستن به مـداخلـه    
كشورهاي امپرياليستي، كه كارنامـه فـاجـعـه بـار          

ها در تاريخ ميهن ما و همچنـيـن در      هاي آن دخالت
منطقه خاورميانه (از افغانستان گرفته تا عراق) و ديگر 

بيني اي را      كشورهاي جهان، نبايد جاي هيچ خوش
براي هركس كه نگران آينده و سرنوشـت مـيـهـن       

توانـد   ماست باقي بگذارد كه چنين مداخله هايي نمي
ناجي كشور ما از فاجعه كنوني باشد. حمايت مستقيم  

نشست كميته مركزي حزب توده ايران، درودهـاي  
پيكارجويانه خود را به طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان 
كشور، كه در اوضاع دشوار كنوني و بررغم سـركـوب   
شديد به مبارزه با استبداد واليي و براي تأمين حقـوق  

 دارد. دهند، تقديم مي سياسي و صنفي خود ادامه مي
درچندسال اخير، به موازات  تحول هاي سـيـاسـي    
كشور و حاكميت باندهاي زير حمايت ولي فقيه، نظير 

 -دولت ضدملي احمدي نژاد و ارگان هاي امنـيـتـي      
نظامي به خصوص سپاه پاسداران، بر كشور و تشديـد  

هاي اقتـصـادي    جو اختناق و سركوب، با اجراي برنامه

 پيام پلنوم كميته مركزي حزب توده ايران 
  به زنان مبارز ايران

به جوانان و دانشجويان مبارز پيام پلنوم كميته مركزي حزب توده ايران  
 7در صفحه     ايران

به زندانيان سياسي و خانواده پيام پلنوم كميته مركزي حزب توده ايران  
 هاي جان باختگان

نشست كميته مركزي حزب توده ايران كه در   
شرايط حاد سياسي و اقتصادي ويژه حـاكـم بـر      
ميهن مان برگزار مي شود، حمايت و همبستگـي  
خود با مبارزه زنان كشور كه بار اصلي فشار هاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به دوش مـي      

 كشند، ابراز مي كند. 
ايران در سه دهه گذشته صحنه عملكرد يكي  

گراترين رژيم هاي حاكم بـه ويـژه در        از واپس
عرصه هاي فرهنگي و اجتماعـي بـوده اسـت.         
سران رژيم واليت فقيه با محروم كردن زنان از   

هاي دمـوكـراتـيـك      اساسي ترين حقوق و آزادي
هاي بي سابقه در راه  خود، و به وجود آوردن مانع

شان در حـيـات        آنان جهت ايفاي نقش شايسته

 3ادامه  در صفحه 

 6ادامه  در صفحه 

مبارزه در راه زنده 
 كردنِ حقوق سنديكايي:

 ِ رو هاي پيشِ چالش
هاي كارگري و    ها و خبرهايي از محيط گزارش

هاي اخير، در    خدماتي، در ماه -مركزهاي صنعتي
اند كه از نارضايتي  هاي همگاني، انتشاريافته رسانه

ژرف كارگران و زحمتكشان از وضعيت موجود و   
شان به اهميت حضورِ سرزنـده و     نيز توجه جدي

كند.  هاي مستقل كارگري حكايت مي فعال تشكل
ها و كنش  توانند آن تحول هايي مي چنين گزارش

هايي را كه در اوضاع كنوني در درون      و واكنش
هاي جنبش سنديكايي زحمتكشان كشور و    صف

كارگر جريان دارد نشـان   به طوركلي در بين طبقه
هـايـي      توان به نمـونـه   دهند. دراين خصوص مي 

هايي ازاين واقعيـت   مشخص اشاره كرد كه گوشه
شهريورمـاه، ضـمـن      9سازند. ايسنا،   را آشكار مي

تاكيد بر مـخـالـفـت كـارگـران بـا بـرنـامـه                   
عواملي از قبيل عدم ” كرد:   سازي، اعالم خصوصي

پرداخت حقوق معوقه، عدم رعايت اصول ايمـنـي   
كار، قراردادهاي موقـت و سـفـيـد امضـاء از              

ها  سازي كارخانه است كه همراه خصوصي مواردي
هاي  وسعت پيداكرده و نبود نظارت ازسوي تشكل

سازي را براي كارگـران   كارگري، تبعات خصوصي
شهريـورمـاه،   14همچنين ايلنا، “  است.  بيشتركرده

هاي دولتي بيش از    تشكل” در گزارشي با عنوان:  
، بااشاره به “ حقوق كارگران نگران سياست هستند
هـا تـن از          وضعيت ناگوار زندگي و كار ميليـون 

يـك فـعـال      ” سـازد:      زحمتكشان خاطرنشان مي
قانون كار، قراردادهـاي   191كارگري گفت، ماده 

موقت و سفيدامضاء و ... نتيجه ورشـكـسـتـگـي         
اقتصاد كشور است و اين قوانين تنها براي كسب 

 6ادامه  در صفحه 
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 ادامه پيام پلنوم كميته مركزي به كارگران...

اجتماعي ضدمردمي، زندگي و امنيت شغلي كارگران و زحمتـكـشـان بـا        -
توان ادعا كرد كه،  روشده است. به جرئت مي  يورش و تهديدهاي جدي روبه
گاه به اندازه اين سال ها وخـيـم و نـاگـوار          زندگي كارگران ميهن ما هيچ

هـا   هايي مانند آزادسازي اقتصادي و حذف يـارانـه     است. اجراي برنامه  نبوده
بيش از همه بر كارگران و زندگي و امنيت شغلي آنان اثر مخرب داشتـه و    

هاي شديد بازار ارز، كاهش ارزش پـول   هاي گذشته، با نوسان دارد. در هفته 
ملي، و ژرفش بحران اقتصادي، اين كارگران و زحمتكشان بودند كه سطـح  

 رو گرديد. تر از پيش با سقوط روبه شان بازهم بيش زندگي و قدرت خريد
اجتماعي رژيم واليـت فـقـيـه در           –گيري اقتصادي  در چارچوب سمت

صـنـدوق   ” هايي مانند آزادسازي اقتصادي به دستـور     هاي اخير، برنامه سال
دركشور ما به دسـت دولـت ضـدمـلـي           “ بانك جهاني” و  “ المللي پول بين

ها به ويژه براي طبـقـه كـارگـر        اند كه نتيجه آن نژاد به اجرا درآمده احمدي
 و هست.  بار بوده ايران فاجعه

هاي وسيع و دستجمـعـي، نـابـودي        رشد اقتصاد داللي و غيرمولد، اخراج
ها و  تر از نرخ واقعي تورم، و سركوب تشكل امنيت شغلي، دستمزدهاي پايين

هاي ارتجاع حـاكـم در        سنديكاهاي مستقل، پيامدهاي انكارناپذير سياست
 شود. خصوص منافع كارگران و زحمتكشان كشور قلمداد مي

ها ولي فقيه و باندهـاي مـورد      ديگرسخن، ارتجاع حاكم و در راس آن به
هاي خود زندگي كارگران ايران را به ورطه فقر  حمايت او، با اجراي سياست

ها به طورمستقيم زندگي كارگران را زيـر   اند. افزايش قيمت  و نيستي كشانده
كه  است. درحالي  هاي كارگري را به فقر محكوم كرده تاثير قرارداده و خانواده

هزار تـومـان بـرآورد         900تا  800ترين حالت بين  بينانه خط فقر در خوش
هزارتـومـانـي از تـأمـيـن            400شود، كارگران كشور با سطح دستمزد  مي

هاي اوليه و بديهي زندگي ناتواتنند. درچنين وضعيـتـي،     ها و هزينه نيازمندي
نـويـس    اند كه، پيش كرده  نژاد رسماً اعالم سخنگويان دولت ضدملي احمدي

شـود.     گرديده و به مجلس براي تصويب ارايه مي آماده “ اصالح قانون كار“
درهمين حال، در بطن برنامه آزادسازي اقتصادي طرح ارتجاعي و به شـدت  

شد. مطابـق ايـن        شاگردي از سوي دولت ابالغ  –ضدكارگريِ نظامِ استاد 
طرح، كارگران كشور، به خصوص كارگران صنوف، كه بخش چشمگيري از 

گيرند، بسياري از حـقـوق خـود را ازدسـت            تركيب زحمتكشان را دربرمي
مانده قرون وسطايـي در     دهند، و نيز در نتيجه آن، نوعي مناسبات واپس مي

شود. سقوط سطح دستمزدها و رواج قـراردادهـاي         بخش صنوف حاكم مي
شـاگـردي اسـت.        –موقت از پيامدهاي مستقيم احياي نظام منسوخ استاد 

خدماتي   –هاي توليدي  سازي صنايع و واگذاري واحدها و كارخانه خصوصي
هاي وابسته  رقيب شركت دار ايران، و حضور بي به بخش انگلي طبقه سرمايه

هاي اقتصادي، ضمـن آنـكـه       به سپاه پاسداران و بنيادهاي انگلي در عرصه
اضمحال و فروپاشي توليد را موجب گرديده، بيكاري گسترده كارگران را در 

داشته است، و به طور مستقيم در كيفيت و كميت طبقه كارگر ايران اثـر   پي
 –هاي ضـدمـردمـي اقـتـصـادي            است. دركنار اجراي برنامه  منفي داشته 

  جويانه امپرياليستي اشـاره  هاي مداخله اجتماعي، بايد به تاثير ويرانگر تحريم
داشت كه به ميزان زياد و به طور جدي به بحران اقتصادي و كاهش ارزش 

زده و ازاين رهگذر منافع كارگران را نيز مـورد تـهـديـد و            پول ملي دامن
 است.  تخريب قرارداده

فـقـيـه،       هاي ماجراجويانه و ضدمنافع ملي كشور كه ازسوي ولي سياست
گرديده است، در   سپاه پاسداران، و دولت ضدملي احمدي نژاد تدوين و پياده

جويانـه و گسـتـرش نـفـوذ             هاي مداخله شدت بخشيدن به اعمال تحريم
دادهاي كشورمان، نقش معيـن   امپرياليسم با هدف تاثيرگذاري بر روند روي

ن با قاطعيت، ضمـن   ما و مهمي داشته و دارند. كارگران و زحمتكشان ميهن 

مخالفت و مبارزه جدي با استبداد حاكم، در رويارويي با مداخله خـارجـي بـه      
 هاي ويرانگر قرارداشته و دارند. هرشكل و تحريم

اسـت كـه، ضـرورت         هاي ارزشمند چندسال اخير گواه اين واقعيت  تجربه
دهي و احيايِ حقوق سنديكايي زحمتكشان كماكان اولويت اصلي در    سازمان

هاي چندهفته اخير، مانند تـجـمـع       پيكار جنبش كارگري ميهن ماست. اقدام 
ديزل تبريز، و گـردهـمـايـي          رانندگان شركت واحد، اعتصاب كارگران بنيان
هزار امضايي، 20ها و طومارهاي  كارگران صنايع فلزي ايران، و نيز امضاء نامه

هاي عينيِ ارتقاء سـطـح جـنـبـش         از وضعيت حاد زحمتكشان و وجود زمينه
هاي ضرورِ عينـي،   ها و محمل اعتراضي كنوني زحمتكشان حكايت دارد. زمينه 

هاي كنوني جنبش كارگري و تقويت جايگـاه آن در       به منظور غلبه بر ضعف
دارند. طبقه كارگر و      خواهانه مردم، وجود مجموعه جنبش دمكراتيك و آزادي

ديگر زحمتكشان ايران، در مبارزه و به چالش طلبيدن رواج اقتـصـاد داللـي،      
ها و  ها و مداخله خارجي، داراي فصل مشترك با ديگر طبقه مخالفت با تحريم

روي، مبارزه براي تقويت جايگاه جنبش كـارگـري    اند. ازاين  هاي اجتماعي اليه
هاي اجتماعي  ها و اليه جداي از پيكار براي اتحاد گسترده و فراگير ميان طبقه

مخالف و ناراضي از عملكرد رژيم واليت فقيه و استبداد حاكم نبوده و نيست. 
ارتجاع با شناخت ازاين ظرفيت و توان جنبش كارگري ايران است كه اعمـال  

است. وضعيت   فشار بر سنديكاهاي مستقل و كارگران دربند را شدت بخشيده 
داشـتـن      هاي گرفتار در بند رژيم و نگـه  كننده شماري از سنديكاليست نگران

هـاي     هاي جمهوري اسالمي، و نيز توطـئـه   فعاالن جنبش كارگري در زندان
هاي مستقل كـارگـري، گـواه ايـن            رنگارنگ نهادهاي امنيتي برضد تشكل

 مدعاست.
 

 كارگران و زحمتكشان!
هاي بسيار مهم در صحنه سياسي كشوراست. حضور   ميهن ما آبستن تحول

يافته و متشكل طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان درعرصه مـبـارزه بـا       سازمان
استبداد و ارتجاع، و نيز تاكيد بر حق حاكميت ملي و تضمين آن، ضـرورتـي     
انكارناپذير بوده و درعين حال داراي اهميت و نقش قاطع در تعييـن مسـيـر      

 مبارزه جنبش مردمي و ميزان كارايي آن است.
ايران، بارديگر برعهد و پيمان تاريخيِ حزب  پلنومِ كميته مركزي حزب توده

دارد كـه،       ورزد، و اعالم مـي    با طبقه كارگر براي تامين منافع آن، تأكيد مي
حزب توده ايران همچون هميشه همراه و همگام زحمتكشان كشور بـه رزم      

 خواهد داد.  خود ادامه
 ايران پلنوم كميته مركزي حزب توده
 1391مهرماه 
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 ادامه پيام نشست كميته مركزي به زنان...

 -اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگيِ ميهن، جامعه را از پتانسيل مادي
اند.  اعتراض هاي زنان و نـيـروهـاي      انساني عظيمي محروم كرده

سياسي مترقي و آگاه به اين محروميت همزمانِ زنان و جامعه، بـا  
 رو شده است. موج بي سابقه يي از سركوبگري از سوي رژيم روبه

تنظيم شده اند، ”  اسالم فقاهتي ” اي كه بر پايه  “ قضايي” قوانين 
هرگونه حركت و خواست قانوني مردم را با كشتار، شكنجه، و آزار   
پاسخ مي دهند، و در اين ميان قوانين زن ستيزانه رژيم، سـتـمـي    

“ مـرد ” مان تحميل كرده است كه در آن  مضاعف را بر زنان ميهن
زن محسوب مي شـود. ايـن        “  مالك” در واقع حاكم بر زندگي و 

قوانين ارتجاعي و قرون وسطايي، زنان را فاقد قدرت دانسته و بـا    
و “  گـذار    قانـون ” تحقير سيستماتيك آنان، اين حق را به نهادهاي 

اند، مي دهد تا بي شرمانه تريـن   دولتي، كه همگي در تيول مردان
 و فاجعه بارترين رفتار، به نام قانون، با زنان بشود.

دركنار تحميل دست و پا گيرترين قوانين اجتماعي ارتـجـاعـي،    
با تصويب و اجراي قوانين ضد كـارگـري در     “  واليت فقيه” رژيم 

هاي دشواري در مقابل فعاليت هاي اجتمـاعـي و      مورد زنان، مانع
دارد، و در نتيجه، هرچه بيشتر آنـان را بـه        اقتصادي زنان برپا مي

دهـد. اخـراج         بختي، و تحقير اجتماعي سوق مـي  سوي فقر، تيره
، تقليل ساعت كاري به “ مردانه” كارگران زن از محيط هاي كاري 

و غيره، از بـهـانـه    “  نامناسب بودن ساعات كاري براي زنان” دليل 
هاي رژيم در جهت محدود كردن هرچه بيشتر زنان ميهنمان بوده 

و بنـا   -است. اين شرايط به گونه اي بوده است كه در دودهه اخير 
فحشا و بزهكاري در  -داخلي”  مجاز ” هاي  به گزارش هاي نشريه

 اند.   كشورمان به طور فزاينده اي سير صعودي داشته
دولت كودتا به رهبري احمدي نژاد، سه سال پيش، با ارايه طرح 

هاي مـكـرر      به مجلس، كه بر اساس آن ازدواج”  اليحه خانواده ” 
مردان بدون اجازه همسر مجاز است و زنان نيز در اين حال حـق    
اعتراض و جدا شدن از شوهر خود را نخواهند داشـت ، ضـربـه          

مان وارد كـرد. رژيـم       ديگري به  استقالل و شخصيت زنان ميهن
سعي دارد تا با شدت بخشيدن به وابستـگـي اقـتـصـادي زنـان           
كشورمان، تحميل قوانين بدوي و ارتجاعي برتابيده از افكار منحط 
و به غايت عقب افتاده حاكمان كنوني كشور را بر زنان هموارتر و   

 ممكن كند.
سران رژيم ولي فقيه با مشاهده مقاومت همه جانبه زنان كشـور  
در مقابل سياست هاي حاكم،  در سال هاي اخير سعي كرده اند با 

شان  اي مان، در تبليغات رسانه تحريف واقعيت هاي موجود درميهن
ها كنند، ولـي     اشاره“  خانواده” و ”  اجتماع ” به اهميت نقش زن در 

دهند، چـنـدان    در عمل، زن را به موجودي درجه دو تنزل مقام مي
كه نه تنها استقالل اقتصادي ، سياسي، و اجتماعي ندارد، بـلـكـه       

 نوين، بايد فرمانبردار مردان باشند. يي”برده ها”همچون 
رژيم،  اخيرأ در نشستي بـا زنـان       ”  ولي فقيه ” علي خامنه اي، 

هـاي     دعوت شده از كشورهاي اسالمي، در باره برداشت محـفـل  
زن بـودن، بـراي زن يـك          ”...  حاكمه در رابطه با زنان،  گفت:  

ي افتخار است. اين افتخاري نيست   ي امتياز است، يك نقطه نقطه
براي زن كه او را از محيط زنانه، از خصوصيات زنانـه، از اخـالق       

داري را، فرزندداري را، شوهرداري را ننـگ او     زنانه دور كنيم. خانه 
تـولـيـد    “  ماشيـنِ ” و با تشبيه زن در حكم ...“  به حساب  بياوريم.  
مهمترين كار انسان، تداوم بخشيـدن بـه     ”...  مثل، ادامه مي داد :  

نسل بشري است؛ يعني توليد مثل؛ نقش زن در اين كـار قـابـل        
 ...“ مقايسه با نقش مرد نيست. 

در راستاي چنين ديدگاهي، از سال گذشته مـحـدوديـت هـاي       
جديدي، حتي در عرصه تحصيل و اشتغال زنان بـه وجـود آمـده        

 60است. عالوه بر اين، با اجراي قانون تفكيك جنسي، بيـش از       
دانشگاه كشور در برخي رشته ها تك جنسيتي خواهند بود، كه بنـا  

 است.” حجاب و عفاف ”به گفته سران رژيم، ادامه برنامه 
مـان،     آخرين اقدام رژيم در هرچه بيشتر تحقيركردنِ زنان ميهن

يي از طرف دولت در باره كاهش ساعت كـاري زنـان      اليحهارايه 
بود كه موضوع آن افزايش جمعيت است، و مورد پشتيباني و تاييـد  

نشين شـدنِ زنـان و        اي كه در عمل، به خانه قرار گرفت. اليحه قانوني ”  ولي فقيه ” 
 دوري آنان از مبارزه سياسي، اقتصادي، و اجتماعي منجر خواهد شد. 

، عامل اصلـي زنـدگـي      “ واليت فقيه” سياست هاي واپس گرايانه و ارتجاعي رژيم 
مان است. رژيمي كه برنامه ها و عملكردهاي زن ستيـزانـه آن،       فاجعه بار زنان ميهن

عالوه بر تحميل فشارهاي اقتصادي و اجتماعي بر زنان، سبب از هم پاشيدن بنـيـان   
هاي خانواده ها، افزايش بزهكاري در ميان زنان، فحشا، فقر، و نابساماني بسيار شـده  
است. اين سياست هدفمند رژيم در راستايِ منفعل كردنِ بخش عظيـم و تـعـيـيـن           

مان است، و در عمل، به معناي حذف جنبـش   يي از نيروي جنبش مردمي ميهن كننده
قدرتمند زنان است كه از انقالب بهمن تا كنون در تمامي حركت ها و كـارزارهـاي       
اجتماعي و سياسي كشور نقشي فعال و پيگير داشته است. رژيم حاكم سعي دارد تا در  

هاي وسيع فـعـاالن زن، صـادر كـردن              دستگيريادامه سياست هميشگي اش، با 
هاي قانـونـي و      هاي سنگين زندان، و محروميت اجتماعي آنان به خاطر فعاليت حكم

هـاي     هاي زنـان، حـكـم      شركت در اجتماعات، و همچنين جلوگيري از انتشار نشريه
طوالني مدت و ظالمانه زندان براي فعاالن جنبش زنان، از جمله نسرين سـتـوده و       

 گر آنان را مهار كند.  بهاره هدايت، مبارزه موثر و بسيج
و تحميل قوانين زن “  واليت فقيه“ مان، به رغم فشار هاي رژيم مبارزات زنان ميهن
تري به خود مي گيرد، و با گـذشـت زمـان، زنـان          هاي وسيع ستيزانه، همه روزه بعد

بيشتري به اين واقعيت پي مي برند كه رهايي آنان از ستم مضاعف تحميل شده، در   
مـان اسـت.      گرو طرد رژيم واليت فقيه و حذف قوانين فقاهتي از زندگي مردم ميهن

هاي اخير دست آورد هاي ارزنده اي به هـمـراه    جنبش مستقل زنان ميهن ما در سال
داشته است. نقش برجسته فعاالن و مبارزان جنبش زنان در دوران اصالحات، يعـنـي    

هاي صنـفـي و      ، از جمله در شكل دهي به بسياري از تشكل1384تا 1376هاي  سال
خصـوص در     اجتماعي، تالش تحسين برانگيز در زمينه باال بردن آگاهي اجتماعي، به

ميان زنان زحمتكش، در كنار كار گسترده فرهنگي و اجتماعي، بي شك نقش موثري 
در زمينه سازمان دهي جنبش مستقل زنان ميهن ما بر جاي گذاشت كه با وجود همه 

هاي سركوبگرانه دستگاه هاي امنيتي رژيم دولت ضد مردمي احمدي نـژاد، در     تالش
هاي اخير، به شكل نيرومندي ادامه يافته است.  نقش موثر زنان ميهـن مـا، در         سال
مادران ” هاي اخير، از جمله ايجاد كارزارهاي مبارزه براي صلح و تأسيس سازمان  سال
ها و كارزارهاي ضد جـنـگ، و      ، شركت فعال زنان آگاه و مبارز در ديگر فعاليت“ صلح

بر ضد تبعيض جنسيتي، و كـارزار    “  يك ميليون امضاء” همچنين سازمان دهيِ كارزار 
، در كنار ايفاي نقش برجسته اي در مبارزه بر ضد نقضِ آشـكـار   “ تغيير براي برابري” 

هاي ارتباطـي بـيـن       حقوق بشر، و دفاع از قربانيان رژيم، و تالش در راه برقراريِ پل
هايي  گردان هاي مبارزاتي جنبش مردمي و از جمله كارگران و دانشجويان، تنها نمونه

   كرد جنبش زنان ميهن ماست. از گستره عمل
 زنان مبارز و آگاه ايران!

كشور ما بار ديگر در شرايط حساسي قرار دارد و به مبارزه قهرمانانه زنان ايراني در   
هـاي مـخـرب         كنار ديگر گردان هاي جنبش اجتماعي نيازمند است. ادامه سياسـت  

ها ميليون شهرونـد ايـرانـي       اجتماعي كه به فقر و محروميت بي سابقه ده -اقتصادي
هاي ماجراجويانه رژيم و خطرهاي جدي ماجراجويي نظامي و    انجاميده است، سياست

دخالت مستقيم كشورهاي امپرياليستي در منطقه خليج فارس و بر ضد ايران، در كنـار  
شدت بخشيدن به سركوبگري، كه فضاي تنفس سياسي را حتي بـراي شـمـاري از        
رهبران پيشين جمهوري اسالمي ممنوع كرده است، نشانگر وضعيت به شدت وخيم و 

هاي كنوني و تحكيم انحصار ولي فقيه و    بحراني كشور است. بي شك ادامه سياست 
سياسي كشور ثمري جـز فـاجـعـه        -سران نيروهاي سپاه و بسيج بر حيات اقتصادي

ــت.                              ــد داش ــواه ــخ ــراه ن ــم ــه ه ــا ب ــن م ــه ــي ــراي م ــر ب ــت ــش ــي   ب
هاي اخير و در صحنه مبارزات روزمره مردم به اثبات رسيده ايـن اسـت      آنچه در سال

كه، جنبش مستقل زنان در همبستگي و هم پيوندي با ديگـر نـيـروهـاي رزمـنـده           
اجتماعي همچون كارگران و زحمتكشان، و دانشجويان و جوانان، در كنار هم، كه در   

يافتن بـه     هاي جدي به سمت دست تواند راه گشاي تحول يافتگي، مي صورت سازمان
آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي باشد. در سازمان دهيِ اين امـر مـهـم هـمـه           

 ها را بايد به كار گرفت. امكان
كميته مركزي حزب توده ايران، همبستگي خود را با مبارزات جنبش زنان مـيـهـن    
مان براي رهايي از ستم جنسي و طبقاتي و براي دست يابي به برابري اقـتـصـادي،      

كند. آينده و پيروزي به مبارزات مردم ميهن مـا در راه       اجتماعي، و سياسي اعالم مي
آزادي، رهايي از ستم طبقاتي و جنسي و حركت به سمت تحقق عدالت اجـتـمـاعـي     

 تعلق دارد.
 پيروز باد مبارزه زنان ميهن براي آزادي، دموكراسي و صلح!
 درود آتشين به زندانيان سياسي زن و همه زندانيان سياسي!

 كميته مركزي حزب توده ايران
 1391مهرماه 
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ايجاد فضاي رعب، با شدت دادن به جو 
 سركوب و اختناق

ملي  گيري بحران اقتصادي و سقوط ارزش پول با اوج
كه منجر به تنگناهاي جدي معيشتي و گسترش فـقـر   

 -ها و نيروهاي امنيتي است، ارگان درجامعه منجر شده 
اعمال فشـار بـه      -اسالمي هاي انقالب همراه با دادگاه

هاي اجتماعـي   ها، و جنبش نهادهاي مستقل، شخصيت
 اند. را به شكلي آشكار و ملموس افزايش داده

ها،  سنديكاهاي مستقل كارگري و فعاالن اين تشكل
مبارزان جنبش دانشجويي و زنان، دركنار گـروهـي از     

هاي مستقل و مردمي، اعضاي كانون مـدافـعـان     وكيل
نگاران و نويسندگان دگـرانـديـش،       بشر، روزنامه حقوق

رو    هاي اخير با انواع فشارها و پيگردها روبـه  طي هفته
شدن به زمان برگزاري انـتـخـابـات        اند. با نزديك  بوده

آينده رياست جمهوري و شدت يافتن درگيري و نـزاع    
هاي حاكميت، اعمال فشار و پيگرد هدفمنـد   بين جناح
هاي اجتماعي و نهادهاي مستقل مردمـي كـه      جنبش

توانند داشته  امكان اثرگذاري بر روندهاي سياسي را مي
باشند، در دستوركار ارتجاع حاكم قرارگـرفـتـه اسـت.        

دراين زمينه عالوه بر زير فشار قـراردادن زنـدانـيـان         
ها و فعاالن سياسي و  خصوص سنديكاليست سياسي، به

شـدن     اجتماعي گرفتار در بند رژيم، پيگرد و زنـدانـي    
يي از وكيالن شجاع و عضو كـانـون مـدافـعـان           عده

هاي گذشته، محمدعلـي   بشر را شاهديم. در هفته  حقوق
هاي طيف ملي، كه عضو  دان و از چهره دادخواه، حقوق

بشر نيز است، بـراي گـذرانـدن         كانون مدافعان حقوق
 گرديد. ، روانه زندان ساله9حكم محكوميت 

مهرماه، دراين 10، ”بشر كانون مدافعان حقوق“سايت 
محمدعلي دادخواه، وكيل بسياري از    ” داد:   باره گزارش

زندانيان و فعاالن سياسي، مطبوعاتي و دانشـجـويـي،      
سـال حـبـس         9دادگاه انقالب به    15ازسوي شعبه 

سال محروميـت از وكـالـت، ده سـال             10تعزيري، 
محروميت از تدريس، جزاي نقدي و شالق مـحـكـوم    

است . . . دادخواه . . . براي اعترافات تلويـزيـونـي           شده
بشـر تـحـت فشـار            عليه كانون مدافـعـان حـقـوق      

بود . . . او پيش از اينكه به زندان برود . . .           قرارگرفته
گويند اگر در مقابل دوربين عليه كـانـون      بود، مي گفته

روي،    بشر صحبت كني به زندان نـمـي   مدافعان حقوق
آوريم. اما من   ات را به اجرا درمي صورت حكم درغير اين
دهم به زندان بروم و كالمي سخن نادرست  ترجيح مي

 “و دروغ بر زبان نياورم.
دان سرشناس، سه تن ديـگـر از      عالوه براين حقوق

اكـنـون    بشر نيز هم وكيالن عضو كانون مدافعان حقوق
زاده، نسرين ستوده،  برند. محمد سيف  سرمي در زندان به

انـد كـه        و عبدالفتاح سلطاني، هـمـگـي وكـيـالنـي        
هاي اخـيـر وكـالـت مـبـارزان سـيـاسـي،                   درسال

هاي ناعادالنـه   اند. دستگيري و صدور حكم  نگاران، و فعاالن سنديكايي را برعهده داشته روزنامه
اسـت.     گيريِ ارتجاع از نقش ستايش برانگيز آنـان     هاي مستقل، در واقع انتقام براي اين وكيل

مذهبي،   –ها و نيروهاي ملي  هاي سنگين براي اعضاي سازمان عالوه براين، صادر كردن حكم
، از   ”نهضت آزادي ايـران     “سال حبس براي محمد توسلي، رئيس دفتر سياسي 11نظير حكم 

 ديگر موردهاي شدت يافتن  سياست سركوب است.
گيري و فشار، همراه با مستولي كردن جو رعـب و وحشـت، سـيـاسـت             باال گرفتن سخت

اطالعاتي و پيگرد   –است. تمركز امنيتي   گرايان در رويارويي با جنبش مردمي شده واپس شناخته
دارد    نگاران، ازاين واقعيت نهفته پرده بـرمـي   ها، و رونامه هدفمند وكيالن مستقل، سنديكاليست

كوشند با تـوسـل بـه         هاي جنبش مردمي، مي انديشان درهراس از اثرگذاريِ گردان كه، تاريك
سازند و امكان هرگونه تحرك را از جنبش سلب  شگردهاي مختلف، صداي مخالفان را خاموش 

است. اين، سياستي است در چارچوب كنترل،   ريزي شده كنند. اعمال فشارهاي اخير كامالً برنامه 
هـاي     ترديد درمـاه    هاي سياسي ميهن است. بي  از معادله “ جنبش مردمي“مهار، و سپس حذف 

اجـرا     هاي گوناگون بازهم بيشتري، ازسوي رژيم واليت فقـيـه بـه      با روش “ برنامه“آينده، اين 
 خواهد شد.  گذاشته

 
 افزايش نرخ مسكن:

 نيافتني تامين مسكن آرزويي دست
آور اخير و كاهش ارزش پول ملي در برابر ارزهـاي خـارجـي،       هاي سرسام گراني  در پي موج

 شاهد افزايش نرخ مسكن و رشد نرخ اجاره بها در اغلب شهرهاي كشور هستيم.
افزايش نرخ مسكن در اصفهان از نرخ تورم پـيـش    ” داشت:   مهرماه، در گزارشي اعالم4ايلنا، 

در ادامـه  “  درصد هم رسيده. 30افتاد . . . نرخ خريد و فروش، رهن و اجاره ملك در اصفهان به    
هاست كه جوان يـا كـم      فشار اصلي بر جمعيت زيادي از خانواده” شود:   اين گزارش تصريح مي

 “توانند از نياز اوليه خود يعني تامين سرپناه بگذرند. بضاعت [بخوان مزدبگير] هستند و نمي
امسال افزايش نرخ مسكن در شهر تبريز باعث نگرانـي  ” بود:   مهرماه، نوشته5همچنين ايسنا، 

درصـد هـم        30تا  25است. نرخ اجاره ملك و خريد و فروش در تبريز از   ها شده اغلب خانواده
 “است. گذشته

مركز آمار ايران قيمت آپارتـمـان   ” كرد:    مهرماه، يادآوري 3در گزارش ديگري روزنامه آرمان، 
درصدي و نـرخ  31در فصل بهار امسال در تهران در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشدي 

است. قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمـيـن يـا زمـيـن            درصدي داشته26بها رشدي   اجاره
هزارتـومـان   244ميليون و 2، حدود  1391هاي مسكوني كلنگي براي فصل بهار سال  ساختمان

درصد افزايش 35است كه نسبت به فصل قبل دو درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  بوده
 “است. داشته

يك مقايسه ساده ميان نرخ مسكن و آمارهاي رسمي ارايه شده دراين زمينه با ميزان دستمزد 
ماهيانه كارگران، كارمندان ادارات، آموزگاران، فرهنگيان، و ديگر مزدبگيـران سـراسـر كشـور         

است كه، اكثر مردم ميهن ما قادر به تامين سرپناه مناسب بـراي خـود      حاكي ازاين واقعيت تلخ
اجتماعي رژيـم      –هاي اقتصادي  ها و برنامه نيستند. علت اين وضعيت وخيم را بايد در سياست 

مهرماه، با انتشار گزارشي درخصوص معضل مسكن از قـول      3واليت فقيه جستجوكرد. ايسنا،  
انـد   گروه زيادي از افراد جامعه فداي درآمدزايي قشري شده” يك اقتصاددان خاطرنشان ساخت:  

ها اثرهاي تـورمـي    هاي عمده]. اصوالً حذف يارانه   [بخوان دالل  كه در بازار مسكن فعال هستند
ها به خصوص اقتصاد دارد و همه كاالهاي مورد نياز از قبيل سوخت،  قابل توجهي درهمه زمينه

دهد . . . افرادي وارد بازار ساخت و سـاز شـده و             مواد غذايي، و مسكن را تحت تاثير قرارمي
شود تا بخش قـابـل    اند. سودهاي كالن موجب مي  درآمدهاي هنگفتي دراين عرصه كسب كرده

هاي كشور . . . وارد بـازار مسـكـن          هاي ملي و سرگردان به عبارتي نقدينگي توجهي از سرمايه
بـازي و       است . . . يك اقتصاد زدوبـنـدي، بـورس           شود. اقتصاد ما يك اقتصاد غيرتوليدي  مي

 “بازي است. سفته
ها تـن   دارد كه ميليون آور نرخ مسكن و رشد دايمي نرخ اجاره بها درحالي ادامه افزايش سرسام

هاي بازار ارز قدرت خريدخود را    از زحمتكشان فكري و يدي با سقوط ارزش پول ملي و نوسان
 دهند. دم ازدست مي به دم

درصـد  50نرخ تورم مسكن در سبد خانوار كارگري بـيـش از          ” داد:   مهرماه، گزارش4ايلنا، 
است. افزايش افسارگسيخته نرخ تورم موجب افزايش هزيـنـه اقـالم مصـرفـي            افزايش  يافته

بهاي مسكـن در     خانوارهاي كارگري گرديده و تمامي دستمزد كارگران بايد صرف هزينه اجاره
 “كالن شهرها شود.

شـمـار      كارگران و زحمتكشان قربانيان اصلي بحران اقتصادي ازجمله افزايش نرخ مسكن به
اند و از  ترين مسايلي است كه اكثر مردم كشور با آن مواجه آيند. معضل مسكن يكي از جدي  مي

 اند. فشارهاي ناشي از افزايش نرخ مسكن در تنگناي معيشتي قرارگرفته

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 برگزاري جشن هفتادويكمين سالگرد بنياد گذاري
حزب توده ايران در اتريش   

جشن هفتادويـكـمـيـن سـالـگـرد          
بنيادگذاري حزبمان در اتريش در روز   

اكتبر با شركت ده ها تـن از     13شنبه 
هم ميهنان ايراني و همچنين مهمانان 

 خارجي در شهر وين برگزار گرديد. 
سالن جشن با شعار هاي گوناگون و 
عكس هايي از رفقاي جانباخته تزئيـن  
شده بـود.عـكـس هـايـي از رفـقـا               
حيدرعمواغلي، تقي اراني، خسرو روزبه 
و فاطمة مدرسي. بر پيشانـي سـالـن       

فـرخـنـده بـاد       ” نوشته شـده بـود:          
هفتادويكمين سالگرد بنيادگذاري حزب 

و در اطراف سالن شـعـار     “  تودة ايران
هايي براي آزادي زندانيان سياسي بـه  

 فارسي و آلماني به چشم مي خورد.
رفقايي از راه هاي دور خود را بـه      
شهر وين رسانده بودند تـا در جشـن       
بنيادگذاري حزبشان شركت كننـد. در     
ميان مهمانان شركت كننده در جشـن  
دوستاني با انديشه هاي گوناگون نـيـز   
ديده مي شدند. جشن با نواختن سـرود   
حزب و به پا خواستن يكسره سـالـن     

حزب ما توده را سازد پيـروز ” آغاز شد:  
پس “.  مي رسد فردايي از پس امروز -

از آن مجري برنامه در سخنراني كوتاه 
خود به فارسي و آلماني از جمله چنيـن  

رفقا ترديد نبايد داشـت كـه       ”  گفت:  
حزب ما عليرغم همة اعدامها، شكنجه 
ها، پيگرد ها و همچنيـن عـلـيـرغـم        
بحران جنبش كارگري و كمونيسـتـي   
جهان امروز بار ديگر از خاكستر خـود    
برخاسته است و به عنـوان يـكـي از        
سازمان يافته ترين و منسجم تـريـن     
نيروهاي سياسي چپ ميهن، زنـده و      
فعال نقشي مهم در پيكـار بـا رژيـم        
جمهوري اسالمي ايفا مي كند. ...  و         
اين همه در كنار مبارزه عاشقانه تـوده  
اي ها به انسان و انسانيت و دلبستگي 
ژرفشان نسبت به حزبشان، پيش از هر 
چيز و بيش از همه مـديـون زنـان و        
مردان توده اي است كه در زندانـهـاي   
رژيم جمهوري اسالمي با گذشتـن از    
جان خود از انديشه ها و از حقـانـيـت    

 “حزبشان دفاع كردند.
سپس سخنران از مـهـمـانـان در         
خواست كرد تـا بـه يـاد تـمـامـي               
جانباختگان حزب و تمامي جانباختگان 
راه استقالل، آزادي، صلح و عـدالـت     
اجتماعي در ايران براي يك دقـيـقـه      
سكوت، بپاخيزند. پس از آن رفـيـقـي     
ديگربه سخنراني پرداخت و در بخـش  
نخست سخنراني خـود فـرازهـايـي         
ازاعالميه كميتة مركـزي حـزب بـه        
مناسبت هفتادو يكميـن  سـالـگـرد         
بنيادگذاري حزب را به همراه بـخـش     
هايي از بيانيه مصوب آخرين پـلـنـوم      

كميته مركزي حزب، كه چندي پـيـش     
برگزار گرديد را قرائت كرد. در بـخـش       
دوم سخنراني، رفيق از تاريخچه جنبـش  
سوسيال دمكراسي و سپس حزب تـودة    
ايران سخن گفت و نكاتي را مورد اشـاره  
قرار داد. در بين دو بخش سخنـرانـي و      
همچنين در پايان آن يكي از دوستان به 
دكلمه چند شعر پرداخت.  پـس از آن         
نمايندة حزب كمونيسـت عـراق پـيـام         
مشترك حزب كمونيست عراق و حـزب    
كمونيست كردستان عراق در اتريـش را    
به فارسي قرائت كرد كه مورد استقـبـال   
حاضران قرار گرفت. در اين پيام  او از        

ما ارزشي واال بـراي    ” جمله چنين گفت:  
مبارزة قهرمانانه و پايدار حزب شـمـا و       
فداكاري هاي هزاران شهيد حزب شـمـا   
براي آزاد سـازي ايـران از تسـلـط               
امپرياليسم و ارتجاع، ديـكـتـاتـوري و         
دمكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي 
قائليم. به مناسبت سالگرد بنـيـادگـذاري     
حزب برادر، حزب تودة ايران ، مـا بـار       
ديگر حمايت خود را از آرمان هـاي بـر     
حق مردم ايران براي دستيابي به صلـح،  
دمكراسي، آزادي، حقوق بشر، استقـالل،  
عدالت اجتماعي و طرد رژيم واليت فقيه 

 “و  اعالم مي كنيم.
پس از اين پيام، سخنرانـي ديـگـري      

حزب تودة ايران در آيـنـة   ” تحت عنوان 
توسط يكي ديگر از دوستان “  ادب و هنر

ايراد گرديد كه در آن نقـش بـرجسـتـة       
حزب در صحنة ادب و هنر معاصر ايـران  
و بويژه نقش هنرمندان توده اي در ايـن  

 عرصه به تصوير كشيده شد. 
دوستان و رفقا  پس از صرف شام بـا    
بوفه خوراك هاي رنگين ايراني، كه بـه    
همت چند تن از هواداران حزب تـهـيـه      
شده بود به برنامه يك گـروه هـنـري        
اتريشي  گوش فرا دادنـد. پـس از آن          
دوتن از دوستان با تار و آواز بـه اجـراي     
برخي ترانه ها و موسيقي سنتي ايـرانـي   
پرداختند. برنامه جشن هفتاد و يكـمـيـن     
سالگرد بنيادگذاري حزبمان در اتريش در 
فضايي آكنده از شور و نشاط با بـريـدن     
كيك تولد حزب و تا پاسي از شـب در      
محيطي صميمي و با خـوانـدن آواز و         
سرود ادامه داشت. بدين گونه شبي بسيار  

 موفق به پايان رسيد.

اعتراض نويسندگان اتريش 
برضد زنداني كردن 
 نويسندگان ايران

مجمع عمومي انـجـمـن    
نويسندگان گراتس اتريـش  
در نشست ساليانه خـود در    

اكتبر بـر عـلـيـه          20روز 
زنداني كردن منيژه نـجـم     
عراقي و دكتر فريبرز رئيس 
دانا  قطعنامه اي اعتراضـي  
به تصويب رساند و خواهان 
آزادي فوري و بدون قيد و   

 شرط آنان شد.
اين انجمن نويسنـدگـان   

ميـالدي   1973كه در سال 
در شهرگراتـس (دومـيـن       
شــهــر بــزرگ اتــريــش)     

بنيادگذاري شده است، يكي از قويترين انجمن هاي نويسندگان 
اتريش است و هم اكنون سالها ست كه مقرش در شهـر ويـن     
مي باشد. اين انجمن توسط نويسندگان پيشرواتريشي به مثابـه   
جايگزيني در برابر انجمن قلم اتريش (پن كلوپ) كه انجمـنـي     
محافظه كار است به پا گرديد. اين انجمن با داشتن بيشـتـريـن     
تعداد اعضا، عضوسازمان مركزي اتحاديه نويسندگان اتـريـش     

 نيزمي باشد.
 متن قطعنامة اعتراضي اين انجمن به شرح زير است:

مجمع عمومي انجمن نويسندگان گراتس، اعتراض قاطعانـة  ” 
خود را بر عليه دستگيري خودسرانه و حكم مـجـازات دو تـن        
ازاعضاي كانون نويسندگان ايران، اقتصاددان مـعـروف دكـتـر       
فريبرز رئيس دانا و مترجم و دبير كانون منيژه نجم عراقـي بـه     
يك سال حبس اعالم مي كند.  جرم آنان عضويت در كـانـون    
نويسندگان ايران، كه به معناي تبليغ بر عليه سيستم سـيـاسـي    
جمهوري اسالمي تعبيرمي شود، عنوان گرديده است. اين گـام     
ديگري است تا با ايراد فشار به كانون نويسندگان ايران صـداي  

 آنان را خاموش سازند.
مجمع عمومي انجمن نويسندگان گراتس خـواهـان آزادي       

بي درنگ و بدون هرگونه قيد و شرط منيژه نجـم عـراقـي و        
 “فريبرز رئيس دانا است.

 
 مجمع عمومي انجمن نويسندگان گراتس  

G r a z e r  A u t o r i n n e n  A u t o r e n 
Versammlung (GAV) 
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هاي  از چنين سياست“  اپوزيسيون” و غير مستقيم شمار اندكي از نيروهاي 
مداخله جويانه كشورهاي امپرياليستي و ارتجاع منطقه اي، نه تنها آب بـه  

ريزد، بلكه در    هاي رژيم و كارزار تبليغاتي آن ريخته و مي آسياب سياست
حكم ابزاري براي سركوب نيروهاي مترقي و آزادي خواه، از سوي رژيـم  

 شود.   همواره  به كار گرفته شده است و مي
 هم ميهنان گرامي!  

هاي زيادي را بر سر راه ادامـه حـيـات       شرايط بحراني كنوني دشواري
رژيم واليت فقيه پديد آورده است. بي اعتباري بي سابقه سران حاكميت،  
از ولي فقيه گرفته تا دولت، مجلس، و مسئوالن قوه قضائيه برگمارده او،   

هاي نابخردانه سياسي، اقتصادي، و    كه در مجموع مسئول تصميم گيري
اجتماعي، و سوء مديريت كالن كشورند، افزون بـر بـه وجـود آوردن            

هاي جديد در حاكميت، سران رژيم را به شدت نگران آينـده كـار      شكاف
خود و انفجارهاي اجتماعي جدي در آينده نزديك كرده است. مانورهـاي   

رياست جمهوري آينده، بـه مـيـدان      “  انتخابات” گروه هاي مختلف براي 
آمدن هاشمي رفسنجاني، و مانورهاي سران ارتـجـاع بـراي كشـانـدن          

سـطـح   “  تـنـزل جـدي     ” هايي از نيروهاي اصالح طلب به بـازي     بخش
هاي جنبش مردمي و اكثريت عظيم مردم ما، كـه از شـرايـط           خواست

دهشتناك كنوني جان به لبشان رسيده است و خواستار تغييرهاي اساسـي  
هاي كالن كشور و چگونگي اداره آنند، در كـنـار ادامـه جـو          در سياست

هاي اجتماعي، از  خفقان و سركوب و بي ثمر نشان دادن هرگونه اعتراض
جمله مانورها و ترفندهايي است كه سران رژيم براي ادامه حيـات خـود     

 اند. تدارك ديده
پيام ما به آن نيروهايي كه پس از گذشت بيش از پانزده سال از آغـاز    

هنوز از “  واليت مطلقه فقيه” در شرايط ادامه حاكميت “  اصالحات” تجربه 
گويند، روشـن اسـت: بـا          سخن مي“  چارچوب قانون اساسي” حركت در 

هاي مردم  توان اكثريت توده پشتوانه كدام تجربه ها در سال هاي اخير مي
هايي اميدوار كـرد؟ مـگـر         را بار ديگر به ثمر بخش بودن چنين سياست

، از جمله: صدور حكم حكومتي، تـحـمـيـل      “ هاي قانوني چارچوب”همين 
نظارت استصوابي شوراي نگهبان برگمارده ولي فقيه، و فرمان ولي فقيـه  

سركوب و مـنـكـوب      ” مبني بر دخالت نيروهاي انتظامي و سپس فرمان 
او، با اختيارهاي نامحدود در قانون اساسي كنوني نبوده اسـت كـه     “  كنيد

را    1388ها ايراني در انتخابات سال    شرايط لگد مال كردن آراي ميليون
فراهم آورد، موسوي و كروبي را به حصر امنيتي كشاند و هـزاران تـن         

 زنداني و صدمه ديده سركوب خونين رژيم را بر جاي گذاشت؟
ها، بدون درس آموزي از تجربه هاي دهه اخير، بـدون     آزمودن آموخته

هـاي     تالش منسجم اجتماعي براي تغيير توازن قوا و تحميل خـواسـت    
تواند نتيجه يي جز همان چه كه مـا در ده       جنبش به سران ارتجاع، نمي

ايم به همراه داشته باشد. بحران همه   سال اخير به دفعات تجربه اش كرده
حانبه سياسي، اقتصادي و اجتماعي، و خطرهاي روز افـزون مـداخـالت      

اي است كه  خارجي در ميهن ما، نتيجه مستقيم و انكار ناپذير نظام سياسي
ترين حقي ندارند. تجربه اين نوع حكـومـت مـداري        در آن مردم كوچك

 همان فاجعه اي است كه امروز اكثريت مردم ما با آن دست به گريبانند.
 مردم مبارز و آگاه ميهن!  

راهكار جدي تغيير شرايط كنوني، بازسازي و تقويـت جـنـبـش ضـد          
هاي اساسي اكثريت قاطع مردم ما در تغيـيـر    استبدادي بر اساس خواست

ها، و تأمين  اجتماعي، بهبود وضعيت معيشتي توده-هاي اقتصادي سياست
هاي دموكراتيك مردم ميهن ماست. جنبش مردمـي هـر       حقوق و آزادي

آنگاه كه منسجم و متحد به ميدان مبارزه آمده اسـت تـوانسـتـه اسـت          
هاي جدي خود را به ارتجاع حاكم تحميل كند. آغـاز تـجـربـه           خواست

اصالحات در ميهن ما نه از سر خير خواهي سران ارتجاع، بلكه بـا تـوان     
ولي فقيه تحقق يـافـت.   “  اصلح” ها بر ضد نامزد  رأي بيست ميليوني توده

اين توان عظيم مردمي در درون جامعه ما همچون آتشفشان خـامـوشـي    
توان آن را بـه نـيـروي         بينانه مي هاي مبارزاتي واقع است كه با سياست

هاي اساسي مردم به حركت درآورد.     عظيمي براي تغيير به سمت خواست
هاي درست و مردمـي از سـوي        شرايط حساس كنوني به اتخاذ سياست

طيف گسترده نيروهاي آزادي خواه و اصالح طلب و كنار گذاشتن اختالف 
هاي تاريخي و توجه جدي به امر مبارزه مردم در شرايط حـاد كـنـونـي       

هاي اخير، آماده است تا تمام توان و  نيازمند است.  حزب ما، همچون سال 
 تالشش را در راه موفقيت چنين مهمي به كار گيرد.
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 ادامه  پيام نشست كميته مركزي به مردم ...

نفر دارنـد    10هايي كه جمعيتي كمتر از  شوند... توليدي    گذاران اجرامي رضايت سرمايه
اند... تـجـربـه كشـورهـاي            قانون كار از شمول قانون كار خارج 191به موجب ماده 

هـا     دهد كه ايـن گـروه       ها و صنوف كارگري به ما نشان مي صنعتي و نقش تشكل
توانند نقش جدي در احقاق حق كارگران ايفاكنند. او با انـتـقـاد از عـمـلـكـرد              مي

ها بيشتر از آنكه بـه فـكـر حـل            هاي دولتي كارگري اظهاركرد، اين تشكل تشكل
 “مشكالت كارگران باشند، نگران مسايل سياسي كشورهستند.

شهريورماه، در گزارشي ازقول يك فعال كارگري، يـادآوري  12پيش ازاين نيز ايلنا، 
كنند. به دليل كمبـود    ها را پرمي هاي مستقل خالء نظارت بر كارگاه تشكل” بود:   كرده

فرصت شغلي به خصوص براي كارگران زن و البته تهديد كارفرمايان، كـارگـران از     
زنند و بعضاً هنگام بازرسي از ديد بازرسان مـخـفـي       همكاري با بازرسان سر باز مي

هاي توليدي دستمزد كارگران زن نسبت به مردان، حداقـل   شوند ... دراكثر كارگاه    مي
يـابـي و        هزارتومان كمتراست... تنها راه حل مشكالت كارگران، سازمـان    30الي 20

ها دفاع كنند. امري كـه    هاي كارگري مستقل است تا بتوانند ازحقوق آن ايجاد تشكل
 “شود. متاسفانه درحال حاضر ازسوي نهادهاي دولتي حمايت نمي

هايي كه دراوضاع كنـونـي از سـوي شـمـاري از               و بررسي  درادامه چنين بحث
شـود، ايـلـنـا،          هاي حكومتي ابراز و ايراد مـي  هاي وابسته و نزديك به جناح تشكل

لزوم طراحي يك نظام جديد براي نظارت و بازرسي بـر    ” داد:   شهريورماه، گزارش16
ها و واحدهاي توليدي يكي از نيازهايي است كه كمبـود آن درايـن        وضعيت كارگاه

شود... به عقيده برخي فعاالن كارگري اسـتـفـاده از ظـرفـيـت                 حوزه احساس مي
ها و واحـدهـاي      حل رفع ضعف نظارتي وزارت كار بر كارگاه هاي كارگري راه تشكل
هاي كشور كمبـود   هاي توانمند و مستقل درسطح كارگاه حضور تشكل  است...    توليدي

هـا،     عالوه بر هـمـه ايـن     “  نيروي وزارت كار در زمينه بازرسي را جبران خواهدكرد. 
ها، ازقول رييس كانون عـالـي    شهريورماه، در راستاي همين بحث18خبرگزاري ايلنا، 

هاي صنفي درقانون  با وجود صدور مجوز تاسيس انجمن” هاي صنفي، نوشت:   انجمن
ها امكان فعاليت نداشت و ايـن       كانون هماهنگي اين انجمن 89كار، تا اواسط سال 

بود. عـمـلـكـرد       مساله به دليل نفوذ گسترده شوراي اسالمي كار در مجامع كارگري 
هـاي     هاي نهم و دهم مشكالتي را براي فعاليت انجمن سياسي وزارت كار در دولت

هـا، مشـكـالت         شدن اين محدويت است كه اميدواريم با برطرف صنفي ايجاد كرده
شود و اين افراد بتوانند در جهت احقـاق حـقـوق       فعالين انجمن صنفي كارگران حل

هاي صنـفـي    كنند... تاثيرگذاري انجمن    كارگران و افزايش بازدهي كارخانجات تالش
هاي صنفي بلـه     در پيگيري حقوق كارگران از اهميت بااليي برخوردار است. انجمن 

رو اميدواريم با ايجاد تغييرات مديريتي، مشـكـالت      گوي دولت نيستند... ازاين    قربان
 “شود. هاي صنفي كشور فراهم فعاليت انجمن

ها اشاره شد، به مناسبت هفته دولت، ايسنا،  هايي كه در باال به آن زمان با بحث هم
شهريورماه، گزارش عملكرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را منتشرساخت، كـه  6

گـرايـي از        هاي كارگري و مسـالـه سـه جـانـبـه           در بخشي ازآن پيرامون تشكل
 (ILO)المـلـلـي كـار          عضويت ايران درهيات مديره سازمان بين” است:   آمده جمله

درسال گذشته، تدوين سند ملي كار شايسته با حضور شركاي اجتماعي... طراحـي و       
شاگردي ... از ديگـر اقـدامـات          -اي و نظام نوين استاد تدوين نظام صالحيت حرفه

رود. همچنين وزارت تعاون، كار و رفـاه    شمار مي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به
گرايي و تعامل با شركاي اجتـمـاعـي از طـريـق           جانبه اجتماعي درجهت تقويت سه

هاي كارگري و كارفرمايي نسبت به افـزايـش ايـن         بسترسازي براي توسعه تشكل
ها از حدود چهارهزار تشكل در ابتداي دولت نهم به هشت هزار تشكل درحال  تشكل

گرايي و شـركـاي      جانبه انتشار اين گزارش، با تاكيد بر موضوع سه“  كرد.  حاضر اقدام
شـده وزارت كـار دولـت             هاي كارگري، در واقع واكنش حساب اجتماعي و تشكل
هاي كارگـري و     نژاد به مباحث جاري در خصوص لزوم ايجاد تشكل ضدملي احمدي

شود. اما مساله   رفاهي زحمتكشان دانسته مي -اهميت آن براي دفاع از حقوق صنفي
تر عبارتست ازاينكه، چرا در اين لحظه معين سياسي و ايـن مـقـطـع        به مراتب مهم

اسـت كـه        داده   گيريِ اين گونه مباحث را شاهديم؟ چه اتفاقي رخ زماني خاص، اوج
گردند؟ ريشه و زميـنـه    مي  هايي با اين درجه از اهميت در فضاي كنوني مطرح بحث

هاي پراهميت، به رشد و گسترش نارضايتي طبقه كارگـر و     عيني اين رشته موضوع
اي نظيـر   هاي زرد و ارتجاعي ديگر زحمتكشان از وضعيت موجود و ناكارآمدي تشكل

گردد. به عـالوه،    هايي ازاين قبيل باز مي كانون عالي شوراهاي اسالمي كار و تشكل
هاي معيني را براي ابراز و  ها و شكاف هاي حكومتي نيز روزنه تشديد نزاع ميان جناح

تـر ايـنـكـه،          كند، و نكته مهـم  طرح مباحث مربوط به حقوق زحمتكشان ايجاد مي
توانند واقعيت نارضايتي كارگران و پـيـامـدهـاي      هاي حكومتي نمي يك از جناح هيچ

اجتماعي آن را ناديده بگيرند. هراس از نقش و جايگاه جنبش كارگري و تالش براي  
ويژه اكـنـون و در        تاثيرگذاري بر آن و كنترل آن، درمجموعه رويدادهاي كشور، به

آستانه انتخابات آينده رياست جـمـهـوري،      
هايي است كه دراين زمـيـنـه     ازجمله عامل

 ادامه مبارزه در راه احياي حقوق  ...

 15ادامه  در صفحه 
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 خواه ايران! جوانان و دانشجويان مبارز و آزادي
 

پلنومِ كميته مركزي حزب توده ايران،  گرم ترين درودهاي خود را به 
شما پويندگان راه آزادي و نيروهاي بالنده صحنه كار و پيكار، تقديم مي 

كند. جوانان و دانشجويان مبارز، به گواهي صدها سند تاريخي در دوران   
گذاري حزب توده ايـران، و بـا        معاصر ايران و به خصوص پس از پايه

دادهاي سياسي در چندين دهـه گـذشـتـه،        آبديده شدن در كوران روي
انـد.   نقشي تاثير گذار و برجسته در حوادث سياسي ايران به جاي گذاشته

اين نقش بسيار مهم و انكارناپذير، به خصوص در دوران بسيار حسـاس  
و تعيين كننده كنوني، همچنان ادامه دارد. اين نقش در دوران جنـبـش    
ملي كردن صنعت نفت، در مبارزه با ديكتاتوري پهلوي پدر و پسـر، در    

، و در مبارزه بـا رژيـم     1357تكوين و پيروزي انقالب شكوهمند بهمن 
هاي مردم ايران به   واليت فقيه، از تكيه گاه هاي مهم و اساسي مبارزه

هاي مـخـتـلـف        اند. به دليل همين نقش برجسته  در مقطع  شمار رفته
تاريخي، هجومِ ددمنشانه و سركوب گسترده اين نيروي پوينده از سوي 

 ارتجاع پهلوي و رژيم واليت فقيه را شاهد بوده ايم. 
در دوران ديكتاتوري رضاخان، كه هر گونه صداي آزادي خواهـي در    

شد، دانشجويان آگاه و مبارز از معدود نيروهاي اجتـمـاعـي     گلو خفه مي
بودند كه با استفاده از  شيوه هاي  گوناگون مبارزه، خواسته هاي خود و 

بـه بـعـد،         1320جامعه را به منصه ظهور مي رساندند. از شـهـريـور       
هـاي سـيـاسـي،          دانشگاهيان و جوانان انقالبي با حضور در مـحـفـل   

اي را بـه   چنان جنبش اجتماعي ، آن خصوص پيرامون حزب توده ايران به
وجود آوردند كه تا لحظه سقوط رژيم ديكتاتوري سلطنتي خواب خـوش  

و  “ روز دانشـجـو  “را از شاه و حاميانش ربوده بود. تولد شانزده آذر با نام  
ملي در    -اي داشت مبارزه قهرمانانه جوانان و دانشجويان توده در گرامي

اين دوران، نشان بارزي از بالندگي و ماهيت عـمـيـقـاً مـلـي، ضـد              
امپرياليستي، و ضد استبدادي جنبش دانشجويي ميهن ما بوده است، كه 

 تا به امروز ادامه يافته است.  
دانشجويان و جوانان انقالبي در دوران ديكتاتوري پهلـوي دوم، در      
داخل و خارج از كشور، در شناساندن ماهيت واقعي آن رژيم و حامـيـان   
بين المللي اش نقش بسزايي ايفا كرد و در اين مسير و در سرنـگـونـي    

يي ادا كرد. رژيم واليت فقيه،   شاه و پيروزي انقالب بهمن سهم شايسته
آگاه از اين نقش و توان پويا، اندك زماني پس از انقالب بـهـمـن، بـا       

، با تصفيـه  “ انقالب فرهنگي” هجوم سراسري به دانشگاه ها و به بهانه 
نيروهاي پيشرو خسارتي سنگين بر دانشجويان، دانشگاهيـان، و كـلِ       
جامعه وارد آورد. با تمام اين ترفندها و با وجود محيط سركوب، رعب و    
وحشت، دانشگاه هاي ميهن، به همراه ميليون ها جوان ايراني، سياسـت  
هاي ارتجاعي و سركوب گرانه را در درون دانشگاه هايي كه قرار بـود    

شوند، با شكست مواجه كردنـد، و شـروع اوج         “  صد در صد اسالمي” 
گيري مخالفت دانشجويان را رقم زدند. رژيم تاريك انـديـش واليـت       

شكوهمند دوم خرداد به تاريك انديشان، در هراس از “  نه” فقيه، پس از 
تعميق جنبش مردمي، در اقدامي برنامه ريزي شده، با هجوم وحشيـانـه   

تيرماه، بار ديگر نشان داد كه هـمـچـون    18به كوي دانشگاه تهران در 
روال گذشته نابوديِ سنگر دانشگاه در اولويت آن قرار دارد.  به دنـبـال      

، رژيـم  1388خيزش توده هاي ميليوني بر ضد كودتاي انتخاباتي خرداد 
حاكم بار ديگر در قالب و شكل هاي سابق با هجوم بـه دانشـگـاه در        

هاي مردمي جلوگيري كند. در طـول      صدد برآمد تا از گسترش اعتراض
، تـاكـنـون مـا شـاهـد             88خصوص بعد از خرداد  چند سال اخير و به

ايم كه در صـحـنـه     دستگيري عده زيادي از جوانان و دانشجوياني بوده
سياسي ايران و براي نيل به آزادي و مبارزه با ديكتاتوري حـاكـم بـه        
زندان افتادند، شكنجه شدند، و به طور فجيعي به قتل رسيدند. در حـال   
حاضر تعداد زيادي از فعاالن سياسي جوان، و از جمله رهبران جـنـبـش    
دانشجويي ميهن، در زندان هاي مخوف رژيم واليت فقيه در بند و در     
زير شكنجه هاي غير انساني قرار دارند تا به خواسته رژيم مـبـنـي بـر       

دست كشيدن از مبارزه براي هدف هاي واالي  آزادي، دموكراسـي، و عـدالـت        
 اجتماعي،  گردن بنهند.

. 
 جوانان و دانشجويان مبارز و آزادي خواه ايران!

 
شرايط حساس و فوق العاده خطرناك ميهن، ورشكستگي اقـتـصـادي، فسـاد         
گسترده در باالترين رده هاي حكومتي، گسترش تـحـريـم هـاي اقـتـصـادي،            
تهديدهاي نظامي و مداخله جويانه به همراه ادامه سركوب هـاي وحشـيـانـه و         
تحميل محدوديت هاي بي سابقه در برابر تشكل هاي مستقل دانشجويي، زمينـه  
هاي فعاليت هاي سياسي موثرتان را بسيار محدود كرده است. رژيم واليت فقـيـه    
در طول چند سال اخير براي از صحنه خارج ساختن ميليون ها نفر از دخـتـران و     
زنان مبارز به وسيله اجراي گام به گام تفكيك جنسيتي، در صـدد اسـت پـروژه        

خصوص به ضد نسل جوان پياده كند. بـر    طالبانيزه كردن جامعه را برضد زنان و به
ها و  گاه از سوي مقام اساس آمارهاي رسمي رژيم و گزارش هاي پرشماري كه گه

مسئوالن درگير منتشر مي شودند، عده بسيار زيادي از جوانان از تحصيل محـروم  
شده اند و پديده شوم اعتياد  در ميان دانشجويان به شكلي بسيار نگران كـنـنـده      
گسترش يافته است. با اجراي برنامه ضد مردمي حذف يارانه ها، و حتي قـبـل از      
آن، هيچ اميدي براي جوانان براي يافتن كار در دورنماي نزديك و دور وجـود        

ويژه در ميان جوانان را نشان  ندارد و آمارهاي اعالم شده تاكنوني، رشد بيكاري به
هاي مختلف در برابر دسـتـرسـي       مي دهند. محدوديت هاي فرهنگي، ايجاد مانع 
انـد كـه        ها، از ديگر مـوردهـايـي    آزادانه به اطالعات از طريق اينترنت، و جز اين

مستقيم و غير مستقيم زمينه هاي فشار به دانشجويان و جوانان را فـراهـم آورده     
 است.
 

 جوانان و دانشجويان مبارز
شما ميراث دار سنت مبارزاتي درخشاني هستيد كه صفحه صفحه تـاريـخ آن،      

تابند. اين سنت مبارزاتـي    صحنه ها و ايثارگري هاي پرشور و غرورآميزي را بازمي
گذارد كه در پيوند با ديگر گـردان هـاي      اي را بر عهده شما مي مسئوليت تاريخي

جنبش اجتماعي بارديگر نقش خود را در رهنمونيِ اين پروسه به اثبات برسـانـيـد.    
هاي يكي دو دهه گذشته ايران ثابت كرده است كه، نداشتنِ پيوند ضرور و    تجربه

كارايِ جنبش دانشجويي با ديگر گردان هاي اجتماعي، به ويژه بـا كـارگـران و        
زنان، دشواري هاي جدي را براي جنبش مردمي به وجـود آورده اسـت. بـراي           

ها با ديگر جنبش هاي اجتماعي نـيـاز      تصحيح اين روند، به پيوند زدن اين مبارزه
است. پلنوم كميته مركزي حزب توده ايران در حالي برگزار مي شود كه نياز مبـرم   
جنبش مردمي به اتحاد همه گردان هاي مدافعِ مردم، صلح، دمكراسي، و عـدالـت   
اجتماعي هنوز صورت تحقق به خود نگرفته است. جنبش جوانان و دانشـجـويـان     
مي تواند با تاكيد بر اين موضوعِ كليدي، زمينه و بسترهاي الزم براي شكل گيري 
چنين روندي را نزد افكار عمومي برجسته سازد. حزب توده ايران، همان طور كـه     

يابيِ جوانان  يك ساله آن نشان مي دهد، مصمم و پيگير، در راه دست و تاريخ هفتاد
هـايشـان،      به خواست -گيرند كه جمعيت عظيمي را دربرمي -و دانشجويان ميهن

تمام سعي و كوشش خود را به كار مي بندد، و بار ديگر سالم هاي پرشـور تـوده     
 اي ها را به شما پويندگان راه آزادي نثار مي كند. 

 
 كميته مركزي حزب توده ايران

 1391مهرماه  

 پيام پلنوم كميته مركزي حزب توده ايران  
  به جوانان و دانشجويان مبارز ايران
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 “پلنومِ كميته مركزي حزب توده ايران”پيامِ 
باختگان، و زندانيان  به خانواده جان

 سياسي

ــنــوم«  ــل ــه »  پ ب
هاي  شما، كه چهره

آور    دردمندتان پيـام 
توأمانِ شكيبايي و   
اميـد بـه آيـنـده         

گـمـان روشـنِ       بي
ــردم و       ــرداي م ف
ميهن اسـت، درود    

فرستد، چرا كـه   مي
هم گذشتگان و هم 
آيندگان، مهر و وفـا  
به عهد و پيمان بـا  
مردم را از مادران و 
خواهران و دختران، 
پدران و بـرادران و    
پســـران شـــمـــا    
خـــانـــوادهـــاي   

بــاخــتــگــان    جــان
آموختند و خوهـنـد   

هـاي   هاي قهرمانان مردميد: انسان  آموخت؛ شما تجسم و يادآورانِ چهره
ترين تعلق خاطرشـان، يـعـنـي        ها گرامي وااليي كه در راه سعادت توده

خون خـفـتـگـان راه        بهاي خويش را نثار كردند. ياد اين به  هستيِ گران
بهبود زندگي مردم و استقالل و گسترش عدالت در پهنه ميهن عهـدي  

يي  بندد تا لحظه هاي نسل بعد از نسل ايراني مي فراموش نشدني در دل
  يي آزاد و فارغ از ستم از پاي ننشيننـد؛  از كوشش براي رسيدن به جامعه

هاي زندانيان سياسـي درود     همين گونه نيز به شما، خانواده»  پلنوم« و 
هـاي مـبـارز،         هاي:  سنديكـالـيـسـت      فرستد، به شما يعني خانواده مي

دانشجويان فريادگر برضد يبدادها، فعاالنِ سياسي و حـقـوق بشـري،        
هاي رژيـم،   حقوق شدگان در بيدادگاه وكيالنِ مستقل و مدافعِ حقوق بي

شـود،     هايي كـه بـر مـردم مـي             نگاران دلير و افشاگرِ تعدي روزنامه
ها، كه دشمنان مردم پنداشتند با درافكـنـدن    آشنايِ توده نويسندگانِ درد

ها، خواهند توانست پرده فـريـبـي بـر غـارت             چال تان به سياه عزيزان
هاي برخاسته از در پـيـش      هاي ملي كشور، بر معضل محاباي ثروت بي

هاي ضد منافع ملي در امور داخلي و خارجي ميـهـن، و      گرفتن سياست
 هاي خود فرو افكنند. تدبيري كفايتي و بي بي

 
 باختگان و زندانيان سياسي!   هاي دلير جان خانواده

شود، حقانيـت و شـرف        هر روزي كه از عمر رژيم واليي سپري مي
تان در قبال مصائبي كه نتيجه پشت  آميخته با احساس مسؤليت عزيزان

كردن حاكمان به منافع ملي ميهن ماست، كه به چالش طلبيـدن ايـن     
اسقالل قضايي و نيروهاي سرسپرده امنيتي  ها انگيزه دستگاه بي سياست

در بازداشت شدن، شكنجه و اهانـت ديـدن، و بـه            جرم و گناه اصلي
 شان بوده است، بيش از پيش آشكارتر مي شوند. شهادت رسيدن

 
 مان ايران؛ باختگان راه سعادت ميهن زوال باد خاطره جان بي

 استوار باد پايمردي و رزمِ پرشكيب زندانيان سياسي؛
 آزادي براي همه زندانيان سياسي!

 
 »پلنومِ كميته مركزي حزب توده ايران«

  1391مهرماه 

قـانـون   ” پس از گذشت بيش از دوسال، كه برنامه آزادسازي اقتصادي با نـام      
، به اجرا “ جهاني بانك“و  “ المللي پول صندوق بين“و با دستور “  ها هدفمندي يارانه

اسـت. تـاوان ايـن            درآمد، بنيه توليدي كشور در سراشيب اضمحالل قرارگرفته
هـاي     پردازند. تشديد تـحـريـم     وضعيت را توليد داخلي و صنعتگران ميهن ما مي

اسـت.     بار كمك كـرده    تر شدن اين وضعيت تاسف جويانه خارجي به وخيم مداخله
تـامـيـن نـقـديـنـگـي مـعـضـل                ” داد:   مهرماه، گزارش8روزنامه دنياي اقتصاد، 

درصدي نقدينگي كه به تازگي از طرف بانـك مـركـزي      24است. رشد   توليدشده
است و به گفته كارشناسان يكي از عوامل نوسانات بازارهاي طال، سكـه   تاييد شده

است . .     آيد، هنوز راهي به سوي بخش توليد صنعتي پيدانكرده مي و ارز به حساب
هاي صنعتي معتقدند عدم پرداخت يارانه نقدي به صنـعـت كـه       . مديران و بنگاه 

بود، افزايش نرخ ارزهاي معتبر به ريال  ها برآن تاكيدشده درقانون هدفمندي يارانه
و ناتواني شبكه بانكي در تجهيز منابع تازه براي تزريق به صنعت، داليل اصـلـي   

هاي صنعتي در بـرابـر      كمبود نقدينگي [صنايع و توليد] است. ... نرخ سود فعاليت      
هايي مثل خريد و فروش ارز، سكه و طال و حتي مسكن بسـيـار    نرخ سود فعاليت

كمتراست . . . عالوه براين مناسبات سيـاسـي، خـارجـي و تشـديـد اعـمـال                    
ها براي فعاليت اقتصادي ايران توسـط كشـورهـاي خـارجـي، ورود             محدوديت

است. نرخ سود   خارجي و (داخلي) را به صنعت با اختالل بزرگ مواجه كرده   سرمايه
گذاري تازه يـا   است كه تقاضا براي سرمايه باالي فعاليت در بانكداري موجب شده

هاي بانكداري جذاب شده و مانعي براي ورود نقدينگي به بـخـش      توسعه فعاليت
 “صنعت شود.

هاي اقـتـصـادي     فروپاشي بنيه توليدي و ورشكستگي صنايع مختلف با سياست
شود، ارتباط تنگاتنـگ   فقيه اجراشده و مي نژاد كه با رهنمودهاي ولي دولت احمدي

دارد. اختصاص ميلياردها تومان از درآمدهاي ارزي به تجار عمده و واردكننـدگـان   
رو    كاالهاي خارجي طي چندسال اخير، همواره با اعتراض صنعتگران كشور روبـه 

انـدكـار      امنيتي دسـت    -است. درحالي كه تجارعمده بازار، نهادهاي نظامي  بوده 
تريـن   هاي وابسته به حكومت به راحتي و بدون كم واردات كاال به كشور، و دالل

كـنـنـد،       مشكل اعتبارات هنگفت از سيستم بانكي جمهوري اسالمي دريافت مي
صدها واحد بزرگ و كوچك توليديِ محروم از تسهيالت بانكي، يا ورشـكـسـتـه     

برند. مطابق آمار رسمي منتشر شده،   سر مي اند و يا درحالت تعطيلي و ركود به شده
انـد.     درصد واحدهاي توليدي سراسر كشور با مشكل نقدينگي مواجـه 75بيش از 

معاون وزيرصنعت، معدن و تـجـارت در         ” بود:   شهريورماه، گزارش داده28ايلنا، 
درصد واحدهاي تولـيـدي   75 آمده   عمل هاي به زنجان خبرداد، طبق آمار و بررسي

 “در سطح كشور با مشكل نقدينگي مواجه هستند.
مهرماه، در گزارشي از وضعيت وخيم صنايع تولـيـدي در     8ازسوي ديگر، ايلنا، 

هاي گوناگون، با اشاره به افزايش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملي، از جملـه   رشته
است كه سرنوشت آنهـا ايـن      تمام [صنعتي] موضوعي   هاي نيمه طرح” تاكيد كرد:  

تمام در كشـور     هزارطرح نيمه10هزار يا 5است . . .     خورده ارز گره  روزها به گراني
اي خود را با ارز گـران   وجوددارد، پيمانكاران و صنعتگران ناچارند كاالهاي واسطه

 “كنند. تامين
نتيجه اين وضعيت، رشد روزافزون بيكاري و رواج سوداگري و داللي در اقتصاد 

هاي مولـد صـنـعـت و كشـاورزي اسـت.                كشور به زيان رشد و تقويت بخش
دارد كه مطابق اعالم  ورشكستگي صنعتگران و تضعيف بنيه توليدي درحالي ادامه

هاي غيرمولد و داللي مانند فروش ارز و سكه كه با خروج سرمايـه   رسمي، فعاليت
است. اين اوضاع فقط و فقط   كنند يافته از كشور همراه است، بعدهاي بسيار نگران

بـزرگ تـجـاري و         خصوص سرمايه داري ايران، به هاي انگلي سرمايه سود اليه به
 ها بوده و هست! هاي قدرت متكي به اين اليه متحد آن و كانون

 اند.   هاي اصلي اين وضعيت وخيم ولي فقيه و دولت برگُمارده او، عامل

 ورشكستگيِ توليدكنندگان و صنعتگران
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 سيمرغپرواز برفراز آشيانه 
وان ( ی  ق   )١٣٠٠ - ١٣٣٣یادواره ر

 گفت آن يار كز او گشت سرِ دار بلند
 جرمش اين بود كه اسرارهويدا مي كرد                     

 حافظ                                                                         
 

را وارتان سا الخانيان   ام. همان كه دو پاي  سرگرد زيبايي مرا نمي شناسيد! من  
 ) 1تان را امضا كنيد!(“خيانت”با دست هاي خودم قطع كردم. حرف بزنيد! برگه 

 ، كسي كه در روزنامه هاتان به دشنامم مي كشيديد! سياحتگرممن هم 
و چند سرباز ساده دل به شاعر اسـتـوره هـا      سياحتگر زن و مرد اما روي برمي تابند.  

 يورش مي برند: مشت است و لگد است و قنداق تفنگ. 
مادر، شيون سر مي دهد و زانو سست مي كند. تهمتن ولي در زير سم ضربه هاي دشمن 

 در هم مي پيچد، بي كه شيوني، ناله اي و حتا يك آخ هم از دهانش برآيد:
 )2و همسرش به يادم آمد و استوار ايستادم.( ژوليوس فوچيك داستان -

ناباورانه مي بيـنـد     –زن   –اين را همسرش مي گويد: دست از شكنجه كه بر مي گيرند  
سـروي  ” كه سخن سنج زمانه از زير آوار مشت و لگد دژخيمان سربر مي افرازد. پـنـداري      

 پيشين)“.(آراسته از زمين سربركشيده و مي رود تا به فلك برسد
در بازداشتگاه، بازهم پافشاري دشمن است و سكوت معنـادار زن و مـرد. بـا اشـاره                

(جانشين فرمانداري نظامي تهران) مرد را مي آورند. دست هايـش را از         سرهنگ امجد 
 پشت بسته اند. چهره اش چنان درهم كوفته و خونين و مالين است كه زن نمي شناسدش.

 بازهم امضا نمي كني؟  -
 زن: نه!

 پس ببريدش!-
و اين، واپسين ديدار دو دل داده عاشق، دو رفيق جان بر كف و دو انسان تراز نو اسـت.    

 اينك اما سال ها گذشته است و زن دارد يادمانده هايش را بر كاغذ مي آورد:
وار،هرشكنجه اي را برتـافـت. هـرجـا         حالجدر زندان، همچون سنگ خارا ايستاد و  -

دستش رسيد: بر ديوار گرمابه زندان، روي ليوان مسي، ته بشقاب فلزي و... با ناخن هـا و        
 هرچيز ديگر، كَند و نوشت :

(م.  درد و رنج تازيانه، چند روزي بيش نيست/ رازدار خلق اگر باشي هميـشـه زنـده اي        
 كيوان)

دو ماه و   –مهندس مرتضا كيوان  -هم از اين گونه بود كه تهمتن حزب توده ايران
روز پـس از         55و تـنـهـا      پوري سلطاني هشت روز پس از آغاز زندگي مشتركش با 
 )2بازداشتش به جاودانه ها پيوست.(داده گان

 
 بامداد شست و هشتم 

اي آتش افسرده فروختني/ اي گنج هدر گشته اندوختني/ ما عشق و وفا را زتو آموخـتـه     
 )ه.ا. سايه!  (آموختني ايم/ اي زندگي و مرگ تو

). روزي كه خون نه دالور توده   1333مهر  27مين روز را برمي گزينند ( 27كودتاييان اما 
در چـي       27اي ميدان تير لشگر دو زرهي تهران را گل باران كرد. به راستي راز شمـاره     

پيوند زناشويي مـي    –  پوري و كيوان -است؟ در چنين روزي است كه دو رفيق توده اي
مهر 27به شهادت مي رسد ( رفيق كيوان ). نيز در همين روزست كه   33خرداد  27بندند ( 

). گفتي دژخيمان مي خواهند با يادآورند اين روز در ذهن پـرس و جـوگـر اسـتـوره              33
 ايستادگي، به زانويش درآورند كه اما كور خوانده اند.
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سال بد/ سال باد/ سال اشـك/ سـال شـك/...سـال اشـك پـوري/ سـال خـون                             
نيست/ چرا كه ياران گم شده   مرتضي/...زندگي دام نيست/ عشق دام نيست/ حتا مرگ دام      

 3)احمد شاملو آزادند/ سيامك و مرتضا و ديگران.../ وارتان و ديگران.../ آزاد و پاك....(
را مي گشايد و آوار دشنام و فرياد را بر سـرش مـي      كيواندژخيمي، در سلول انفرادي 

و كاغذ و قلمي را به سويش پرت مي كند. ”وصيت نامه ات را بنويس خاين توده اي! “ريزد:
تهمتن، روي زانوانش مي نشيند. لبخندي به زيبايي گل هاي بهاري بر لبش مي شكفد. ياد 

دل من كوهساري است. چه باران هاي تند بر آن بـاريـده.      ” مانده اي از ذهنش مي گذرد:  
الله ها بر آن دميده. خارها بر آن خليده. هزاران هزار خاطره آن را پوشانده. ظلم ها ديـده.       

تلخي ها چشـيـده... امـا         
روزي اين كوهسار، آتـش  
فشان مي شود و دردها و 
حرف ها و پـرسـش هـا      
چون سرب بيـرون مـي     

 4“جهند...
براي دقايقي، درد دست 
هاي شكنجه ديده اش را 
از ياد مي برد و آنـگـاه،       
واپسين ترانه هستي اش   

 را بر كاغذ مي آورد:
 
مادر عزيزم، يار و ” 

همسر عزيزم، خواهر 
 عزيزم!

به دنبـال زنـدگـي و        
سرنوشت و سرانجام خـود  
مي روم. همه شما بـراي     

من عزيز و مهربان بوديد اما... نتوانسته ام جبران كنم. اكنون كـه پـاك و          
شريف مي ميرم، دلم خندان است كه براي شما پسر، دوسـت، شـوهـر و          
برادري نجيب بودم. همين كافي است. دوستانم زندگي ما را ادامه مي دهند و 
رنگين مي سازند. همه را دوست دارم زيرا زندگي پـاك و نـجـيـبـانـه و              
شرافتمندانه را مي پرستيده ام. زن عزيزم... عمو تيغ تيغي تو راه را تـا بـه             
آخرطي كرد... پوري جان... زندگي را دوست بدار و آن را پاك و خوب ادامـه        
بده... انسان، نيروي همه معنويت ها را در خود احساس مي كند... اكنون شعر 
زندگي را مي خوانم كه... به همه ما لذت واقعي مي بخشد... خـواهـرم!...در               
اين لحظات، تمام عواطف حق شناسي ام نسبت به مادرم و تو و پوري جانـم  
در دل و ذهنم متجلي است و با ياد شما و همه خوبان، زندگي را به صـورت  

 5“ديگر ادامه مي دهم. بوسه هاي بيشمار براي همه ياران زندگي ام.
 

 واپسين روزهاي تهمتن 
اي عطر ريخته/ عطر گريخته/ دل، عطردان خالي و پر انتظار توست/ غم،    

 )س. كسرايي.(يادگار تو است
سايه هاي خشم و خطر سراپاي شهر را گشت مي زند. كودتا، فرهيـخـتـه     

 ترين و دليرترين فرزندان خلق را به زنجير كشيده است.
كركس ها در آسمان مي گردند و بوي خون دالوران توده اي سـرمسـت     
شان كرده است. كيوان اما از تكاپو نيفتاده و خانه اش پناهگاه ارتشيان تـوده   

از روزهاي خون و خـطـر    كيوانرفيق و همسر پوري سلطاني اي است.  
 مي گويد: 
تازه رفـتـه اسـت كـه          كيوانرا هم گرفته اند و همه نگرانند.   عباسي

مادرش نگران و آسيمه سر، خريد روزانه را رها مي كند و بـر مـي گـردد.          
در آغوشش كشيدم و گفتم: مـادر چـه شـده         ” رنگش شده است گچ ديوار:  

! من نگفتم از اين خانه آتش مي بارد؟ همسايه ها روي    پورياست؟ گفت:  
در    كيوانو  پوري). در آن روزها   2داده گان “( بام، سربازها را نشانم دادند. 

يك خانه پنهان در خيابان خانقاه مي زيستند. خانه اي كه در آن بـه جـز          
، سه رفيق نظامي محكوم به تيرباران نيز پنهـان شـده     كيوانخواهر و مادر 

اين ها را   مرتضا : ” مهدي اكتشافيو محقق ، مختارياند: سروان ها  
به بهانه اي بر بام مي رود:  پوريپيشين).   “( مثل تخم چشم خود مي پاييد...   

سربازها با سرنيزه روي بام مشترك...ما و همسايه راه مي روند ولي تـوجـه      ” 
همان جا). سپس باز مي گردد و از رفقاي “(شان بيشتر به خانه همسايه است.

، حزبي اش مي خواهد هرچه زودتر بگريزند. در كوچه كسي نيسـت. پـوري      
 را مي برد و سوار تاكسي مي كند و بـاز مـي گـردد.          محققو مختاري 
گفته بود كه آنها بـه خـانـه       پوريبه  مختاري هم رفته است.  اكتشافي
مي روند: بعدها شنيدم افسري كه هنوز شناسايي نشده بود سربازهـا    حاجي

را به خانه همسايه كشانده بود تا ما را از خطر پيگرد بـيـاگـاهـانـد.(پـوري،           
پيشين). سرانجام كودتاگران از راه مي رسند و پس از سه سـاعـت وارسـي،        

را چنانكه آمـد   كيوانمشتي روزنامه و سند حزبي از پستوي خانه مي يابند.  
(خـواهـر    فاطـمـه   . پوري و قزل قلعه آش والش مي كنند و مي برندش به

11ادامه در صفحه   
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زندان  (همسرسروان مختاري) و فرزند خردسالش را هم جداگانه بهاختركيوان) و 
به خاطر بچه اش بي تابي مي كرد و من بيـش از هـمـه        اختر” مي برند:  قصر 

و مهمان موقت مان مـعـرفـي كـرده        مرتضانگران او بودم. ما او را دختر خاله  
بوديم... تمام راه التماس كردم كه اختر را آزاد كنند...{در زندان] يكي از افسـران          

 سرهنگ امجـد كه شايد همان افسر ناشناخته{توده اي] بود چيزي در گوش     
 پوري،پيشين).“(آزاد شود... اخترزمزمه كرد و او رضايت داد كه 

از اين است كه سه رفيق حزبي را به هنگام، گـريـزنـده     پوري همه خرسندي
دستگير شـده     حاجيدر همان روز در خانه  محققو  مختارياست. غافل كه  

 اند!
روز بعد به فرمان مستقيم شاه، كيوان را همراه با گروه نخست افسران توده  55

و  وزيريانو  عطارد، سرگردها سيامك، مبشري، عزيزي اي: سرهنگ ها 
تيرباران مي كنند. زوزه گلوله ها امـا   افراخته و  شفا ،واعظ قايميسروان ها 

نتوانسته بود فريادهاي دالوران توده اي را خاموش كند و آذرخش شعارهاشان تـا  
مرگ بر شاه خاين، پاينده باد مـردم، زنـده بـاد        دوردست آسمان را شكافته بود:  

 !حزب توده ايران
 

 استوره كيوان
كيوان من! به مرگ تو گريم هزار بار/ گريم به مرگ تو/ زيرا بهار عـمـر تـو           
پژمرد و سوز مرگ/ توفان صفت به خاك سيه ريخت برگ تو/ داني چـه بـوده         
اي؟/ آن شاخه اي كه پنجه قهرش فروشكست/ آن خنده اي كه بـر لـب ايـن          

...سهمگين سكوت/ يك لـحـظـه، هـم چـو بـرق دمـيـد و فـرونشـسـت                        
 )33،آباننادرنادرپور(

مرتضا كيوان در سپاهان(اصفهان) زاده شد. پدر آزاده و مهربانش دكاندار بود و    
آزاده مردي دانشور و   -قزويني   حاج مال عباس علي كيوان  –پدر بزرگش 

از مشايخ بزرگ صوفيه بود. چندان كه نشست هاي وعظ او شنوندگاني به انبوهي 
شهروندان قزوين داشت و در دانش تصوف كتاب ها نوشته بود. وي اما سرانجـام   

 از صوفيه دل بركند و كتابي نيز در رد آنان نوشت. 
سالگي پدرش را از دست داد و شد نان آور خانواده: پـدرم رفـت      16دركيوان 

). با ايـن هـمـه،          2“( مرا در ميان...درد و رنج زندگي تنها و بي ياور گذاشت...      “ و
). پـس از پـايـان          6مدرسه را رها نكرد و تا آن جا كه توانست آن را پي گرفت( 

دبيرستان به وزارت راه پيوست آنگاه دوره كارشناسي راه سازي را پيمـود و بـه       
از سرماي سـخـت،      فاطمههمدان گسيل شد. در همين شهر بود كه خواهرش  

جايـگـاه    كيواندچار روماتيسم قلبي شد. چندي نگذشت كه پاكدامني و پشتكار  
سه سالگي به جانشينـي دفـتـر       -اداري اش را چنان بر كشيد كه در بيست و دو

 دست يافت.دكتر مصدق وزارتي وزير راه در دولت 
شيفته شعر و ادب پارسي بود و در شيوانگاري(ادبيات) نوين ايـران و        كيوان 

 جهان و به ويژه روسيه چيره دست بود و گاه نيز شعري مي سرود:
من عزت نفس را به مستي ندهم/ عقل و خردم، به دست پستي ندهم/ در بـاغ  

 .بسي   نشيه و مستي باشد/ من مستي اين، به نرخ هستي ندهم
چه مـي    “ بسيار پر خوانده بود و يك سوم درآمدش براي كتاب هزينه مي شد: 

 ).7“( شود كرد؟ من عاشق كتابم... هفته اي نيست كه كتابي نخـريـده بـاشـم...            
 20به ياري ذهن هوشيار و سخن سنج خود، بيـش و كـم، در            رفيق كيوان

سالگي به يكي از بزرگ ترين منتقدان كتاب آن سال ها فرا مي رويد و با بزرگان 
فرهنگ و ادب كشور نرد سخن مي ريزد. وي همچنين نخستين ويراستار كشور و 
منتقد پر كارو پيگير ادبيات ايران و جهان نيز هم بود. در آن سال ها كه عكاسـي   
حرفه اي هنوز در آغاز راه خود بود،عكس هاي هنرمندانه نيز مي گرفت كه ايـن  

كـيـوان   همه همراه با انبوهي از نوشته هاي وي در يورش كودتا از دست رفت. 
) بود و با بزرگاني همـچـون    1330(   انجمن ادبي شمع سوختههمچنين پايه گذار 

دكتر محـمـد جـعـفـر        ، شاملو  احمد، هوشنگ ابتهاج، نيما يوشيج
اين انجمـن را مـي       مهدي اخوان ثالث و سياوش كسرايي ، محجوب

بود و جهان نو و بانوگرداند. هم زمان، مدير داخلي و سپس سردبير رسانه هاي  
كـبـوتـر    با نشريه هاي مردمي آن سال ها همكاري پيگير داشت: دوهفته نامه  

، ماهنامه شـيـوه  ، به سوي آينده، هفته نامه سوگند، پيك صلح، صلح
تغيير نام داد) و... در     جهان نو و  راه نو (سپس به نامه راه، شهباز، مصلحت

اين زمره اند. وي اما انبوهي جستار ادبي، شعر، داستان، نقد كتاب و... را با اين نام 
مرتضا كيـوان، م.كـيـوان، كـيـوان، م.ك،              ها در رسانه هاي كشور نوشته بود:  

 آويـده ، م.فروردين، م.گرايش، آبنوس، دل پاك، سايه، بيزار، پگاه، سامان، مهتاب  

نوشته بود كه اين واپسيـن  ماهنامه شيوه و.... در آستانه كودتا، چهار نقد كتاب براي     
نيز همراه با دست نوشته هاي او به تاراج رفت. دغـدغـه اش بـراي          شيوهشماره 

نـوشـت      شاملـو ادبي رسانه ها چندان بود كه يكبار براي  -فراروياندن تراز علمي
آخوند بازي ادبي را كـنـار     ” بسيار كوشيده و اين رسانه بايد  كبوتر صلحبراي بهبود 

هنري باشد كه از مردم در آيد و به مـردم ارايـه     ” و در انديشه گسترش “.  بگذارد...   
 8“شود...
 

 اتحاديه نويسندگان مطبوعات ايران
سداي تيشه آمد/ گفت شيرين/ كنار ماهتابي ها به مهتاب/ سداي تيشه آمد/ ماه     

سداي گريه شيرين/ ميان باغ تنهايي هزاران اللـه   /  تابيد.../ سدا از تيشه فرهاد افتاد  
 ، براي كيوان).م.مشرف آزاد تهراني. (از باران فرو مي ريخت

پي ريزي اتحاديه روزنامه نگاران ايران هرگز بي پشتكار و پيگيري كـيـوان بـه      
سرانجام پايه گذاران اتحـاديـه، هـيـات         فرجام نمي رسيد. با تك و پوي او بود كه 

(جـانشـيـن)،      علي زرين قلم (مدير عامل)،  علي كسمايي:  مديره آن را برگزيدند
(خـزانـه دار)     جهانگير افخمـي    (منشيان)،   مرتضا كيوانو  مسعود برزين
 9(رايزن حقوقي)محمد علي شيرازي(بازرس)و ،فرهنگ ريمن

بيش و كم پنج سال پس از پي ريزي اين نهاد مردمي بود كه رفيق كيوان دبيـر  
وقت اتحاديه، اليحه نوين قانون مطبوعات كشور را بازدارنده آزادي رسـانـه هـاي      

)، از    1331(مهر    دكتر محمد مصدق ايران ارزيابي كرد و در يك نامه رسمي به
خـالف اصـل     ” اين مرد آزاده خواست كه در آن بازنگري شود. او اين اليحـه را       

دوازدهم قانون اساسي و اصل بيستم متمم آن و ماده نوزدهم اعالميه جهاني حقوق 
آزادي ها و حقوقي را كه قانون اساسي براي مردم ”خواند و نوشت دولت نبايد “ بشر

دبير اتحاديه با اشاره به قـانـون سـال      ...“.  شناخته است محدود سازد يا از بين ببرد
سـال  46امروز كـه    ” خورشيدي( بي نيازي رسانه ها به پروانه انتشار) نوشت:    1284

از... وضع قانون مزبور مي گذرد... بايد قوانيني وضع گردد كه متناسب با پيشـرفـت         
اين اليحه اما دريـافـت     ...“.  آزادي هاي اجتماعي بيشتر براي مردم باشد...  زمان و

همان پروانه پرسش برانگيز را هم در گرو موافقت يك شوراي هفت نفره دولـتـي     
پيش بيني كـرده بـود،     “  جرايم و مجازات هايي” گذاشته بود، براي روزنامه نگاران 

 انتقاد از ارتش و نشر باورهاي اقليت هاي ديني را درسايه گذاشته بود و....
 

 كيوان از نگاه بزرگان شعر و سخن 
بيچاره ندانست كه چون مي گريم/ گرييد و نه آگاه كه خون مي گـريـم/ چـون       
شب بگذشت و مستي آرام گرفت/ دانست كه من با چه جنون مي گريـم/ (نـيـمـا          

 يوشيج، براي كيوان)*.
روزگار خود بود. هر دو در اوج نبوغ و نـوآوري و     رحمان هاتفي مرتضا كيوان،

جواني سهيستند **، تراژدي مرگ هر دو نه هرگز از يادها گريخت و نه حتـا بـه       
آساني در باورها گنجيد. هر دو چنان مردمي و مهربان و فداكار بودند كه دوستان و  
دشمنان جهان بيني شان با شور و شيفتگي از آنان ياد مي كردند و مي كـنـنـد و        

يك تن براي من ده هزار تن است اگـر  : ” دمكريتوسسرانجام سخن ژرف بينانه 
بر منش شيواي اين هر دو راست مي آيد. كيوان به پاس شخصيتـي   “  بهترين باشد

از اينگونه تراز نو همواره كانون دوستي ها و مغز انديشمند گروهي از بهترين هـاي  
و اندك شماراني از اين دست صادق هدايت زمانه خود بود. از اين ديدرس تنها با 

سنجيدني است. اين او بود كه دگرانديشان حزبي وغيرحزبي را به هم مي پيوست و  
احمـد  دشواري هاشان را چاره جويي مي كرد وكتاب هاشان را به چاپ مي رساند.  

در سوگواره اي براي كيوان گفته بود كه نخستين روز آشنايي اش بـا او        شاملو 
سد سال بود هم ديگر را مي شناختيم... من از او بسيار چيزهـا     ” چنان بود كه گويي 

نتوانسـتـم دردش را       ... من هيچ وقت يك انسان نمونه بود”او براي من “. آموختم
فراموش كنم، هيچ وقت... هر دردي براي آدميزاد كهنه مي شود. مرگ مادر، مرگ     

12ادامه در صفحه   

 ادامه پرواز بر فراز آشيانه سيمرغ ...
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 ).10...“(پدر، ولي هيچ وقت غم او برايم كهنه نشده است
كيوان همه را به هم پيوند مي داد...     :“ دكتر محمد علي اسالمي ندوشن

مي پيوست. در خانه اي تهيدستانه مـي زيسـت      ...“  ادبيات نو و چپ، ما را به هم
مـي  “  هميشه خوش لباس، اتو كشيده و با كفش واكس زده” ولي در بيرون خانه 

گشت. بخشي از درآمدش براي رفقا هزينه مي شد و از اين رو همواره بـدهـكـار     
بود. يكي از همين روشن فكران! گروه ما به او پول با بهره سنگين وام مـي داد.      
دست و دل بازي اش با درآمدش نمي خواند. با چاالكي حساب ميز دوسـتـان را      

داشت به سوي آن نرفت. زمانـي آن را         تا زماني كه حزب برو بيا” مي پرداخت:  
 ).85-8،ص 5(“طالب شد كه در فشار تعقيب قرار گرفته بود.

: بيش و كم سد نامه و انبوهي عكس از كيوان داشـتـم كـه از         ايرج افشار
ترس ساواك همه را به چاه انداختم. نامه هايي آكنده از نكته ها و نقدهاي ادبي.  

بود. در مردانگـي   “  جواني فرهنگمند، مستعد و... سخن شناس و عاشق تازگي   ” او 
اش همين بس كه چند روزي پيش از بازداشتش به خانه ما آمده بود و بسته اي   
از عكس ها و نامه ها و يادداشت هاي مرا داده بود كه مبادا من هـم گـرفـتـار         

بعدها از دوستان ديگر شنيدم همين جوانمردي... را در حق آنها هم كـرده       “ شوم. 
 ).11...“(بود

سه ديدار به نـزديـكـي و         -از دو” : آشنايي ام با كيوان پس  احمد جزايري
صميميت... چندين ساله تبديل شد... مرا به ترجمه داستان هاي ماكسيم گوركي،       

برمي انگيخت. يك روز كه بـا او     “ و...   جان اشتاين بك يا سينكلر لوييس، درايزر 
قرار داشتم، نامه مادرم را مي خواندم و از گاليه هاي او كه چرا پاسخ نامه هايش 

كه مرتضا سر رسـيـد و     ...“  گويا قطره اشكي بر صورتم نشسته بود” را نمي دهم 
بهانه كـردم    ” پس از آگاهي ازموضوع پرسيد چرا براي مادرت نامه نمي نويسي؟ 

نمي دانم با چه تردستي... نشاني مادر مرا از پشت پـاكـت      كه فرصت نمي كنم...    
داد و      برداشت و در ديدار بعد ده پاكت تمبر شده با نشاني مادرم به دست مـن   

ما انسان هاي ويـژه  “ و افزود: ...“  گفت ديگر بهانه اي براي نوشتن نخواهي داشت
در سال هـاي  ...“.  بايد از هر لحاظ نمونه صميميت و محبت و رفتار خوش باشيم

، “ به خواهرش انگليسي تدريس كنم” كه بيكار بودم از من خواست  1332-1330
نشست هاي آموزش زبان در يكي از كافه قنادي ها برگزار مي شد و اگر خودش 

حـق  ” نمي توانست بماند، حساب ميزما را مي پرداخت و به زور هم كه شده بود   
به من مي داد. هميشه در اين انديشه ام كه آموزش انگليسي بهانه اي    “  تدريسي

بود كه مرا از بي پولي درآورد. در روز كودتا كه من در خانه يك دوست مشتـرك   
لورفته پنهان شده بودم، هرگونه خطري را به جان خريد و يك كت و دوچـرخـه   
برايم آورد كه در صورت نياز بتوانم آسان تر فرار كنم. در آن روزها پيراهن سفيـد   

بدين گـونـه   ...“  نشانه وابستگي به ضد كودتا بود” آستين كوتاه مي پوشيدم واين 
-98، ص.      5( “. از خطر در امان ماندم! ” توانستم فرار كنم و دست كم در آن روز 

96.( 
ن. : كيوان يكبار سر و ته يك نامه مرا زد و بـا امضـاي        نجف دريابندري

چاپ كرد. بعدها چند نوشته و ترجمه ديگر را هم با همـيـن    كبوتر صلح در بندر 
او در واقع اولين ويراستار ايران بود و خيلي از ” امضا در آن رسانه به چاپ سپردم.  

نوشته ها و ترجمه ها پيش از چاپ از نظرش مي گذشت و دسـتـكـاري     شعرها و
مي شد. گاه نوشته روي شيشه مغازه ها را... ويرايش مي كرد و ما از دستش مـي      

) توانايي شكوفا شده اش، كشف و پرورش استعداد ديگران بـود.     12...“( خنديديم
خود من يكي از آنها بودم. اين او بود كه دست من شهرستاني گمنام را گرفت و    
راهي را كه پس از او پيمودم پيش پايم گذاشت. كيوان مي توانست از آدم هـاي     

توده اي بود و توده اي هم مـرد.    ” سرد و كم عاطفه، دوستاني با احساس بسازد.  
برخي از آنها با گذشتـه  ...“  بيشتر دوستان كيوان توده اي بودند، از جمله خود من

ولي هيچ كس را نديدم كـه بـا     ” خود بد شده يا وانمود مي كنند كه بد شده اند، 
كه كسي نامي از او نمـي بـرد،      1333پس از مهر ...“  خاطره كيوان بد شده باشد

به دستم رسيد. مترجمش را كـه    چارلز ديكنز  اوليور توييست يك روز برگردان
از سنخ ما نبود مي شناختم. در صفحه نخست اين كتاب با حروف درشت چـاپ     

، از گستره دوستان كيوان شگفت زده شدم و بـه      “ به ياد مرتضا كيوان“شده بود:
وداع بـا اسـلـحـه         دليري آن مترجم آفرين گفتم. اين كيوان بود كه برگـردان     

 را از من گرفت و چاپ كرد.(پيشين) همينگوي
: كيوان حقي بزرگ به گردن نسل من دارد.(    دكتر محمد جعفر محجوب

)، بيش و كم همه قلم به دست ها پرورش يافته او هستند. قلم من نيز وامـدار    13
هـنـوز ايـن      ” كيوان است. سال ها از سهيستن (شهادت) او گذشته و وجدان من    

حافظ چه مـي  ” نخستين جستار جدي من نقدي است بر .“  مرگ را نپذيرفته است
كه با پافشاري كيوان نوشتم. او اين كتاب را به من داد كـه    دكتر هومن “ گويد

بخوانم و ببينم چگونه است؟ خواندم و چيزهايي در حاشيه اش نوشتم و دادم بـه  

كيوان. او گفت: بردار همين ها را بنويس! گفتم: تو كه مي داني من نويسنده نيسـتـم.       
چاپ كرد. بدين گونه شـدم      بانو پافشاري كرد كه بايد بنويسي و نوشتم و او آن را در

 نويسنده.(پيشين)
با مرگش زندگي را فتح كرد... و معلم زندگي من ”: كيوان شاهرخ مسكوب***

شد... در اين سال هاي دراز نه تنها مرگ او از ياد نرفته كه وجود ناموجودش پيوستـه     
). 9، ص5...“( در خويشتن من حضور داشته و گاه و بي گاه چراغي فراراهم نهاده است

چرا ياد او... كهنه نمي شود؟ و مثل سروي در روح من ايستاده است؟ چرا داغ او از        ” 
پس از نيـم سـاعـت      ” پوري درباره نخستين ديدارش با او گفته بود:  “  ؟...   ياد نمي رود

در آن سال هـا  ...“  گفت و گو به نظر رسيد سال ها است با هم دوست و آشنا بوده ايم
را نوشته بودم كه او از من گرفت و چند روزي بعد ويراسته آن را سرود انسان منظومه 

دكـتـر    همراه با پيشنهادهايش پس داد. همين كار را با يكي از نخستين ترجمه هاي 
را سراسر ويراست و بـراي چـاپ        بالزاك  پيامهم كرد. همچنين داستان   محجوب
 به بعد) 13، ص 5آماده كرد.(

 
 

 نقدها و بررسي هاي كيوان
اي شاعري كه شمع جواني ات شد خموش/ در زير آسمان غمين سپيده دم/ بـي        
شك نبود جان تو غافل ز سير كار/ روزي كه هشته اي به سبيل طلب قدم/ قلبي كـه    
بود منبع الهام و شعر و راز/ از جور خصم شد گل پوالد مامنش/ چشمي كه بود پـر زِ      

 ).احسان تبري(نگاهي زمانه سنج/ آويخت مرگ پرده تاري زِ روزنش...
رفيق كيوان چنان نكته سنج و ژرف كاو و نمونه وار بود كه بسياري از دانشوران آن 
روز ايران كه اين انسان فرهيخته و تراز نو را از نزديك نمي شناختند او را شيوانگـاري  
سالخورده مي پنداشتند. او به ياري زيبايي شناختي رئاليستي و روش آزاده وار و مـردم   
باورانه خود، هرگونه رويكرد شيوانگاشتي را به ارزيابي و رمزگشايي مي نشست و آماج 

مـي دانسـت.     “  همدردي مـعـنـوي   ” نقدهاي استه تيستي و منشمند خود را، كاربست 
هنگامي كه در آهنگ شيوه نمايي ادبي براي نوكاوان داستان نويسي ايران بـود بـه       

آدم از دسـت      ” بررسي اسلوبي و سيستميك رمان هاي نام آوران جهان مي نشست:  
غوغايي از ...“  آرام و بي هيجان مي نويسد  آرام نمي گيرد... نرم و   گوركي  نوشته هاي

ساده نويسي و به گفته پوري جان(همسرش) خداي ابزرواسيون (نـگـرش و ديـد و             
 بالـزاك هيچ چيز توصيف ناپذير وجود ندارد. همچون   گوركي بررسي...) است. براي     

پيشين). در واگويه حالت هـاي    ...“( هيچ چيز از زير دست و چشم گوركي در نمي رود” 
بـه     220، ص   5...“( صحنه هاي داستان خود هيچ چيز را فراموش نمي كند” مردم و 

مي پردازد ومي گويد كه نويسنـده   گوركي  آرتامانف هاي بعد). كيوان سپس به رمان  
در پس زمينه زندگي يك خانواده، از پدربزرگ تا نوه ها، پيدايش و فرارفت بورژووازي 
روسيه را به پرهيب كشيده و توصيف آدم هاي داستان او باور نكردني اسـت. بـديـن       

تـراژدي  ،   اشتـيـن بـك     خوشه هاي خشم ، گوركيگونه، گرداندن داستان هاي 
و... را بـه دوسـتـانـش             آلبرمالتزو  سينكلر لوييسو كارهاي  درايزرآمريكايي 

دلـم مـي     ” مي نويسد:  فريدون رهنما پيشنهاد مي كند. رفيق كيوان در نامه اي به  
خواهد باالي بلندترين كوه ها بروم و به فضا، به آسمان و به افق سركوفت بزنم كه با 
همه بزرگي، فناوري و دوري، نصف بزرگي و وسعت عشق من نيستيد حقيرها!... قـرن   
ما بهترين آموزگار ما است و... شعارچنين است: ... واژگوني بساط پوسيده امـروزي و          

مـي نـويسـد      احمد شاملو   پيشين). آنگاه با اشاره به   “.( برقراري دمكراسي توده اي
چـاپ شـده بـود دادم          مجله ادبيات شوروي   را كه در  فرماليسم دشمن هنرجستار 

 آراگـون    چاپ كند. در روزگار جبهه متحد خلق، شـعـر      آهنگ صبح برگرداند و در
(شاعر انقالبي و سهيستاي مجار) شـراره      الكساندر پتوفي  آموزنده است. شعرهاي 

هميشه حرف دلش را بي هيچ ترس بر زبان مي آورد:  پتوفياي است كه مي سوزاند. 
از مـازنـدران آمـده و         نيما او در همين نامه مي افزايد كه“.  چه خوشبختي توانايي! ” 
شعري براي قلب خود سـروده   كسرايي...“.  قطعنامه جبهه واحد را امضا كرده است” 

است. برادر شاعر مي گفت در اين شعر سخني از مردم نيست! در شگفتم كه چگـونـه     
، “ چه به مردم و چه به معـشـوقـش   ” مي شود اين شعر از مردم جدا باشد؟ عشق شاعر 

 اگر گوهر هنر در آن باشد گيرا است. هنر، بركنار از مردم نمي تواند پديد آيد.
مي پردازد و مي نويسد: اورسن ولز   مكبث و بيگانه كيوان همچنين به فيلم هاي

درباره زيرنويس فيلم ها با دوستم “:  چه سودي دارد؟ خود شهاب را بايد ديد، تعريفش” 
گفت و گو خواهم كرد، شايد بتوان براي بهبود مجله عالم هنر سردبير دكتر كوشان 

ژان پل سارتـر  نريشن هاي فيلم كاري كرد. از پاريس و ژنو درباره جستارهاي تازه  
برايم نوشته اند. اين آقا از سايه رسانه هايي كه كمونيست ها را خشمانده ثروتي به هم 

از اين مرد مـحـتـرم نـه       من ديگر ” زده و حاال گويا در انديشه دلجويي بر آمده است: 
 همان جا).“(چيزي مي خوانم و نه كاري {با او} دارم...

13ادامه در صفحه   
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با تقديم احـتـرامـات      شعر  سياوش مي نويسد كه شاملونيز در نامه اي به 
آن را پسنديده اند. جرقه ها شروع شده  ” اش را براي كارگران خوانده و آنها فائقه 

اند. اميد ما روشن مي شود. به دنبال راهي مي رويم كه كارگران بپسندند... مردم،      
هنر اصيل مي خواهند و هنرمندان از آنها نيرو. اين داد و ستد است كه هنر را بـه   

بـه  سايه   همچنين در نامه اي براي ...“.  شكل شايسته زمان خود خواهد رساند
هنرمند مي تواند معشوقش را بـا  ” او مي پردازد و مي گويد:   پايان براي آغاز شعر

همه مردم دوست بدارد. كافي است شاعر، رضوي دردها و رنج هاي بشر باشد و    
فدا كردن يـكـي       نيز سخن بگويد.  -معشوقه خود -در اين ميانه، با يكي از مردم

دردها، خشم ”نادرست است. مردم شاعري مي خواهند كه پردازنده “ براي ديگري
خود بـه     32دي  27رفيق كيوان در نامه ...“.  ها، اميدها و شادي هاي آنان باشد

{ پيش از واپسـيـن    اين توقيف و تبعيد و زندان” مي نويسد:  سياوش كسرايي 
را از خودم بيرون آورد... آموختم كه... بيهوده گذراندن ها را بايد با دستگيري اش] 

كاركردن و آموختن جبران كرد... وطن ما نه تهران است و نه بابلسر. هم اين دو       
 (پيشين).“شهر است هم خارك، هم فلك االفالك و هم ساير زندان ها...

به   دختر رعيتبه بعد) از   157، ص 8(   مصطفا فرزانهنيز در يادداشتي براي 
ياد مي كنـد و مـي       استاد ابوتراب جلي از  ابراهيمو سروده طنزآميز  آذين

ادوارد جـي       شب هـزار چشـم دارد        ، فيلم سياوشو  سايه نويسد كه با
موزيك و چند ميزن سن عالي چيزي ندارد. اما  جزبه ”را ديده و فيلم رابينسون 
 ...“.به راستي تماشايي است{رابينسون } بازي اين مرد

گريخته كيوان به سينماي آن روز ايران و جهان  -وانگري به اشاره هاي جسته
نشانگر چيرگي او بر رسانه سينما نيز هست. در آن سال ها كـه انـدك شـمـار          

 –، بازنمايي داستان فيلم ها را طغرل افشارمنتقدان سينمايي همچون زنده ياد 
با نقد و سنجش آن يكي مي گرفتند(!) بي گمان رفيق ارجمند مـا         –بيش و كم 

كيوان نخستين منتقد كارآزموده سينما نيز بوده و اين خود بر تـابـنـده مـنـش          
سنجشگر و چند سويه او است. وي با بيشتر ناشران و كتب فروشان تهران آشـنـا    
بود و از همين رهگذر، ده ها كتاب ارزشمند را به چاپ رساند. اين او بود كه زمينه 

؟ از زبان فرانسه شد. نيـز بـا رايـزنـي و            چه مي دانمساز ترجمه و نشر گروهه 
را بـه    صادق هدايت چاپ آفرينه هاي  انتشارات اميركبير پيگيري وي بود كه

ميركبـيـر  مدير وقت ا عبدالرحيم جعفريگونه اي آبرومندانه به گردن گرفت.  
و امـيـركـبـيـر        (كه بنياد مستضعفان آن را باال كشيد) گفته بود كه ميـانـجـي        

) در ميان نوشته هاي پراكنده كيوان همچنين  14پديدآورندگان كتاب، كيوان بود.(  
به نقدهاي او بر آفرينه هاي بزرگان فرهنگ و ادب كشور و پاسخ هاي آنان بـر    
مي خورم كه اين همه نمودار تيزنگري و ارزش سخن سنجي هاي استه تيستـي 

(زيبايي شناسانه) و جامعه انگارانه او است: محمد علي جمال زاده، م. فرزانه، دكتر     
نصراهللا فلسفي، فريدون رهنما، دكتر مهدي حميدي شيرازي، حسينقلي مستعان، 

نـامـه   احمد شاملو، سياوش كسرايي، علي كسمايي و... از آن زمره اند. دريغ كـه     
حتا گنجايش فهرست كردن تيترهاي شماري از اين همه را نيز نـدارد. در     مردم 

نوشته فرهنگي و اجتماعـي بـرمـي       34نقد ادبي و  32اين نوشته ها به بيش از 
خوريم كه بيش از ده جستار آن درباره زنان و دست كم چهار نوشته آن ديباچه و 

(گرديده دكتر محـجـوب)،     جان اشتين بك   مرواريدزيست نامه بر كتاب هاي 
شـاعـر   سـيـاه مشـق        و    غبار همداني ورضوان همداني ديوان هاي شعر 

) است. نيز از او انبوهي نامه به هـمـسـرش        سايه( هوشنگ ابتهاج فرهيخته 
و بزرگان شعر و ادب آن روز ايران در دست اسـت كـه       پوري سلطاني رفيق 

يكايك آنها آكنده از مردم باوري، سوسياليسم، دمكراسي و بهترين آرمان هـاي    
 انساني است. 

 
 كيوان ازنگاه همسرش پوري سلطاني 

كيوان من! به مرگ تو گريم هزار بار/ گريم به مرگ تو/ زيرا بهار عـمـر تـو           
پژمرد و سوز مرگ/ توفان صفت به خاك سيه ريخت برگ تو.../ قرباني سـتـوده        

، نادرنـادرپـور  .../ ( اين نسل سركشي/ كز مرگ جان نبردي و مردي به كـارزار 
 ).33آبان 

در يك خانه مخفي آغاز كرد. خانه   كيوانزندگي نوينش را با  سلطانيرفيق 
اي كه به جز سه ارتشي گريخته از حكم غيابي مرگ، برگزار كننده گاه و بيـگـاه   

و    سـبـزواري  ومبشري  وسيامك نشست هايي بود كه در آن سرهنگ ها 
مرتضا يك دقيقه بـيـكـار      ” مي آمدند و مي رفتند:  بهزادي و  وكيلي سرگردها
تش را بـراي      اوقاتير به بعد، فقط سري به اداره مي زد و تقريبا تمام  30نبود. از 

به نهضت زنان معتقد بود و شايد به هميـن  ). ”... 73، ص 5...“( حزب كار مي كرد

دليل مدت ها سردبيري مجله بانو را داشت... مرا تشويق مي كرد مقـاالت خـانـم         
فاطمه سياح را جمع آوري كنم... شديدا فعال بود و من به او غبطـه مـي خـوردم.           
روزي به مرتضا گفتم چرا من نبايد مثل سابق كار كنم؟ گفت در اين باره با حـزب    

كاري كه مي كني خود بسـيـار ارزشـمـنـد        ” صحبت خواهم كرد و دلداريم داد كه 
من پوري را خيلي بيشتر از يك همسر، به ” در يادداشتي نوشته بود:   كيوان“  است...

چشم يك رفيق واالي خودم نگاه مي كنم... پيش... هيچ كس اين قدر فروتن... و            
...“. من پوري را جوهر عشق خود مي بيـنـم  .  پر آزرم نبوده ام كه پيش پوري هستم

عارفانه احترام مـي   -اين جوهر هستي -اوهمه مردم را دوست مي داشت. به انسان 
نديشه هاي گوناگون به او اعتماد و اعتـقـادي عـجـيـب        ا” دوستانش با “  گذاشت... 
 با دوستان كارگر و اديبش بيش از ديگران اخت بود.(پيشين)...“ داشتند
، سخن از انبوه پرندگاني است كه ستيغ ها و گريوه هـاي    عطارمنطق الطير در 

توفاني و سخت گذر را در مي نوردند و سرانجام بر فراز چكاد برف پوش و گـيـج       
سيمـرغ  ، هنگام كه پرده از آينه رازناك البرز كوه بر مي گيرند به جاي قافكننده 

افسانه اي خود را و تنها خود بالنده و فرازپوشان را در مي نگرند. رفيق ژرف بين ما  
اما سيمرغي بود كه فرهيخته ترين هاي روزگار او بربلند آشـيـانـه     كيوان مهندس

شورانگيز و شگرف وي هرچه درنگريستند جز او و شخصيت شيوا و شگفت وار او     
 نديدند. 

سخن از بودن و نبودن يا وسوسه اين هر دو نيز هم نيست كه طـرحـي نـو در        
بايد از رود گذشت/ بايد از رود      :  پرواز بر فراز آشيانه سيمرغافكندن است و 

 اگر چند گل آلود گذشت
 

------------------------------------- 
) در سراسر اين جستار، نامه ها، نوشته ها و گفتارها براي يكدستي متن و تـا       1

ويرايش شـده انـد.       –در عين وفاداري به درون مايه ها  -آنجا كه بايسته مي نمود
واگويه هاي هم سنگ با شيوه نوشت اين يادنامه اما در ميان گيومه آمده اند. در اين 
جستار همچنين، واژه هاي فارسي مانند: سد(صد)، شست(شصت)، سدا(صدا)، تبـري   

 نوشته شده اند. -و نه تازي –(طبري) و... با الفباي فارسي 
، 1358) پوري سلطاني، ماهنامه دنيا، ارگان حزب توده ايران، شماره سوم، آبان  2
 79تا  61ص 

خورشيدي، از پايه گذاران دانش كتابداري و    1310، زاده پوراندخت سلطاني
داده رساني ايران و برنده جايزه گسترش دانش از انجمن كتابداري واطالع رسـانـي   
ايران است. پس از شهادت كيوان، يك چند به آن سوي مرزها رفت و در بازگشـت،   
مركز كتابداري كشور را پي ريخت و خود نيز عضو هيات علمي آن شد. سپس بـه     
عضويت گروه علمي دانشگاه تهران درآمد و نيز بر كرسي استادي گروه كتـابـداري   

 كتابخانه ملي ايران نشست .
) بندهايي كه نام دالوران توده اي در آنها آمده، در همه نسخه هاي شعـرهـاي    3

 شاملو سانسور شده و از نسخه دست نويس شاملو نزد پوري سلطاني گرفته شده اند.
 كيوان به پوري  1333فروردين  23) از نامه 4
، ص   1382دوم    چاپ) كتاب مرتضا كيوان، شاهرخ مسكوب، نشر كتاب نادر،  5
 به بعد  53

 1332دي 18) م. كيوان، جستار حساب زندگي، تهران6
 1332دي 20) م. كيوان، يادداشت 7
 به بعد 235، ص 1991) كتاب بن بست، م. فرزانه، چاپ سرشار پاريس 8
 1326اسفند  20) روزنامه ستاره، 9

*اين رباعي در دفترهاي شعر نيما نيامده و از نسخه دست نويـس نـيـمـا نـزد           
 سياوش كسرايي آمده است 

 **شهادت، معرب واژه پهلوي سهيستن و سهيستا (شهيد) است 
و نيز در كتاب مرتضا كيوان در مقام دوستي *** شاهرخ مسكوب در يادداشت در

در همين كتاب كوشيده است به شيوه ي فكت گزيني( خـواسـت      ياد كيوان بخش 
پرسش ناك خود از تصوير كيوان در دادگاه نظامي، چـنـيـن      ”  تحليل ”  انديشي) و 

وانمايد كه گويا كيوان پس از دستگيري، از حزب خود كه تا به آن اندازه شيفته اش 
بود دل سرد شده است! غافل كه واپسين شعار رفيق كيوان در برابر جوخه ي آتـش   

 بود.” زنده باد حزب توده ي ايران ” 
 606) مجموعه اشعار شاملو،چاپ اول، آلمان غربي، ص 10
 1371) ماهنامه آينده، سال 11
بـه   46، ص 1376) گفت و گوي ناصر حريري با ن. دريابندري، چاپ كارنامه 12

 بعد.
 1375، بهار 2، ش 14) ايران نامه، سال 13
 1377) ماهنامه بخارا، بهمن و اسفند 14
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تحريم هاي اقتصادي به 
 زيان چه كساني است؟ 

ما شنيده ايم كه [در عـراق، بـر اثـر           ” مجري برنامه مي پرسد:  
انـد،     ها] بيش از نيم ميليون كودك جان خود را از دست داده  تحريم

يعني بيش از تعداد كودكاني كه در هيروشيما مردند؛ آيا اين اقـدام    
 “  ارزش چنين هزينه اي را داشت ؟

)1990(  1368، وزير خارجه آمريكا در سال هاي“ مادلين آلبرايت” 
ما مـعـتـقـديـم كـه ارزش آن را               ”  دهد:   ، با صراحت پاسخ مي

 )].1996ماه مه 12(1375ماه  ارديبهشت23، ”دقيقه  60”[برنامه  “داشت
 “اتحاديه اروپا”به دنبال اعالم و به كارگيريِ سياست تحريم نفتي ايران از سوي 

در بهمن ماه سال گذشته، بار ديگر و در ادامه عدم توافق بين ايران و اتحاديه اروپا 
مـهـرمـاه،    24هاي مورد اختالف، اتحاديه اروپا در جلسه خـود در         در مورد مسئله

 25شركت ملي نـفـت ايـران و          هاي بيشتري را برضد ايران آغاز كرد كه  تحريم
شركت وابسته به آن، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پـااليـش و پـخـش           

 گيرد. را دربر مي هاي نفتي ايران فراورده
، با قبول تـاثـيـر ايـن       ” در همين باره،  وزير امور خارجه انگلستان، ويليام هيگ 

ها بر زندگي مردم، بدون پرداختن به پيامدهاي فالكت بار آن در زمان حـال   تحريم
ها را در نهايت به سود مردم ايران مي داند، و مـي     و در دراز مدت در آينده، تحريم

 گويد:
ها بر اقتصاد ايران تاثير گذاشتـه   تر گفتم من از اينكه تحريم همان طور كه پيش” 

كنم. ولي هدف نخستين ما براي فشار آوردن بر حكومت ايـران ضـربـه        را رد نمي
 .گـذارد    زدن به مردم عادي نيست. واضح است كه بر زندگي مردم عادي تاثير مي 

ترين چـيـز بـراي       همان مردم ايران نيز هست. بد    اي به نفع اما حل مناقشه هسته
اي را ادامه دهد. چرا كـه ايـن        شان برنامه هسته مردم ايران اين است كه حكومت

اي در      شود يا به گسـتـرش تسـلـيـحـات هسـتـه             موضوع يا به جنگ ختم مي
 ).1391مهرماه 24، ”راديو فردا“مصاحبه با “(خاورميانه

مهرماه، و در نشـسـت        28، در روز “ اتحاديه اروپا” ها،  به رغم آغاز اين تحريم 
 هاي بيشتر تهديد كرد.  سران خود، بار ديگر ايران را به تحريم

به دنبال تصميم هاي اخير اتحاديه اروپا، دايره  تحريم هاي اقتـصـادي ايـاالت      
متحده و كشورهاي اروپايي به دور كشورمان هرچه تنگ تر شده است، كه نتيـجـه   
آن افزايش نابساماني هاي بيشتر اقتصادي، تورم در قيمت كاالهـاي ضـروري، و       
تالطم بي سابقه در بازار سكه و ارز بوده است. قيمت ارزهاي معتبر خـارجـي بـه         

برابر رسيده است، قيمت ارزاق عمومي نجومي شده اند و بـيـمـاران     4تا  3بيش از 
رو شـده انـد      اي روبه هاي جدي نيز در دست يابي به داروهاي ضرور خود با مشكل

شان را در معرض خطر قرار داده است. كشورهاي اروپـايـي و ايـاالت          كه زندگي
اند كه، با افزايش تحريم هاي اقتصادي مي توانند رژيم واليت فقيـه   متحده  مدعي

خود وادار كنند، و در نتيجه اميدوارند كه ”  سياست هاي اتمي ” را به تجديد نظر در 
در ايران را فراهم آورند. و البته سـران   “  تغييرهاي سياسي” از طريق آن زمينه هاي 

فريبي و به رغم وخيم تـر شـدن جـدي         رژيم واليت فقيه با دروغ پردازي و عوام
شرايط اقتصادي براي زحمتكشان، تحريم ها را بي اثر مي خوانند و هـمـچـنـان         

برند، و تالش مي ورزنـد تـا بـر           به سر مي“  خوبي” اند كه مردم در شرايط  مدعي
نابساماني اقتصادي حاكم بر كشورسرپوش بگذارند. محمود احمدي نـژاد، رئـيـس       

قـدر   جمهوري دولت كودتا، چندي پيش مدعي شد كه، ذخيره هاي ارزي كشور آن
وسيع است كه اگر تحريم ها سال ها هم ادامه پيدا كند، ايران تحمل آن را خواهـد  

 داشت[!]
با نيم نگاهي به خبرهاي منتشر شده در مطبوعات مجاز كشور، بـي اعـتـبـاري       

شود.  صدمه هاي نـاشـي     هاي احمدي نژاد و سران رژيم به روشني آشكار مي گفته
هاي اقتصاد و توليد، به توقف تولـيـد در بـرخـي          از به كارگيري تحريم در عرصه

صنايع، و پائين آمدن محسوس سطح توليد در ديگر واحدهاي توليدي منجرگرديده 
است. كمبود مواد اوليه، ماشين آالت صنعتي، و لوازم يدكي، تعطيلي برخي شركـت   

اند. ميليـون    هاي توليدي، از جمله در عرصه توليد برق، را به طورعملي موجب شده

ها كارگر يا شغل خود را به دليل تعطيلي واحد هاي توليدي از دسـت  
ها حقوق نگرفته اند.  به عنوان مثال، مي تـوان    داده اند و يا اينكه ماه
ماه روي شبكه اينترنت  فروردين  30يي كه روز به نمونه فيلم ويدئوئي

قرار گرفت اشاره كرد. در اين فيلم ويدئويي كه در جريان سفر استاني  
هيئت دولت كودتا به استان هرمزگان برداشته شده بود، بـه وضـوح     
ديده مي شود كه پيرمرد كارگري خود را به خودروي محمود احمدي 
نژاد و هيات همراه او در بندر عباس مي رساند، و فريـاد مـي زنـد:        

 “احمدي نژاد من گرسنه ام، گرسنه ام، حقوق نگرفته ام.”
به راستي سياست تحريم ها به سود چه كساني تمام مـي شـود؟       
نگاهي به تاثير اين تحريم ها در چند مدت اخير به خوبي نشان مـي    
دهد كه باالترين صدمه ها در حال حاضر به مردم عادي و زحمتكش 
كشور وارد شده است، صدمه هايي كه در آينده به طور يقين بعدهاي 

 وسيع تر و هولناك تري به خود خواهد گرفت . 
، در رابطه با كشور همسايه مان، 1382تا  1371تجربه سال هاي  

روائي صدام حسين، حاكي از آن است كه تحريم  عراق، در دوره حكم
هاي اقتصادي در خالل بيش از يك دهه نه تنها قشرهاي وسيعي از 
مردم عادي كشور عراق را به فقر سياه كشاند، بلكه در نـهـايـت بـه       

هاي ديرپا و غير مرسوم، از    ويراني اقتصادي كشور و ايجاد ناهنجاري
فرهنگي، انجاميد. آغاز تحريم هاي سيسـتـمـاتـيـك        -نظر اجتماعي

برضد يك كشور، در عمل جنگ تمام عياري است كه نه بـا رژيـم       
 حاكم بلكه برضد مردم و زحمتكشان آن كشور صورت مي گيرد.

آنچه كه  تجربه عراق نشان مي دهد آن است كه حمله به عـراق    
، اشغال و كنترل آن، سر آغازِ جنگ اياالت متحده بـا  1381در اسفند 

مردم عراق نبود، بلكه اين جنگ سال ها پيش از آن و بـا شـروع           
تحريم ها از سوي اياالت متحده و متحدانش بر ضد مردم عراق آغاز 
شده بود، جنگي بر ضد مردان، زنان، و كودكان عراقي؛ جنگي كه در   
وهله اول به آسيب پذيرترين قشرهاي يك جامعه، به زحمتـكـشـان،    
سالمندان، كودكان و معلوالن، صدمه زد. جنگي كه با آغاز خـود، و       

هاي عظيمي را به صورتـي خشـن و        سال ها پس از پايانش، فاجعه
دردآور در حيات اجتماعي و فرهنگي عراق موجب شد و اثرهاي خـود  

هايي كه همچنان و با شدت تمام با زنـدگـي      را باقي گذاشت، فاجعه
 اند.  مردم اين كشور عجين شده

شايد نزديك به يك دهه پس از حمله و اشغال نظامي عراق ديگـر  
سخني از تحريم ها در رابطه با اين كشور درميان نباشد، و شايد ديگر 

رد را شـاهـد         هاي توپ هاي هوايي و شليك گلوله بمباران هاي دوربـ
نباشيم، و شايد به ندرت يك تانك آمريكايي را در خيابان هاي بغداد 
ببينيم، و يا در حال حاضر، سربازان آمريكايي كمتري در معرض ديـد  
مردم باشند، سربازاني كه در زمان اشغال عراق، با خشن ترين، غـيـر   
انساني ترين، و وحشيانه ترين شيوه ها، عالوه بر به دست گـرفـتـن      
كامل مهارِ سياسي و اقتصادي كشور، وقيحانه ترين اهانت ها را بـه    

 مردم عراق روا داشتند.  
شايد براي بسياري در خارج از مرز هاي عراق واقعـيـت اثـرهـاي       

جا مانده از يك دهه تحريم ها و پس از آن جنگ و اشغـال   مخربِ به
هاي انساني، اجتماعي، و اقتصاديِ  اين كشور بر زندگي مردم، و فاجعه

هايي كـه اشـاره بـه         ها، چندان ملموس نباشند، فاجعه بر آمده از آن
هايي را كه زخم ها و    ها مي تواند عمق مصيبت بخش كوچكي از آن

سياسي عراق  -نشانه هايِ آن نسل ها بعد از نسل بر حيات اجتماعي
 نقش و حك كرده است، بسيار نمايان تر سازد.

)، در  2007(ژوييه  1386، تيرماه “ اينترناشنال هرالد تريبون” روزنامه 
تـريـن      يـكـي از بـزرگ       ”  باره شرايط انساني مردم عراق نوشت:    

هاي انساني، و به سرعت در حال گسترش، در عـراق جـريـان       فاجعه
ميليـون نـفـر،       4ترين كشورها است. بيش از  دارد كه در زمره كوچك

يك نفر از هر هفت نفرعراقي، از خانه هاي خود گريخته اند، كه ايـن  
گريز وسيع ترين جابه جايي مردم در چند دهه اخير در خاور مـيـانـه      
بوده است. ادامه خشونت ها نه تنها سبب مرگ بسـيـاري از غـيـر          

 14ادامه  در صفحه 
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نظامي ها شده است( قريب يك صد كشته در هرروز)، بلكه همچنيـن    
سبب كُنديِ نقل و انتقال ها و محدويت نيروهاي كمـك رسـان، از       
جمله مددكاران، شده است كه اين امر نيز دستـرسـي بـه خـدمـات          
عمومي را محدودتر ساخته است، و اين به مفهوم وخيـم تـر شـدن        

 8ها به اين معناست كه قريب  شرايط زندگي مردم است ... تمامي اين   
ميليون عراقي در حال حاضر به كمك هاي انساني و امنيت نيازمندند؛ 

ميليون نفر از آنان به كشورهاي همجوار پـنـاهـنـده      2از جمله بيش از 
اند، و اكثريت آنـان   ميليون نفر نيز در داخل كشور آواره 2/2شده اند و 

 “نيز زنان و كودكان اند.
پيش از اشغال نيز روند طوالني تحريم ها آسيب هاي انسـانـي و       
اجتماعي جبران ناپذيري را به مردم عراق تحميل كرد كه براي جبران 
بخش بزرگي ازاين آسيب ها، در بهترين شرايط، به ده ها سال برنامـه  

 ريزي دقيق، سرمايه گذاري هاي وسيع، و كار سخت نياز است.
هـاي عـراق و شـرايـط            در گزارشي با اشاره به تحول“  يونيسف” 

 15به دليل ده ها سال جنگ و تـحـريـم...             ”...  نويسد:   كودكان مي
اند، كه از آن جمله  ميليون كودك عراقي با چندين مسئله جدي مواجه

 اند:  
هزار نوزاد پيش از رسيدن به يك سالگـي مـي      35هر ساله حدود 

 ميرند؛
 سال دچار سوء تغذيه اند؛   5ميليون كودك زير  5/1بيش از   

هزار كودك از تحصيالت ابتدايي محرومند و صدهـا   700نزديك به 
 هزار نفر پيش از پايان تحصيالت وادار به ترك تحصيل مي شوند؛

ميليون نـفـر    5/3ميليون كودك دسترسي به آب سالم ندارند و  5/2
 ديگر به سيستم فاضالب  دسترسي ندارند؛  

[گـزارش      سال كار مي كنند 14تا  5هزار نفر بين سنين  800قريب 
 )].2011مه  ماه 9(1390ارديبهشت 19يونيسف،

مـاه مـه     25( 1379ماه  خرداد 5، “ بي بي سي” نيز، بنا به گزارشي از 
(1368تـا     1363)، ميزان مرگ نوزادان در عراق بين سال هاي2000
نوزاد در هر هزار تولد بود كه پس از بـه       47) برابر با  1989تا  1984

 1999( 1378تا  1373اجرا در آمدن تحريم ها، اين رقم بين سال هاي
كودك  در بخش جنوبي عراق بود و در شمـال   108) برابر با  1999تا 

 كودك بالغ مي شد. 131كشوراين رقم بر
) 2003(  1382همچنين بنا به گزارش ديگري از يونيسف، در سـال   

درصد از كودكان عراقي ، به دليل شرايط اقتصادي وخيم،  20بيش از 
مهاجرت هاي عمومي و اجباري از تحصيل باز مانده اند، كه به دنبـال  

اي در تعداد كودكان كارگر ديده شده اسـت، و       آن افزايش بي سابقه
كـارگـر   “  هـيـچ  ” ) در عمل    1980( 1359اين در حالي بود كه در سال

خردسالي در عراق وجود نداشت. بنا به همين گزارش، ميـزان درآمـد      
دالر در    450)، بـه       1989(1368دالر در سال 3510سرانه در عراق از 

) كاهش يافت، كه دليل آن اُفت سريع ارزش ديـنـار    1996( 1375سال
عراق بود. اين كاهش دينار در واقع از كاهش شديد قدرت خريد مردم  

عراق در زمـره مـعـدود      ” حكايت مي كرد. گزارش در ادامه مي گويد:   
كشورهاي خاورميانه بود كه بر تحصيل زنان سرمايه گذاري كرده بود، 

گـري، عـده        تر شدن شرايط اقتصادي و با افزايش نظامي اما با وخيم
زيادي از زنان خانه نشين شدند، و در نتيجه، رونـدي افـزايشـي در          

 “كاهش موقعيت هاي شغلي براي زنان آغاز گشت.
پس از به كارگيري نوع هاي متفاوتي از تحريم، از نوع گسترده تـا    

در طول بيش از يك دهه، و بمباران هاي اياالت متحده و  “ هوشمند” 
انگلستان و متحدان ناتويي آن ها، شرايط زندگي مردم هرچه وخيم تر 

هاي آن عالوه برتخريب محل زندگـي و كـار مـردم،           شد، و صدمه
هاي دراز مدت اجتماعي و انساني  را نيز به همراه داشت. مـردم    فاجعه

ها درگيرند، و به طور يقين تـا سـال هـاي           عراق هنوز با اين فاجعه
 متمادي با پيامدهاي آن دست به گريبان خواهند بود.

 19تـا       16آذرماه (   28تا  25)، بين روزهاي 1998(    1377در سال
آغاز شد كه بنـا بـه گـزارش        “  روباه صحرا” دسامبر)، عملياتي به نام  

)، انگلستـان بـا      2000(نوامبر   1379ماه  روزنامه گاردين، از آغاز اين عمليات تا آبان
هاي جنوبي و شمالي عراق را بمباران كـرده بـود، در          تُن بمب، منطقه 84بيش از 

حالي كه در شش سال پيش از آن، در جريان پايان دادن به اشغال كويت از سـوي    
 850تُن بود. اياالت متحده نيز در همين مدت با بيش از   5/2عراق، اين رقم برابر با 

نـوامـبـر       11[    1379مـاه     آبان 21ها را بمباران كرد( گاردين،   تن بمب اين منطقه
] ). طبق گزارش رسانه هاي جهان، مواد راديو آكتيو به كارگرفـتـه شـده در           2000

ها، آلودگي هاي جدي و ديرپاي محيط زيستي را باعـث   ساختمان برخي از اين بمب
شده اند. آلودگي محيط زيست در پس اين بمباران ها، فاجعه انساني ديگري را پديد  
آورد كه از نمونه هاي بارز آن، افزايش سرطان خون و سرطان سينه بود كه در واقع 

 باال ترين آسيب ها را به كودكان و زنان تحميل كرد.
(  1386بنا به يك گزارش تحقيقي كه از سوي دانشكده پزشكي بصره، در سـال   

درصد از مرگ و ميرها در استان هاي جنوبي، بـه   45حداقل ”  )، انتشار يافت:   2007
دليل سرطان بودند ... بيشترين تعداد مرگ ها در بصره و ميسان به دليل سـرطـان        

هايي كه بيشترين بمباران ها در آنجا صورت گرفت). در آنجا سـرطـان        بود (منطقه 
درصد افزايش نشان مـي داد.     22،  2005خون در ميان كودكان در مقايسه با سال 

درصد  19)، بيش از   2005(    1384در ميان زنان نيز سرطان سينه در مقايسه با سال
به دليل نشر مواد راديو اكتيو [ناشي] از بمباران هاي   ” همچنين:  “   افزايش يافته بود. 

اياالت متحده و انگلستان عده زيادي از كودكان با نقص عضو متولد شدند. هر روز    
هاي بمباران شده) به هنگام تولد يا با نقص عضو ارگان هـاي    سه كودك (در منطقه 

 داخلي به دنيا مي آمدند و يا بدون اندام هاي خارجي بودند.
هايي است كه  به دليل تحريم ها و سـپـس        ها تنها بخش ناچيزي از فاجعه اين

جنگ اعالم نشده، قبل از آغاز تجاوز نظامي و اشغال نهايي عراق در اسـفـنـدمـاه         
گـر اعـتـقـاد          ها نمايان ، بر سر مردم عراق آمده است، و بررسي عميق تر آن1381

حـق  ”  ،   “  دمكراسي” واقعي اياالت متحده و انگلستان، و متحدان ناتويي آن ها، به 
يي از اين اعتقادها را مي توان  خواهد بود. نمونه “  حقوق بشر” كشورها، و ”  حاكميت 

، سفير وقت اياالت متحده در سازمان ملل ديـد.    “ مادلين آلبرايت” در نظرهاي خانم 
ماه مـه    12(    1375ماه  ارديبهشت 23، ”دقيقه  60”درپاسخ به سئوال مجري برنامه 

ما شنيده ايم كه بيش از نيم ميـلـيـون كـودك[در اثـر           ”  )، كه پرسيده بود:   1996
ها] جان خود را از دست داده اند ، يعني بيش از كودكاني كه در هيروشـيـمـا      تحريم

با صراحت ”  آلبرايت ” ، خانم “ اي را داشت ؟ مردند، آيا اين حركت ارزش چنين هزينه
 “ما معتقديم كه ارزش آن را داشت.” پاسخ داد: 

خـيـر   ” ،   ” عدالت جويـانـه  ” اين همان باوري است كه در پسِ شعارهاي به ظاهر 
سران كشورهاي امپرياليـسـتـي و سـرمـايـه داري             ”  انسان دوستانه” و ”  خواهانه 

الملي در رابطه با ميهن ما نيز نهفته است. سرمايه داري جهاني تنها به دنـبـال       بين
گرانه خود و به كنترل در آوردن كشورهاي منطقه، و بـه دنـبـال آن،         منافع چپاول

هاي غني ايـن كشـورهـاسـت،          هاي عظيم نفتي و ديگر ذخيره دست يابي به منبع
شان  مي توانند بازارهاي پر درآمد  كشورهايي كه در پسِ خرابي و ويراني هاي وسيع

ها باز كنند. در اين ميان سران بي كفـايـت،     هاي آن و جديدي را نيز براي سوداگري
واپس گرا، و ضد مردمي اين كشورها هم با سنگر گرفتن در پشت شعارهاي عـوام    

، و بـا      ” استقالل ملـي ” و دم زدن از دفاع از “  ضد امپرياليستي”  فريبانه و به ظاهر 
ها افزودن، زمينه دخالت كشورهاي امپرياليستي را فـراهـم مـي       درايتي  به تنش بي

سازند.  حقيقت اينست كه، رژيم حاكم بر ميهن ما براي ادامه حيات سركوبـگـرانـه     
يي نـظـيـر عـراق در          خود سياست هايي را در پيش گرفته است كه مي تواند آينده

دوران حاكميت صدام حسين را براي ميهن ما رقم زند. نيروهاي ميهن پـرسـت از        
مي دانند بر اين تنـش هـا     “  جنگ را نعمت” اينكه جناح هاي جنگ طلب رژيم كه 

 هرچه بيشتر دامن مي زنند، نمي توانند نگران نباشند.
تحريم هاي به كارگرفته شده به ضد كشورمان در سال هاي اخير، در واقع جنگي 

هاي انساني  است اعالم نشده به ضد مردم كه عالوه بر تحميل بار سنگيني از فاجعه
دهـيِ ضـروري        و اجتماعي، امكان نيروهاي دمكرات و مترقي را به منظور سازمان

است، و دامنه نفوذ جنبش حق طلبانه را محدودتـر   مردم و زحمتكشان دشوارتر كرده
خواهد ساخت، ودر نتيجه، زمينه را براي فشار هرچه بيشتر رژيم واليت فقيه برضـد  
مردم فراهم خواهد كرد.  حزب توده ايران، از همان ابتداي شروع اعمال سـيـاسـت     
تحميل تحريم هاي اقتصادي كشورهاي امپرياليستي در رابطه با ايران، آن را مغايـر  
با منافع زحمتكشان ميهن ارزيابي كرد و مخالفت اصولي خود را با آن اعالم داشـت.  

المللي وسيعي را به منظور خاتـمـه    حزب توده ايران در اين رابطه كارزار تبليغاتي بين
دادن به اين سياست خشن امپرياليستي، كه قربانيان اصلي آن مردم زحـمـتـكـش       

 ميهن و اقتصاد كشور است، سازمان داده است.  

 ادامه  تحريم هاي اقتصادي  ...
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ديده به راه خـواهـد        اي از پناهندگان آسيب هاي تازه ضعيف خواهد كرد، موج
هـاي     انداخت، موجب افزايش بيشتر قيمت بنزين و غارت بيشتر زيـرسـاخـت   

انرژي خواهد شد، و احتماالً به تغيير مرزها منجر خواهد شد، يعني چيزي كـه  
هاي دائمي خواهد بود. اگر چنان جنگي رخ دهـد،      سرچشمه برخوردها و تنش

المللي، و به استقالل و يكپارچي ارضي كشورها ضربه شـديـدي    به قوانين بين
وارد خواهد شد. كوتاه سخن آنكه، سيلي از رويدادها و پيامدهايي مؤثر به راه    
خواهد افتاد كه بر همه دنيا تأثير خواهد گذارد و صلح و پايداري جـهـانـي را      
تهديد خواهد كرد. قبرس به خاورميانه بسيار نزديك است. پايگاه بريتانيـا در      

هاي امپرياليستي قرار دارد. چيزي كه در حال   اكنون در خدمت طرح قبرس هم
گري تركيه و براي رسيـدن بـه هـدف         كه برضد اشغال -حاضر مردم قبرس

به آن نـيـاز نـدارنـد، درگـيـر شـدن در                 -كنند اتحاد كشور خود مبارزه مي
 -اي است كه ريشه در رخدادهاي خاورميانه دارند. پيام ما  هاي تازه ماجراجويي

در رويارويـي بـا      -خواه منطقه و بيانگران منافع اصيل مردمي هاي ترقي حزب
در برنامه دارد، پيام صلح است. كمبودهاي  “  ناتو” هر آنچه ائتالف امپرياليستي 

اصطالح  هاي به توان از راه جنگ هاي منطقه را نمي دموكراتيك برخي از رژيم
هاي عـراق و     پيشگيرانه يا از طريق جهاد براي دموكراسي برطرف كرد. نمونه

اصطالح دموكراسي و حقوق  اند. جهادگران راه به  افغانستان گوياي اين واقعيت
شان در منطقه معـطـوف    بشر نخست بايد توجه خود را به متحدان و همدستان
هـاي پـادشـاهـي در            بدارند. بايد دست از حمايت و پشتيباني از ديكتاتوري 

كشورهاي خليج فارس بردارند. بايد از تقويت تجاوزگري اسرائـيـل و ادامـه         
نقض تمامي حقوق مردم فلسطين از سوي اين كشور دست بردارند. بـايـد از      

و پشتيباني از آن و مـيـدان    -اين قدرت اشغالگر در قبرس -مماشات با تركيه
 دادن به آن دست بردارند.

 رفقا،
الـمـلـلـي        امروز پيكار در راه صلح در خاورميانه بر پايه اصول و قوانين بين

 وظيفه اصلي ماست كه اهميتي جهاني دارد.
گويم و براي اين  آمد مي در پايان، بار ديگر حضور شما را در قبرس را خوش

 نشست آرزوي موفقيت كامل دارم.
 )   2012اكتبر  2(   1391مهرماه  11 نيكوزيا، قبرس

 ادامه  معضل خاورميانه  ...

بايد با دقت مورد توجه قرارگيرد. به هرروي، خـواسـت احـيـاي          
حقوق سنديكايي و ايجاد و احياي سنديكاهاي مستقل كارگـري،  

هاي كارگران و زحمتكـشـان    ترين مطالبه امروزه به يكي از اصلي
توان در ارزيابـي عـرصـه       شده است و اين واقعيت را نمي  تبديل

سنديكايي موجود و حـركـت و        -هاي گوناگون جنبش كارگري
هاي بسيار  فعاليت آن، از ديده پنهان داشت. اين امر گوياي تحول 

هاي كارگري اعـم از     جدي در سمت و سوي فعاليت كليه تشكل
است. كوشش وزارت كار دولت   زرد و ارتجاعي تا مستقل و واقعي 

ها مـانـنـد       احمدي نژاد براي مداخله در فعاليت شماري از تشكل
ها در بطن و چـارچـوب      هاي صنفي، و واكنش اين تشكل انجمن

است. بايد تاكـيـد     ها، شايسته بررسي  ها و فعل و انفعال اين تحول
هـاي     ها، فشار بر تشكل ها و اقدام كنيم كه، به موازات اين بحث

است.  هاي گرفتار در بند رژيم، شدت يافته  مستقل و سنديكاليست
كوشد تاحد ممكن از اثرگذاريِ سنديكاهاي مستقل بـر   ارتجاع مي

سنديكايي جلوگيري كـنـد.      -روندهاي جاري در جنبش كارگري
هاي مختلف در مـورد       انواع فشارها، تهديدها، و تطميع به شكل

كارگران آگاه و پيشرو و سنديكاهاي مستقل از سوي نـهـادهـاي    
شود. تمام تمركز ارتجاع حاكـم    اطالعاتي به كار برده مي -امنيتي

سنديكايي و ممانعت از رشد و تكـامـل    -بر مهار جنبش كارگري
است. در چنين وضعيتي مبارزه بـراي      آن در مسير عيني و واقعي 

رو  هاي معيني روبه ها و مانع زنده كردن حقوق سنديكايي با چالش
ها، درصورت هوشياري و باال بـردن   گردند كه البته غلبه بر آن مي

سطح همبستگي، امكاني دور از دستـرس نـيـسـت. جـنـبـش             
سنديكايي زحمتكشان ميهن ما در مرحله كنوني از سـويـي بـا        

هايي مانند ضعف كمي وكيفي طبقه كارگر براثر تضـعـيـف     پديده
هـاي     رو است كه تحريم بنيه توليدي و رواج اقتصاد غيرمولد روبه

كند، و ازديگرسو با فشـار   جويانه آن را تشديد مي ويرانگر و مداخله
هاي ارتجاعي وابستـه   پليسي و امنيتي و فعاليت خرابكارانه تشكل

هاي اسـالمـي، و        به رژيم نظير جامعه اسالمي كارگران، انجمن
كنـد. ايـن       مي وپنجه نرم كانون عالي شوراهاي اسالمي كار دست

امكان براي سنديكاهاي مستقل وجود ندارد كه ارتباط منسجم و   
هـا     ها و كـارخـانـه        هاي كارگر در سطح كارگاه تنگاتنگ با توده

باشند. هرفعاليت سنديكايي باشدت و خشـونـت سـركـوب         داشته
هايي چون سرنوشت اسالـو، شـهـابـي، زمـانـي،            شود. نمونه  مي

ها، وجـود   زاده و علي نجاتي پيش روي ماست. با همه اين  ابراهيم
هاي عيني و ذهني مناسبِ مبارزه براي زنده كردن حـقـوق    زمينه

ها سـود   توان ازاين زمينه سنديكايي، كتمان ناپذيرند. بنابراين، مي 
جست و در راه تقويت و تحكيم نقش جنبش سنديكايي كارگـران  

هاي عملي به پيش برداشت. رشد و قوام جنبش سنديكايي در   گام
هاي همه جانبه جامعه قرار دارد. جنبش سنديكايي   ارتباط با تحول

در خالء و بنا به ميل و اراده اين يا آن به وجود نيامده و به وجـود  
هاي عيني و ذهني و مشخص تاريخي در  آيد. مجموعه عامل  نمي

كنند. به عـالوه، نـيـاز          قوي و يا ضعيف كردنِ آن نقش ايفا مي
امروز كارگران ميهن ما به سنديكاي مستقل و رزمجو كه برپـايـه   

آيـد.     شمار مي گرفته باشد، واقعيتي آشكار به صحيح طبقاتي شكل
ها برخاسـتـه از      تشكل وسيع زحمتكشان در سنديكاها و اتحاديه

ها و نيازهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و رفاهي طبقه  ضرورت
كارگر و ديگر زحمتكشان است. فعاليت سنديكايي ثـمـربـخـش        

هـاي وسـيـع كـارگـران و               ها و حقوق توده بايد بر خواست مي
 زحمتكشان متكي باشد. 
هاي جنبش سـنـديـكـايـي و رشـد و              تامين وحدت در صف
ناپـذيـر و بـه حـد اعـاليِ               يي خستگي  شكوفايي آن به مبارزه

ها و    هوشياري و تعهد طبقاتي نيازمند است. باوجود تمام دشواري 
توان و بايد در راه احـيـاي حـقـوق          ها، با پيكاري پيگير مي مانع

سياسي طبقه كارگر و ديـگـر        -سنديكايي و تامين منافع صنفي
هـاي     زحمتكشان، با ارزيابي صحيح هر مرحله مـفـروض، گـام     

 آميز به پيش برداشت! موفقيت

 ادامه مبارزه در راه احياي حقوق  ...

“ نشست مطالعاتي”در چارچوب  “آكل”بيانيه 
 درباره خاورميانه “پارلمان اروپا”نمايندگان چپ 

 
رانـد.     ها در سوريه، آن كشور را به سوي ويرانـي مـي     باال گرفتن درگيري

اقـتـصـادي     -هاي سياسي و اجتماعي زمينه پيدايش وضعيت كنوني، به دليل
خاورميانه ” هاي امپرياليستي از خارج براي ايجاد  داخلي از يك طرف، و نقشه

كنيم كه، مسير حل اين بحـران، از     از سوي ديگر است. ما اعالم مي “  جديد
بس كامل، ضرورت مبرم دارد، و راه را بـراي         گذرد. يك آتش  راه صلح مي

هاي سياسي كشور خواهد گشود؛ ما از كشورهاي  وگوي ملّي ميان حزب گفت
خواهيم كه از پشتيباني و طرفداري از جنگ به خـاطـر مـنـافـع           درگير مي

خودشان دست بكشند، و از مشاركت در يك روند صلح زير نظارت سـازمـان   
 ملل متحد حمايت كنند؛

دوستـي   ويژه نيروهاي صلح ما همبستگي قاطع خود را با مردم منطقه، و به
كننـد،   ور شدن يك جنگ تازه در منطقه مقاومت مي كه فعاالنه در برابر شعله

خواهيم كه از هرگونه برنامـه ريـزي      كنيم؛ ما از دولت اسرائيل مي اعالم مي
يـي     براي جنگ با ايران دست بكشد، و به اقدام جمعي براي ايجاد منطـقـه  

اي در خاورميانه بپيـونـدد؛ مـا از دولـت ايـران               هاي هسته عاري از سالح
الملـلـي    خواهيم كه از در پيش گرفتن هرگونه اقدامي برخالف قوانين بين مي

كنيم. حل مسئله   وفصل فوري مسئله فلسطين حمايت مي بپرهيزد؛  ما از حل
فلسطين بايد پشتوان تشكيل يك دولت مستقل و خودمختار فلسطيـنـي در     

) تـا     1346خرداد    14(  1967ژوئن  4هاي اشغال شده از زمان  سراسر منطقه
 ، در كنار كشور اسرائيل باشد.“اورشليم شرقي“كنون، به پايتختي 

 



حياتي دارد. همسايه سوريه،  
يعني لبنان، كه سـرنـوشـت    
آن به سرنوشت سوريه گـره  
خورده است، مانند ديـگـي     
است كه هر آن ممكن است 
به جوش آيد. احتمال زيـاد     
ــره          ــجــي دارد كــه در زن

هاي چشـمـگـيـر      دگرگوني
منطقه، كشور بعدي لبـنـان   

 باشد.
جـانـبـه و       در تالش همه

آميزي كه به منظـور   اجحاف
ها  تقسيم و بازتقسيم غنيمت

در اين مـنـطـقـه صـورت        
گيرد، به تركيـه نـقـش       مي

شود، كه  درجه اولي داده مي
هاي زيادي در بر خواهد داشت، كـه از آن         البته اين روند هزينه

اند تشديد تضادهاي دروني تركيه، تشديد تـقـابـل آن بـا            جمله
همسايگانش، و احتمال تجزيه كشورهاي همسـايـه. حـكـومـت         
اسرائيل و دولت آن، قصد خود را براي به راه انداختن يك جـنـگ   

اي ايـن       ها، به بهانه برنامه هسـتـه   قطعي با ايران، در تمام سطح
دوست اسرائيل، به رهبري  كشور، اعالم كرده است. نيروهاي صلح 

هـاي     ، از هر راه ممكن در برابر نقشـه “ حزب كمونيست اسرائيل“
تنها بر اوضاع منطقه، بلكه بـر     يي كه به طور جدي نه طلبانه جنگ

كنند. در خود ايـران،      سراسر جهان اثر خواهند گذارد، مقاومت مي
اي     گري گراي مذهبي كشور سياست غيرمنطقي نظامي رژيم كهنه
كند كه آن كشور را در پهنه جهان منزوي كرده است.  را دنبال مي

اي] يك چيز است، امـا      آميز از انرژي [هسته  حق برخورداري صلح
تحريك به برخورد و مناقشه، امر كامالً متفاوتي است. فلسـطـيـنِ     

كشيده از اشغال اسرائيل، به پيكار خود در راه رهايي و استقـرار   رنج
دهد. ما بار ديگر بر موضع اصولي خود و   دولتي فلسطيني ادامه مي

پشتيباني خود از خواست حكومت خودگردانِ ملي فلسطين، مبنـي  
در درونِ مـرزهـاي      “ اورشليم“بر ايجاد دولتي مستقل با پايتختيِ 

آميز خود خـواهـد    ، كه در كنار كشور اسرائيل به توسعه صلح1967
 كنيم. پرداخت، تأكيد مي
 رفقاي گرامي،

يي نظامي و جنگ تازه احتمالي در سوريه و ايران، هـمـه    مداخله
ها  كشورهاي منطقه را درگير خواهد كرد، موجب ريختن خون ملت

هـا را       ها خواهد انداخت، آن   خواهد شد، تفرقه بيشتري بين ملت
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 رفقا و دوستان گرامي،
، بـه    “ آكـل ” از سوي كميته مركزي حزب مترقي زحمتكشان قـبـرس     

هاي منطقه و احتمال  معضل خاورميانه، دگرگوني” سخنرانان اصلي نشست 
گويم. از آنان سپاسگـزاريـم،     ، صميمانه خوش امد مي“ بروز يك جنگ تازه

گروه سبز چپ “و  “ اتحاد چپ اروپا“و  “ آكل” ويژه براي پذيرفتنِ دعوت  به
براي شركت در اين نشست. همچنين،  ”)    GUE/NGL (”  ”شمال اروپا

و كاركنان آن خوشـامـد    “ پارلمان اروپا“مان در  به نمايندگان گروه سياسي
ترين ضرورت براي ما آن است كه تصويري واقعي از  گوييم. امروز مبرم  مي

هـاي     اوضاع خاورميانه داشته باشيم، چرا كه تالشي عمدي از سوي رسانه
المللي در جريان است تا واقعيت اوضاع را تحريف كنند  همگاني بزرگ بين

هاي پيشـگـامِ    و با تبليغات خود، آن را طور ديگري جلوه دهند. فقط حزب 
توانند اين سيماي واقعي را بـه مـا          زحمتكشان در كشورهاي منطقه مي

عرضه كنند. آنگاه، با توجه به سيماي واقعي اوضاع، ما خواهيم تـوانسـت      
المللي خود را تـحـكـيـم و        هاي عيني كنيم و همبستگي بين گيري نتيجه

 تقويت كنيم.
 رفقاي گرامي،

امروز ما بار ديگر رخدادهاي تاريخي پراهميتي را در منطقه خاورمـيـانـه    
هايي مردمي در كشورهايي در حال وقوع است كه تـالش   شاهديم: خيزش 

هاي ضددموكراتيك رها كنند، اما در عيـن حـال،      دارند خود را از شرّ رژيم
هايي هم هستند كه با پشتيباني امپرياليسم به بـقـاي خـود ادامـه            رژيم
در جريان است، كه به  “ ناتو” هايي آشكار از سوي ائتالف  دهند. مداخله  مي

اصطالح دموكراتيك كردن، در پي كسب كنترل بر ثروت طبـيـعـي     نام به
طور كـه در       هاي بنيادگرا هستند؛ همان كشورهاي منطقه و استقرار رژيم

مركزهاي گـونـاگـونِ قـدرت،        مورد  ليبي ديديم،  از سوي مركزها و شبه
 شود. يكپارچگي كشور تهديد مي
اصطالح محافظ ضدموشكي آمريكايي در  هاي به هدف از استقرار سامانه

هاي  كشور تركيه، كنترل و زير نظر داشتن كل منطقه است. استقرار سامانه 
هـا، و     مشابه ديگري در لهستان و روماني به منظور متوقف كردن موشك

اينك در جريان است. اياالت متحـد    نيز يك سامانه موشكي در اسپانيا، هم
آمريكا مذاكره درباره استقرار يك سامانه محافظ موشكي در كشـورهـاي     
خليج فارس را آغاز كرده است كه چيزي نيست جز تدارك زميـنـه بـراي      
تجاوزي ديگر، احتماالً برضد ايران. افزون بر اين، مناقشه و جنگ داخلـي   

از  “ ارتـش آزاد سـوريـه       ” اصطالح  مستمر در سوريه را داريم كه در آن به
حمايـت   “ ناتو” هاي منطقه و  ها و دولت هاي گوناگون از سوي حكومت راه
شود. سوريه البته به اصالحات دموكراتيك ژرف نيـاز دارد، امـا ايـن            مي

اصالحات بايد به خواست آزادانه و به دست مردم سوريه صورت گيرد و نه 
هاي خارجي. موقعيت سوريه، اهميت آن و نقش راهـبـردي       از راه مداخله

آن، در اجراي نقشه راهي كه اياالت متحد آمريكا به منظور ايـجـاد يـك      
نشانده ترسيم كرده است، اهميتـي   هاي دست و حكومت “ خاورميانه جديد” 

15ادامه در صفحه   

هاي  معضل خاورميانه، دگرگوني”
 “منطقه و احتمال بروز يك جنگ تازه

[متن سخنراني اياناكيس كولوكاسيدس، عضو هيئت سياسي 
 “]آكل”كميته مركزي 

 كمك مالي رسيده
مين سالگرد  بنيادگذاري      71كمك مالي جمع آوري شده در جشن 

يورو 1100حزب در اتريش                                                      


