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برنامه نوين حزب توده ايران: گذر از 
 ديكتاتوري به دموكراسي، و نقشه راه آن

تصويب برنامه نوين حزب توده ايران، كـه    
سال در معرض ديد و نظـردهـي    2نزديك به 
عمومـي و جـنـبـش كـارگـري              وسيع افكار

مان قرار داشت، با راي اكثريت شـركـت    ميهن
)، گامي  1391ماه  (بهمن  كنندگان كنگره ششم
آميز در تـاريـخ مـبـارزه        بسيار مهم و موفقيت

خـواهـانـه       حزب در مسير تغييرهـاي تـرقـي     
كشورمان است. مي توان گفت كه، تصـويـب    
برنامه نوين پيامي صريح و قاطع به مخالفـان  

هاي بنيادين در ميهن مـا، و در راس         تحول
آنان سران رژيم ديكتاتوري واليـي، و نـيـز        

آن است كه حزب توده ايران زنـده    گر  نمايان
است و به مبارزه پيگير خـود بـراي گـذر از          
استبداد به دمـوكـراسـي ادامـه مـي دهـد.             

طور مي توان گفت كه، برنامه كـنـگـره     همين
هاي  ششم جواب دندان شكني است به محفل

هـا در       ارتجاعي، امپرياليستي، و همراهان آن
دهه گذشته در جـهـت        7ايران، كه در طول 

ريـزي   سركوب و حذف حزب توده ايران برنامه
اند. برنامه نوين حزب ما، با ارائـه    و عمل كرده

دركي صحيح و امروزي از شرايط واقعي ايران 
كننـده در آن، بـه          و جهان و نيروهاي عمل

پـرسـتـانـه      موازات برجسته كردن نقش ميهن
حزب توده ايران در حيات سياسي مـيـهـن و      
تعهد خدشه ناپذيرش به اسـتـقـالل و حـق         

خواهانه  جويانه و ترقي حاكميت ملي، پيام صلح
زحمتكشان ايران، مبني بر ضرورت بـرقـراري   

المللي با هـمـه كشـورهـاي        روابط مثبت بين
جهان بر اساس احترام و همكاري سازنـده، را    

ورزد. سند برنـامـه     رساند و بر آن تاكيد مي مي

حزب توده ايران، چراغ قرمز و عـالمـت ورود         
هايي از اپوزيسـيـون    ممنوعي است در برابر بخش

هـاي     شان را بر اساس امكان هاي رژيم كه برنامه
مالي، سياسي، و نظامي اياالت متحده، اتحـاديـه   

هاي سـيـاسـي،     اروپا، و صاف كردن جاده دخالت
آن و    “ بشر دوستانه” اي از نوع  اقتصادي، و نظامي

اند. بـرنـامـه      پيوند زده“  هاي آلترناتيوسازي پروژه” 
نوين حزب، صراحت بخشيدن به اين حـقـيـقـت     

دوسـت،     است كه، نيروهاي مترقي، ملي، و ميهن
توانند و بايد بديل  شان با رژيم واليي مي در مبارزه

ديگري كه حق حاكميت ملي، دمـوكـراسـي، و        
منظور  عدالت اجتماعي را بدون دخالت از خارج  به

چه  -دارِ امپرياليسم تحميل حكومتي وابسته و وام
در    -آن “ مـجـاهـد   ” از نوع سلطنتي و چه از نوع 

برنامه خود بگنجانند. حزب توده ايران با تصويـب   
، مصوب كنگره ششـم، بـار     “ برنامه نوين“و ارائه 

به صورتي شفاف اعـالم مـي     ديگر با جسارت و 
كند كه، حزب ما با محوري قرار دادن مـنـافـع        
مادي و معنوي زحمتكشان و باال بـردن نـقـش      
سياسي طبقه كارگر، درراستاي بـنـيـاد نـهـادن          

، استقرار عدالت اجتماعي، و دفـاع از       دموكراسي
اش    منافع ملي در برابر تهديد از خارج، به مبـارزه 

دهد. حزب توده ايران با صـراحـت بـه          ادامه مي
كند، و آن را        هاي ايران برخورد مي مسئله خلق

داند. در     هاي مهم فراروي خود مي يكي از مسئله
كارگيري شكل حـكـومـت     اين ارتباط، پيشنهاد به

گـرانـه، و        فدرال، نفي مركزيت گرايي سركـوب 
 -هاي اقتصـادي  پذيرساختن اجراي تصميم امكان

 6ادامه  در صفحه 

پيام هاي ششمين كنگره  
 حزب به:

* جوانان و دانشجويان 
 مبارز ميهن

* خلق هاي زير ستم و 
 آزادي خواه

* روزنامه نگاران، 
 نويسندگان و هنرمندان

 8و  7در صفحات  

 برنامه نوين حزب توده ايران 
 مصوب ششمين كنگره  منتشر شد

حزب توده ايران، برنامه خود را كه بازتاب شـرايـط   ”...
هاي مـلـي و        اقتصادي كشور، و آرمان -رشد اجتماعي

هاي وسيع خلق در مرحلـه مشـخـص       دموكراتيك توده
دارد. حزب توده ايـران،      تاريخي كنوني است، عرضه مي

همه اعضاء و هواداران خود، همه قشرهاي زحمتكش و   
مترقي  جامعه، به ويژه  و در درجه اول طبقه كارگـر و    

وران جزء،  متحدانش، دهقانان تهيدست، كارمندان، پيشه
خواند تـا   خواه و ميهن دوست را فرا مي روشنفكران ترقي

در راه عملي كردن اين برنامه، به منظور دستيـابـي بـه      
آزادي واقعي، استقالل، صلح، و عدالت اجتمـاعـي،  و       

يي نوين  همچنين  گشودن مسير حركت به سمت جامعه
يي عاري از    و دموكراتيك، به سمت سوسياليسم، جامعه

 “بهره كشي فرد از فرد، تالش ورزند.

ھان! ر  را ن  بارزه ز چویا با  ی زن و روز  رز ھا م مارس، روز  نده باد   

رهبر خلقي در سوگ 
 زحمتكشان ونزوئال

 13ادامه  در صفحه 
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هاي گوناگون مبارزه جنبش زنان كشور عليـه   هنگام بحث و بررسي جنبه
هاي ارتجاعي رژيم و براي رفع تبعيض جنسيتي، شناخت از نقش و  سياست

هاي محروم جامعه به ويژه زنان كارگر در اين مبـارزه از     جايگاه زنان طبقه
 اهميت جدي برخوردار است.

در ساليان اخير ارتجاع حاكم با اتخاذ سياستي معين كوشيده است عـالوه  
بر سركوب فعالين جنبش زنان با طرح، تصويب و اجراي برخـي لـوايـح و        

رنـگ سـازد. مـجـمـوعـه               قوانين جايگاه زنان در جامعه را تضعيف و كم
كاهش سـاعـت   ” ، “ دوري كاري” هايي نظير  هايي كه در قالب طرح سياست

و از ايـن      “  بازنشستگي زنان شاغل باهر ميزان سابقه كـار ” ، “ كاري بانوان
اند در درجه نخست هدف كاستن از نقش اجـتـمـاعـي      قبيل، به اجرا درآمده
جهت نبود، مسئوالن ريـز و درشـت رژيـم           اند. بي  كرده زنان را تعقيب مي

 “ هاي اجتمـاعـي   اصالح نگرش حضور زنان در فعاليت” فقيه بارها از  واليت
 آورند. و مي  سخن به ميان آورده

 –كه فعالين جنبش زنان و جنبش كـارگـري        هاي اخير درحالي طي ماه
كاهش ساعـت كـاري     ” سنديكايي موجود كشور به اشكال مختلف با طرح 

كردند وبر تقويت نقـش زنـان در        مخالفت مي“  دوركاري” و برنامه  “ بانوان
ورزيدند، مشاور وزير وقت تعاون، كـار و امـور          مشاغل گوناگون تاكيد مي

هـاي اخـيـر         اشتغال زنان در دهه” اجتماعي با صراحت يادآوري كرده بود:  
اي در كسب زندگي جديد برخوردار بوده امـا از       ضمن اينكه از اهميت ويژه

آيد . . . نقش زنان در فرهنگ اقتصـاد      رو هم به حساب مي هاي پيش چالش
و بحث اشتغاالت خانگي بسيار موثر و كارآمـد اسـت، حضـور زنـان در             

نگـرش    هاي اجتماعي و به خصوص مباحث اقتصادي نيازمند اصالح فعاليت
موجود است و بايد منطبق با فرهنگ اسالمي شود. كسب و كارهاي خانگي  

اي دارد . . . مشاغل خانگي با توجه به سهـم بـاالي زنـانـي            سابقه ديرينه
] 1391مهرماه  29[خبرگزاري فارس   .“ برداري قرار گيرد تواند مورد بهره مي
سازي  آيند كه ميهن ما بر اثر پياده ها در شرايطي به اجرا درمي گونه طرح اين

المـلـلـي     اجتماعي ديكته شده از سوي صندوق بين –هاي اقتصادي  نسخه
سازي صنايع  ها و خصوصي هدفمندي يارانه  پول و بانك جهاني مانند برنامه

هاي جدي رو به رو است و افزايش نرخ تورم، رشـد بـيـكـاري و          با چالش
 سقوط سطح زندگي مزدبگيران اوضاع ناگواري را رقم زده است.

در چنين وضعيتي عوامل معيني به گسترش پديده فقر به ويژه در مـيـان   
اند. زنان كارگر و زندگي و گـذران        هاي محروم جامعه دامن زده زنان طبقه
بـار   اي گويا از تشديد فاصله طبقاتي در جامعه و نيز اثرهاي فاجعه آنها نمونه

آميز در حق زنان كشور است. در ايـن زمـيـنـه         هاي تبعيض اجراي سياست
دهنده اوضاع وخيـم كـنـونـي        آمارهاي رسمي به خودي خود كافي و نشان

مهرماه امسـال در گـزارشـي از           14  –ايلنا  –است. خبرگزاري كار ايران  
قانون كار يعني  191وضعيت زنان كارگر نوشته بود، با اجراي اصالحيه ماده 

نفر از شمول قانون كار زندگي زنان كارگر به  10هاي كمتر از  خروج كارگاه
، قـراردادهـاي     191مـاده    ” شدت تحت تأثير قرارگرفته است. ايلنا نوشت:   

موقت و سفيد امضاء و . . . نتيجه ورشكستگي اقتصاد كشور است و ايـن         
شـونـد . . . در                 گذاران اجرا مـي  قوانين تنها براي كسب رضايت سرمايه

ها و واحدهاي توليدي كوچك تفاوت فاحشي ميان دستمزد، سـاعـت    كارگاه
كاري و وضعيت كار زنان با آنچه كه قانون مشخص كـرده اسـت وجـود        

ها و واحـدهـاي      دارد . . . مشكل اصلي كارگران زن وضعيت كار در كارگاه   
همچنين در گزارش ديگري اعالم شـد در اكـثـر         .“ توليدي كوچك است

هـزار     30الي  20هاي توليدي دستمزد كارگران زن نسبت به مردان  كارگاه
به دليل كـمـبـود    ” مهرماه خاطرنشان نموده بود:   12تومان كمتر است. ايلنا  

فرصت شغلي به خصوص براي كارگران زن و البته تهديد كـارفـرمـايـان،       
زنند و بعضاً هنگام بازرسي از ديـد   كارگران از همكاري با بازرسان سرباز مي

ها و واحـدهـاي        شوند . . . روند فعلي بازرسي از كارگاه    بازرسان مخفي مي
ثمر بوده و از وجود تبعيض و بي عدالتي و عدم رعايت قانون كار  توليدي بي

هاي توليدي دسـتـمـزد     كند. در اكثر كارگاه در قبال كارگران زن حكايت مي
 .“هزار تومان كمتر است 30الي  20كارگران زن نسبت به مردان حداقل 

دريافت دستمزد كمتر از همكاران مرد در قبال كار مسـاوي يـكـي از          
 هاي زنان كارگر و بطوركلي زنان شاغل ميهن ماست. ترين معضل جدي

در خصــوص   
زنان كارگر اشاره 
به اين نكته مهم 
خالي از فـايـده     
نيست كه اغلـب  
كارگران زن در   
ــاي   ــدهــ واحــ
توليدي كوچـك  
ــط       ــوس ــت و م

كـار     مشغول بـه 
هستند و طـبـق   
تاكيد مديرعامل 
سازمان صنـايـع   
ــوچـــك و      كـ

هــاي    شــهــرك
صنعتـي ايـران،     
پــس از ادغــام     
وزارتخانه صنايع 
ــي      ــان ــازرگ و ب
مسئوليـت ايـن     
سازمان يـعـنـي    
سازمان صنـايـع   
ــوچـــك و      كـ

هــاي    شــهــرك
صنعتي بيـشـتـر    

درصد از اشتغال توليدي كشـور اسـت.      97و امروزه سازمان مذكور متولي   شده
تـوان     ] بنابراين با صراحت مي 1390آبان ماه  24[نگاه كنيد به خبرگزاري مهر  

گفت اكثريت مطلق زنان كارگر كشور عالوه بر آنكه از يك تبعيض جنسـيـتـي    
برند و ازحقوق اوليه خود نـظـيـر حـق          هاي كاري رنج مي فرساينده در محيط

كنند  انتخاب پوشش محروم هستند، دستمزدي كمتر از كارگران مرد دريافت مي
ايـن     آيند. به  شمار مي و درنتيجه نخستين قربانيان فقر و سقوط سطح زندگي به
افزايم. فراموش نكنـيـم     مسايل بايد اصالح قانون كار و تامين اجتماعي رانيز بي

اجـرا درآمـده، طـرح         نژاد به هايي كه توسط دولت ضدملي احمدي يكي از طرح
درصد از كـارگـران      30شاگردي است كه بيش از  –احياي نظام منسوخ استاد 

صورت كارآموز با حقوقي كمتر از قـبـل      فعال دربخش صنوف را به بهانه آن به
 “ كارآمـوزان ” كند. بخش قابل توجه و بزرگي از اين به اصطالح   كار وادار مي به

سوزني و نظاير آن هستند.   هايي نظير خياطي، بافنده زنان كارگر شاغل در صنف
هـاي شـوراي عـالـي كـار               بعالوه زنان كارگر با دستمزد كمتر از مصـوبـه      

درصـدي     50آيند كه باكـاهـش      شمار مي پذيرترين گروه زحمتكشان به آسيب
هاي اخير بيش از ساير كارگران شاهد كاهش قدرت خريد  ارزش پول ملي درماه

 هايشان بوده و هستند. خود و خانواده
داليـل كـامـالً         توان دريافت زنان كارگر به باآنچه مورد اشاره قرارگرفت مي

يـافـتـه بـا        مشخص از ظرفيت بااليي براي سازماندهي و ابراز مخالفت سازمان
باشند. زنان كـارگـر       اجتماعي برخوردار مي –هاي ضدمردمي اقتصادي  سياست

ستيز ضمن آنكه از تبعيض جنـسـيـتـي      وسطايي و زن دليل وجود قواني قرون  به
برند، ازنقطه نظر منافع صنفي و طـبـقـاتـي نـيـز از            هاي كار رنج مي درمحيط
هاي الزم بـراي     رو زمينه شوند. ازاين  هاي جامعه محسوب مي ترين اليه محروم

تر در جنبش زنان و نيز جنبش سنديكايي را دارا هسـتـنـد.     مشاركت هرچه فعال
هاي زنان كارگر بستر مـنـاسـب     بايد باطرح و دفاع از منافع، حقوق و خواسته مي

ساخت. حضور فعال زنـان كـارگـر در كـارزار             رابراي جلب و جذب آنها فراهم
فـقـيـه سـبـب           آميز رژيم واليـت  ستيز و تبعيض هاي زن گسترده عليه سياست

توانمندي كيفي جنبش زنان و افزايش قدرت مانور آن خصوصاً درمقطع زمـان    
فعلي خواهدشد. در اوضاع حساس كنوني ميهن ما و بانظري به صحنه سياسـي   

برد. ازآنجا كه بازسازي بدنه اجـتـمـاعـي         اهميت اين موضوع پي توان به آن مي
ها درميدان مبارزه يك اولويت اصـلـي قـلـمـداد           جنبش و تقويت حضور توده

عنوان گردان تاثيرگذار و مـهـم    گردد، درنتيجه تقويت جايگاه جنبش زنان به مي
جنبش مردمي سراسري عليه استبداد و ارتجاع و مـداخلـه خـارجـي امـري              

هـاي   ناپذير است. اين مهم نيز جز با مشاركت فعال و متشكل زنان طبقه  اجتناب
 پذير نيست. محروم به ويژه زنان كارگر امكان

عامل موثر در    رغم وضعيت كنوني بارديگر به تواند و بايد علي جنبش زنان مي
سود  شود. حضور زنان كارگر درجهت و به  معادالت سياسي و جنبش مردمي بدل

 آفريني است! اين نقش

جنبش زنان، مبارزه عليه تبعيض 
 طبقاتي، و منافع زنان كارگر –جنسيتي 
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جشن هشتم ماه مارس 
 در لندن

شمار زيادي از فعاالن جنبش زنان از كشورهاي مختـلـف جـهـان، در         
كتابخانه تاريخي ماركس در لندن، و دفتر كار لنين، به هنگام اقامتـش در    
انگلستان، گردآمده بودند تا روز هشتم ماه مارس، روز جهانـي زن و روز        

 همبستگي رزمجويانه با مبارزات دليرانه زنان جهان را گرامي دارند.
جلسه با سخنان رفيق ليز پاين، عضو هيئت سياسي، و مسـئـول زنـان،      
حزب كمونيست بريتانيا آغاز شد. رفيق پاين ضمن اشاره به ادامه سركـوب   
حقوق زنان توسط سرمايه داري جهاني به تشريح دست آوردهاي مـبـارزه     
زنان در دهه هاي اخير پرداخت و با اشاره به اينكه مبارزه زنان براي رهايي 
از ستم طبقاتي و دستيابي به حقوق برابر همچنان ادامه دارد، به سـخـنـان    

 خود پايان داد.
سخنران بعدي، نماينده زنان حزب كمونيست عراق بود، كه در سخنراني 
مفصل خود ضمن اشاره به تاريخ مبارزه زنان عراقي و خصوصاً تشـكـيـل      

، به توضيح شرايط بسيـار دشـوار زنـان        1950در دهه “  ليگ زنان عراق” 
عراقي در حال حاضر و تشديد فشار نيروهاي واپس گرا و اسالمـي بـراي     

 محروم كردن زنان از حقوق سياسي، فرهنگي و اقتصادي اشاره كرد.
در بريتانيا سخـنـران بـعـدي       “  مجلس ملي زنان” خانم آنيتا رايت، صدر 

و مبارزه “  مجمع ملي زنان” جلسه بود كه ضمن اشاره به تاريخچه پيدايش 
زنان مترقي بر ضد جنگ، به وضعيت وخيم زنان در بريتانيـا، در شـرايـط        
بسيار دشوار اقتصادي كنوني پرداخت. خانم رايت از جمله گفت كه بـخـش    
بزرگي از شغل هايي كه توسط دولت دست راستي كنوني از بـيـن رفـتـه       
است، در بخش دولتي است. وي شمار بيكار شدگان در بخش دولـتـي، از      
زمان روي كار آمدن دولت ائتالفي محافظه كاران و ليبرال ها را بيـش از    

نفر اعالم كرد كه به گفته او بخش عمده اي از آنـان را زنـان        500/000
تشكيل مي دهند. به گفته خانم رايت وضعيت كنوني يك يورش به تـمـام    
معني ايدئولوژيك بر ضد حقوق زنان است كه نيروهاي مترقي بايد با تمـام  

 توان به مقابله با آن برخيزند.
سپس نوبت سخنراني به رفيق امل جبارال، از مسـئـوالن زنـان حـزب         
كمونيست سودان رسيد كه ضمن تبريك هشتم مارس به زنان تمام جهان 
از جمله گفت سياست مداران از بحران جهاني سخن مي گويند در حـالـي     
كه اين بحران، بحران سرمايه داري جهاني است. رفيق جـبـارال، ضـمـن        
اشاره به مبارزه دشوار زنان سودان بر ضد واپس گرايي اسالمي اعالم كـرد  
كه نيروهاي مترقي در سودان زير شديدترين پيگرد رژيم ضد مـردمـي و       
اسالمي حاكم اند و بايد كارزار جهاني همبستگي با مبارزه مردم سـودان را    

 تشديد كرد.
سخنران بعد، نماينده شاخه زنان حزب كمونيست يونـان بـود كـه در          
سخنان پرشوري ضمن اشاره به ماهيت طبقاتي مبارزه زنان برضد سرمايـه  
داري جهاني و همچنين تأثير مخرب بحران سرمايه داري جهاني بـر ضـد     
حقوق زنان، همه زنان مترقي جهان را به تشديد مبارزه بر ضد امپرياليسـم  

 و نيروهاي تجاوزگر ناتو فرا خواند.
آخرين سخنران اين نشست، نماينده تشكيالت دموكراتيك زنان ايـران    
بود، كه سخنان خود را با اشاره به هفتادمين سالگرد تأسيس تشـكـيـالت      
دموكراتيك زنان براي تحقق حقوق زنان ايران آغاز كرد. سخنران سـپـس    
ضمن اشاره به تاريخ برگزاري هشتم ماه مارس در ايراني و اين امر كه بـه  
رغم تالش هاي رژيم ديكتاتوري حاكم زنان ايراني همچنان هشتم مارس 

برگزاري مراسم هشتم مارس در روزهـاي      گرامي مي دارند به   
. نمايـنـده تشـكـيـالت         اخير، در زندان اوين در تهران اشاره كرد

دموكراتيك زنان ايران، با تشريح سياست هاي زن ستيزانه رژيم حاكـم و    
، اليـحـه     “ اليحه حمايت از خـانـواده  ” اشاره به لوايح ضد مردمي همچون 

، جدا سازي جنسيتي در دانشگاه هاي كشور و ديگر سـيـاسـت    “ پاسپورت” 

هاي زن سـتـيـزانـه     
رژيم اعالم كرد كـه    
مبارزه دليرانـه زنـان     
ايران بر ضـد ايـن       
سياست ها، به رغـم    
سياست هاي شـديـد   
سركوبگرانه همچنان 
ادامه دارد. سخـنـران    
ــخــش       ــه ب در ادام
مفصلي از سـخـنـان    
خود را به مـبـارزه و     
مقاومت زنـدانـيـان      
سياسي زن، از جملـه  
نسترن ستوده، ژيـال    
بني يعقوب، حكمـيـه   
شكري، ژيـال كـرم     
زاده مــكــونــدي      

 پرداخت.
سخنران سخنان خود را به اشاره به اهميت همبستگي بين المللي با مـبـارزه   
زنان ايران و ضرورت تشديد آن به پايان برد. سخنراني نماينـده تشـكـيـالت        
دموكراتيك زنان ايران با ابراز و احساسات پرشور شركت كنندگان در نشـسـت   

 رو به رو شد.
در بخش هنري جلسه، آيگل ارسي هنرمند كرد، ترانه هاي زيبابي را دربـاره  
مبارزه و دشواري هاي خلق كرد و مردم تركيه خوانـد. سـپـس رفـيـق روزا             
مكگرگر خواننده كالسيك سرودهاي مترقي به خواندن ترانه هـايـي دربـاره        

 مبارزه زنان بريتانيا و جهان پرداخت.
جلسه با دكلمه شعر زيبابي از برتولت برشت، به مناسبت هشتادمين سالگـرد  
روي كار آمدن نازي ها در آلمان و مبارزه كارگران و زحمتكشان و زنان مترقي 

 بر ضد آنان به پايان رسيد.  

 ادامه پيام هاي احزاب كارگري و كمونيستي ...

هاي زنان و جوانان و دانشجـويـان و      ويژه جنبش هاي دموكراتيك، به سازمان
اي، به منظور دفاع از حقوق  هاي اجتماعي مدني در مبارزات توده ديگر سازمان

 بشر و حقوق دموكراتيك كارگران و مردم است.
فـعـاالنـه درگـيـر        “  جريان دموكراتيك” هاي اخير حزب ما همراه با  در ماه

هـاي   هاي انتخاباتي مدني دموكراتيك گسترده در بغداد و استان برپايي ائتالف
 ) بوده است.1392ماه  (فروردين 2013ديگر در آستانه انتخابات استاني آوريل 

قومي فقط از راه  -اي به اعتقاد ما، غلبه بر بحران نظام مشاركت قدرت فرقه
 -تغيير توازن نيروهاي سياسي در جامعه به سود مدافعان طرحي دموكراتـيـك  

پذير است، طرحي كه، برقراري حكومتي مدني و دموكراتيـك بـر      ملي امكان
 هاي مدني، و عدالت اجتماعي، را خواهان باشد. اساس اصول شهروندي، آزادي

 رفقاي گرامي،
در اين روزگار دشوار و پرچالش، در حالي كه توفان تغيير منطقه ما را در هم 

هـا     اي كه هر دو كشـور مـا بـا آن            نوردد، و با توجه به خطرهاي جدي مي
رويند، توسعه و تحكيم پيوندهاي انترناسيوناليستي دوجانبه مـيـان حـزب       روبه

هاي مؤثر و عمـلـي    توده ايران و حزب كمونيست عراق، و نيز استفاده از شكل
خواه، و دموكراتيك در خاورميانه و    همبستگي ميان نيروهاي كمونيست، ترقي

 در سراسر جهان، اهميت حياتي دارد.
ترين آرزوهاي قلبي خود را به كنگره ششم شما تـقـديـم     بار ديگر صميمانه

كنيم، و بر عزم خود براي توسعه و تحكيم پيوندهاي برادرانـه مـيـان دو         مي
 كنيم. حزب خود و پيوندهاي تاريخي ميان دو ملت ايران و عراق، تأكيد مي

 ترين درودهاي رفيقانه، با گرم
 كميته مركزي حزب كمونيست عراق
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ادامه سياست سركوب و آزار و اذيت 
 هاي زندانيان سياسي خانواده

ارتجاع حاكم در راستاي مهندسي انتخابات ريـاسـت   
جمهوري آينده، به سياست اعمال فشار و ايـجـاد جـو      

اي بخشيـده اسـت.      رعب و وحشت درجامعه ابعاد تازه
هاي اخير عالوه بر پيگرد و بـازداشـت شـمـار        درهفته

نگاران و خبرنگاران، شاهد بازداشـت   ديگري از روزنامه
هـاي فـرهـنـگـي         گروهي از فعاالن اجتماعي و چهره

 هاي مذهبي بوديم. متعلق به اقليت
بازداشت و بازجويي ازدراويش گنابادي و تعدادي از   
پيروان اهل حق (يارستان) خشم افـكـارعـمـومـي در          

هاي شرقي كشور را برانگيخـت.   مناطق غربي و استان
دراين زمينه شيرين عبادي درگزارش ماهيانه خـود در    
خصوص وضعيت حـقـوق بشـر در ايـران، اعـالم              

آرش شلتوكي از دراويش گنابادي . . .         ” است:   نموده
وپنج تن از فعاالن مدني و دانشجويي مريوان بازداشت 
شدند. همچنين طاهرفقيه و چهارتن ديگر از طالب . .   
. منتقد حكومت ايران بازداشت شدند . . . وضـعـيـت          

عقيدتي همچنان نامـنـاسـب      –برخي زندانيان سياسي 
شود . . . مسئوالن زندان از اعـزام صـالـح          گزارش مي

نژاد به مراكز درماني خـودداري     كهندل و ميثاق يزدان
كردند .. . مسعود پدرام از اعضاي شوراي فعاالن ملـي     

زندان اوين دوران محكوميت  350مذهبي كه دربند   –
گذراند، به دادسراي اوين احضـار و اتـهـام         خودرا مي
وي تفهيم و مـجـدداً مـورد بـازجـويـي                جديدي به

قرارگرفت. ارژنگ داودي، زنداني سياسي تبعيـد شـده      
شد. صفايي   زندان بندرعباس به سلول انفرادي منتقل به

مقدم، مهدي قميشي، حسن دادخواه و ايرج زارع چهـار  
اداره اطالعات استان خوزستان و پرويز  فعال سياسي به

حراست دانشگاه شـهـيـد       شيرودي فعال دانشجويي به
 .“چمران اهواز احضار و مورد بازجويي قرارگرفتند

پـيـگـيـرد        هاي امـنـيـتـي بـه          درعين حال ارگان
نگاران ادامه داده و برخي از آنها مانند كـيـوان      روزنامه

مهرگان، نرگس جودكي، جواد دليري، اميلي امـرايـي،     
ساسان آتايي و پوريا عالمي كماكان در زنـدان بسـر       

سـازي عـلـيـه          برند. وزارت اطالعات با پـرونـده      مي
كند، فضاي ترس در آستـانـه    نگاران تالش مي روزنامه

هـاي     افكند. يكي از جـنـبـه         انتخابات بر جامعه سايه
سياست سركوب و ايجاد جو رعب و وحشت، اعـمـال     

 –و بستگان زندانيان سياسي     فشار هدفمند به خانواده
عقيدتي است. به ويژه خانواده زندانيـان سـيـاسـي و          

شدت و بطور سيستماتيـك مـورد آزار        دگرانديشان به
شكستن  قراردارند. هدف ارتجاع از چنين سياستي درهم 

مقاومت مبارزان دربند و مسدودساختن امكانات تمـاس  
ها و جلوگيري از خـبـررسـانـي در خصـوص           خانواده

برخي فعاالن   هاست. بطور نمونه خانواده  وضعيت زندان
بـنـد      كارگري دربند و مبارزان دانشجويي و زنـان بـه    

شده، دايماً توسط ماموران امنيتي و دادسـتـانـي     كشيده
انقالب اسالمي تهديدشده و زيرفشار قراردارند. درايـن   
زمينه در گزارش بهمن ماه شيرين عبادي آمده اسـت:    

خانواده فعاالن سياسي و مدني دگرانديشان نيز از اذيت و آزار ” 
ماموران امنيتي درامان نبودند، ازجمله زهرا موسوي و نـرگـس   
موسوي دو تن از دختران ميرحسين موسوي، محمد حسـيـن     
كروبي پسر سوم كروبي براي چند ساعت بازداشـت و مـورد       

اهللا صـادق     بازجويي قرارگرفتند . . . حسين شيرازي فرزند آيت   
شيرازي نيز به دادسراي ويژه روحانيت احضارو بازجويي شد. از  
سوي ديگر پدر، مادر و برادر انور حسين پناهي زندان سيـاسـي   

نژاد پدر دو نوجـوان   به اداره اطالعات شهر قروه و محمد رستم
اداره اطالعات مهـابـاد احضـار و          شده مهابادي . . . به    كشته

سياست سركوب و ايجـاد فضـاي تـرس و           .“ بازجويي شدند
زمان برگزاري انـتـخـابـات ريـاسـت          شدن به وحشت بانزديك

هـاي صـحـنـه        شكل هدفمند و متناسب با تحول جمهوري به
است. اين سياست بخشي از برنـامـه     شده اجرا گذاشته سياسي به

گرايان براي مهندسي انتخابات و مهار و كنترل جنبش مردمي است. يگانه پاسخ مناسب و     واپس
قيـد و شـرط هـمـه            اي، مبارزه متحد و مشترك براي آزادي بي اقدام موثر درقبال چنين برنامه

  عقيدتي است! –زندانيان سياسي 
 

 زنان سرپرست خانوار و زندگي زيرخط فقر
همايـش ارتـقـاي سـالمـت          ”هاي همگاني با انتشار گزارش  در اواخر بهمن ماه امسال رسانه

آمار رو بـه افـزايـش         ”ربط اعالم داشتند:  از قول مسئوالن ذي “اجتماعي زنان سرپرست خانوار
بايد به آمار ” بهمن ماه نوشته بود:   27خبرگزاري مهر  .“ زنان سرپرست خانوار قابل مالحظه است

روبه افزايش زنان سرپرست خانوار توجه جدي كرد . . . طالق، اعتياد و بـيـكـاري روزافـزون،             
جـهـش قـابـل          90آورد) طبق آمار سرشماري سـال      سازد (پديد مي  سرپرست زن خانوار را مي

به موازات افزايش آمار زنان سرپرست خانوار،  .“ شود اي در بخش زنان خانوار مشاهده مي مالحظه
هاي تحت تكلف آنها افزايش چشمگـيـر    فقر نيز در ميان اين زنان محروم و زحمتكش و خانواده

داشته است. اكثريت مطلق زنان سرپرست خانوار در شهرهاي بزرگ كشور نظير تهران، تـبـريـز،     
اصفهان، اهواز، شيراز و كرمانشاه و مشهد مطابق آمار رسمي سازمان بهزيستي با درآمـدي زيـر     

 –هـا       هدفمندي يـارانـه    –كنند و از زمان اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي  خط فقر زندگي مي
هاي تحت سرپرستي زنان به شدت تـنـزل يـافـتـه اسـت.            سطح زندگي و قدرت خريد خانواده

ونيم ميليون زن سرپرست خـانـوار در      2” بهمن ماه، در مطلبي تحت عنوان  28خبرگزاري مهر، 
فرزندان زنان سرپرست خانوار در مـعـرض       ” ازجمله خاطر نشان ساخت:   “ انتظار قوانين حمايتي

آسيب قرار دارند و مشكالت اقتصادي هم سايه سنگيني بر زندگي سخت اين زنـان انـداخـتـه         
هاي بيشتري  است . . . زنان سرپرست خانوار در مقايسه با افراد ديگر جامعه مشكالت و گرفتاري   

هاي همگاني در اوايـل     همچنين رسانه .“ دارند . . . به همين دليل با شرايط سختي روبرو هستند   
هايـي را     اسفندماه از لزوم بازنگري و تغيير كلي برخي قوانين براي زنان سرپرست خانوار گزارش

گران مسـايـلـي       كارشناسان و پژوهش” اسفندماه تصريح كرد:   3منتشر ساختند. خبرگزاري ايسنا  
هـاي     اجتماعي اتفاق نظر دارند كه بسياري از قوانين موجود براي زنان سرپرست خانوار دشواري

رو لزوم بازنگري كلي برخي قوانين براي زنان سرپرست خانوار امري  اند از اين فراواني ايجاد كرده
حياتي است . . . نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانوارهاي تحت سرپرستي زنان توسـط     

 .“شود نهادهايي حكومتي ناديده گرفته مي
هاي به حق زنان سرپرست خانوار عالوه بر تغيير قوانيني كه مواردي مانند ارث،    برخي خواسته

هاي كميته امداد خميني در زندگي زنان سرپرسـت خـانـوار و         حضانت فرزند، ممانعت از مداخله
گيرد. آنها خواهان درآمد مناسب با نرخ واقعي تورم براي زنـدگـي       مسايلي اين چنيني را در برمي

هايشان هستند. مستمري ماهيانه سازمان بهزيستي و كميته امداد خميني با تـوجـه     خود و خانواده
هاي كمرشكن به هيچ رو كفاف گذران زندگي را بـه ايـن زنـان             به نرخ فزاينده تورم و گراني

ها متناسب بـا نـرخ        دهد. زنان سرپرست خانوار به حق خواهان افزايش مستمري  زحمتكش نمي
جويانه خارجي به ويـژه   هاي مداخله تورم و امكان دستيابي به شغل مناسب هستند. بعالوه تحريم 

هاي تحت سرپرستي آنان را به دليل عدم دسترسي به پـزشـك و      در عرصه دارو، زنان و خانواده
جهت نبود معاون سازمـان   كننده و دردناك مواجه ساخته است. بي  هاي جدي، نگران دارو با چالش

هاي ارتجاعي كميته امداد خميني در خصوص زنـدگـي    بهزيستي ضمن انتقاد تلويحي از سياست
ها و نهادهاي حمايتي، هـمـاهـنـگ و        زنان سرپرست خانوار اعالم كرده بود هيچ يك از سازمان

 كنند. منطبق با نيازهاي زنان سرپرست خانوار اقدام نكرده و نمي
 –هاي ضد مـردمـي اقـتـصـادي             ميليون زن سرپرست خانوار به دليل سياست 3نزديك به 

فقيه در وضعيتـي نـاگـوار       ستيز رژيم واليت هاي فرهنگي قرون وسطايي و زن اجتماعي، سياست
درصد زنان سرپرست خانوار در كالن شهرها زير خـط  85دهد بيش از  اند. آمار نشان مي  قرارگرفته

 هاي اجتماعي است. هايشان در معرض آسيب كنند و خانواده فقر زندگي مي
پوشي جنبش زنـان   هاي غيرقابل چشم حمايت از منافع و حقوق زنان سرپرست خانوار از اولويت

 دوست است! ها و نيروهاي راستين ميهن و همه حزب
 

 افزايش مرخصي زايمان از ادعا تا واقعيت
پس از آنكه اليحه اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده در مجلس شـوراي اسـالمـي بـه         

ايـن     2اي در اين زمينه به ويژه تبـصـره      تصويب رسيد، ارتجاع حاكم دست به تبليغات گسترده

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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اليحه زد. اين تبصره مربوط به اصالح قوانين تنـظـيـم خـانـواده در           
اسفندماه گـزارش   2خصوص مرخصي زايمان مادران شاغل است. ايلنا  

با تصويب اصل و جزييات اليحه اصالح قوانين تنظيم جمعيت و   ” داد:  
يابد و همسر آنان  ماه افزايش مي 9خانواده، مرخصي زايمان مادران به 

در .“  شـود . .           نيز از دو هفته مرخصي اجباري تشويقي برخوردار مي
ماه است و همسر  9ماده واحده است، مرخصي زايمان مادران  2تبصره 

شوند، ايـن     آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري تشويقي برخوردار مي
ماهگي نـرسـيـده اسـت        9قانون به مادراني كه سن فرزندان آنان به 

ماهگي نـوزاد از مـرخصـي           9تواند تا سن  يابد و مادر مي تسري مي
تصويب اين اليحه كه در راسـتـاي سـيـاسـت           .“ زايمان استفاده كند

فقيه پيرامون لزوم افزايش جمعيت كشور انجام گرفتـه، در واقـع        ولي
مرخصي زايمان زنان شاغل اعم از كارگر، معلم و كارمنـد را نـه در         
جهت حمايت از حقوق زنان، بلكه براي تشويق به افزايش جمعيـت از    
سوي ارتجاع حاكم بايد ارزيابي كرد. در اين مورد سخنگوي كميسيون  

ساختـه    اسفند ماه خاطرنشان 2وگويي با ايلنا  اجتماعي مجلس در گفت
در اليحه دولت براي اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خـانـواده       ” بود:  

حذف شـده بـود. (مـوارد             88و  73هاي  هاي اعمالي سال محدوديت
مربوط به كنترل جمعيت) نمايندگان مجلس در كميسيون بـهـداشـت،     
افزايش مرخصي پس از زايمان را به اين اليحه اضافه كردند . . . در        
اين اليحه تنها يك مورد تشويقي (براي بارداري و افزايش جمعـيـت)    

ماه افزايش داده . . .          9وجود دارد كه مرخصي شيردهي بانوان را به 
ها بـه اجـرا      اين افزايش مرخصي بايد در تمامي ادارات دولتي و ارگان

همچنين رييس مركز امور زنان و خـانـواده نـهـاد ريـاسـت              .“درآيد
جمهوري نيز اعالم داشت، اين اليحه (تنظيم خـانـواده و افـزايـش            
مرخصي زايمان) با قانون شوراي عالي انقالب فرهنگي كه مربوط بـه     

 هاي تشويقي جمعيت است، انطباق و هماهنگي دارد. سياست
همه اين تبليغات با گذشت چند روز جاي خود را به اما و اگـرهـاي     

جمهور، معاون ريـاسـت    معنادار مسئولين رژيم داده است. معاون رييس 
مجلس، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس و تعداد ديگري از   
گردانندگان رژيم، اجراي تبصره مربوط به افزايش مـرخصـي را بـه          

كنند. يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلـس    اي نامعلوم موكول مي آينده
اسفندماه يادآوري كرد، براي اجراي افزايش مرخصي زايمان  4به ايسنا 

زنان ضروراست دولت منابع مالي مشخصي را در نظر بگيرد. تاكـنـون    
اند و امكان اجرايي آن مصوبه در حال حاضـر   اين منابع مشخص نشده

اسفندماه از قول عضـو كـمـيـسـيـون          3وجود ندارد. از ديگر سو ايلنا  
نكته مهم مباحث مالي ايـن طـرح     ” بهداشت و درمان مجلس نوشت:  
بيني شود و اين موضوع ممكن اسـت   است كه بايد از سوي دولت پيش

اجراي طرح را به تعويق بيندازد. دولت بايد براي جايگزيني مادراني كه  
روند تمهيداتي بينديشند. من هيچ زمانـي    سه ماه بيشتر به مرخصي مي

به اين ترتـيـب    .“ توانم متصور شوم را براي اجرايي شدن اين طرح نمي
اي نـا روشـن          مصوبه افزايش مرخصي زايمان مادران شاغل تا آينده

هاي شغـلـي زنـان       شك تمامي عرصه مسكوت باقي خواهد ماند و بي
گيـرد. اصـوالً طـرح          خصوصاً كارگران و آموزگاران را تماماً در بر نمي

هاي جمعيتـي   افزايش مرخصي زايمان فقط و فقط در چارچوب سياست
اي تدوين شده، قرار دارد. نبـايـد از       اخير رژيم كه بر پايه نظرات خامنه

نظر دور بداريم كه پيش از تصويب افزايش مرخصي زايمان زنـان در      
اي  قالب اليحه تنظيم خانواده، شوراي عالي انقالب فرهنگي در مصوبه

اعالم كرده بود، در چارچوب  “ هاي جمعيتي شورا سياست” تحت عنوان 
هاي افزايش جمعيت و رفع محدوديت و كنتـرل جـمـعـيـت،         سياست

 21ماه و مرخصي بدون حقوق بـه       9مرخصي استعالجي زايمان به ” 
ماه به ازاي هر فرزند . . . براي كليه شـاغـالن       30ماه و جمعاً به مدت 

 3بيني شده است و مادران شاغل داراي  بخش دولتي و غيردولتي پيش
توانند با داشتن هر ميزان سابقه كار، عـالوه بـر        فرزند و بيشتر نيز مي

ميزان سنوات خود به ازاي هر فرزند با يك سال افـزايـش سـنـوات         
بازنشسته شوند . . . براي مادران دانشجو نيز تسهيالتي در نظر گرفتـه     

 ]1391آبان ماه  2[نگاه كنيد به ايسنا  .“شده است
با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت و نامشخـص بـودن زمـان        

هـايـي    توان گفت چنين طرح اجراي كامل افزايش مرخصي زايمان، مي
 مانده و تنها ادعايي بيش نيستند! صرفاً بر روي كاغذ باقي

 ادامه  رويدادهاي ايران  ...

دهد. بـر ايـن         سوي مرحله ملي دموكراتيك در مركز توجه قرار مي اقتصادي را  به
كارهـاي مشـخـص رونـد          هاي ديگر سند برنامه، حزب راه مبنا است كه در بخش

اقتصادي بـه     -دموكراتيزه كردن واقعي روبناي سياسي و انجام تغييرهاي اجتماعي
 دهد. صورت عملي را مطرح مي سازد و آن ها را دو فرايند الزم و ملزوم نشان مي

برنامه نوين حزب توده ايران، در مرحله كنوني بر اساس درك عينـي از بـافـت        
 طبقاتي جامعه و مرحله مشخص رشد نيروهاي مولده كشورمان، همراه با نظرداشت

داري را در دسـتـوركـار     المللي، حذف شيوه توليد سرمايه توازن نيروها در عرصه بين
دنبال شعارهاي پر طمطراق  داند. حزب توده ايران به  مان نمي نيروهاي مترقي ميهن

روست كه برنامه كنگره ششم  رشد عـمـلـي و       هاي خيالي نيست، و از اين و طرح
علمي براي توسعه  اقتصاد ملي را امري كه بايد با شرايط عيني ايـران و جـهـان        

مـانـده و        رشد با اقـتـصـادي عـقـب          داند. ايران كشوري درحال  دمساز باشد، مي
هاي اقـتـصـادي از         محصولي است كه در دو دهه اخير به دليل اجراي تعديل تك

طورعمده غـيـرمـولـد هسـتـه          داري به هاي حاكم، منافع كالن سرمايه سوي دولت
دهد. برنامه حزب مـا بـر ايـن نـكـتـه               مركزي اقتصاد سياسي آن را تشكيل مي

ترين ركـن ثـروت        بسياركليدي  تاكيد مي ورزد كه، نيروي انساني كشورمان مهم
بايد رشد اقتصادي را براي توسعه كشور پيرامون گسـتـرش      ملي است، بنابراين مي

افزاي نيروي كار متمركز كرد. به عبـارت ديـگـر، بـر اسـاس              هاي ارزش فعاليت
بايـد در مسـيـر         ريزي دقيق و علمي، از درآمد نفت و ديگر منابع طبيعي مي برنامه

برداري كرد. پس هدف اساسـي    افزايي نيروهاي كار بهره تحول و رشد كيفيت ارزش
برنامه حزب بازسازيِ اقتصاد ملي و دگرگوني اقتصاد سياسي كشور با گرايش بـارز    

داريِ تـولـيـديِ     سرمايه  هاي زحمتكش و از جمله اليه سوي منافع قشرها و طبقه به
هاي تعديل اقتصادي و  افزا است. در ارتباط با اين هدف، ايست كامل سياست  ارزش

ريزي اقتـصـادي مـدون در         ها، اجراي برنامه هاي آزاد سازي قيمت از جمله برنامه
هاي توليد براي توسعه، حذف كامل نـقـش مـحـوري مـنـافـع               تخصيص عامل

داري غيرتوليدي و مالي از شئون اقتصادي كشور، كوچك سـازي حـجـم         سرمايه
هاي كالن، در زمـره   طورِعام، و جلوگيري از تمركز سرمايه هاي خصوصي به سرمايه

هاي الزم در بازسازي  اقتصاد ملي كشورند.  برنامه مصوب كـنـگـره      نخستين اقدام
منـشـوري   ” هاي:   كارهاي تاكتيكي و راهبردي حزب توده ايران در بخش ششم، راه

سرفصل برنامه اقـتـصـادي      ” و  “ براي وحدت عمل وآزادي ايران از چنگال استبداد
منـظـور    اي است كه به ، همچون الگوي پيشنهادي“ مردمي، براي تغييرهاي بنيادي

گـيـري      دهد. نتيـجـه    در اختيار جنبش مردمي قرار مي “ برنامه حداقل” تدوين يك 
برنامه حزب ما اين است كه، بدون برپايي اتحادهاي وسيع بين نيروهاي اجتماعـي  

ريـزي     نفع در گذر از استبداد واليت فقيه و پـايـه       هاي ذي نماينده قشرها و طبقه
وجـود     توان توازن الزم نيرو براي رويارويي با ديكتاتوري حاكم بـه  دموكراسي، نمي

آورد. واقعيت اين است كه، منافع مادي طبقه كارگر، قشرهاي  زحمتـكـش، و از        
اند كه پشتيباني اكـثـريـت مـردم          هاي خرده بورژوازي، از جمله اجزايي جمله اليه

بنابـرايـن، تـدويـن        سازند.  ازفرايند انجام تغييرهاي بنيادي الزم را در كشور ما مي
راهي به جلو براي ايجاد تغييرهاي بنيادي ميهن، به ارائه همزمان مـنـشـوري     نقشه

اي مردمي ناگزير است.  همراه برنامه اقتصادي براي دموكراتيزاسيون حيات جامعه به
يافته بين مردم، و بـاال   تنها از اين طريق و با شعارهاي مشخصِ عملي، كارِ سازمان

منظورهمكاري نيروهاي سياسي  هاي اجتماعي، به بردن سطح آگاهي قشرها و طبقه
و اجتماعي و برپايي جبهه واحد وسيع براي گذر از ديكتاتوري به مرحله دموكراتيك 

 هايي اساسي برداشت.    توان گام در سطح ملي، مي

 ادامه برنامه نوين حزب توده ايران...

 باز انتشار يافت
جلد اول و دوم كـتـاب           
ماترياليسم ديـالـكـتـيـك و        
ماترياليسم تـاريـخـي كـار         
ارزشمند زنده ياد رفيق شهيـد  
اميرنـيـك آئـيـن، تـوسـط           
انتشارات حزب تـوده ايـران       
منتشر شد. ايـن دو كـتـاب         
شامل يكصد گـفـتـار بـراي       
نخستين آشنايي با شـالـوده     

-هاي فلسفه ماركسيـسـتـي   
 لنينيستي است
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هـاي   ترين ركن سياسي محلي در چارچوب منافع ملي، از جمله مهم
 اند.   برنامه نوين حزب توده ايران

مصوب كنگره ششم، حاصل مطالعه و تركيب بـيـش از        برنامه
صدها نظر و پيشنهاد دريافت شده از جانب اعضـا، هـواداران، و         

هـاي     مند بـه تـحـول      دوستداران حزب ما، و همه نيروهاي عالقه
 -دموكراتيك بنيادين در ايران، است كه در دو طرح اوليه بـرنـامـه     

در اختيار عموم قرار گـرفـت.    -منظور نظرخواهي قبل از كنگره و به
از سوي كنگـره شـشـم،        در اين دوره نظرخواهي، و تكميل برنامه

اند كـه در     هاي بسيار مهمي را شاهد بوده كشور ما و جهان، تحول
انـد.     تر ساختن برنامه نوين، اثرگـذار بـوده     بازبيني، ارزيابي، و غني

در شرايطي برگزار شد كه كشور ما در يكـي از     كنگره ششم حزب
كننده قرار داشته است. بـا در      هاي  تعيين ترين برهه تحول حساس

مان، بـرنـامـه     نظر گرفتن ناگزيريِ تغييرهاي بنيادين فراروي ميهن
حزب تنظيم شده است. برنامه حزب ما بر اساس اين واقعيت عيني  
بنا شده است كه: بدون تكيه كردن بر نقش مـحـوريِ جـنـبـش           

گـونـه      هاي انقالبي، هيچ مردمي، چه از راه اصالح و چه با خيزش
هاي ناگـزيـرِ    اي در فرايند اين تحول سازيِ باثبات و مترقي دگرگون

آتي ممكن نخواهد شد. منطق، و همچنين تجربه تاريخ مـعـاصـر       
كشورمان و ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه  نشان مي دهند كـه،  
در صورت حذف نقش مستقيم مردم و نيروهاي مردمي از صحنـه،  

اي به دموكراسي و عدالت اجتماعي،  حتي در صورت دستيابيِ لحظه
سرعت از دست خواهـنـد رفـت. از          ثبات و به تمامي دستاوردها بي

روي، هدف اساسي حزب توده ايران از تنظيم و تصويب برنامـه   اين
طورِمستقيم متوجه همياري موثر در جهت باال بردن سطح   نوين، به

مبارزه جنبش مردمي برضد ديكتاتوري حاكم بوده است. در ايـن       
كارهاي مشخص و عـمـلـي در           ارتباط تكيه برنامه، بر يافتن راه

منظور تغييرتوازن نيرو برضد  بعدهاي مختلف سياسي و اقتصادي به
حزب مـا بـا      ديكتاتوري حاكم در مرحله كنوني است. برنامه نوين 

تحليل دقيق چگونگيِ به شكست كشيده شدن انقـالب مـردمـي      
، “ عدالت اجتماعي” ،  بر مبارزه مرتبط و همزمان براي برپايي 1357

تاكيد دارد،   “   دموكراسي واقعي” و پي ريزي و دفاع قاطع از مباني 
زيرا تجربه عملي  نشان داده است كه يكي از اين دو مهم بـدون    

طورواقعي و پايدار وجود داشتـه بـاشـد. ايـن           تواند به ديگري نمي
گيـري از تـجـربـه          برخورد برنامه كنگره ششم نشان دهنده درس

و حساسيت حـزب تـوده      1357انقالب ملي و دموكراتيك  بهمن 
و “  پـيـش  ” ارتباط ارگانيك ميان مبارزه در مرحله   ايران به اهميت 

 .از ديكتاتوري است  ماهيت حكومت در مرحله پس
برنامه نوين كنگره ششم، ترسيم كننده نقشه راه مبـارزه حـزب     
توده ايران، در مقام يكي از نيروهاي مطرح جنبش مردمي كشـور،    

شانه ديگر نيروهاي پـيـشـرو     به است كه در هفت دهه گذشته شانه
براي گذر از ديكتاتوري به دموكراسي و انجام اصالحات بنيادين در 

روي، تفسير و ارزيابي دائمـي   جامعه ايران مبارزه كرده است. از اين 
مباني كليدي برنامه نوين حزب ما در بوته تجربه عملـي، يـعـنـي       

هاي عـيـنـيِ جـاري در          سنجش درجه همساز بودن آن با واقعيت
هاي مهم  آينده ايران و جهان ضروري است. در ايـن بـاره،       تحول

هاي رسمي و شـفـاف    سند برنامه مصوب كنگره ارائه دهنده موضع
ها و تبادل نظر رسمي بـا   حزب توده ايران است، كه چارچوب بحث

ديگر نيروهاي سياسي درون  جنبش را دربرخواهد داشـت. ارگـان      
مركزي حزب توده ايران (نامه مردم)، در اين نوشتار، و همچنين در   

هاي كليدي برنامـه   هايي كه در آينده منتشر خواهند شد، نكته مقاله
هاي آتي كشورمان و  ها و تحول كنگره ششم را در ارتباط با معضل

 جهان، ارزيابي و بررسي خواهد كرد.  
بـيـنـي       هاي نخست سند برنامه، به معرفي تاريخ و جهان بخش

تـوان     هاي بعدي سند برنامه،  مـي    پردازد. در بخش  حزب توده مي
بيني با هدف  ادامـه       انسجام نظري و خط سير تكاملي اين جهان

سال فعاليت در حزب مـا     71كه در طول بيش از  -اي پويا نوآوري
پرورده شده است، را مشاهده كرد. به گمان ما، برنامه كنگره ششم  

ناپذير و يا سندي صوري(فرماليته) و      دستورعملي خشك و انعطاف
محض نوشته شـدن مـانـنـد        بوروكراتيك نيست، بدين معنا كه به

يي تاريخ مصرف آن پايان پذيرد. برنامه در دست، حـاصـل     اعالميه

جانبه بـر اسـاس        وجود آوردن چارچوبي تحليلي و همه گرايانه  براي به تالشي عقل ادامه برنامه نوين حزب توده ايران...
حال، بنابر تغيير شرايـط عـيـنـي،        يابنده ايران و جهان است كه درعين شرايط تحول
كـارگـيـري     پذيرد. هسته نظري سند برنامه، پوياييِ الزم براي جذب و به  انعطاف مي

كارگرفته شده در تدوين آن، بـر     اطالعات جديدتر را داراست، زيرا اسلوب تحليلي به
هـا    ه   ور شدن در انـبـوه داد     منطق ديالكتيك مبتني است. برنامه حزب بدون غوطه 

هـاي     ها و پديـده  كننده تحول ها)، در راستاي تشخيص ماهيت دروني و تعيين  (فاكت 
دهد. به عبارتي ديگر،   هم پيوسته مورد نظر قرار مي ها را در كلي به كليدي، تمامي آن

ها، و تداخل و تـاثـيـر مـتـقـابـل               كننده در بين رابطه تشخيص تضاد اصلي تعيين
 هاي برنامه نوين حزبماست.   شان بر يكديگر، عنصر اصلي تحليل ديالكتيكي

كارهاي عملـيِ بـاال بـردن         برنامه نوين حزب، از همان ابتدا، در راستاي ارائه راه
هاي مهم نظري جواب مـي دهـد:      كيفيت  سطح مبارزه جنبش مردمي به اين سوال

تواند تعيين كننده بـاشـد    مرحله مشخص كنوني تضاد اصلي كشور ما كه حل آن مي
در كجا است؟ آيا اين تضاد در درون جامعه است و يا اينكه تضادي خارجي است؟ در 

ناپذيرمردم با روبـنـاي سـيـاسـي           اين مورد، تاكيد برنامه حزب بر وجود تضاد آشتي
هاي حزب ما  بناي اقتصادي ناعادالنه كشورمان است. تحليل  ديكتاتوري واليي و زير

اند كه در مرحله مشخص كنوني تضـاد     گيرنشان داده هاي اخير به شكلي پي در سال
تواند به عاملي تعيين كننده تبديل گردد، ولي  خارجي مهم است و در شرايطي نيز مي

رو است كه حل اين تضـاد خـارجـي، چـه از راه              هنوز تضادي فرعي است. از اين 
بشـر  ” هـاي       رژيم، و يا دخالـت  “ ضد استكباري” هاي  رويارويي نظامي، ماجراجويي

كننده در حركت  مورد نظر همراهان امپرياليسم در ايران، عامل اصلي تعيين“  دوستانه
گذاري عـامـل    مترقي كشورمان نخواهد بود. تاكيد اسلوب تحليل سند برنامه بر تاثير 

هاي دروني كشور، بر اساس ماهيت اقتصاد سيـاسـي كشـورمـان        خارجي  بر تحول
هاي دروني كشور ما در خأل و فارغ از توازن نـيـرو و        است. به عبارت ديگر، تحول 

سياسي كشورهاي امپريالـيـسـتـي صـورت         -شرايط عيني جهاني و منافع اقتصادي
نخواهد گرفت. بنابراين، نخستين فصل تحليلـي سـنـد بـرنـامـه، زيـر عـنـوان:                   

، به اوضاع جهاني و تحلـيـل اقـتـصـاد        “ هايِ عمده اوضاعِ جهان و ايران مشخصه” 
هاي عمده اوضاع جهان، برنامه بـه ايـن        سياسي آن مي پردازد. درتشريح مشخصه 

هاي جهان توده عظيم زحمتكشان و طبقـه   در بيشتر نقطه” كند:   نكته مهم اشاره مي
هاي كمونيست بار ديـگـر    اند، ونيروهاي مترقي و حزب كارگر به دنبال بديل ديگري

“  در صدر اين مبارزه براي صلح، عدالت اجتماعـي، و دمـوكـراسـي قـرار دارنـد.               
مبارزاني كـه داراي درك      ” طور برنامه به اين واقعيت بديهي تاكيد مي ورزد:   همين

هاي جهانـي و داخـلـي         اند كه جنبه اند به تجربه دريافته روشن از سوسياليسم علمي
 “موازنه قوا، با وجود استقالل نسبي در ژرفا، به هم مربوط و تاثيرپذير از يكديگرند.

داري بـرخـورد        صورت مستقيم به شيوه توليد سرمايـه  برنامه حزب توده ايران به 
، تـحـمـيـل الـگـوي           “ جهاني شـدن   ” كند و آن را در برهه كنوني و در زمينه  مي

كـنـد و        داري، تحليل مـي    نوليبراليستي اقتصادي و بحران عميق اقتصادي سرمايه
هاي وسيع  ، بر پيامدهاي ضد اجتماعيِ اجراي تعديل”برنامه“دهد.   اش نظر مي درباره

تـأكـيـد    “  بازار بي نـظـارت    ” سازي و الگوي  اقتصادي نوليبراليستي بر اساس جهاني
هاي مالي عظيم به بحران ادواري ركـود     ورزد، كه به دليل  تمركز شديد سرمايه مي

هاي بـروز بـحـران       ها و دليل منجر شده است.  برنامه كنگره ششم با تشريح  زمينه 
سياسي و اخالقي آن، مدعي سـقـوط    -داري و  ورشكستگي اقتصادي كنوني سرمايه

الوقوع آن نمي شود، بلكه مرحله كنوني آن را نمايشگر ستروني سـرمـايـه در       قريب
هاي ويرانگـر و     حكم عامل مسدود كننده ترقي بشري، در بر دارنده خطر بروز جنگ

داند. اين همان الگويي است كه رژيم واليي در     در تضاد مسقيم با محيط زيست مي
صـنـدوق   “هـاي       پي و دمساز با نسخه در هاي اقتصادي پي دو دهه گذشته با تعديل

هـاي     در كشور ما اجرا كرده است و در ميان آموزه “ بانك جهاني“و  “ المللي پول بين
 نوليبراليستي در كشورمان  و برخي نيروهاي چپ سابق  نيز هواداراني دارد.    

هـاي     گيري از تجربه جهاني و فراز و نشيب برنامه نوين حزب توده ايران، با درس
گرايي و شعار دادن، بـا   صورتي شفاف و بدون ذهن كشورهاي سوسياليستي سابق، به

مبارزه ايدئولوژيك ”..  كند:   كند، و آن را بدين صورت بيان مي برخورد مي سوسياليسم
كه از قرن بيستم با پيـروزي انـقـالب       -و سياسي ميان سوسياليسم و سرمايه داري

نه فقط هنوز حل نشده است، بلكه در قـرن       -اكتبر به مرحله كيفي عملي وارد شد
برنامه كنگره ششم  با صـراحـت     “  بيست و يكم به مرحله نويني وارد گرديده است. 
ريزيِ جامعه سوسيالسيتي در ميهن  مي گويد كه، هدف راهبردي حزب توده ايران پي

كـنـد. در         ما است، ولي گذر به سوسياليسم را  مرحله فراروي ميهن ما قلمداد نمـي 
توان ساختار برنامه حزب ما را بر اساس دركي ديالكتيكي از روند تغيـيـر و      اينجا مي

حركت ديد كه هسته تئوريك آن بر مبناي ماترياليسم تاريخي قرار دارد. بـر ايـن          
سـوي     اي بودن خط سير تكاملي جامعه ما بـه    اساس است كه برنامه حزب برمرحله

كند. از اين منظر تئوريك است كه چارچوب تحليلي بـرنـامـه        سوسياليسم تاكيد مي
 -هاي بـنـيـاديِ سـيـاسـي            نوين حزب گذر از ديكتاتوري واليي و ايجاد دگرگوني

 5ادامه  در صفحه 
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ترين درودهايش را به شـمـا جـوانـان و          كنگره ششم حزب توده ايران گرم
طلبـانـه مـردم       گراي جنبش حق تازان شجاع، مبتكر، و آرمان  دانشجويان، پيش
خواهي جوانان و دانشجويان همچون بخشـي   دارد.  جنبش آزاد  ايران تقديم مي

مهم از جنبش ملي و دموكراتيك مردم ايران در دهه گذشته بسيار گستـرده و    
هـاي     گـري    واهمه از سـتـم       پرتحول بوده است. زنان و مردان جواني كه بي 

حاكميت، پرچم اصالحات بنيادين سياسي را به دوش گرفته و ديـكـتـاتـوري       
اند، در لحظه لحظه جنـبـش اعـتـراضـي         ساالر حاكم را به مصاف خوانده دين

اند. شعارهاي داده شـده در مـبـارزه            ساليان اخير نقشي بسيار برجسته داشته
روز    دهند كه جنبش جوانان و دانشجويـان روزبـه     دانشجويان كشور نشان مي

هاي آن با جنبش صلح، با مبارزه زنان براي تغيير قوانين و  تر شده و پيوند پخته
انـد.     تر شـده  مان ژرف ها، و با جنبش اعتراضي كارگران ميهن رفع همه تبعيض

هاي رژيم در شرايـط   اينكه شمار بسياري از جوانان و دانشجويان در بازداشتگاه
هايي مبارز از جنبـش   برند، و  چهره سر مي بار و برخوردهاي وحشيانه به شكنجه

هايي درازمـدت و       شان به حبس هاي دانشجويي، دختر و پسر، به دليل فعاليت
اند، بازتاب روشني از نقش آنان در ايـن كـارزار اسـت.         سابقه محكوم شده بي

كنگره ششم حزب توده ايران همبستگي خود را با مبارزان جـوان راه آزادي        
 ميهن از يوغ استبداد اعالم مي دارد.  

اش سنگرهايي مطمئـن   ساله 71  هاي حزب توده ايران در سراسر تاريخ صف
ها از سوي جـوانـان    هاي كارآي مبارزه و به كارگيري آن از براي آموختن شيوه

اي در نظام اجتماعي، سياسي، و    هاي پايه گرا در مسير عملي كردن تغيير آرمان
اقتصادي ايران بوده است. نسل جوان و پوياي جامعه ما همواره در پيِ يافـتـن    

هاي كنجكاو را پرورش دهد و بر اثر آن نسـلـي        جايگاهي مطمئن كه انديشه
آگاه و متعهد به خلق بسازد، نه تنها خود در تشكيل و برپايي چنين جايگـاهـي   

اي از      هاي شركت فعاالنه طيـف گسـتـرده      سهم و شركت داشت، بلكه زمينه
جوانان و دانشجويان را از همان مقطع تشكيل حزب توده ايران فراهـم كـرد.     

هـاي     كه با انـديشـه   -گذاران حزب توده ايران عالوه بر فعاالن كارگري بنيان
سوسياليستي قبل و بعد از انقالب كبير اكتبر در اتحاد شوروي آشنا و در كوران 

همراه با نسلي آگاه و تشنه علم كه براي تحصيل به  -مبارزه آبديده شده بودند
خارج از كشور رفته بودند و سرآمد آنان زنده ياد رفيق اراني بود، توانسـت هـم     
حزبي نيرومند براي دفاع از زحمتكشان ميهن برپا دارد و هم جنبش نيـرومـنـد    

گذاري كند كه از زمان برپايي و تشكيل حزب توده ايـران   اي را پايه دانشجويي
هـايـي جـدي رودررو         مان را با چالش هاي حاكم بر ميهن تاكنون، ديكتاتوري

اش با  سازد. حيات، فعاليت، و دستاوردهاي حزب توده ايران بدون درهم تنيدگي 
تواند مورد بررسي قرار گيرد. تاثـيـر     مبارزه نسل جوان و دانشجويان ميهن نمي

اي كه حزب توده ايران از آغاز تاسيس تاكنون  در رشد، شكوفايـي،   انكارنشدني
هاي فكري نسل جوان داشته است، حتي مورد تاييد دشمـنـان قسـم       و تحول

خورده حزب ما است. از مقطع تشكيل حزب توده ايران تـا رويـداد كـودتـاي          
، زير تاثير فعاليت حزب توده ايران حضـور جـوانـان و        1332مرداد  28ننگين 

اي را مي توان  چنان وسيع و گسترده بود كه كمتر تحول سياسي دانشجويان آن
اند. رژيم محـمـدرضـا      سراغ گرفت كه در آن جوانان و دانشجويان نقش نداشته

گاه موفق نگرديد سكوت قبرستاني را در جامعه  شاه با همه تالشي كه كرد هيچ
فرمـا كـنـد، و كـارزارهـاي             خصوص بين نسل جوان و دانشجويان حكم و به

اعتراضي جوانان و دانشجويان، در داخل و خارج از كشور، توانست در سرنگوني 
 رژيم وابسته او نقشي انكار ناپذير بازي كند.

. 
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، انتظار اين بود كـه فضـا بـراي          1357 با پيروزي انقالب شكوهمند بهمن
خصوص براي نسل جوان و دانشجو مهيا شود. بـا     خواهانه به هاي آزادي فعاليت

ها، تاريك انديشان حاكم كوتاه مدتي پس از انـقـالب بـا       وجود همه اميدواري
ها، و با هدف  هاي ميهن و اشغال آن دهي يورش جنايتكارانه به دانشگاه سازمان

جويي نسل جوان و دانشـجـويـان، در           خواهي و مبارزه سركوب قطعي آزادي
گري در نسل جوان كوشش كرد. رژيم كهـنـه     ميراندن هميشگي شعله انقالبي

انديش مصمم بوده است تا با گسترش سركوب، و براي چپاول منابع ملي، بـه    
هاي جاني و روحي سنگينـي   اش ادامه دهد، و در اين مسير صدمه حيات ننگين

را به شما نسل جوان و دانشجو وارد كرده است. هراس رژيم واليت فقـيـه از      
نسل پويا و آگاه را از شمار كشته شدگان جنبش آزادي خواهانه ايران، تركـيـب   

ــي،      ــاس ــي ــان س ــي ــدان زن
هاي آشكار و نـهـان    اخراج

ها و  دانشجويان از دانشگاه
محروم كـردن آنـان از         
تحصـيـل بـه روشـنـي          

كـار     توان دريافت. با به  مي
ــن        ــتــن هــمــه اي ــرف گ

ها، و  ها، دستگيري سركوب
هاي وحشيانـه در     شكنجه

رويارويي با نسل پويـا در    
راه خواست آزادي و عدالت 
اجتماعي نسل پويا يعـنـي   
جوانان، و با همه فـراز و      

ها در مسير مبارزه، سنت مبارزاتي شما نسل آزاده، همچنان استوار و  نشيب
 .پابرجا ادامه يافته اشت
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وقفه رژيم واليت فـقـيـه بـرضـد نـيـروهـاي              سركوب گسترده و بي
بدين سـو،   1388خصوص از مقطع كودتاي انتخاباتي خرداد  خواه، به آزادي

سازي كرده است كه هوشياري نسـل   يي را زمينه پديده بسيار نگران كننده
جانبه و باال بـردن   كند. به دليل استقرار جو سركوب همه  جوان را طلب مي

شمار زيادي از فعاالن سياسـي   ،هزينه مبارزه اصيل سياسي از سوي رژيم
از جمله  دانشجويان و جوانان مجبور به ترك ايران گرديده انـد. بـرخـي       

هاي ضد مردمـي و يـا        شان با جريان هاي مشكوك، كه در ارتباط محفل
انـد   اي و امپرياليستي شكي نيست، سعي كرده هاي منطقه وابسته به قدرت

چنين القاء كنند كه، مبارزه اصيل و مستقل جـنـبـش مـردمـي در راه              
ها بـا تـوجـه         تغييرهاي موثر در داخل كشور غيرممكن است. اين محفل 

دادنِ بعضي از اين فعاالن دانشجويي و جوانان مجبور به مهاجرت سياسي 
منظور جذب اين مهاجران بـه   اند به گريِ رژيم، سعي كرده شده به سركوب

هاي اطـالعـاتـي و       هاي ضد مردمي و وابسته به ارگان ها و جريان محفل
سازي كنند. اين پديـده    هدايت شده از سوي كشورهاي امپرياليستي، زمينه

خطرناك و مخرب كه به ضرر جنبش مردمي است،  لزوم هوشياري شمـا  
نسل جوان و آگاه را بيش از پيش به ضرورتي مهم تبديل كـرده اسـت.        
بدون اغراق جنبش دانشجويي و جوانان ميهن آزموني بسيار دشوار بـراي    

هاي خشن،  كند. به موازات سركوب  نيل به آزادي و دمكراسي را تجربه مي
رحمانه، و سيستماتيك از سوي رژيم واليت فقيه، ما همچنين وضعيتي  بي

يابي مستقل از سوي دانشجويـان   را شاهديم كه عمالٌ مانع هر نوع تشكل
گردد. اجراي طرح تفكيك جنسيتي كه به صورت خزنده، از چند سـال    مي

پيش تاكنون به مورد اجرا درآمده است، به همراه بـازبـيـنـي و حـذف            
هـاي     ها با تفكرات ارتجاعي چهره هاي علوم انساني و جايگزيني آن درس
اند كه جنـبـش    اي هاي جدي الحالي همچون مصباح يزدي، از چالش معلوم

دانشجويي در آزمون سخت خود در رويارويي با آن بايد پيروزمند بـيـرون   
 بيايد.
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بار ديگر بر تـعـهـد       ،شركت كنندگان در كنگره ششم حزب توده ايران

حزب بزرگ نياها، شريعت رضوي ها، هوشنگ تيزابي ها، تورج حـيـدري     
بـه حـمـايـت و            ها، خسرو مقصودي ها، و محمد جانجانيان هابيگوند 

اش با جنبش جوانان و دانشجويان ميهن براي صلح،  جانبه همبستگي همه
كند. كنگره ششم حـزب      آزادي، دموكراسي، و عدالت اجتماعي، تاكيد مي

مـان     توده ايران اعالم مي دارد كه، جنبش دانشجويي و نسل جوان ميهن
تـوانـد سـنـگـري         هاي هفت دهه پيش، همچنان مي همچون همه برهه

هاي جنـبـش مـردم       مطمئن، و پشتيبان و تكيه گاهي براي تحقق هدف
جوي حزب توده ايران بيابد.  كنگره شـشـم       هاي مبارزه ميهن را در صف

حزب توده ايران با توجه به نقش تعيين كننده و انكارناپذير شما جوانان و   
دانشجويان در حيات سياسي تاريخ معاصر ميهن مان، بـار ديـگـرعـهـد          

ايد، پشتيبان تـزلـزل      اي كه در آن گام برداشته بندد تا در راه شجاعانه مي
 ناپذير شما باشد. 
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 جوانان و دانشجويان مبارز ميهن!
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پيام ششمين كنگره حزب توده ايران به: 
 خواه ايران! هاي زير ستم و آزادي خلق

مان كه در  هاي ميهن ششمين كنگره حزب توده ايران، به شما خلق
يابي به آزادي، برابري حقوق،  شرايط دشوار و بغرنج كنوني براي دست

هاي متمادي تاريخ،  و الغاي ستم ملي مبارزه مي كنيد، و در طول سده
ايد، و در راه تحقق آزادي، استقالل، و عدالت  سرنوشت مشتركي داشته

شماري از خود نشان داده  هاي بي اجتماعي در ميهن واحدمان فداكاري
 ايد، صميمانه درود مي فرستد.  

ناپذير از    هاي ميهن ما، در مقام بخشي جدايي مبارزه قهرمانانه خلق
هاي متفاوت تاريـخ مـعـاصـر        بخش كشورمان در دوره جنبش رهايي

كننده  در پـيـروزي      ، نقشي تعيين1357ايران، از جمله انقالب بهمن 
رغـم پـيـروزي در         ، به57جنبش مردمي داشته است.  انقالب بهمن  
رغـم   پليسي پهلوي، و به -مرحله سياسي و سرنگوني رژيم ديكتاتوري

هاي ميهن ما در قانون اسـاسـي    هاي خلق هايي از خواست آنكه بخش
هاي عملي شدن حقـوق   برآمده از انقالب گنجانده شد، نتوانست زمينه

هاي ارتجاع داخلي و امپريـالـيـسـم      ملي در ايران را تأمين كند. توطئه 
هاي ميهن ما را هـدف قـرار داد، و            جهاني، خيلي زود وحدت خلق

يورش نظامي دولت برآمده از انقالب به كردستان و آذربايجان، و در     
پي آن جنگ تحميلي عراق بر ضد ايران، و سپس مـتـوقـف شـدن         

هاي مردمي در راه تأمين حقوق زحمتكشان، از جـملـه        اجراي برنامه
هـاي     اصالحات ارضي، و شدت يافتن يورش بـه حـقـوق و آزادي         

هاي ارتـجـاع، و در          ساز تحكيم پايه طورِعملي زمينه دموكراتيك، به
 گرديد. 57نهايت، شكست انقالب بهمن 
هاي  ها و سازمان مان و حزب هاي ميهن به باور ما، مبارزه امروز خلق

شان با رژيم واليت فقيه، در اوضاع بسيار حساس و دشوار چـه     مترقي
المللي در جريان است، و از اين روي،    از نظر داخلي و چه از منظر بين

كارهايي كه تأمين كننده منافع و مصـالـح هـمـه          ارايه سياست و راه
دادهـاي     هاي ايران باشد، از اهميتي اساسي برخوردار است. روي  خلق

منطقه خاورميانه نشان داده است كه امپرياليسم جهاني تأمين منـافـع   
وجود آوردن تشتت  افكني و به كوتاه و دراز مدت خود را از طريق تفرقه

كند.  به گـمـان مـا          هاي قومي تأمين مي و همچنين ايجاد درگيري
هاي عميقاً ارتجاعي و ضد مردمي رژيم واليت فقيه بـر ضـد      سياست

ساز شدت  ها، زمينه حق آن هاي ميهن و سركوب خشن خواست به خلق
هاي امپرياليسـم   هاي قومي و ياري دهنده سياست پيدا كردن درگيري

هاي كـرد، آذري،       در منطقه و كنار مرزهاي ميهن ماست. امروز خلق 
عرب، تركمن، و بلوچ، در چهار گوشه ميهن مـا زيـر شـديـدتـريـن           

ترين  گرانه، تحقير ملي، و محروم بودن از ابتدايي هاي سركوب سياست
 اند.   حقوق از جمله تحصيل به زبان مادري

العاده حساسي، ما ضمن اعالم حمايت  در چنين اوضاع بغرنج و فوق
شان،  هاي ايران براي دستيابي به حقوق ملي صريح خود از مبارزه خلق

هاي ايران با مبـارزه   هاي مبارزه همه خلق معتقديم كه با تحكيم پيوند
كارگران و زحمتكشان، زنان، جوانان، و دانشجويان، پيكاري سراسـري  
بر ضد رژيم واليت فقيه را بايد شدت بخشيـد. بـدون طـرد رژيـم            

شـان، و در         هاي ميهن به حقـوق  استبدادي حاكم، به دستيابي خلق
تـوان     نتيجه آن، استقرار آزادي و حقوق دموكراتيك در ايـران نـمـي     

 اميدوار بود.
ششمين كنگره حزب توده ايران، طرفدار برابري كامل حقوق كليـه  

هاي مذهبي ميهن ماست. ما ضمن دفاع پـيـگـيـر از         ها و اقليت خلق
استقرار حكومتي فدرال و تأمين كامل حقوق ملي، فرهنگي، سياسـي،  

حال بر اين اعتقاديم كه تـأمـيـن       هاي ايران، درعين و اقتصادي خلق
هاي ميهن ما نه در گسست از ميـهـنـي     منافع كوتاه و دراز مدت خلق

پذيـر   واحد، بلكه در چارچوب ايراني آزاد، مستقل، و دموكراتيك امكان
 است.

هاي ميهن مـا در راه       گرامي باد خاطره تابناك جان باختگان خلق
 دستيابي به حقوق ملي، آزادي، استقالل، و عدالت اجتماعي!
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نگاران، و نويسندگان و گردانندگان        ريزي شده و مداوم به روزنامه        هجوم برنامه 
ها، به كارزاري سيستماتيك برضد نشر         ها، و وبالگ    ها، سايت   ها و گاهنامه    روزنامه

هاي مشابه،      رساني و عرصه    هاي سياسي و اجتماعي، و همچنين اطالع         آزاد ديدگاه 
ها در اكثر موردها با دستگيري، نقض حقوق               تبديل شده است. اين هجوم       

اند.   شهروندي، تجاوز به حريم خصوصي، اهانت، و برخورد فيزيكي همراه بوده               
 -براي آنان  “جاسوسي”و   “عوامل بيگانه “ها، با اتهام همكاري با       عالوه بر اين  

پوسيدگي خود اين     ارث رسيده از سلف سلطنتي رژيم واليي و به           اتهامي كهنه و به   
 معموالً همراه است. -دو رژيم

ما شركت كنندگان در ششمين كنگره حزب، از گردش آزاد اطالع رساني، ارائه               
هاي اقتصادي، سياسي، و اجتماعي       هاي متفاوت در زمينه     ها، و تحليل    ديدگاه  آزادانه
  ها، بر اساس     نگاران كشورمان [هرچند كه با برخي از اين ديدگاه                 روزنامه
موقع خود    ايم و يا حتي مخالفيم، و به        ، داراي زاويه    مان  هاي خاص حزبي    گيري  موضع
، و در آينده نيز در         ايم  كنيم، حمايت كرده    ايم] حمايت مي    ها پاسخ هم گفته     به آن 

كنيم،   اين مسير پيكار خواهيم كرد. ما از نشر آزاد و رها از تهديد  سانسور، دفاع مي                 
ها، نويسندگان    ها و گاهنامه    نگاران و مسئوالن روزنامه     و بازداشت و شكنجه روزنامه    

كنيم، و بر آنان كه در مسير آزادي،            هاي مستقل را محكوم مي       ها وبالگ   سايت
مان از جان و جسم و هستي خود مايه           دمكراسي، عدالت اجتماعي، و استقالل ملي     

 فرستيم. گذارند، درودهاي گرم مي مي
نظيرشان، و    نگاري كه با رشادت كم       كنگره همچنين به زنان و مردان روزنامه        

هاي انساني و مردمي خود       ها، بر آرمان    هاي ناشي از آن     ها و بيماري      تحمل شكنجه 
بندكشيده   ، و همچون گذشته، در آينده نيز آواي  به           فرستد  فشارند، درود مي    پاي مي 

 پراكند.   شان را در سراسر جهان مي شده
پراكني و تبليغ درباره معنويت، اخالق، و فرهنگ دمي باز               رژيمي كه از سخن    

هاي هنري ـ در      تر كردن دايره سانسور كتاب و آفرينش        ماند، بر اثر هرچه تنگ      نمي
كار را به جايي كشانده است كه شمارگان(تيراژ) كتاب از              -هاي هنري   همه رشته 

در حال حاضر رسيده      1500تا    1000در رژيم گذشته، به       3000تا    2500متوسط  
اش نزديك به دو برابر        كرده  است (در حالي كه جمعيت كشور و جمعيت تحصيل          

)،   سينمايي و سريال      سازي(  شده است)، و همچنين در عرصه هنرهاي نمايشي، فيلم        
پيدا     شوند و نه اجازه توزيع        موسيقي(سنتي و مدرن)، توليدهايي نه اكران مي         

كنند، و اين عالوه بر وارد كردن زيان و خسارت به روند آفرينشگري در ميهن،                  مي
محروم كردن هنرمندان از درآمد محصول كار خود براي گذران زندگي است.                  
سانسور و ممنوعيت انتشار از عرصه آثار معاصر به گنجينه فرهنگ ملي كشيده                 
شده است، و مرزهاي زمان را از كهن تا امروز در عرصه داستان، شعر، و پژوهش،                  

بيشه   اي كه راه به گم      هاي مخرب ضدفرهنگي    نوردد.  اجرا كننده سياست      را درمي 
مسماي فرهنگ و ارشاد بر خود گذاشته           برد و نام بي      ماندگي مي   خرافه و واپس  

يي بر سر راه حركت رو به جلو ادبيات و هنر مانع                   است، به هر ترفند و بهانه       
تراشد، از كمبود كاغذ گرفته تا تهديد، بازداشت، و شكنجه نويسندگان و                     مي

آنان به روي آوردن به        “ارشاد”هنرمندان، بازيگران، شاعران، و كارگردانان، و          
گرايي. از سوي ديگر همين دستگاه ضد فرهنگي كه هر از چندي پاسداري بر         واپس

امروز     كه نزد جامعه آگاه     -فريبانه  هاي عوام   پردازي  زند، با دروغ    اريكه آن تكيه مي   
كند كسب افتخار     ادعا مي   -شود  ايران سراپا ناشيانه و پرت از مرحله دانسته مي           

ربودن جايزه اسكار، كه ثمره كار و هنرمندي خالقان عرصه هنر سينماي ميهن                
گري دولت ضدملي كنوني است. رژيم با دستگاه انديشه سوز              ماست، نتيجه البي  

سانسورش، دو هدف دارد، اول: گسستن رشته ارثيه ادبي و هنري (كالسيك و                  
ها و    تراشي    مدرن) ايران از روند آفرينشگري ادبي و هنري كنوني، و دوم: با مانع               

تر كردن فعاليت ادبي و هنري مستقل از           ها در اين روند، هرچه پرهزينه        كارشكني
هاي رژيم. هدف رژيم از اين گسستن و دشوار و پرهزينه كردن فعاليت ادبي                 برنامه

 -  آن“[!]  ارشاد”يا    -و هنري در كشور، انداختن جريان كار و فعاليت ادبي و هنري            
وسطايي خود است تا از آن در ادامه              گراي قرون   به بستر مورد نظر و واپس        

اش بهره گيرد. ما از وجود فضاي آزاد براي رشد استعدادهاي ادبي و هنري                حاكميت
مند ادبي و هنري نويسندگان، شاعران، و هنرمندان (در همه              و برآمدن آثار ارزش   

 ايم و خواهيم كرد.  مان حمايت و در راه آن مبارزه كرده هاي هنري) ميهنان رشته
 

 ششمين كنگره حزب توده ايران
 1391ماه  بهمن

پيام كنگره ششم حزب توده ايران به: روزنامه 
 نگاران، نويسندگان و هنرمندان

 هاي هنري) (در همه رشته
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سال  40 -سالگي به اين سو
بـا آمـوزگـاري و           -آزگار 

استادي و نيز كتـابـداري و     
پژوهش و جز آن روزگـار      
گذراند. با اين همه از شيـوه   
هاي پهلواني و ايـار(عـيـار)     
منشي تبار پدري خود نـيـز     
روي برنتافت و در سـال        
هاي جواني به ورزش هـاي  
قهرماني پرداخت. چندان كه  

) در    1321سالـگـي(    18در 
پيكارهاي بوكس خراسان و 

در آوردگـاه   1323سپس در 
وزنه برداري چندمليتي كشورهاي خاور نزديك بر سكوهاي نخست قهـرمـانـي    

 ايستاد.
بازنشسته شد و از اين پس به سـامـانـدهـي      1359رفيق آريان پور در سال  

پژوهش هاي ژرف فلسفي و اجتماعي و ادبي اش كه از دهه هاي پـيـشـيـن       
 آغازيده بود پرداخت.  

 از بودن و سرودن  
دامنه ي شناخت رفيق آريان پور بسي گسترده و رشك برانگيز بود. چـنـدان    

رفيـق  كه بر ستيغ بلند دانشوران چپ ايران او را از زمره ي بزرگاني همچون   
و شماري ديگر ارزيابي كرده اند. اينكه چرا بزرگتـريـن     رفيق طبريو اراني 

را برمي گـزيـنـنـد؟ خـود         حزب توده ي ايراندانشوران چپ ايران همواره راه 
پرسشي است كه چه بهتر كمونيست هاي غير توده اي به آن پاسخ گـويـنـد.      
دكتر آريان پور در جايگاه يك جامعه شناس تراز باالي جهاني اما در جـامـعـه      
شناختي هنر نه تنها پيش گام كه آموزه پردازي بود نوآفرين: روان شـنـاخـتـي،     
فلسفه، شيوانگاري، فرهنگ، هنر، روش شناختي، معرفت شناختي، اتيك (دانش  
اخالق)، انسان شناختي، روش پژوهش، تاريخ، مردم شناختـي، چـيـرگـي بـر           

شناخت اين انديشه ور تراز نو را  -چندين زبان جهاني و ...گوشه هايي از دانش    
 رقم مي زدند. 

خود بود راه هاي پـر خـم و        جامعه شناسي هنرهنگامي كه در كار نگارش 
از آن بـه       واز روان شناسي فردي به روان شناسي اجتماعي ” پيچي را پيمود:  

مردم شناسي و جامعه شناسي و ديگر علوم كشانيده شدم... گرچه هـنـر زاده          
شخصيت هنرمند است باز بايد براي شناخت هنر به جامعـه روي آورد. زيـرا          

و بـنـيـاد و         3.“ پرداخته ي محيط اجتماعي اوست -شخصيت هركس ساخته 
انگاره ي پردازش منش هنري هنرمند، طبقه ي اجتماعي او كه اما ديگر فرايند 
ها نيز مهر و نشان خود را بر آن مي گذارند. وي بدين گونه بـه خـاسـتـگـاه           
طبقاتي هنرمند در آفرينش هنري دست يازيد و بر پايه روش هـايـي از ايـن        
گونه، هنر شناختي را از دو آستانه ي ايستا (استاتيك) و پويا (دينامـيـك) پـي          
گرفت. نيز در برخورد با طبقات فرودست و فرادست جامعه بـه دوشـيـوه ي           

رسـيـد. سـپـس در پـرتـو                 -هنر مردمي و هنر اشرافي  -ناهمگون هنري 
هنرشناختي پويا، فرآيند هم آميزي هنر اين هر دو را ژرف پژوهي كرد. هنگامي  

به فرجام رسيد پيمايش دانش هاي اجتماعي در گستـره   جامعه شناسي هنركه 
هاي هنري تازگي داشت و به گفته ي هنرشناسان بزرگ زمانه هـنـوز كـاري      

و همه سويه دربـاره   4خورند اين نگرش نو انجام نپذيرفته و آموزه اي دانشيك
ي فراروي و گونه گوني (تطور) هنري در جهان آن روز پديد نيامده بود. برايـن     
پايه اما فرايند جامعه شناختي هنرها دانشي بود نوآيند كه به اندازه ي ديـگـر       

و اين آريان پور بود كه در پي  5بود“  شاخه هاي جامعه شناسي پيشرفت نكرده” 
ريزي و فرازپويي اين دانش نو، دست باال را داشت. بي گمان اگر دكتر آريـان     
پور درغرب زاده شده بود او را همچون پايه گذار جامعه شناختي هنر فـرا مـي     

خـود از       جامعه شناسـي هـنـر     نمودند و به رخ شرق مي كشيدند. وي اما در  
هنرهاي مدرنيستي رمزگشايي مي كند و نشان مي دهد كه همه ي فرايندهاي 

ايسم هاي پر جنجال “ هنري به جز رئاليسم، سوررئاليستي و فراواقعي اند: بيشتر 
به شمار رفته اند، به احتمال ” سبك هاي نو  “ قرن بيستم كه در نظر بسا كسان

بسيار، چيزي جز جلوه هاي عصر انحطاط رومانتيسيسم نيستند. اين گونه ايسم  
از يك طـرف     -از سنبوليسم گرفته تا سوررئاليسم و فوتوريسم و دادايسم -ها 

بر محور رومانتيسيسم انحطاطي مي گردند و از طرف ديگر از يكديگر متاثراند، 
، 6مايوتونچندان كه مي توان همه را سر و ته يك كرباس دانست و به زبان 

   7“نو رمانتيسيسم خواند.
 زمينه ي جامعه شناسي  

زمينه ي جامعه سال گذشته ي ايران كمتر آفرينه اي همچون  100در تاريخ 
توانسته است به كتاب باليني ده ها هزار خواننده در گذران چندين دهـه   شناسي

ي آزگار فرارويد. اين رساله ي شگرف و دگرگونه گر اما از اين روزنه ي ديـد،     
بسيار نمونه وار و دوران ساز است. در سايه روشن سال هاي سربي پـيـش از        

 آرمان گراي كهنه ستيز 
به انگيزه زادروز رفيق دكتر اميرحسين 

 )1380-1303آريان پور (

 نوبت كهنه فروشان درگذشت  
 (مولوي) نوفروشانيم و اين بازار ماست

 
سرگشته در هزارتوي مه آگين و ناپيداكرانه ي پندارها درتك و پـوي    

هاي جهان مثلي افالتون و ايده آليسم بركلي و هگل “ راز” گره گشايي از 
و ديگراني از اين دست بود. در تنگنايي از اين گونه اما انديشه ي پويش  
گرش هم چنان مي كاويد و مي پيمود و درمـي نـورديـد. هـمـچـون            

پـادشـاه     رازي را دريابم، بهتر از آنكـه ” سخنور كه مي گفت:  سيسرون
 .“كشوري باشم

روزي روزگاري روي آمدي شگفت او را از اين تنگناي بي روزن برمي 
كشد و گره گاه هاي ذهني اش را از هم مي درد: او كه در نشـسـتـي         
روشنفكرانه با همه ي شور و شيفتگي جواني اش از ايده آليسم ذهـنـي     

و ديگران مي گفت و يكايك پديده هاي هستي را سـايـه هـا و        هگل 
نمودهايي از واقعيت هاي فرازميني بر مي شمرد خود در اين باره گفـتـه   

ناگاه جواني بلندباال و خوش سيما از راه رسيد و به گروه كوچـك  ” است:  
ما پيوست. او پس از شنيدن واگويه هاي ايده آليستي ام رشته ي گفـتـار    
را به دست گرفت و تنها ده دقيقه به نقد و سنجش ايـن ايـدئـولـوژي         
پرداخت و همين. در فرجام گفته هاي او اما انـديشـه ام دسـتـخـوش           
دگرديسي ژرف و باورنكردني شده بود. من ديگر آن ايده آليست دو آتشه  
ي ده دقيقه ي پيش نبودم كه ماترياليستي واقع انديش شده بـودم. آن     

احسان جوان شگرف گوي نكته سنج دگرگونگر بلندباال كسي نبود جز   
با فروتني پروفسور دكتر امير حسين آريان پور كه اما  1“ طبري. 

ماالمال خود همواره از او به نيكي ياد مي كرد و در دگرديسي انـديشـه     
 اش خود را وام دار دانش و بينش او مي شمرد. 

نـايـب   تهران) نوه ي   1303(زاده ي هشتم اسفند رفيق آريان پور
، برايـنـد دانـش و        سهراب سپهريو خاله زاده ي  حسين كاشي

فرزانش + دليري و شورشگري بود. دانش و آگاهي اش به تبار مادري او   
) يكـي از     ناسخ التواريخ(نويسنده ي نامدار  ملك المورخين سپهركه 

آنها بود برمي گشت و رزم پويي اش ريشه در درخت تناور شورشـگـران   
حزب تـوده    نايبي كاشان و لرستان داشت. هم از اين ديدرس بود كه راه  

) دل از  1380مرداد  8را برگزيد و تا واپسين دم زندگي (دوشنبه   ي ايران
 1373آن برنكند. با اين همه چندان فروتن و افتاده وار بود كه در بهـار     

خسرو باقـري (شاعر و شيوانگار) و    احمد پناهي سمنانيدر ديدار 
(نويسنده و برگرداننده) سخن از شوربختي خود ساز كرده و گفته بود كـه    

بايد هرچه بيشتر دست به عمـل مـي     ” نيازي به اين همه خواندن نبود!:   
 -به مبارزان    -زدم. و به آنان كه زندگي شان سراسر عملي آگاهانه بود  

و راستي را مگر او چنين نكرده بود؟ فرهيختـن هـزاران      2“ مي پيوستم! 
دانشجو كه از ميان شان دليرترين ستيزندگان و سهيستايـان(شـهـيـدان)      
برآمدند و نيز زيستاري رزم آزما كه جز رنج و ناكامي برايش نياورد، مگـر  

 اين همه فراتر از هرگونه كارزار اجتماعي نيستند؟
باري، تبار مادري وي به ويژه از رهگذر تاريخ نويسي و شيـوانـگـاري    

عشيـره  (ادبيات) از سرآمدان روزگار قاجار بود و تبار پدري اش به رهبران 
مي رسيد كه سرانجام به كاشان دوررانده(تبعيد) شد و تـا     ي لر بيران وند

سال آزگار با شاهان خـودكـامـه و       50برافتادن رضاشاه پهلوي بيشتر از 
پشتيبانان غربي شان رزميد. از سربنام ترين فرزندان همان عشيره يكـي   

بود كه آوازه گران رژيم گذشته او را يـك         نايب حسين كاشيهم 
گردنه گير راهزن برمي نمودند كه اما هرگز چنين نبود. هنگام كه آريـان   
پور زاده شد پليس ها چشم از خانواده اش برنمي گرفتند و بدين گـونـه     
آنان گذراني دشوار را به سختي تاب مي آوردند. استاد اما از چهار سالگي  

كه در آموزش و پـرورش     سپهري  فخر ايراننزد مادر فرهيخته اش 
كودكان، روش هايي نوآورانه داشت، پيش زمينه هاي دانش را فراگرفـت  
و اين همه را در سال هاي واپسين در ايران و لبنان و آمريكا پي گرفـت  
و دانش رسته ي دكترا در رشته هاي علوم اجتماعي، فلسفه، دانش هـاي  

سـالـگـي بـه          13فرهيختني(تربيتي) و شيوانگاري فارسي شد. وي از      
 15بازگردان(ترجمه) و نگارش كتاب هاي پژوهشي روي نـمـود و از           
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را رواي هـيـچ     لنينيستي  -ماركسيستي انقالب و در زمانه اي كه آفرينه هاي 
كـارل    كـاپـيـتـال    چاپ و درآورندي نبود، زمينه ي جامعه شناسي هم چـون    

و لنيـن      امپرياليسم و امپريوكريتيسيسمو  نگلسا آنتي دورينگو  ماركس
ايبـسـن   آموزه هايي از اين گونه بيشه ي انديشه ها را درمي نوشت و همچون 

و دگرگونه گر، زمينه هاي ذهن هزاران هزار دانشجو را خـيـش      8آشوب گراي
بر شالوده ي گفت آوردي (نـقـل      فرويد مي زد و به آشوب مي كشيد. زماني  

پس از اندك زماني دريافتم كه من نيز از   ” آهنگ ساز گفته بود:  هبل قولي) از  
و راست اين اسـت     .“زمره ي آنان ام كه خواب خوش جهانيان را برمي آشوبند

خود از زمره ي خـواب     زمينه ي جامعه شناسيكه رفيق آريان پور نيز با كتاب 
مـي     در خوابگه مـورچـگـان     آبآشوباني بود كه در سال هاي سربي سكوت، 

 ريخت و غوغايي به پا مي كرد كه نپرس!  
كهنه و نو در ستيز بي درنگ/ قلب هر چيز است يك ميدان جنگ/ نو فـرو      
كوبد رقيب كهنه را/ زو بپااليد حريم خانه را/ زين كشاكش، خويش هم، ديگـر    

  9..شود/ آنچه نو بوده است خود نوتر شود.
و سراپاي اين رساله ي ارجمند دوران ساز جز ستيز كهنه و نو نبود و هـم از    

مـي     -استاد آريان پـور  -اين ديدرس است كه بر پژوهنده ي سخت كوش آن
تاختند و مي كوشيدند خرمن تالي (طالي) آموزه هاي ژرف پيمـاي او را از          

 سكه دراندازند.  
 دكتر حبيب قاسـم زاده   از    چيستا  ماهنامه يدر جستاري دانشورانه در 

شناختـي و     -(استاد گروه روان پزشكي و روان شناختي باليني) آنجا كه روش   
پيرامون رفتـار   بلونسكياسلوب كار رفيق آريان پور از دم قلم گذشته گفتاورد 

فرهنگي كه تنها در تحول تاريخي و جاي مندي (تكوينـي) آن دريـافـتـنـي            
برجسته شده است. رفتار به هنجارفرهنگي اما نيازمند فرا رفت جامعـه    11است

از نيازهاي روزمره و بيش از همه در گرو دگرگوني در ساخت واره هاي ذهنـي  
است. و اگر به رويارويي سرسختانه ي اينرسي (نادگرشوندگي، مقاومت) انديشه    
ها با رخنه گري هاي دگرگونه گر و بنيادين بيانديشيم، خواهيم ديد كه چنـيـن   
فرايندي تا چه اندازه سخت و دشوارپيما است. با اين همه و بـه گـفـتـه ي            
دانشوري همچون دكتر قاسم زاده، رفيق آريان پور از انگشت شمارانـي اسـت     
كه از پس دگرگوني در اينرسي انديشه ها برآمده و توانسته در سـاخـت واره         
هاي ذهني جامعه تكانه هاي تندرآسا درافكند. رويكردي كه سرسختي نمـونـه    

رمز و راز ايـنـكـه     12ي جامعه شناسي را واگويه مي كند.  وار اين استاد برجسته
وي در تنگناهاي سياسي زمانه چگونه از پس اين كار كوه آسا برآمده امـا در      
روش شناختي (متدولوژي) بسامان و دقيق او است كه پـرده از انـديشـه ي            

كـمـتـر    ” بهنجار، سازمان يافته، هدفمند و به هم پيوسته ي وي برمـي دارد:       
متفكري را مي شناسيم كه به اين تعادل و تناسب فكري و فلسفي دست يافته 

   13.“باشد
راست اين است كه نخستين گام هاي استوار را در دانش روش شـنـاخـتـي       

 دو مـنـطـق     ) و    1334(   پژوهشبازهم آريان پور است كه با چاپ رساله هاي 
موسسـه ي عـلـوم اداري          كه  1333) برمي دارد. در سال   1357(چاپ سوم  

متدولوژي پژوهش را در برنامه ي درسي خود گنجاند و اسـتـاد    تهران  دانشگاه
نه تنهـا در آن روز و           -به گفته ي خود استاد  -آريان پور را بر آن گماشت 

روزگار كه تا سال ها پس از آن هم هنوز روش پژوهش سرسري گرفتـه مـي     
 شد. 

وي همچنين در نو آوري و نوانديشي همواره دست باال را داشت و گفته هـا  
تونسي را    ابن خلدونو نوشته هايش آكنده از نكته هاي نو بود. هنگامي كه 

به درستي پيشاهنگ جامعه شناختي علمي ناميد، در واقـع ديـوار آهـنـيـن              
را به لرزه درمـي     سانتراليسم غربيايدئولوژي نژاد پرستانه و واپس گريزانه ي 

را شناسانـد و در بـازنـگـري و              14ايبسن آشوب گرايافكند. نيز او بود كه  
به درنگ واداشـت.      15در آستانه ي رستاخيزبازخواني تاريخ، روشن انديشان را 

هستي را به دو بـهـره بـخـش كـرد:            16روانشناسي از ديدگاه واقع گراييدر 
 دكتر قاسـم زاده   . رويكردي كه به نوشته ي  “ طبيعت و جامعه ي انساني” 

آغاز شد سه چه نوف يادآور فرايندي نو در قلمرو دانش است كه در روسيه با 
رسميت آزمايشگاهي وعلمي يافت و به سيستـمـي پـيـشـرفـتـه           پاولفو با 

چنين بود كه نگاه به روان شناختي دانشيـك شـرق كـه غـرب            17فراروييد. 
همواره آن را در سايه مي گذاشت آغاز شد و دامنه گرفت. نيـز ژرف نـگـري         

فرويديسم بـا اشـاراتـي بـه         نوآورانه ي وي در روان شناختي نوين جهان، در 
) نمونه وار است. بازهم نخستين گام ها را   1330او (چاپ نخست   ادبيات و هنر

انتقادي برداشت و به  -تحليلي  -در اين گستره او بود كه به شيوه ي تاريخي 
پرداخت و انديشه هـاي روان كـاوانـه را در               فرويدبازنمايي و رمزگشايي 

  18شيوانگاري كهن ايران از قلمرو سايه ها بيرون كشيد.
راست اين است كه در روان شناختي فرويد به انبوهي از داده هـاي روان        

برمي خوريم كه اما دانشور اتريشي به داده گـان       ابن سيناشناسانه ي 
هيچ اشاره اي نكرده و پرسش ايـن   پورسينا  قانون در طب(رفرانس) آن   

و سـقـرات     و      دمكريتـوس است كه مگر ديگر همگنان فرويد از 
و    آگوست كـمـت  و    گاليلهو  نيوتنو  دانتهتا ارستو و  فالتونا

ديگران در خوشه چيني از خرمن دانش هاي خاور و به ويژه ايران چنـيـن   
 نكرده اند؟ 

 باورشناختي و جهان نگري استاد  
رفيق آريان پور همچون يك توده اي پيگير و هنجارپژوه به دگرگـونـي   
هاي ژرف و بنيادين جامعه از رهگذر پيكار با خودكـامـگـان ايـرانـي و          
امپرياليسم جهاني باور داشت و اين ستيز ورجاوند را در گرو بـيـداري و       

، انديشه ي آفرينشگرآگاهي و سازمانمندي توده ها مي دانست. او همواره  
را به دانشجويان اش مـي       منطق واقعيتو دريافت  نگرش ژرف تاريخي

آموخت. مي گفت آموزگار نبايد تنها دانسته هايش را به آموزنـدگـان وام      
دهد كه فراتر از آن بايد با آنها زندگي كند و همواره در كنارشـان بـاشـد.      
بدين گونه، خانه و كتاب خانه و هست و نيست اش گشاده دسـتـانـه در      

جان مايـه آمـوزش و       دسترس دانشجويان و دوستان اش بود. مي گفت  
آموزگار فرايـنـدي   و در اين رهگذار، نه پرورش پژوهش و هماموزي است 

هـردو  (پـذيـرنـده) كـه            و نه آموزنده، واكنشگر(بردهنده) است    كنشمند
پرداختـه ي دربسـت        -. وي اما تكنولوژي را ساخته  هماموزو  كنشگرند

غرب نمي دانست و آن را برايند گذار دانش و تجربه از جايي به جايي مي 
 -مانند علم  -تكنولوژي كنوني كه به غلط، غربي به شمار رفته ” دانست:  

متعلق به همه ي بشريت است... آنچه در تمدن غربي قابل طـرد اسـت          
 19است. “تكنولوژي و علم نيست... استثمار و استعمار... و امپرياليسم

رفيق آريان پور مي گفت جامعه ي ايراني بر اثر دشواري هاي زندگي و 
بيش از بسياري از جوامع به خشونـت  ” يورش و غارت پيگيرانه ي خارجي 

و ديكتاتوري كشانيده شده است... ديكتاتوري چنان در تار و پود زنـدگـي      
فردي و جمعي ما راه يافته... كه از پس مقوالتي كه ديكتاتوري كهن بـه     

وي آموختـن   20“ ما تحميل كرده است به فرد، جامعه و جهان مي نگريم. 
و پروردن را بهترين هماورد (رقيب) خودكامگي مي دانست و خـواهـان         

ائتالف گروه هاي ” جهاني بود: بي   -تكاپوهاي گروهي و همبستگي ملي 
سياسي، چندان كاري از پيش نخواهد رفت. اگر ما مردم در حد ائـتـالف      
سياسي، آزادمنشي به خرج ندهيم، در مقابل دشمنان ريشه دار خود چگونه 
به آزادي دست خواهيم يافت و اگر دست يافتيم چگونه از آن پـاسـداري     

وي اما در امانتداري چندان نمونه وار بود كه تنهـا اگـر      21“ ؟خواهيم كرد
واژه اي را از دانشوري آورده بود داده گان آن را از قلم نمي انداخت. براي  

و    حزب توده ي ايـران     نمونه در سال هاي پيشا انقالب كه نام بردن از 
واژه  -خود به وام زمينه ي جامعه شناسي دانشوران آن خطرآفرين بود در 

اشاره كرد و نوشت كه واژه هاي كـلـيـدي     رفيق احسان طبريهاي 
 را از او گرفته است.  22“تاريك انديشي... توده ...و دنباله انديشي”

حـزب  جمهوري اسالمي به  -اسرائيل  -در پي شبيخون بهيمي آمريكا 
بيمناك اندوهي بود كه دشنه بر گلوگاه برخي از جـوانـان        توده ي ايران

توده اي مي كشيد. نيز پس از فروپاشي اتحاد شوروي خواندن كتاب دكتر  
را بـه هـمـه         23-تاريخ سوسياليسم ها  -  ژاك سدي يو  رنه رودلف

خواستاري اجراي نظام سوسياليـسـتـي... و         ”   پيشنهاد مي كرد. مي گفت:  
عدالت اجتماعي، تاريخي دارد به بلندي تاريخ بشر. مـفـهـوم عـدالـت،           
دگرگون و ژرف شده اما جوهره ي آن چندان تغييري نكرده است . ايـن     
كتاب نشان مي دهد كه تاريخ سوسياليسم از... حكومت هاي چند روزه ي    
سوسياليستي آغاز شده به حكومت ده هفته اي كمونارهاي پاريس رسيـده  

سال دوام آورده است... نخستين نمونه ها چنـد      70و سرانجام در شوروي 
روزه بودند و اين راه ... آن قدر ادامه خواهد يافت كه سرانجام حـكـومـت       

ساله تشكيل شود و به تدريج جهان را و همه زمـان را     700سوسياليستي 
در ارزيابي هاي سياسي وي اما سهم هريك از انـگـيـزش     24...“ دربرگيرد

هاي دروني و بيروني در فروريزي كشور شوراها گنجانيده مي شد. با ايـن   
همه مي گفت اگر در اين كشور انسان پايدارِ تراز نو پـديـد آمـده بـود،           

هدف نهايي سوسياليسم بايد تربيـت  ”سوسياليسم هرگز از هم نمي پاشيد: 
انسان ترازنو باشد. انساني دانش پژوه، دگرخواه، عمل گرا، فروتن، مـبـارز،    
سربلند و شجاع. اين انسان در شرايط جنگ، فقر و دشواري از آرمان خـود   

او يـگـانـه راه         25“ دفاع خواهد كرد و تن به تسليم و زبوني نخواهد داد. 
بالندگي جامعه را دگرگوني هاي بنيادين آن مي دانست و بـراي  و  دگرش

كه طبقات فرودست جامعه، هرچه ” رويكردي از اين گونه خواهان آن بود:  
زودتر سكان جامعه را از دست طبقات فرادست كه سهمي در توليد دسـت  
آوردهاي مادي و معنوي ندارند، بازستانند... وظيفه ي روشنفكـران... جـز           
بيداري طبقات فرودست و بخشيدن آگاهي و ايمان و اميد در راه رسيـدن  

و بدين گونه، ساز و كـارهـاي چـريـكـي و               26“ به اين هدف نيست...   

 ادامه  آرمان گراي كهنه ستيز...
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 ماجراجويانه را فرو رفتي خام دستانه و سكتاريستي (جداروانه) قلمداد مي كرد. 
كالس هاي درس رفيق آريان پور جاي سوزن انـداخـتـن نـداشـت: انـبـوه             
دانشجويان و شيفتگان دانش درياوار او از ديگر دانشكده ها و از هر جاي ديـگـر   
مي آمدند و چنان دوره اش مي كردند كه از كالس هاي همـجـوار تـا ورودي        

 دانشكده از جمعيت موج مي زد. 
 -از ويژگي هاي شيوانگاشتي دكتر آريان پور يكي مثنوي هـاي فـلـسـفـي          

اجتماعي او است و ديگري شيوه ي نگارش روان و روشمند وي كـه بـرايـنـد         
چيرگي اش بر زبان پارسي است. چندان كه هر جمله اش پيوندي ناگسستني بـا     
فراز پيشين دارد و خود درآمدي است بر جمله ي واپسين و در نموداري از ايـن      

براي نمونه، به  27” منطق، استدالل و نظم فكري او را... بازيافت    ” گونه مي شود 
بنگريـم   هنريك ايبسن  دشمن مردمبرگردان هوشمندانه اش از نمايشنامه ي 

كه وقتي... روي صحنه آمد... {بيش و كم] نيازي به تغيير جمله ها، واژه هـا و        ”
وي همچنين در ساخت و پرداخت واژه هاي نو  28.“ لحن ها در آن وجود نداشت

نـوشـت    -پارسي چندان چيره دست بود كه هم اينك انبوهي از واژه هاي دانش 
 گـرايـي  اش كاربرد گسترده يافته اند. يكي از فراگيرترين اين واژه هـا پسـونـد        

سير فلسفه در غربي است كه خود دراين باره در ديباچه ي ايسم (گروي) به جاي   
ايسم هاي غربي را با پسوندگرايي با تاييد...   ” ) مي نويسد:   اقبال الهوري(   ايران

بكار... بردم و اكنون زبانـزد      1325، نخست در سال دكتر محمد باقر هوشيار
 .“بسياري از اهل علم و ادب است

نوشت استاد اما بر روش شگرف جدا نويسي استوار بود. بگونه اي كـه    -شيوه 
نه تنها واژه ها و كارواژه هاي درآميخته را براي شناخت ريشه و بن آنها جدا مي 
نوشت (مي روند، مي آيند، مي نگرند و...) كه با نام ها و پسوندها و پيش ونـدهـا        

 -كده، دانش    -و... نيز به ويژه براي خوانش آسان تر آنها چنين مي كرد: دانش    
گاه، مي سي سي پي، سان فران سيسكو، بي هوده و.... رمزگشايي از حـكـمـت          
چنين ويرايشي در گنجايش اين جستار نيست اما براي نمونه، به همين واژه ي     

) شايد در بافتار ساده ي آن      بيهودهبنگريم كه اگر سر هم نوشته شود ( بي هوده 
(نتيجه، فايده) در سايه بماند و راه بـر ريشـه شـنـاخـتـي              هودهمنش و معناي 

 (اتيمولوژي ) آن باز نشود. 
 از ديدن و شنيدن 

پروفسور آريان پور در ديدارهاي گاه و بيگاه اش با يك رفيق توده اي ناگفـتـه   
هايي را بر زبان آورده كه بازگفتش مي تواند در شناخت بيشتر شخصـيـت ايـن      
تهمتن انديشه سودمند باشد. از جمله در روزهايي كه كرسي اسـتـادي را از او          
گرفته بودند و از راديو دولتي به او پرخاش مي كردند، يكبار شمـاري از اوبـاش       

اما چه بـاك كـه     ” اجير شده در نزديكي خانه اش به جان او مي افتند و د بزن!:   
همگامي دانشجويان بيدار مغز و برخي از استادان مردم گراي كار خود را كـرد و    

روزي چند تابلوي مدرنيستي را به رفيق تـوده اي اش       29.“ به دانشگاه برگشتم
پس از عمري تك و پو در بازنمايي هنر مردمـي و    ” غمگينانه گفت:  نشان داد و 

واقع گروانه چه دردناك است كه تو بيننده ي كارهاي آوانگارد و آنتي رئاليسـتـي   
او يكبار گفته بود كه مردم در آينده اي “  كساني باشي كه انتظارش را هم نداري! 

نه چندان دور، قاه قاه به ما امروزيان مي خندند و شگفت زده مي گويند كـه در    
به شميـران بـرود      -مثال  -آن روزگار وقتي كسي مي خواست از ميانه ي شهر 

يك اتاق بزرگ آهني (خودرو) را هم برمي داشت و با خود مي برد! دكتر آريـان       
پور اين را هم به رفيق توده اي اش گفته بود كه به ناچار خانه اش را فروخته و   
آن را دوباره از خريدار رهن كرده است و با مانده ي پولش بايد آن قـدر گـذران     
كند تا اندوخته اش ته بكشد. او همچنين به شماري از تازه ترين كتاب هايش و    

(پهنه ي فرهنگ فلسفه و جامـعـه     فرهنگ تفصيلي علوم اجتماعياز آن ميان به 
شناختي) به زبان هاي فارسي، انگليسي، فرانسه و آلماني پرداخته و گفته بود كـه   
به كتاب هايش پروانه ي چاپ نمي دهند و اين تنها راه گذران زندگي اش را هم 

سال روي اين فرهنگ غرورآفرين كه بزرگتـريـن    40بر او بسته اند. وي بيش از  
فرهنگ تفصيلي دانش ها در ايران و از بزرگترين هاي جهاني است كار كـرده و    

 هزار فيش گردآورده بود.  300براي آن بيش از 
 قلم انداز 

ارثيه فرهنگي رفيق آريان پور چندان پهنه ور است كه پيراسـت (فـهـرسـت)        
بيرون است. در نگرشي كوتاه وار اما به   مردم  نامه يكردن اين همه از گنجايش 

جز كتاب هايي كه نام شان در البه الي اين جستار آمده است، شماري ديگر از   
 پرآوازه ترين اين آفرينه ها (آثار) چنين اند: 

رسـالـه اي در بـاب          (برگرفته از دونالد كل روس پيتي)،    بزرگ مردان تاريخ
آموزشگاه هـاي  ، علم اخالق، ايبسن آشوب گراي، آئين پژوهش، ديناميسم تاريخ

تـعـلـيـمـات      ،   مرزهاي دانـش  (هنريك ايبسن)،دشمن مردم (جان ديويي)، فردا 
مـتـدولـوژي تـحـقـيـق و            ، اجتماعي براي سال هاي اول و سوم دبيرستان ها

(دافنه دوموريه)، بـرگـردان     ارمغان جنگ ، زمينه ي فلسفه ي امروز ،ماخذشناسي

(ويل دورانت، كتاب اول بخش سوم و كتاب دوم بـخـش        تاريخ تمدن 
(ارستو)،   علم اخالق (جان ديويي)،   مقدمه اي بر آموزش و پرورش اول)،  

 ، و....شناخت، رساله ي تدارك پژوهشنامه
سال گذشته سدها (صدهـا) جسـتـار         60رفيق آريان پور همچنين در 

فرهنگي در رسانه هاي كشور نوشته كه پيراست كردنشـان در     -علمي 
 اندازه هاي اين نوشتار نيست. براي نمونه نگاه كنيد به: 

، (دفتر سوم فصل نامه ي شوراي نويسندگان و هـنـرمـنـدان        هنرتĤتر
بازتاب انقالب اسالمي ايران در هنرها و آيـنـده ي       ، 1360ايران، بهار 
، پـويـايـي هسـتـي       )،  1360،(همان رسانه، دفتر ششم، بهار هنري ايران

، (دنـيـا،      پايگاه جهاني ابن سينـا ، 1358ماهنامه ي دنيا، شهريور و مهر 
اسـفـنـد       27، (هفته نامه ي سوگنـد،     درباره ي آزادي)،  1359شهريور 

 )، 1359، (ماهنامه ي بازتاب، پـايـيـز       اعتياد در دانشكده هاي ما ) 1357
)،  1359، (نشريه جوانان توده، ش سه،آذر    امپرياليسم و آموزش همگاني

 )، 59بهمن  20، (پيام مردم،  تربيت معلم، بنياد آموزش و پرورش انقالبي
، (رسانه ي جمعيت ايراني هواداران صلـح،   تيغ دادن در كف زنگي مست

)،  80، (ماهنامه ي چيستا، تيرمـاه     آموزش و پرورش ايستا و پويا )، 6تير 
، (جهان  جهان بيني شوپن هاور)،  1336(صدف، آبان و آذر  منشاء هنرها، 

 -  7،(سـپـيـده فـردا،          همانندي فولكلور اقوام مختلـف )،  1328نو، آبان 
) و...      1340، (ماهنامه ي سـخـن، مـرداد        آغاز شعر و موسيقي)، 1336

 همچنين مي توان از ديباچه هاي روشنگر وي بر اين كتاب ها نام برد:  
فرويد چه مي (برتراند راسل، گرديده ي ع. منتظم)،    زناشويي و اخالق 

جـامـعـه       ، (گو و دوسـو)،   ريشه ها عميقند ؟ (نصرا باب الحوايجي)،  گويد
، (دكتر علي اكبر مهدوي و دكتر عبدالعلي لـحـسـايـي        شناسي در ايران

 (صفر زماني) و....تاريخچه ي احزاب و حزب دمكرات ايران زاده)، 
دوازده سال پيش بود كه رفيق ارجمند ما پروفسور آريان پـور رخـت       
سفر بربست و از ميان ما رفت. در اين سال ها اما انبوه آفرينه هاي ژرف  
پويانه ي وي همواره در دست و در كنار ما بوده و جاي تهي اين دانشور 
بزرگ روزگاران را سبز كرده است. و چه كسي مي تواند بگويد كه او در    
گذشته است؟ آتشفشان ها خاموش مي شوند اما از پا نمي افتند. يـاد و     

 نامش جاودانه باد.
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 916شمارة   1391اسفند ماه   21شنبه دو   12 

اي    بر سر پرونده هستـه  5+ 1مذاكرات ميان جمهوري اسالمي و كشورهاي 
اسفندماه در آلما آتا پايتخت پيشين قزاقستان انجام پـذيـرفـت.     8شنبه  روز سه

هاي قبلـي   بست نشست اي هشت ماهه و به دنبال بن اين مذاكرات پس از وقفه
 برگزار گرديد.

هاي پراهمـيـت    جويانه عليه ايران و تحول هاي مداخله با شدت يافتن تحريم
هاي صحنه سياسي كشـور،   و واكنش  منطقه به ويژه حوادث سوريه و نيز كنش

ترين سطح حكومت در خصوص راهكارهاي مواجه بـا   بررسي و رايزني در عالي
ها پيـش جـريـان داشـت و            اي از مدت اوضاع خصوصاً موضوع پرونده هسته

اي با شيب معيـن و     هايي بسيار قوي از تصميم به تغيير ديپلماسي هسته نشانه
 شد. ماليم در مواضع سران نظام ديده مي
در آلما آتا، خبرهاي موثقي از مالقات  5+ 1چند ماه پيش از برگزاري نشست 

فقيه با مقامات آمريكايي در نقاط مختلف جـهـان    برخي نمايندگان رژيم واليت
هاي داخلي و خارجي درز پيدا كـرد. هـمـزمـان         ها و رسانه به صفحات روزنامه

هاي بانفوذ حاكميت زمزمه مذاكره با آمريكا بر اساس مـنـافـع     تعدادي از چهره
آذرمـاه     12نظام را طرح و به شكل هدفمند تبليغ كردند. بطورمثـال ايسـنـا         

گرايان مجلـس   گزارش داده بود، غالم علي حداد عادل رييس فراكسيون اصول
فقيه طي سخناني معنادار و هدفمند در دانشگاه عالمه طباطبـايـي    و مشاور ولي

سازي اورانيوم) ارزشمندتـر    ايستادگي براي استقالل از اورانيوم (غني ” گفته بود، 
همچنين محمد جواد الريجاني در جريان چهل و چهارمين گردهمايـي   .“ است

با صـراحـت هـرچـه          91ها در اواسط آبان ماه سال  معاونان آموزشي دانشگاه
اگر منافع نظام ايجاب كند با آمريكا و حتي در   ” تر خاطرنشان ساخته بود:   تمام

كنيم . . . مذاكره با آمريكا تابو نـيـسـت كـه           قعر جهنم هم با همه مذاكره مي
 .“ممنوع باشد

رساني كلمه اوايـل     هايي بود كه پايگاه اطالع گيري در ارتباط با چنين موضع
بحث مذاكره با آمريكا تبديل به داستاني پرفراز و نشـيـب   ” آبان ماه نوشته بود:  

فقيه است) هم در حال تـغـيـيـر       گاه (كنايه به ولي  شده . . . اما ظاهراً نظر تكيه   
هاي غرب عليه ايران و قرار گرفتن اقتصاد كشـور     است. با شديد شدن تحريم 

دهنده تمايل بـاالتـريـن سـطـح         در آستانه يك بحران بزرگ، شواهدي نشان
حاكميت به گفت و گو با آمريكاست. قطعاً پس از سي و چهار سال شعار دادن    

 .“و تابو ساختن از يك موضوع مهم سياسي، انجام چنين كاري ساده نيست
دقيقاً در بطن و متن چنين فضايي بود كه هيئت جمـهـوري اسـالمـي در         

اي آلماآتا شركت جست. اين را نيز بايد افزود با انتخاب اوبـامـا       مذاكرات هسته
كري در    هاي كابينه او و حضور افرادي مانند جان براي بار دوم و تغيير و تحول

مقام وزارت خارجه و چاك هيگل به عنوان وزير دفاع، عاليم مشخصي نيز از   
سوي كاخ سفيد به سران رژيم ارسال گرديد كه نمونه آن مـواضـع صـريـح         

جمهور آمريكا در خصوص مذاكره مستقيم با ايـران در       جوبايدن معاون رييس
جريان كنفرانس امنيتي مونيخ بود. براي درك بهتر اين مجموعه شرايط توجـه   

اسفندماه يعني سه روز پـيـش از بـرگـزاري              6به گزارشي كه روزنامه بهار 
مذاكرات در آلماآتا منتشر ساخت خالي از فايده نيست. در اين گزارش خـاطـر      

محمد خزاعي سفير و نماينده دايم جمهوري اسالمـي دربـاره     ” شود:   نشان مي
مخالفت ايران براي مذاكره با آمريكا به استناد سخنان مقام معـظـم رهـبـري       
اعالم كرد، ممكن است افرادي بگويند جمهوري اسالمي ايران مخالف گفت و 

اي براي غيرمنطقي خواندن ايران قرار دهند و    گو و تعامل است و اين را بهانه
بايد تاكيد كـنـم    هاي جايگزين براي آن باشند، اما مي در نتيجه به دنبال گزينه
كنند. ملت ايران ملتي منطقي است و هرگز مـخـالـف      كه آنها كامالً اشتباه مي

اين سخنان سفـيـر دايـم       .“ وگو با ديگر كشورها مانند آمريكا نبوده است گفت
اي و در آسـتـانـه     جمهوري اسالمي در سازمان ملل پس از مواضع معين خامنه

اي معنا و مضمون مواضع رژيـم بـه ويـژه         برگزاري دور نوين مذاكرات هسته
 سازد و فارغ از هرگونه توضيح و تفسيري است. اي را آشكار مي پرونده هسته

با جمهوري اسالمـي در     5+ 1دقيقاً در چنين فضايي شاهد برگزاري نشست 
رغم هياهوي تبليغاتي بلندگوهاي رژيـم     آلماآتا بوديم. ويژگي اين نشست علي 

بسـت و       دهـنـد، بـن      داد سخن در مي “ عقب نشيني غرب” فقيه كه از  واليت
فقيه است. طي دو روز در آلـمـاآتـا و            اي ولي شكست كامل ديپلماسي هسته

هاي قبلي بر سر ادامـه مـذاكـرات و         مذاكراتي فشرده سرانجام برخالف دوره
هاي پيشنهادي توافق صورت گرفت و جمهـوري اسـالمـي چـارچـوب           بسته

اي خود را به نمايش گذاشت. سعيد جليلي مذاكره كننده   ديپلماسي جديد هسته

ارشد جمهوري اسالمي در پايان مذاكرات ضمن مثبت ارزيابي كردن آن،   
بيانيه تيم مذاكره كننده جمهوري اسالمي را قرائت كرد. در اين بـيـانـيـه      

) مطرح شده است با  5+ 1برخي نكات كه در اين پاسخ (پاسخ  ” آمده است:  
تر بود وسعي شده بود كه در بـرخـي    بينانه شد واقع آنچه در قبل مطرح مي

كـنـيـم.     هاي ايران نزديك شود كه اين را مثبت تلقي مي موارد به ديدگاه
پيشنهـاد   5+ 1اگرچه تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم. گروه  

ماه آينده و در جهت اعتمادسازي متـقـابـل     6هاي ملموسي براي  كرد گام
برداشته شود و پيشنهادهايي نيز در اين زمينـه ارايـه شـد . . . ايـن                    

تواند با رويكـردي سـازنـده و         دانيم كه مي وگوها را گامي مثبت مي گفت
 .“هاي متقابل تكميل شود برداشته شدن گام

در پـايـان      5+ 1از سوي ديگر كاترين اشتون رياست هيئت كشورهاي 
نشست و در واكنش به مواضع سعيد جليلي و بيانيه هيـئـت جـمـهـوري        

اميد دارم طرف ايراني بـا ديـدي مـثـبـت بـه               ” اسالمي اعالم داشت:  
پيشنهادهايي كه در اجالس مطرح كرديم نگاه كـنـد . . . هـدف از                   
پيشنهادهايي كه ارايه داديم، اعتمادسازي و ايجاد زمينه پيشرفت در حـل    
اين مسئله است. از شنيدن اينكه دكتر جليلي ديـدي مـثـبـت داشـتـه،            
خوشحالم اما معتقدم كه بايد ببينيم كه كارشناسان ما در مرحله بعدي چه 

 .“خواهند كرد
المللي پس از پايان نشـسـت آلـمـاآتـا از           هاي بين عالوه براينها رسانه

هـايـي را مـنـتـشـر            واكنش مثبت وزيران خارجه ايران و آمريكا گزارش
 ساختند.
اكبر صالحي وزير خارجه جمهوري اسالمي كه همزمان بـا سـفـر       علي

برد، در پـاسـخ بـه         اروپايي جان كري در وين پايتخت اتريش به سر مي
تحولـي ديـده     ” اي يادآور شد:   پرسش خبرنگاران پيرامون مذاكرات هسته

شود . . . به نظر من جلسه آلماآتاي يك نقطه عطف به شمار خـواهـد       مي
بينم و اين نتايج به سود دو طـرف     آمد . . . در مورد نتايج آن بسيار خوش   

كري وزير خارجه جديد آمريكا نيز كه در پاريس مشغـول   جان .“خواهد بود
ديدار با مقامات فرانسه بود با تاكيد بر مواضع كاخ سفـيـد اعـالم كـرد:         

وگوهاي دوجانبه برگزار كنـد . . .           واشنگتن آماده است تا با ايران گفت” 
داند چه بايد بكند، رييس جمهور (آمريكا) عزم خـود را بـراي            ايران مي

يابي ايران به سالح هسته اي به روشني  اجراي سياست جلوگيري از دست
 .“اي جديد با ايران مفيد بوده است بيان كرده است . . . مذاكرات هسته

چنين مواضعي به خوبي رويكردها و جزييات ناگفته و مـنـتـشـرنشـده        
دهد. به ويژه آنكه مايكل مـان      مذاكرات آلماآتا را در معرض ديد قرار مي

اي پس از پايان نشست، خاطرنشان  سخنگوي كاترين اشتون طي مصاحبه
به ايران ارايه شده است  5+ 1از سوي  “ پيشنهادي بازنگري شده” ساخت، 

 و ايران قرار است به بررسي اين پيشنهاد بپردازد.
هايي از تحـول در آن در         اي و نشانه بست مذاكرات هسته شكست بن

اي چند سال اخير  عين حال شكست و ورشكستگي كامل ديپلماسي هسته
هـاي     شود كه با اتخـاذ سـيـاسـت       فقيه و اعوان و انصارش تلقي مي ولي

اي بـراي     ماجراجويانه و ضد ملي و با مستمسك قرار دادن موضوع هسته
هـاي جـدي و          حل و فصل مسايل خود با آمريكا و اروپا، سبب خسارت

هاي ارتجاع  اند. آنچه در اولويت سياست  ناپذير به كشور و مردم شده جبران
و فصل مشـكـالت و      حل ” اي قرار دارد، مانند گذشته  در مذاكرات هسته

با امپرياليسم در جهت تأمين و تضمين بقاي نظام است. اينـك    “ ها معضل
هاي صـحـنـه     هاي جدي تغيير و تحول اي به يكي از عامل  موضوع هسته

سياسي كشور در آستانه انتخابات رياست جمهوري تبديل شده و تـمـام       
فقيه و ارتجاع حاكم مانور بر روي اين مسئله در پـيـونـد بـا            تالش ولي

هاي آيـنـده نـظـام اسـت.           و سوي سياست گيري و سمت  تركيب، جهت
فقيـه بـه      فراموش نبايد كرد رويكرد جديد مذاكرات از سوي رژيم واليت

معناي تأمين منافع ملي و حقوق مردم كشور و رهايي از سايه سنگيـن و    
ها و مداخله خارجي نيست. رويكرد و ديپلمـاسـي جـديـد         ويرانگر تحريم

اي تالشي براي در خدمت حفظ منافع نظام و تضمين آيـنـده آن        هسته
 است.

ها و    حزب ما همچنان كه درگذشته نيز تاكيد كرده همراه با ديگر حزب
ها، پايان تنش در    دوست كشور، خواستار رفع تحريم نيروهاي ملي و ميهن

روابط خارجي و تأمين حقوق حقه و منافع ملي ايران است. همچنين ما بر  
هـا و       اي در چارچوب ضابطه حق كشور براي برخورداري از انرژي هسته

المللي در كنار رفع خطر جنگ و مداخله و تحريم تاكيد كـرده   تعهدات بين
گمان ارتباط با همه كشورهاي جهان بدون اسـتـثـنـاء و          كنيم. بي  و مي

برقراري روابط متقابل سودمند و اقدام و اعتمادسازي مبناي واقعـي حـل     
 اي و تضمين حقوق غيرقابل انكار ايران است. پرونده هسته

، دورنماي گفتگوها، و 5+1دور نوين مذاكرات 
 فقيه اي رژيم واليت ديپلماسي هسته
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رهبر خلقي در سوگ 
 زحمتكشان ونزوئال

هـا     هوگوچاوز، رئيس جمهوري منتخب مردم ونزوئال، پس از مـاه     
مـاه   اسفند 15مبارزه با بيماري سرطان، سرانجام روز سه شنبه گذشته، 

، در كاراكاس، پايتخت ونزوئال، درگذشت، و بيش و پـيـش از       1391
 سال داشت. 58همه، مردم ونزوئال را سوگوار كرد. او در زمان مرگ 

التحصيل دانشكده افسري بود، پيش از ورود بـه     هوگوچاوز كه فارغ
بـه عـلـت       1371فعاليت سياسي، افسر ارتش (چترباز) بود. او در سال 

سال زندان محـكـوم    2هاي سياسي برضد رژيم حاكم وقت، به  فعاليت
اي    اش، به رهبري حزب سيـاسـي   هاي سياسي شد. او در ادامه فعاليت 

بـنـيـاد       1376رسيد، كه در سال “  جنبش جمهوري پنجم” موسوم به 
، او   1377گذاشته شد. در انتخابات رياست جمهوري ونزوئال در سال    

هـاي     در مقام نماينده همين حزب، و  با تبليغ و تـكـيـه بـر آرمـان         
، مقابله با فساد رژيم حاكـم  “ بيستم سوسياليسم قرن” ، شعار “ بوليواري” 

در كشوري كه بالقوه يكي از ثروتمندترين كشورهاي منطقه بـود، و      
انجام اصالحات اقتصادي، وارد كارزار انتخاباتي شد كه با رأي زيـاد      
مردم توانست پيروز شود. او در دو انتخابات ديگر نيز به پيروزي رسيد،  

كـه     1391مـاه       اسـفـنـد      15تا  1377ماه  بهمن 13و در مجموع از 
را “  جمهوري بوليواري ونزوئـال ” سال رياست  14درگذشت، نزديك به 

 به عهده داشت.
اش، توانست كارنـامـه بسـيـار        هوگوچاوز در دوران رئيس جمهوري
اجتماعـي را در كشـور و            -درخشاني از اصالحات عميق اقتصادي

جاي گذارد. تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي از   رهبري آن، از خود به
هاي فعاليت  ترين عرصه هاي اصلي او و هوادارانش بود. چشمگير  برنامه

هاي مبتني بر تغيير شرايط اجتماعي  او، طرح و به اجرا گذاردن سياست
هاي مردم زحمتكش بود. از جمله نخستين   در درون كشور به نفع توده

هاي بزرگي بود كـه در     هاي او، ملّي كردن صنعت نفت و شركت اقدام
هاي بزرگ امپرياليستـي   داران بزرگ و وابسته به قدرت مالكيت سرمايه

هاي راديكال به نفع زحمتكشـان در داخـل        بودند. به موازات سياست 
در    1873بوليوار (متـولـد سـال          كشور، بر پايه آموزش هاي سيمون

كاراكاس)، رهبر جنبش ضداستعماري آمـريـكـاي التـيـن بـرضـد               
اي را      هاي اتحادگرايانه و مبتكرانـه  استعمارگران اسپانيائي، چاوز طرح

هاي نوليبرالي اياالت مـتـحـده آمـريـكـا در              براي مقابله با سياست
آميزي رهبري كـرد. هـمـيـن         طورموفقيت كشورهاي آمريكا جنوبي به

هاي مردمي او بود كه در عين كسب محبوبيت براي او دربـيـن      اقدام
هاي بـزرگ و حـامـيـان          مردم عادي ونزوئال، خشم صاحبان سرمايه

امپرياليستي آنان را موجب شد. كودتاي سران نظامي كشور برضد او و  
، ناشي از هميـن  1381بركنار كردنِ او از قدرت براي چند روز، در بهار 

هايـي   خشم و تالش غارتگران ثروت كشور براي بازپس گرفتن موضع
بود كه در جريان ملّي كردن از دست داده بودند. با حمايت گسـتـرده      

، 1383پرسي تابستـان     مردمي، او مجدداً به قدرت بازگشت و در همه
اكثريت مردم ونزوئال به باقي ماندن او در مقام رياست جمهوري رأي   

هاي ملـي   دادند، رئيس جمهوري كه براي قطع دست چپاولگران ثروت
كشور و از ميان بردن فقر و بيكاري گسترده مردم، تالش زيادي كرده 

ها ونزوئاليي بـراي     بود. در دوران رياست جمهوري هوگوچاوز، ميليون
نخستين بار از نعمت خدمات بهداشتي و درماني برخوردار شدند. فـقـر    

درصد كاهش يافت، و دسترسي به آموزش همگانـي بـه      70شديد تا 
سـوادي عـمـالً         طوري كه بـي    طور چشمگيري افزايش پيدا كرد، به

، 2008المللي در   هاي پس از ركود اقتصادي بين كن شد. در سال  ريشه
هاي ريـاضـتـي در         برخالف بسياري از ديگر كشورهاي دنيا، از اقدام

تر اين بـود كـه، طـي ايـن            ونزوئال خبري نبود. و شايد از همه مهم 
هاي پيشين به حساب  ها، مردم ونزوئال كه هرگز از سوي حكومت سال

واقع در تعيين سرنوشت خود مشاركت كـردنـد و        شدند، به آورده نمي
عزت و سرافرازي ملّي خود را بازيافتند. هوگوچاوز روابـط دوسـتـانـه        
نزديكي نيز با نيروهاي چپ ونزوئال داشت، و از جمله در نخـسـتـيـن     

اش در حكم سخنران، مهمان كنگره حـزب   هاي رياست جمهوري سال
با فراخوانـي بـراي اتـحـاد          2010كمونيست ونزوئال بود. او در سال  

مورد نظر خود، حـزب  “  بوليواري” تشكيالتي اكثر نيروهاي چپ طرفدار اصالحات 
/ 7ترين حزب چپ آمريكاي التين با  متحد سوسياليستي ونزوئال را در مقام يزرگ

 ميليون عضو به وجود آورد.   5
غارتـگـران     در پهنه آمريكاي التين نيز هوگوچاوز از بيان صريح نظرش درباره

ويژه سران آمريكا، ابايي نداشت. براي تحكيم و     هاي كشور، و به المللي ثروت بين
هاي اين منطقه و رها كردن منطقه از تسـلّـط غـاصـبـانـه          تقويت استقالل ملّت

خـود  “  حيات خلـوت ” امپرياليسم آمريكا و همدستانش كه آنجا را به قول معروف 
هـاي تـجـارت آزاد           هاي زياد كرد. از جمله، در برابر پيـمـان    دانستند، تالش مي

ميان آمريكا و مكزيك و كانادا) كه صرفاً به قصد غارت  “  نفتا” امپرياليستي (شبيه  
الملـلـي    هاي بزرگ بين منابع طبيعي و استفاده از نيروي كار ارزان به سود شركت

آمريكايي و كانادايي و مشابه آن تدوين شـده بـود، ايـجـاد يـك سـازمـان                  
ائتالف بولـيـواري   ” يي را پيشنهاد كرد كه امروز آن را به نام  هاي منطقه همكاري
“ آلـبـا  ” شناسيـم. هـدف         ) مي ALBA(آلبا،  “  هاي قاره آمريكاي ما براي ملّت
اي اقتصادي (و اجتماعي و سياسي) بـر اسـاس          هاي برابرحقوق منطقه همكاري

هاي اين منطقه، و تـجـارت        آرمان رفاه اجتماعي مردم، ياري متقابل ميان ملّت
پاياپاي ميان كشورهاي عضو است. كوبا، بوليوي، اكوادور، و نيكاراگوئه، از جـملـه    

عضو مهمان دارد. در دوران         2عضو اصلي و  8اعضاي اين سازمانند كه اكنون 
آمـريـكـاي    “  بازار مشترك جنوبي” رياست جمهوري هوگوچاوز، ونزوئال به پيمان 

هـاي     اتحاديـه مـلّـت     ” التين (مركوسور) پيوست، و يكي از كشورهاي بنيادگذار   
بود. هوگو چاوز و دولت او همواره از يـاران نـزديـك        (يوناسور)“ آمريكاي جنوبي

سال است كـه در مـعـرض         50كوبا و دولت سوسياليستي آن بودند كه بيش از 
قيمت بـه كـوبـا صـادر          هاي سنگين آمريكا قرار دارد. ونزوئال نفت ارزان  تحريم

اي كـوبـايـي       كرد و از خدمات آموزگاران و پزشكان و ديگر كارشناسان حرفه مي
ريـزان و اجـرا        حال، دولت چاوز كه آمريكا را يكي از برنامه برخوردار بود. درعين 

دانست، تهديد بـه قـطـع       برضد دولتش مي 1381كنندگان كودتاي نظامي سال 
هـاي     صادرات نفت كرد. با وجود اين، دولت هوگو چاوز در جريان توفان و بـاران  

در جنوب اياالت متحد آمريكا كه كار بسـيـاري از       “  ريتا”و “ كاترينا”آساي  سيل
ها را مختل و متوقف كرده بود، با فرستادن سوخت خانـگـي بـه ايـن          پااليشگاه

هاي مردمي بازي كرد. مـوج رخـدادهـاي        مناطق، سهم شاياني در عرضه كمك
اي كه با پيروزي چاوز در ونزوئال آغاز شد، خيلي زود ديـگـر كشـورهـاي        مردمي

خـواه در       آمريكاي التين را دربر گرفت. پيروزي نيروهاي مـردمـي و عـدالـت         
كشورهايي مثل اكوادور، بوليوي، نيكاراگوئه، پاراگوئه، پـرو، در كـنـار حضـور             

خواه در قدرت در كشورهايي مثل آرژانتين و بـرزيـل، جـنـبـش           نيروهاي ترقي
جويي در اين منطقه از جـهـان را تـوان           طلبي، و عدالت خواهي، استقالل آزادي

ميالدي، زماني كه كشورهاي  1980و  1970هاي  بخشيد. در مقايسه با دوره دهه 
هاي نظامي پشتيباني شده از سـوي آمـريـكـا        آمريكاي التين در قبضه حكومت

ها چـهـره    توان به جرأت گفت كه بسياري از اين كشورها و ملّت بودند، امروزه مي
 اند. مستقل كامالً متفاوتي يافته

در عرصه جهاني نيز هوگوچاوز تالش زيادي براي نزديكي با نيروهاي مترقـي  
گري امپرياليسم ابراز  كرد كه مخالفت خود را با سلطه و چپ، و نيز كشورهايي مي

كردند. او از هواداران جدي صلح و مخالف سرسخت تجاوز آمريكا بـه عـراق       مي
بود كه دومـيـن   “  آمريكاي جنوبي -ائتالف آفريقا” بود. هوگوچاوز يكي از حاميان  

كشـور از       12كشور آفريقايي و      49با شركت سران  1388نشست آن در سال 
آمريكاي التين در ونزوئال برگزار شد. او در پيامي كه چند روز پيش از مـرگـش      
براي سومين نشست اين ائتالف در گينه استوايي فرستاد، اظهار اميدواري كرد كه 

هاي رياست  به وجود آورد. در سال “  قطب واقعي قدرت” ائتالف اين كشورها يك 
جمهوري هوگوچاوز، ونزوئال با هدف ياري به جنبش هاي راديكال سياسي چـپ    

)،  1384در جهان همچنين ميزبان جشنواره جهاني جوانان و دانشجويان (در سال  
)، و كـنـگـره چـهـاردهـم            1387المللي شوراي جهان صلح (در سال   كنگره بين

 )، بود.1386المللي زنان (در سال  فدراسيون دموكراتيك بين
يي اسـت بـراي مـردم           تنها ضايعه خواه نه درگذشت اين رهبر مردمي و ترقي

دوست را از دست دادند، بلكـه بـراي كشـورهـا و            ونزوئال كه يك حامي ميهن
طـلـب و        هاي آمريكاي التين نيز گران است كه يك شخصيت استـقـالل   ملّت

هاي مترقي و  ها و حزب دهند. انبوهي از شخصيت  خواه مؤثر را از دست مي عدالت
هاي كمونيست جهان و در ميان آنها حزب توده ايران، ضمـن   چپ، از جمله حزب

ابراز تأسف از درگذشت اين دوست مردم، و ابراز همبستگي با مردم ونزوئال، براي 
آنان در ادامه راه هوگوچاوز براي حفظ استقالل كشور و تـعـمـيـق اصـالحـات           

 اند.   اقتصادي و اجتماعي آرزوي موفقيت كرده
 

كميته مركزي حزب توده ايران، در پيامي بـه رهـبـري حـزب         
كمونيست ونزوئال، مراتب تاسف خود از مرگ هوگو چـاوز، رهـبـر      

 خلقي زحمتكشان اين كشور را اعالم و تسليت گفت.
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گرانه برضد جنبش مردمي ايران، نگراني عميقي وجود دارد.    هاي سركوب اقدام
اين نكته بسيار مهم است كه، حمايت از آرمان صـلـح و مـحـكـوم كـردن             
تهديدهاي امپرياليستي از خارج برضد ايران، بايد با دفاع از حقوق بشر و حقوق 

هاي حياتي تجربه عـراق   دموكراتيك مردم ايران همراه باشد. اين يكي از درس 
پيوندي تنگاتنگ ميان مبارزه در راه صلح و دمـوكـراسـي، و         است، كه بر هم

ويژه در  هاي حقوق بشر تأكيد دارد. اين موضوع به  ضرورت تأمين و حفظ ارزش
المللي[با ايران] داراي اهميتي ويژه    امر برپا داشتن جنبش كارآي همبستگي بين

گير در كنار مردم و نـيـروهـاي       است، [يعني] جنبشي كه همواره و به طور پي  
باري كه چشـم   جانبه و زيان دموكراتيك كشور مربوطه بايستد، و از رويكرد يك

 بندد، پرهيز كند. خود را به روي نقش حقوق بشر و حقوق دموكراتيك مي
ايم كه، اين حق خود مـردم ايـران اسـت كـه دربـاره               عقيده ما با شما هم

سرنوشت خود، به اراده آزاد خود تصميم بگيرند، آينده كشور خـود را شـكـل        
 دهند، و به صلح، دموكراسي، و پيشرفت دست يابند.

 رفقاي گرامي،
شناسي و سـپـاس خـود را           كنيم و مراتب حق از همين فرصت استفاده مي

هـا،     نسبت به همبستگي انترناسيوناليستي آن حزب برادر بـا كـمـونـيـسـت          
كنيم. پيام شادباش شما به نهمين كنـگـره     ها، و مردم عراق، ابراز مي دموكرات

سراسري حزب ما كه در ماه مه (ارديبهشت) سال گذشته برگزار شد، با استقبال   
 رو شد.  عضوِ شركت كننده در كنگره روبه 260گرم بيش از 

 رفقاي گرامي،
اي كـه   هيچ كشوري در خاورميانه در برابر پيامدهاي توفان تغيير و دگرگوني

از حدود دو سال پيش اين منطقه را در بر گرفته است، مصون نمـانـده اسـت؛      
ها و جزئيات ويژه خود را داشته است. اين جـنـبـش        اگرچه هر كشور مشخصه

ها و رويدادهاي عظـيـم و      گسترده براي تغيير، بار ديگر نشان داد كه دگرگوني
شونـد، و بـا        ها، وقتي به منافع خود آگاه مي اي و بنيادي، به وسيله ملّت ريشه

اند و    ها هميشه سازندگان تاريخ بوده گيرد. ملّت  ها صورت مي اراده آزاد خود آن
اند. البته تـرديـدي     هاي دروني همچنان نيروي محرّكه اصلي خواهند بود. عامل 
ها نسـبـت    هاي بيروني نيز اثر و نفوذ خود را دارند، اما نقش آن نيست كه عامل

هاي دروني ثانويه است، و البته بايد توجه داشت كه اين دو عامل بـر     به عامل
يكديگر تأثير متقابل نيز دارند. آنچه رخ داده است، در كل، رخدادي خودجـوش   

مقدمه نبود، بلكه نتيجه انباشتي درازمدت بود. همچنين، شكّي نيست كـه    و بي
هـايـي نـبـودنـد كـه              اي مردم جدا از بحران هاي توده ها و اقدام اين خيزش

و نوليبراليسم به وجود آورده بـودنـد. اداره       “ درهاي باز” هاي اقتصادي  سياست
 ،”بانك جهاني“و  “ المللي پول صندوق بين“هاي  اقتصاد كشور بر اساس نسخه

ها تن از مـردم،     وجود آورنده پديده قطبي شدن ثروت، محروميت ميليون كه به
هـا     اند، عامل اين بحـران  تر شدن شرايط زندگي بوده گسترش بيكاري و وخيم

 بوده است.
هايـي   ترديد موفقيت اي مردمي در اين منطقه بي هاي توده ها و خيزش جنبش

آمـد     هايي را سرنگون كرده است كه به نظر مـي    همراه داشته است، و رژيم به
جايگاهي محكم داشتند. اكنون مسلّم شده است كه اوضاع به آنچه پـيـش از      

) برقرار بود، باز نخواهد گشت. اما مردمي كه بـه    1389ماه  (بهمن  2011ژانويه 
پا خاستند، هنوز راه درازي در پيش دارند. اين مسيري است دشـوار و پـر از          

وار ثمره مبارزه مردم را غصـب و از آنِ         خواهند انگل پيكار، ميان آنان كه مي
ها را به سرانجام پيروزمنـد   خواهند جنبش مردمي توده خود كنند، و آنان كه مي

هاي مدني دموكراتيكي  خود برسانند و گزينه مطلوب مردم را عملي كنند: رژيم 
 ها مردم از عدالت اجتماعي برخور گردند. كه در آن
هاي مشترك تـوافـق شـده از         گيري طور كه در تبادل نظرها و موضع همان

هاي برادر در منطقه، در دو سال گذشته، خاطر نشان شـده اسـت،      سوي حزب
هـاي     هاي امپرياليستي، صهيونيستي، و محفل نهايت هشياري در برابر دسيسه

هـاي     اي كه در صدد خرابكاري و كارشكني در خيزش انقالبي مـلّـت   ارتجاعي
هـاي     اند، ضرورت تام دارد. مخالفت و مقاومت در برابـر هـمـه تـالش          عرب

هاي ديگر، به منظور  يا راه “ ناتو” امپرياليسم آمريكا و همه متحدانش، از طريق 
به راه انداختن آتش جنگ و مداخله نظامي براي رسيدن به هدف تسـلـط بـر      

هاي اين كشورها، از اهـمـيـت زيـادي        كشورهاي منطقه و مقهور كردن ملّت
هاي اجتماعي، و    در جنبش “ چپ” تر كردن نقش  برخوردار است. بنابراين، فعال 

هاي موجود در اين مـنـطـقـه،        اي انتقادي نسبت به رژيم تدوين بينش سياسي
تـدويـن   “  چـپ ” ضرورت مبرم دارد. هدف اصلي برنامه تغييري كه نيروهـاي     

اي با گرايش سوسياليسـتـي    بايست برقراري رژيم دموكراتيك ملّي كنند مي مي
فرمان موجـود بشـود. در ايـن            به هاي وابسته و گوش باشد كه جايگزين رژيم

خـواه، و       بايد بكوشد كارگران، دهقانان، روشنفكران ترقي “ چپ” عرصه، 
اي بسيج كند تـا از ايـن راه          ديگر قشرهاي اجتماعي را در جنبشي توده

هاي اصلي چـنـيـن     بتوان به تغيير دموكراتيكي واقعي دست يافت. وظيفه 
هاي در هم گره خورده دموكراسي  جنبشي، مبارزه در راه عملي شدن جنبه

گيرد، كه عبارتند از: دموكراسي سياسي و دموكراسي اجتماعـي.    را دربر مي
دست يافتن به دموكراسي و برپايي حكومت قانون و نهادهايي كه مبتنـي  

هاي مـتـعـصـبـانـه و            اند، ضامن پيشگيري از تفرقه بر اصول شهروندي
ويژه حـقـوق      گرايانه خواهد بود. از اين لحاظ، دفاع از حقوق بشر، به  فرقه

زنان، حقوق دموكراتيك بنيادي و حقوق سنديكايي، اهميت فراواني بـراي  
 اند.    هاي بزرگ ملّي يي از كل مسئله دارد، چرا كه بخشي و مجموعه “چپ”

 رفقاي گرامي،
(  2011پايان يافتن حضور نظامي آمريكا در كشور ما در پايـان سـال       

اي براي اراده مردم عراق و گام مهمي در راه      خورشيدي)، پيروزي 1390
بازيابي استقالل كامل و حق حاكميت ملي بود كه برآمد اتفاق نظري ملّي 

گيري متحد مردم بود. حزب كمونيست عراق هرگونه تالش براي   و موضع
ادامه حضور نظامي خارجي در خاك عراق را به هر بهانه يا عنواني، مردود 
دانسته و با آن مخالف است. ما همچنين بر اين باوريـم كـه، يـكـي از            

هاي الزم براي حاكميت و استقالل كامل، و پايـان دادن بـه        شرط پيش
منشور سازمان ملل متحد، و مخالفت  7سرسپردگي عراق بر اساس فصل 

هاي آزمندانه برخي از كشورهاي همسايه است كـه از     قاطع در برابر طرح
 كنند. آشتفتگي اوضاع و وضعيت دشوار عراق سوءاستفاده مي

زند كه از زمان انتخـابـات    وپا مي اي ژرف دست عراق در بحران سياسي
هاي  ) تا كنون ادامه دارد. ريشه  1388(اسفندماه   2010پارلماني ماه مارس 

قومي است كـه از سـال          -اي اين بحران در نظام مشاركت قدرت فرقه
خورشيدي) تا كنون برقرار است. اين بحران، درها را به روي   1381(   2003

ويژه آمـريـكـا و نـيـروهـاي              مداخله بيش از پيش نيروهاي خارجي، به
اي، باز گذارده است. همچنين، برنامه كار نيروهاي سياسي حاكم و     منطقه

ها را بر سر حفظ امتيازهاي خود و موقعيت خود در قدرت سياسي  ستيز آن
آشكار كرده است، و اين در حالي است كه رنج و خشم مردم در نتـيـجـه    

گسيخته، فساد اداري، وضعيت وخيم خدمات عمومي از جمله  بيكاري لگام
بهداشت و آموزش، و نيز بدتر شدن وضعيت امنيت كشور، شدت يـافـتـه      

 است.
هاي مردم كه خـواهـان اصـالح       هاي اعتراضي توده حزب ما از جنبش

هـا   ها] مشخصه بازر آن  اند و مشاركت فعال جوانان[در اين جنبش  اي ريشه
هاي ضـددمـوكـراتـيـك       ها، سياست است، حمايت كرده است. اين جنبش 

قوميِ قـدرت را افشـا          -اي حاكمان و ورشكستگي نظام مشاركت فرقه
هاي قـاطـع بـرضـد        ها همچنين، خواهان انجام اقدام اند. اين جنبش كرده

اند كه حكومت را در بر گرفته است. حزب ما دخالت حكومـت در      فسادي
هـاي مـدنـي         اي، و سازمان هاي حرفه امور سنديكاهاي كارگري، انجمن

 2012هاي سپتامبر و اكتبر  اجتماعي، را قاطعانه محكوم كرده است. در ماه 
هاي بـانـفـوذ     ها و تهديدهاي گروه رغم تحريك )، به 1391ماه  (مهر و آبان 

حاكميت كه تالش كردند در اراده كارگران خدشه وارد كنند و سركردگـي  
خود را بر سنديكاها تحميل كنند، هزاران كـارگـر در انـتـخـابـات آزاد             
سنديكايي شركت كردند. نقطه اوج اين انتخابات، برگزاري كنفرانس ملّـي   

ماه  آبان 16(   2012نوامبر  6فدراسيون سراسري سنديكاهاي عراق در روز 
 ) بود.91

هاي اخير، كشور ما شاهد رخداد جديدي در بحران سياسي بـود   در هفته
شود و صلح و بافت ملّي كشور را تـهـديـد     كه خطري جدي محسوب مي

تـر بـه        كند. حزب ما از دولت خواسته است كه هرچه زودتر و جـدي   مي
ل بـه       خواست هاي عادالنه و برحق مردم پاسخ دهد. حزب ما برضد توسـ

آميز مردم هشـدار داده اسـت. آتـش              خشونت نسبت به تظاهرات صلح
گشودن يك واحد نظامي بر روي يكي از تظاهراتي كه اخيراً در فـلـوجـه    

 برپا شد، قاطعانه تقبيح و محكوم شده است.
 رفقاي گرامي،

كـنـد، تـالش       حزب ما كه نيروي عمده چپ در عراق را نمايندگي مي
ناپذيري در راه دستيابي به وحدت عمل در مـيـان نـيـروهـاي             خستگي

دهد.  حزب ما نقش پيشـاهـنـگ در        دموكراتيك به خرج داده است و مي
مـاه     (آبـان     2011ي داشته است كه در اكتبر “ جريان دموكراتيك” ايجاد 
كوشد كـه     ) فعاليت خود را در بغداد آغاز كرد. حزب ما با جديت مي  1390

اين نهاد را به نيروي عمده كارايي در مبارزه شدت يافته جاري بـر سـر       
آينده عراق، متحول كند. اين بينش، مستلزم كوششي بيشتر براي درگـيـر    

 3ادامه  در صفحه كردن جنبش سـنـديـكـايـي و          

 ادامه  پيام هاي احزاب كمونيستي و كارگري...
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 امپرياليستي تازه خواهد بود.
سـازي ويـژه        امروزه، و با توجه به امكان پيش آمدن چنين اوضاعي، آماده

يابد. تشديد مبارزه، با هدف مقابلـه بـا       جنبش كارگري و مردمي ضرورت مي
داري، تشديد تقابل ايدئولوژيكي با اين هدف كه نيروهاي  انحصارهاي سرمايه

مردمي زير پرچم اين يا آن قطب امپرياليستي به دام نيفتـنـد، مـقـابلـه بـا           
هـا، و     بورژوا، و نيز فاشيست هاي خرده بورژوايي، ناسيوناليست“  پرستان ميهن” 

كـنـنـد،       هاي سياسي اپورتونيست كه در شرايط بحران سر بلنـد مـي     جريان
دوستي معاصر در اين شرايط، در مبـارزه بـراي الـغـاي          ضرورت دارد. ميهن 

 يابد. داري تبلور مي استثمار و سرنگون كردن سرمايه
كـنـد، كـه         در يونان، حزب كمونيست يونان در شرايط دشواري پيكار مي

مردمي بـه يـأس و         تر شدن است و قشرهاي گسترده بحران در حال عميق
شوند. اين در حالي است كه روند تغيير شكل دادن بـه      درماندگي كشانده مي

 -يي براي بازيابي سوسيال ساختار سياسي شتاب گرفته است، و تالش پردامنه
 گيرد. صورت مي “سيرزا”دموكراسي به دست حزب اپورتونيست 

اي كه از    حزب كمونيست يونان با هرگونه پشتيباني از آن نيروهاي سياسي
داري    بندي مديريت اوضاع براي تداوم و بـقـاي سـرمـايـه        اين يا آن فرمول

كنند، مخالف است. ما براي تجديد سازمان جنبش كارگري و در       حمايت مي
كنيم كه منـافـع طـبـقـه كـارگـر،             اي مبارزه مي “ ائتالف مردمي” راه ايجاد 

كند. هـدف      هاي شهري، و روستايي را نمايندگي مي پرولترها، خودشاغل نيمه
اين ائتالف و مبارزه، گرفتن قدرت از دست انحصارها و اجـتـمـاعـي كـردن        

 وسايل توليد است كه در دست آنها متمركز شده است.
، و فـعـالـيـت         “ الملل كمونيسـتـي   جنبش بين” حزب ما به ضروت تقويت 

هاي كمونيست و كارگري معتقد است. به همين دليل، حزب ما   مشترك حزب
هـاي     و نيز ادامـه نشـسـت      “ قطب كمونيستي” به تالش خود براي تشكيل 

هاي كمونيست و كارگري، و مخالفت  اي حزب المللي، موضوعي، و منطقه بين
و شـركـت دادن نـيـروهـاي          “  ها تر كردن اين نشست گسترده” هاي  با طرح

ها، ادامه خـواهـد داد. مـا            ها و تغيير دادن ماهيت آن اصطالح چپ در آن به
الـمـلـلـي ادامـه         هاي ضدامپرياليستي بين همچنان به حمايت خود از سازمان

 خواهيم داد.
با توجه به آنچه گفته شد، موفقيت كامل شما در برگزاري كنگره و تحكيـم  

 هرچه بيشتر روابط برادرانه ميان دو حزب را آرزو داريم.
 

 كميته مركزي حزب كمونيست يونان
 

برگزاري پيام حزب كمونيست آلمان، به مناسبت 
 ششمين كنگره حزب توده ايران 

 
 رفقاي گرامي،

 “ششمين كنگره”به مناسبت برگزاري ، [“د.كا.پ“[”حزب كمونيست آلمان”
هـا و       كند. براي شما در بحـث   تان مي شما، درودهاي صميمانه خود را تقديم

، “ برنامه نوين حزب توده ايـران   ” ويژه در مورد  هاي كنگره، و به گيري تصميم
 آرزوي موفقيت داريم.

سال پيش، همواره در راه    71اش در بيش از  حزب شما از زمان بنيادگذاري
صلح، دموكراسي، و سوسياليسم رزميده است. در ايـن راه هـزاران تـن از             

اند. امروز در ايران نيـروهـاي     اعضاي حزب شما زنداني، شكنجه، و اعدام شده
چپ دموكراتيك و رفقاي حزب توده ايران براي پايان دادن به [حـاكـمـيـت]     

ارتجاع و برقراري دموكراسي، و براي پيـشـرفـت كشـور و رسـيـدن بـه                
 كنند. سوسياليسم، پيكار مي

ها و برخوردهاي عمده روزگار ما قـرار     ايران بيش از پيش در مركز مناقشه
گيرد. شرايط ناپايدار در منطقه، در كنار تالش امپرياليسم براي تـحـمـيـل       مي

هاي نظامـي   قدرتش، فضايي را به وجود آورده است كه ممكن است به جنگ
و داخلي بيشتري منجر شود. اوضاع كنوني سوريه، مصر، و فلسـطـيـن خـود        

 تأكيدي است بر اين وضعيت نگران كننده.
هاي گوناگوني را در امـر         اش قطعاً گزينه حزب توده ايران در برنامه نوين

حل براي اوضاع موجود مطرح خواهد كرد. برنامه شما [در اوضـاع         يافتن راه
الـمـلـلـي      ها و تبادل نظرهاي بين كنون جهان] سهم ارزنده و مهمي در بحث 

خواه در ميان احزاب چـپ و       هاي نيروهاي ترقي گيري ديدگاه جاري و شكل
 كمونيست و كارگري خواهد داشت.

ضمن ابراز همبستگي با شما، بار ديگر بر حفظ روابط دوستانه خـود بـا      ادامه  پيام هاي احزاب كمونيستي و كارگري...
 كنيم. حزب توده ايران تأكيد مي
 با درودهاي كمونيستي،

 بِتينا يورگنسن
 [د.كا.پ]صدر حزب كمونيست آلمان

 ] 1391ماه  بهمن 21[ 2013فوريه  9
 
 
 

به ششمين كنگره  پيام شادباش حزب كمونيست عراق
 حزب توده ايران

 رفقاي گرامي، 
كـنـيـم و         ترين درودهاي حزب كمونيست عراق را تقديم شما مي گرم

براي كنگره ششم حزب برادر، حزب توده ايران، و همه شركت كننـدگـان   
 ها داريم. گيري ها و تصميم در آن كنگره، آرزوي موفقيت فراوان در بحث

ما ترديد نداريم كه كنگره ششم شما نقطه عطف ديگـري در تـاريـخ        
دهه فعاليت در راه رهـايـي    7پيكار قهرمانانه حزب توده ايران در بيش از 

ايران از تسلط استعمار و امپرياليسم و يوغ ارتجاع و ديكتاتـوري خـواهـد      
گيـر   بود. كنگره شما تشكيالت حزب را نيرومندتر خواهد كرد و با دفاع پي 

از منافع و حقوق دموكراتيك طبقه كارگر و مردم ايران، موقعيت حزب را   
گيـريِ عـمـل       در جامعه تقويت خواهد كرد. اين كنگره همچنين به شكل 

خواه ايران كمك خواهد كرد، [يعنـي نـيـروهـاي         مشترك نيروهاي ترقي
خواهي] كه در راه صلح، دموكراسي، حقوق بشر، و عدالت اجتماعـي،    ترقي

رزمـنـد. ايـن          هاي امپرياليستي مـي  و برضد نيروهاي ارتجاعي و دسيسه
هاي سوسياليستي نيز كـمـك      ها و آرمان كنگره به ترويج و ارتقاي هدف

خواهد كرد. از اين لحاظ، كنگره ششم شما به رشد نقشِ فعال حزب توده  
طلبانـه   هاي جنگ المللي برضد سياست در نيرومندتر كردن همبستگي بين

داري، و ضرورت حمايت واقعي از  سازي سرمايه امپرياليسم و يورش جهاني
منظور دستيابي  ويژه در خاورميانه، به هاي جاري در سراسر جهان، به مبارزه

 به صلح، آزادي، دموكراسي، و پيشرفت اجتماعي، ياري خواهند رساند.
كنگره شما فرصت مناسب ديگري است براي اداي احترام و فرسـتـادن   
درود به خاطره جمع بزرگي از رهبران و كـادرهـاي حـزب تـوده كـه              

هـاي واالي       دوستاني حقيقي بودند و جان خود را در راه انـديشـه     ميهن
هاي عادالنه مردم و طبقه كارگر ايران فدا كردند.  كمونيسم، دفاع از آرمان

هـا   هاي آينده كمونيست بخش نسل هاي نمونه، سرمشق و الهام اين انسان
 در سراسر جهان هستند و خواهند بود.

هاي گذشته، به رغم  هاي عراقي است كه در دهه مايه افتخار كمونيست
درپـي     هـاي پـي       آنكه هر دو حزب ما، در معرض سركوب و ترور رژيـم 

اند، روابط ويژه ميان دو حزب ما تـقـويـت       ارتجاعي و ضدكمونيستي بوده
هـاي   در اين زمينه، از رابطه استثنايي ميان دو حزب در دههگرديده است.  

رغم  كنيم، كه به خورشيدي) ياد مي 1340و  1330ميالدي ( 1960و  1950
هاي جمعي  ساخته و اعدام“ سيا” شرايط دشوار پس از كودتاهاي فاشيستي 

ها، شكل گرفت. بار ديـگـر در         ها و دموكرات و ترور فاشيستي كمونيست
ميالدي ( 1980خورشيدي) و اوايل دهه  1350ميالدي (  1970پايان دهه 

خورشيدي) شاهد همين روح و شور انترناسيونالـيـسـتـي درخشـان         1360
سال به درازا كشيـد، و     8عراق، كه -بوديم. در جريان جنگ خونين ايران 

باري داشت و در آن صدها هزار تن از مردم از هـر دو         پيامدهاي فاجعه
بـرنـده      هاي ايراني و عراقي نيروي پـيـش     طرف كشته شدند، كمونيست

منظور پايان دادن به جنگ و بـرقـراري صـلـح و          المللي به كارزاري بين
 دموكراسي در هر دو كشور بودند.

دارند، و  هاي عراقي اين ميراث انترناسيوناليستي را گرامي مي كمونيست
در مبارزه مشترك در راه صلح، آزادي، پيشرفت اجتماعـي، و سـاخـتـن         

يي بهتر براي هر دو ملّت ايران وعراق، به تحـكـيـم پـيـونـدهـاي           آينده
 پيكارجويانه خود با حزب شما ادامه خواهند داد.

 رفقاي گرامي،
هاي برحق مردم ايران براي صلـح،   ما بار ديگر بر حمايت خود از آرمان
هـاي     طور كه در بيـانـيـه    كنيم. همان  دموكراسي، و حقوق بشر، تأكيد مي

هاي اخير آمده است، و از سوي بسيـاري از     المللي در سال همبستگي بين
هاي برادر امضا شده است، نسبت به ادامه نقض خشن حقوق بنيادي  حزب

بشر و دمـوكـراتـيـك و نـيـز             
 14ادامه  در صفحه 
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حزب كمونيست آفريقاي پيام 
  جنوبي

 
 رفقا!

درودهاي برادرانـه مـا از سـوي حـزب             
كمونيست آفريقاي جنوبي را به مناسبت برگزاري كنگره تاريـخـي شـشـم       

 حزب توده ايران بپذيريد.
شود كـه   يي تاريخي برگزار مي ششمين كنگره حزب توده ايران در لحظه

هـا و     طوركلي، هم فرصت خواه جهان به ها و نيروهاي ترقي براي كمونيست
دار نـظـام        درپي و ادامـه  هاي پي همراه دارد. بحران  هم خطرهاي زيادي به

ها را به دنبال داشته  باري از واكنش هاي خطرناك و زيان داري چرخه سرمايه
هـايـي      گرايي و تحريك جانبه گري، يك ها به خطر نظامي است. اين بحران 

ها فرو بردن جهان در بحراني است كه به نظام  دامن زده است كه هدف آن
هايي را بـراي       داري اين امكان و اجازه را خواهد داد كه راه غارتگر سرمايه

يـي پـيـدا       نجات و جان گرفتن دوباره خودش بيابد، و فرصت زندگي دوباره
كند. اما مردم عادي در درون مرزهاي ملّي كشورهاي گوناگون جهـان، در     

اند، بلكه در هر گـام و       ها دست روي دست نگذاشته برخورد با اين واكنش
 اند. يي پيروزمندانه زده مرحله، دست به مبارزه

ها در امان نبوده است. امپرياليسم   منطقه خاورميانه نيز از تأثير اين بحران
اند، و    هاي گوناگون نشان داده داري، خود را به صورت هاي سرمايه و بحران

هاي مختلف، اثرهاي گوناگوني بر اوضاع سـيـاسـي و اقـتـصـادي              از راه
اند. حزب توده ايران، كه در تاريخ فعاليتش، همواره مـبـارزه در راه         گذارده

سوسياليسم، صلح، ترقي، و گذار مترقيانه را در ايران به پيش بـرده اسـت،     
كند. حـزب      خوبي درك مي هاي اين منطقه و شرايط ملّي ايران را به چالش

توده ايران در آستانه يك انقالب، هم در ايران و هم در منطقـه، ايسـتـاده      
اساسي در اين منطقه دنيا، به بسـيـج     است و براي به پيش بردن اين مبارزه

لنينيسم  -ترين رهبران، هشياري، و كاربرد عملي تئوري ماركسيسم برجسته
 [در شرايط ايران] نياز دارد.

هاي روياروي حزب توده را درك  چالش ،حزب كمونيست آفريقاي جنوبي
كند، و با آن حزب و رهبران و اعضاي آن كه در اين مـبـارزه، هـم در         مي

طـوركـامـل از       كند و به ايران و هم در تبعيد، درگيرند، اعالم همبستگي مي
 كند. حزب توده ايران حمايت مي

، حزب كمونيسـت  “ به مناسبت برگزاري ششمين كنگره حزب توده ايران
هـاي     آفريقاي جنوبي همبستگي برادرانه خود را با شما در راه تحقق هـدف 

سوسياليسم، صلح، دموكراسي، جدايي دين از حكومت (سـكـوالريسـم)، و        
ها و آرزوهاي مردم عادي، زحمتكشـان،   به حكومتي كه آرمان  گذار مترقيانه

زنان و جوانان، شهرنشينان و روستانشينان را در مركز توجه خود قرار خواهد 
 كند. داد، اعالم مي

 آينده از آنِ سوسياليسم است.
 چه ماتلهاكو
 المللي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي شعبه بين

به مناسبت برگزاري  ،كمونيست يونان حزبپيام 
 ششمين كنگره حزب توده ايران

 
 رفقاي گرامي،

كنـيـم، و      هاي يونان را تقديم شما مي درودهاي گرم و رفيقانه كمونيست
 حزب شما با موفقيت كامل برگزار شود. “كنگره ششم“آرزومنديم كه 

اي با يـكـديـگـر دارنـد؛         دو حزب ما سابقه همكاري و هبستگي طوالني
هاي مشتركي در مبارزه قهرمانانه در راه حقوق طبقه كارگر و مـردم       سنّت

دارند؛ و تجربه زيادي در مقاومت و پيكار در شـرايـط پـيـگـرد خشـن و             
هاي بورژوايي و نيروهاي سرمايه دارند. دو حـزب مـا           رحمانه حكومت بي

بهايي دارند كه در اوضاع و احوالي كه در حال حاضر در منطقـه   تجربه گران
 گيري است، حائز اهميت فراواني است. ما در حال شكل

هاي حزب شما  ها، و فعاليت ها، ارزيابي گيري حزب كمونيست يونان موضع
كند. همچنين، ما رخدادهاي كشور شمـا را دنـبـال          را از نزديك دنبال مي

هـا در       كنيم كه نشان از شديدتر و حادتر شدن رقابت ميان امپرياليست مي
اين منطقه دارد، و حاكي از شدت گرفتن تضادهاي ميان بورژوازي در سطح 

تـر شـدن        داري در حال عميـق  كشور در شرايطي است كه بحران سرمايه
 است.

هاي ايران، با مـبـارزات      ما همبستگي طبقاتي استوار خود را با كمونيست
طبقه كارگر وقشرهاي مردمي كشور شما براي دفاع از حقوق اجتمـاعـي و     
دموكراتيك خود، براي بازيابي حقوق سياسي و سنديكـايـي، بـراي آزادي        

كنند، و براي قانـونـي    مبارزاني كه در راه تأمين حقوق زحمتكشان پيكار مي
هـا، اعـالم        شدن فعاليت حزب توده و آزادي فعاليت سياسي كمونـيـسـت   

 كنيم. مي
حال، هرگونه مداخله امپرياليستي در ايـران   حزب كمونيست يونان، درعين
نظر از  يي، صرف داند. در صورت چنين مداخله  را قاطعانه مردود و محكوم مي

گران است، پيگيري اجراي نقشه  آنكه بهانه آن چه باشد، آنچه هدف مداخله
هاي منطقه است. ما از حقوق مردم ايـران    به هزينه ملّت “ خاورميانه بزرگ” 

 كنيم. براي تعيين سرنوشت كشور خود دفاع مي
 رفقاي گرامي،

ويژه براي منـطـقـه مـا        شود كه به كنگره حزب شما در زماني برگزار مي
 ٰ◌ اي فراگير، و حـتّـي   هاي منطقه بسيار حياتي و حساس است. خطر مناقشه 
تر، رو به افزايش اسـت.   يي گسترده جنگي امپرياليستي و فراگيرتر در منطقه

محورها و اتحادهاي امپرياليستي در حال شكل گرفتن است. با دخـالـت و      
اي فراگيـر   ها براي مداخله امپرياليستي شركت مستقيم يونان، زمينه و امكان

شود. اين در حالي است كه رخدادهاي سوريه در     در منطقه تدارك ديده مي
ها قرار دارد و امكان حمله به ايران نيز وجود دارد كـه بـه          مركز توجه آن

ثباتي كشورهـا يـكـي از پـس            قطعه قطعه شدن كشورهاي منطقه، و بي
هـاي     هـا و جـنـگ          ها، مداخله ديگري منجر خواهد شد. حاصل همه اين 

 15ادامه  در صفحه 

 كمك هاي مالي رسيده
 به پاس كوشش برگزار كنندگان   از كانادا

 دالر  200                 كنگره ششم حزب                                       
    يورو 50                   آرمان از برلين ، كمك به خانواده زندانيان سياسى

پيام هاي احزاب كارگري و 
كمونيستي جهان به ششمين كنگره 

 حزب توده ايران


