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 شادباش نوروزي كميته مركزي 
 حزب توده ايران

كميته مركزي حزب توده ايران فرا رسيـدن  
خورشيدي را به مردم  1392نوروز و آغاز سال 

زحمت كش و شريف ميهن ما تبـريـك مـي      
گويد. نوروز جشن استقبال از نو شدن طبيعـت   
و طرد كهنگي و تجديد عهد با سنـت هـاي     
مردمي تاريخ كهن سال ايران است كه سـران  
مرتجع رژيم واليت فقيه همواره با آن دشمني 

  .آشكار داشته اند
، سال تشديد بحران و دشـواري  1391سال 

هاي اقتصادي, اجتماعي و سياسي در ميـهـن    
مان بود. زندگي مردم زحمتـكـش در سـال         
گذشته در معرض تهديد مداخله خـارجـي و       
ماجراجويي هاي نظامي بود كـه مـحـصـول       
سياست هاي نابخردانه رژيم و سياست هـاي    
هژموني طلبانه امپرياليسم در رابطه با ميـهـن   
مان مي باشد. تشديد فقر و محروميت ميليون  
ها شهروند زحمتكش، بيكاري مزمن، تخريـب  
زير ساختار توليدي كشور، به نفـع سـرمـايـه       
داري كالن تـجـاري و واردات بـي رويـه             
كاالهاي خارجي، تشديد ناهـنـجـاري هـاي       
اجتماعي، خصوصاً در ميان جـوانـان كشـور،      
تشديد خصوصي سازي، در راستـاي مـنـافـع       
سرمايه داري بزرگ، اتخاذ سـيـاسـت هـاي         
ماجراجويانه بين المللي و همراه آن تـحـريـم    
هاي مخرب و مداخله جـويـانـه كشـورهـاي        
امپرياليستي در كنار ادامه جو فشار و پـيـگـرد    
فعاالن جنبش كارگري، دانشـجـويـان آزادي      
خواه و زنان مبارز كشور تنها گوشه هـايـي از     
مجموعه سياست هايي است كه حيات كشـور  
را با دشواري ها و مخاطرات زيادي رو بـه رو    

 .كرده است
 !هم ميهنان گرامي

، شـاهـد     1392ما در آستانه فرا رسيدن سال   
تعميق بحران سياسي رژيم واليـت فـقـيـه و           

حـاكـمـيـت     ” گسترش گسست ها در صـفـوف     
هستيم كه در پي كودتـاي خشـن و       “  يكدستي

از سوي ولي فقيه و   1388خونين انتخاباتي سال 
فرماندهان سپاه و نيروهاي امنيتي بر كشـور مـا     
تحميل شد. سران رژيم به خوبي آگاهند كـه در     
شرايط بسيار بحراني كنوني، انتـخـابـات آيـنـده        
رياست جمهوري مي تواند به چالشي جدي بر سر 

 6ادامه  در صفحه 

هاي صحنه سياسي، و  ارتجاعِ حاكم، تحول 
 ضرورت بازسازي بدنه اجتماعيِ 

 9جنبش مردمي                                 در ص 
 12بحران قبرس و اتحاديه اروپا      در ص

 ونزوئال پس از چاوز: حركت به جلو 
 13يابد                               در ص  ادامه مي

 خشم و استيصال دشمنان از برگزاري پيروزمند ششمين كنگره حزب توده ايران

 “!خُوش بود گر محك تجربه آيد به ميان”
برگزاري پيروزمند ششمين كنـگـره حـزب       

ها و تـالش     بيني توده ايران، به رغم همه پيش
دشمنان حزب براي تخطئه كردن روند تـدارك  

هايـي   و در نهايت، مختل كردن آن،  با واكنش
المللي كم نظـيـر    رو شد. اعتبار بين  گسترده روبه

حزب ما و رهبري آن كه تبلور روشـن آن را        
شركت كنندگان در كنگره، اعضا، و هـواداران      

حـزب     52هاي تبريك پـرشـور      حزب در پيام
كارگري و كمونيستي جهان به شركت كنندگان 
در كنگره ، ابراز همبستگي با مبارزات حـزب و    
تأييد آن مشاهده كردند، در كنارِ شركت شـمـار   
زيادي از كادرهاي برجسته و فعاالن سه نسـل    

تهديد هاي پوچ  ولي 
فقيه و هراس سران رژيم 

 از انتخابات پيش رو

  8ادامه  در صفحه 

يـي از       ها در كنگره، تصويب مجـمـوعـه       از توده اي
سندهاي سياسي و همچنين برنامه نوين حـزب تـوده       
ايران كه ثمره نظرخواهي از صـدهـا تـن از اعضـا،             

و    -در ايـران و جـهـان          -هواداران، و دوستان حزب
نشانگر صيقل انقالبي و پويايي نظريِ حزب توده ايران، 
حزب كارگران و زحمتكشان ميهن است، پاسخي قاطـع  
به ياوه سراياني بود كه تالش مي كردند، اين نشـسـت   
تاريخي را، حتي پيش از برگزاري آن، بي اعتبار جـلـوه     

 دهند. 
تنها چند روز پيش از برگزاري ششمين كنگره حـزب،  

 و   11، 10، 9ادامه  در صفحات 

علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم، در سخناني كه 
ايراد كـرد،   1392در مشهد، به مناسبت آغاز سال 

تلويحاً از دشواري ها و نگراني هايي كـه سـران     
رژيم با آن دست بگريبانند پرده برداشت. خامـنـه    
اي در اين سخنان نابخرادنه، نخست اسرائيـل و    
شهرهاي اين كشور را به نابـودي و بـا خـاك          
يكسان شدن تهديد كرد و سپس قبول كرد كـه    
وضعيت اقتصادي كشور، بر خالف همه مدعيـات  
دروغين سران رژيم، از جمله خود او، در سـال        
گذشته به دليل تحريم هاي خارجي وخيم شـده    

اقتصاد ما بعـلـت   ” است. خامنه اي از جمله گفت:   
سال  18-17نفت دچار اشكال است.   وابستگي به

قبل به دولت وقت گفتم كاري كنيد كه بتوانـيـم   
اراده كرديم درب چاههاي نفت را ببنديم. آقايـان   
به قول خودشان تكنوكرات لبخنـد زدنـد مـگـر         

 “  شود. مي
خامنه اي در جاي ديگري از صحبت هـايـش     
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پايان رسيدن سال گذشته و آغاز سال جديد انتظار همگـانـي    معموال با به
اين است كه اميد به بهبود شرايط اقتصادي و اجـتـمـاعـي مـردم چشـم           
اندازهاي مثبتي را پيش روي قرار دهد. هر چند در طول بيش از سه دهـه     
حكومت رژيم واليت فقيه چنين چشم اندازي به آرزويي بـزرگ و دسـت       
نيافتني تبديل گرديده است، اما اين روندهاي منفي و نگران كننده در طول 
چند سال گذشته و از زمان شروع اجراي طرح ضد مردمي هدفمند كـردن    

هاي امپرياليستي (به بهانه برنامه اتمـي    هاي دولت ها و افزايش تحريم يارانه
هايي بسيار گسترده تر را نسبـت بـه      ها و دغدغه حكومت اسالمي)، معضل 

وجود آورده است كه بدون ترديد در سال جديد نيز ادامه  هاي گذشته به سال
كه بتوان با استنـاد بـه آن        يي اميدوار كننده  گونه نشانه خواهد يافت. هيچ 
اي ارائه كرد وجود ندارد و دقيقا به دليل همين وضعيت با  ارزيابي خوشبينانه

ايِ داخل و خارج از كشور مي توان مـيـزان      نگاهي اجمالي به فضاي رسانه
 نحوي آشكار احساس كرد. ها را به ها و دغدغه حساسيت به اين معضل

مان در سال گذشته، نه بر اسـاس حـدس و          وضعيت زحمتكشان ميهن
هاي انتشار يافتـه از سـوي        ها و اطالعات غيرمستند، كه بر پايه داده گمان
هاي رسمي رژيم واليت فقيه، آشكارا نشان مي دهد كه فشـارهـاي      ارگان

ها نيز بسيار نگران كـنـنـده     اند، بلكه فرآيند آن فزاينده نه تنها كاهش نيافته
،  گزارش بانك مـركـزي را       91ماه  اسفند 16است. روزنامه دنياي اقتصاد،  

را نشان مـي   90مردم در سال  هاي  ميزان درآمدها و هزينه منتشر كرد كه 
دهد. يادآوري اين نكته الزم است كه، اين گزارش نه مـربـوط بـه سـال          

است. دنياي اقتصاد در اين ارتباط آورده     1390گذشته بلكه مربوط به سال 
در سه سال گذشته شكاف ميان درآمد و هزينه در يك مـنـحـنـي       ”    است: 

رقم كسري بودجه خانوار بيشتر از سال هاي  90صعودي قرار داشته و سال 
بوده است. در سال گذشته، هزينه ساالنه خـانـوارهـا، بـه طـور            89و  88

هزار تومان بيش از درآمد ساالنه آنها بوده، در حالي كه ايـن     673ميانگين 
مـعـادل      88هزار تومان و در سال    485بالغ بر  89ميزان كسري در سال 

استناد به همين گزارش به روشني نشان مـي    “  هزار تومان بوده است.  319
هاي جـاري مـردم        دهد كه كسري بودجه و عدم تناسب درآمدها و هزينه

آورده است. ايـن    نيز فشار زيادي را به آنان مي 89و  88حتي در سال هاي 
شكاف از آن روي بايد با دقت مورد توجه قرار گيرد كه فاكتورهاي مطرحي 

هاي اقتصادي در دو      ها و تحريم همچون اجراي طرح هدفمند كردن يارانه
سال يادآورده شده وجود نداشت و به مرحله اجرا درنيامده بود. طرح هدفمند  

به مرحله اجرا درآمد، و بـا وجـود ايـن،           89ها در اواخر آذرماه كردن يارانه
ها تا سطحي نزديـك بـه      مان با شكاف درآمدها و هزينه زحمتكشان ميهن

هـا و       هزار تومان درگير بوده اند. در همان زمان، بررغم اينكه تحريم  500
ها وجود نداشت، درآمدهاي نجومي حاصل از فروش نفـت   طرح حذف يارانه

در آخرين  90همچنان ادامه داشت. با توجه به اينكه گزارش مربوط به سال  
بايد منتظر ماند تـا   يك سال ديگر  انتشار يافت، بنابراين  91روزهاي سال 

را مشاهده كرد. بانك مركزي در گـزارشـي         91نتيجه آمار مربوط به سال
هاي شـهـري      ديگر آمار شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در منطقه
مان است. بـر      ايران را منتشر كرد، كه گوياي وضعيت معيشتي مردم ميهن

] شاخص بهاي  91هفت ماه سال جاري[سال  ” طبق همين گزارش، تنها در 
درصد افزايش  27كاالها و خدمات مصرفي نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 1391ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به مهر ماه “ همچنين “  داشته است. 
درصـد مـي        24/9معـادل     1390نسبت به دوازده ماه منتهي به مهر ماه 

ها نه نسبت بـه مـاه      برانگيز در اين گزارش، نوسان قيمت نكته تامل“  باشد. 
مشابه در سال گذشته، بلكه نسبت به ماه قبل از آن است. براي مثال، ايـن   

هـا و     شاخص بهاي گروه خوراكي  1391در مهر ماه ”  گزارش آورده است:  
اينـكـه   “  درصد افزايش يافت.  4/1ها در مقايسه با ماه قبل معادل  آشاميدني

هـا بـايـد         درصد افزايش قيمت 4به مدت يك ماه مردم ايران شاهد  فقط 
هاست. نكته نگران كننده ديگـر در ايـن         باشند خود گوياي بسياري مسئله

تريـن نـيـازهـاي         درنگ بي ها آشكارا  گزارش آنجايي است كه اين افزايش
ها، مسكن،  ها و آشاميدني شود. اين موردها خوراكي  روزانه مردم را شامل مي

آب، برق و گاز، بهداشت و درمان و حمل و نقل را در بـرگـرفـتـه اسـت.          

درصد، پوشاك و    42ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته  ها و آشاميدني خوراكي
درصد، بهداشت و  15درصد، مسكن، آب و برق و گاز بيش از 45كفش بيش از 
دهد. گزارش بانك مـركـزي بـه        درصد افزايش را نشان مي 27درمان بيش از 

هاي ايران را هـم     تفكيك درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه قبل در استان
درصـد و       3/4ترين افزايش مربوط به استان لرسـتـان بـا         انتشار داده كه كم

دهـد.   درصد را نشان مي 7بيشترين افزايش مربوط به استان هرمزگان به ميزان 
ها در سرتاسر ايران با فاصله  دهد كه روند افزايش قيمت همين مقايسه نشان مي

نه چندان زياد ادامه داشته كه نشان مي دهد ساختـار اقـتـصـادي ايـران در            
هاي مختلف ايران از انعطاف زيادي برخوردار نيست. براي روشن كـردن      منطقه

ها در تهران و استان هـرمـزگـان     اين موضوع به مقايسه شاخص افزايش قيمت
كنيم. بر طبق جدول انتشار يافته از سوي بانك مركزي، در اين مـدت    رجوع مي

درصدي مواجه بوده اسـت، امـا اسـتـان          4تهران در طول يك ماه با افزايش 
يي  درصدي را دارا ست. چنين روندي را پديده  7درصد بيشتر نرخ  3هرمزگان با 

چنين روندهايي در گذشته معكوس بوده است و معموالً  جديد بايد ارزيابي كرد.  
ها را بيشتـر شـاهـد       هاي قيمت ها نوسان خصوص پايتخت شهرهاي بزرگ و به

مان بيشتر واقف شـويـم،      هستند. براي اينكه به عمق فاجعه اقتصادي در ميهن 
تواند ما را در اين بحث كـمـك    مقايسه افزايش قيمت يك قلم نياز خوراكي مي

كند. طبق گزارش بانك مركزي، ميزان درصد تغيير شاخص كل نسبت به مـاه     
اعـالم شـده      612/8قبل در مورد ماهي و حيوانات دريايي در استان هرمزگان 

بوده است. استان هرمزگان بـه      445/8است، در حالي كه اين رقم براي تهران 
طور سنتي يكي از مركزهاي اصلي صيد ماهي و ديگر آبزيان و زمينه شـغـلـي      
بسياري از مردم در اين استان نيز مربوط به صيد ماهي بوده اسـت و خـوراك       
اصلي مردم اين منطقه نيز جانداران دريايي است. چنين تفاوتـي در شـاخـص         

هاي بسيار زيـادي را بـه وجـود           سوال در استان تهران و هرمزگان  ها  قيمت
ها در وضعيت فعلي دشوار است. همين وضعـيـت     ن كه جواب دادن به آ آورد  مي

براي استان مازندران در مقايسه با تهران وجود دارد. وجـود چـنـيـن پـديـده            
هـاي     خطرناكي را شايد بتوان در رويكردهاي اقتصادي رژيم در طـول سـال      

هاي انگلي و غيـرتـولـيـدي      گذشته تاكنون جستجو كرد كه اساس آن بر روش
ها نفر از زحمتكشان ميهن را    استوار بوده است و زيان آن هر از چند گاه ميليون

كشاند. كساني كه وضعيت اقتصادي ايران را دنبال مي كنند   به فقر و نيستي مي
هايي است كه  ها يكي از معضل به خوبي آگاهند كه وصول مطالبات معوق بانك

، به نقـل از    91دي ماه  6گير رژيم واليت فقيه شده است. دنياي اقتصاد،   دامن
حسين گروسي، عضو كميسيون صنايع و معادن، و با اشاره به اينكه مطـالـبـات    

بسياري از معوقات بانكي مربوط به ” هزار ميليارد تومان است، نوشت:   71معوق 
هاي درشتي است كه در بخش توليد صرف نشده است و اين ناشي از ضعف  وام

 ”نظارت دولت و نيروهاي ناكارآمد سيستم بانكي است كه بايد پاسخگو باشنـد.  
رو شويم كـه در       هايي روبه شود كه با پديده چنين رويكردهايي به آن منجر مي

هـاي   ايم. رشد فعاليت  اي استان تهران و هرمزگان به آن اشاره كرده آمار مقايسه
انگلي در اقتصاد ايران بدون شك تاثيري بسيار مخرب حتي در اقـتـصـادهـاي     

هاي مختلف ايران به همراه داشته است. براي مثال، به دليل وجود   بومي منطقه
هاي باالي حكومتي ما بارها خبرهايي نـاگـوار      چنين رويكردهايي در ميان مقام

كاران  ايم. همين وضعيت در رابطه با برنج  كاران ميهن شنيده درباره وضعيت چاي
شمال كشور وجود داشته كه نشان دهنده همان روندهاي مخرب است. روزنامه  

، در گزارشي، خبرِ مربوط به سلطان شكر را آورده و بـا        91دي ماه  26ابتكار، 
سلطان شكر ايران با دريافت ميلـيـاردهـا تـومـان        ” نويسد:   اشاره به فوت او مي

هاي بحران كه سود چهار درصد دارد يا اصالً هيـچ   تسهيالت بانكي از محل وام
هاي شكر را خريده اسـت. او        سودي به آن تعلق نمي گيرد، بسياري از كارخانه

پس از چند ماه با اعالم ورشكستگي و اخراج كارگران با تغيير كار بي محل، بـه  
ها اقدام كرده و از اين راه ميلياردها تومان ثروت ديگر بـه   برج سازي در كارخانه

مسلماً سلطان شكر ايران تنها شخصي نبود كه چنين رويكـردي  “  زند.  جيب مي
يـي بـه امـري         آورد. در رژيم واليت فقيه چنين پديده  مخرب را به اجرا در مي

عادي و معمول تبديل شده و كمتر كسي است كه در اين مورد شـك داشـتـه      
هزار ميلياردي در جامعه و متعلـق   500باشد. وجود نقدينگني نجومي نزديك به  

اي كـه بـه      يي است، نقدينگي به اين قشر انگلي ناشي از وجود چنين رويكردها
، بـه    91دي ماه  18رسد. روزنامه بهار،   هيچ عنواني در راه توليد به مصرف نمي

گر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، مي نويسـد:   رضا فوالد نقل از حميد
درصـد از       70هاي مجلس، در حـدود       بر اساس گزارش اخير مركز پژوهش” 

وي با اشـاره بـه      “  اند.  واحدهاي صنعتي اعم از دولتي و خصوصي تعطيل شده
هـاي     اين كه واحدهاي توليدي كشور، در كنار معضل تهيه مواد اوليه، با چالش

ها برشمرد. روزنامـه    كمبود نقدينگي را يكي از اين معضل اند.   ديگري نيز مواجه

آغاز سال جديد، گراني، تورم، 
هاي  فشار اقتصادي و تداوم دغدغه

 زحمتكشان

 6ادامه  در صفحه 
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هـاي     در چارچوب سيـاسـت   رفت، ، همچنانكه انتظار مي”شوراي عالي كار” 
فقيه، ميزان حداقل دستمزد كارگران و زحمتكشان بـراي   راهبرديِ رژيم واليت

را بدون در نظرگرفتن نرخ واقعي تورم و برخالف خواست و منافـع   1392سال 
 آنان، تعيين و تصويب كرد!

لـحـاظ      ها، سال دشـواري بـه       براساس تمامي ارزيابي 92كه سال  درحالي
اقتصادي خواهد بود، شوراي عالي كار حداقل دستمزد كـارگـران را درسـت        

هـزار   487سال قبل،  درصد افزايش نسبت به  25برخالف نرخ واقعي تورم، با 
داد:    ، گـزارش   91اسفنـدمـاه      21كرد. خبرگزاري ايسنا،    تومان تعيين 125و 
درصـدي در       25كارگران درپي تصويب افزايـش     92حداقل دستمزد سال ” 

تـومـان    125هزار و  487تومان افزايش به  425هزار و  97كار با  شوراي عالي
كرد كه   نقدي تعيين رسيد. همچنين شوراي عالي كار درباره حق مسكن و بن  

باشند. براين اساس، ميزان بن نقـدي    افزايشي نداشته  92اين موارد براي سال 
 91هزارتومان مانند دستمزد سـال     10هزار تومان و حق مسكن  35كارگري 

 “شد. تعيين
، با درج جزيـيـات   91اسفندماه  21  ،”ايلنا”عالوه براين، خبرگزاري كار ايران

درخصوص تعيين حداقل دستـمـزدهـا،    “  شوراي عالي كار“بيشتري از مصوبه 
تـومـان      250هزار و      486مبلغ  حداقل مزد... به     92از ابتداي سال ” نوشت:  

تـومـان    1985افزايش يافت. مبناي محاسبه ساير سطوح مزدي كارگران مبلغ 
تـومـان      300تومان بـه       250درصد است. پايه سنواتي از مبلغ   10عالوه  به

تمامي كارگران قراردادي كه حداقل يكسال  افزايش يافت و مصوب شد كه به 
 “داراي سابقه كارهستند مزاياي پايه سنواتي تعلق گيرد.

درصـدي سـايـر         10درمصوبه امسال شوراي عالي كار افزايـش حـدود       
هاي مزدي، سبب گرديده است مسئوالن وزارت كار به تبليغاتي دروغين  سطح

دسـت بـزنـنـد.          92درصدي حقوق كارگران براي سال  30پيرامون افزايش 
، دقايقي پس از اعـالم مـيـزان حـداقـل              91اسفندماه  21خبرگزاري مهر، 

دستمزدها از سوي شوراي عالي كار، گفتگوي اختصاصي كوتاهي با سرپرسـت  
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را منتشر كرد. دراين مصاحبه، ايـن مـقـام       

حق اوالد، حق بن نقدي، حـق   هاي مربوط به  تمام افزايش” دولتي مدعي شد:  
كارگران درنظـر   92سنوات و حق مسكن درافزايش حداقل دستمزدهاي سال 

است. مجموع افزايش حقوق سال آينده كارگـران و مشـمـوالن          شده  گرفته 
درصد خواهد بود. نرخ تورمي كه از سوي مـركـز آمـار        30قانون كار بيش از 

 “درصد براي پايان بهمن ماه سال جاري بود. 30/ 2ميزان شد به  ايران اعالم
هاي اقتصادي كنوني  پايه و اساس كه با واقعيت اين سخنان فريبكارانه و بي

كشور و مصوبه شوراي عالي كار مغايرت دارد، درحالي بيان گرديد كـه چـنـد      
ساعت پيش از اعالم رسمي ميزان حداقل دستمزدها همين مقام حكـومـتـي،    

خبرگزاري مهر در جريان  يعني سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به
 ”اي كشور همايش مشاوره و هدايت آموزشي در سازمان آموزش فني و حرفه” 

هـاي زرد       جانبه [دولت، كارفرمايان، و نمايندگان تشكـل   توافق سه” بود:   گفته
 “است. صورت گرفته 92درصدي دستمزد  25تا  20كارگري] براي افزايش 

مـعـنـاي       درصدي ميزان حداقل دستمزدها به  25هرروي، اعالم افزايش  به
هاي آنان است. امسـال      ها كارگر كشور و خانواده گرفتن زندگي ميليون  ناديده

فقيه در هراس از ابعاد نارضايتي كارگران و زحمتكشان از اوضـاع   رژيم واليت 
موجود و اهميت تعيين دستمزد عادالنه و متناسب با نرخ واقـعـي تـورم، بـه         

گيري در شـوراي       هاي تصميم تر كردن جلسه يازيد. طوالني   ترفندهايي دست
هـاي     عالي كار، مانورهاي فريبكارانه دولت در خصوص زمان پرداخت يـارانـه  

نقدي همزمان با اعالم مصوبه شوراي عالي كار، اعالم و تبليغ پيرامون تاميـن  
و تحويل برنج و گوشت به كارگران درآستانه سال نو و همزمان بـا تصـويـب      
حداقل دستمزدها، ارايه سبد كااليي ويژه شامل، مرغ، گوشت، و بـرنـج بـه          

فريبانه براي مهار جـنـبـش     هاي مشخص از مانورهاي عوام زحمتكشان، نمونه
 اعتراضي زحمتكشان است.

پراكني، جوسازي، و ترسيـم   سال گذشته ارتجاع درمورد دستمزدها به شايعه 
بـود.     هاي شوراي عالي كار اقدام كرده    يي كاذب و غيرواقعي از جلسه منظره

زعم خود ممانعت از    كارگران و به  گرايان در دو زمينه براي فريب امسال واپس

گيري جنبش اعتراضي برضد دستمزدهاي ناعادالنه، فعاليت و اقـدام     شكل
هاي مربوط به چگونگي تعيين حداقل  تمامي خبرها و مسئله  كردند. نخست 
چكاني به جامعه و افكـار   عبارتي، قطره صورت تدريجي، يا به دستمزدها را به

كردند و در خصوص آن به مانـورهـايـي     ويژه زحمتكشان، اعالم  عمومي به
كـردن   گيري و تالش براي نزديك  هاي تصميم انداختن جلسه مانند به عقب

روزهاي پاياني سال كه مقارن تعطـيـالت    زمان اعالم حداقل دستمزدها به 
به علت تعطيلي  -نوروزي است و امكان تجمع، و اعتراض متشكل كارگران

زدند. دوم اينـكـه، بـحـث         وجود ندارد، دست  -ها و مراكز كارگري  كارخانه
اي معين، از موضوع حساس و پراهميت  گري حداقل دستمزدها را، با حساب

ها كه در دلِ آن اصـالح       آزادسازي اقتصادي و برنامه هدفمند كردن يارانه
گيرد، جدا كردند. درتمام   صورت مي ”قانون تامين اجتماعي“و  ”قانون كار“

هاي معين حاكميت، موضوع تعييـن حـداقـل       تبليغات ارتجاع حاكم و جناج
كـردن ايـن      شد، و با پررنگ  نقش دولت وابسته و مرتبط مي دستمزدها به 

اجتماعي ضـدمـردمـي رژيـم         –هاي اقتصادي  نقش، اهميت و تاثير برنامه
شد. دراين واقعيت كه دولـت ضـدمـلـي         مي طورِعمدي مسكوت گذاشته  به

هاي اصلـي فـقـر و         هاي كارگرستيزانه خود از عامل نژاد با سياست احمدي
روزي زحمتكشان و نابودي امنيت شغلي آنانست، جـاي كـمـتـريـن           تيره

هـاي     نژاد مجري سـيـاسـت      ترديدي نيست. اما دولت ضدكارگري احمدي 
اي نظير آزادسازي اقتصادي است، و تعيين غيرعادالنه دستمزدهـا   راهبردي

اجتماعي رژيـم نـاشـي        –هاي اقتصادي  بيش از هرعامل ديگري از برنامه
شود. بنابراين، هنگام بحث راجع به ميزان حداقل دستـمـزدهـا تـوجـه          مي

نقش مـخـرب دولـت       اين برنامه ضروري است، و در دل آن، به   داشتن به
نژاد بايد پرداخت. موضوع افزايش دستمزدهـا،    ماوراء راست و قشري احمدي

دهي و همبستگي جنبش  در باال بردن سطح سازمان  ازآنجا كه نقشي عمده
سنديكايي دارد و يكي از محورهاي اصلي و مـهـم جـنـبـش            –كارگري 

هـاي     آيد،  با مسئله آزادسازي اقتصادي و ديگر برنامه شمار مي اعتراضي به
فقيه پيوند داشتـه و جـداي         اجتماعي ضدمردمي رژيم واليت  –اقتصادي 

هـا   روي، افشاگري و توضيح ماهيت اين برنامه ازآن نبايد ارزيابي شود. ازاين 
هاي بزرگ و كوچـك،   ها و كارگاه هاي وسيع كارگران در كارخانه براي توده

اي چـون     هاي حياتي ها درمسئله كننده اين برنامه و نشان دادن نقش تعيين
 است. پوشي  يي غيرقابل چشم امنيت شغلي و ميزان دستمزدها، وظيفه

حداقـل دسـتـمـزدهـا         ،”شوراي عالي كار“هر روي، اكنون با مصوبه  به 
اسـت.   زيرخط فقر و بسيار متفاوت و مغاير با نرخ واقعي تورم تعيين گرديده 

اين مصوبه درمقايسه با افزايش قيمت ارزاق عمومي، گراني كـمـرشـكـن       
مـعـنـاي       آور نرخ تـورم، بـه     طوركلي، افزايش سرسام خدمات عمومي، و به

شان است. خط فـقـر،       هاي زحمتكشان و خانواده  تحميل فقر و گرسنگي به
ميليون تومـان   1باالي  فقيه، به  مطابق ارزيابي نهادهاي رسمي رژيم واليت

 –نژاد، سال قـبـل      است. وزارت اقتصاد دولت ضدملي احمدي  صعود كرده 
بود. فـرامـوش       هزارتومان اعالم كرده  900خط بقا را با صراحت   –  1391
 ” ايم كه معاون اول رييس جمهور، چندي پيش، اعـتـراف كـرد:            نكرده
اي    در ارزيـابـي    “  اسـت.   بگيران را نصف كرده  ها قدرت خريد حقوق گراني
  ،  گزارش داده  91اسفندماه  13بينانه از سطح دستمزدها، روزنامه بهار،  واقع
درصد افزايش يافته...     25 ، 92اگر حداقل دستمزد كارگران براي سال ” بود:  

تـا     20دهد. افزايش     روند صعودي خود ادامه مي  نرخ تورم در سال آتي به
نگه داشتن حداقل دستمـزد كـارگـران       معني عقب  درصدي دستمزد به 25

تورمي است كه بار سنگين گراني را بر دوش كارگران تـحـمـيـل       نسبت به
 “كند. مي
عالوه، مطابق برآورد رسمي رييس شوراي رقابت جمهوري اسـالمـي:    به

“ آيـد.     حسـاب مـي     هزار تومان زير خط فقر به 964درآمد ماهانه كمتر از ” 
درصـدي     30هاي اخير فقط بهاي اجاره مسكن با افزايش حـداقـل      درماه
رو بوده. قيمت مايحتاج اوليه، مواد خوراكي از قبيل: گوشت قرمز، مرغ،    روبه

آور رشد كـرده و امـكـان           نحوي سرسام ها به برنج، و روغن، بنابه گزارش
اسـت.   تر ساخته  هاي كارگري را بيش از پيش محدود و تنگ زندگي خانواده
درصـد     64هاي زندگي  ماه اخير هزينه 2دهد [كه] فقط طي    آمار نشان مي

است. سطح دستمزد در سال گذشته و ميزان حداقل دسـتـمـزد      رشد داشته 
اسـت.   هاي زندگي  تر از رشد هزينه مراتب كمتر و پايين ) به 92امسال (سال  

ها برپايه رشد نرخ ارز و      همچنين با ارزيابي روند افزايش درآمدها و هزينه
اسـت.     درصد كاهش داشته  72كاهش ارزش پول ملي، قدرت خريد مردم 

اسالمي، مجـمـوع    هاي بانك مركزي جمهوري درهمين حال، براساس داده
ميليون  16درآمد پولي و غيرپولي ناخالص ساالنه يك خانوار درسال گذشته 

تر از خط فقر و نرخ  حداقل دستمزدها پايين
واقعيِ تورم و ضرورت مبارزه براي افزايشِ 

 دستمزدها، و احيايِ حقوق سنديكايي 
 طبقه كارگر

 8ادامه  در صفحه 
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 سوادي در كشور: افزايش آمار بي
فقيه، عامـل اصـلـي رشـد          رژيم واليت 

 سوادي سوادي و كم بي
پايان خود رسيـد كـه      خورشيدي درحالي به 91سال 

دركنار رشد شاخص فقر و نابرابري اجتماعي، شـكـاف   
فزاينده طبقاتي، افزايش نرخ تورم، رشد بيكاري و رواج 

هاي فرهنگي و اجتماعي، آمار مـربـوط    انواع ناهنجاري
كننـده و خـطـرنـاك          به سودآموزي نيز از رشد نگران

سوادي در سراسـر كشـور حـكـايـت           سوادي و كم بي
بهمن ماه سال گذشته، در 30كند! خبرگزاري ايسنا،   مي

گزارشي ازقول مسئوالن نهضت سوادآموزي جمهـوري  
هايي درنظام آمـوزشـي      آسيب” اسالمي، يادآوري كرد:  

ها وجـود     كشور وجود دارد كه يكي از مهمترين آسيب
سواد درجامعه است... طـبـق       سواد و كم تعداد زيادي بي
سـواد     هزار بـي    700ميليون و  9، 91سرشماري سال 

مـيـلـيـون نـفـر            10مطلق درجامعه داريم. همچنين  
ميليون نـفـر بـاسـطـح         10تحصيالت ابتدايي دارند و 

ميليون نفر از  30اند. بدين ترتيب   سيكل تحصيل كرده
سـوادان     سوادند... وجود بي    سواد و كم جمعيت ايران بي

درجامعه عوارض فرهنگي، اقتصادي و سياسي زيـادي  
تـوسـعـه    “دراين خصوص، گـزارش    “  براي كشوردارد. 

 61كند كـه:      سازمان ملل متحد نيز تاكيد مي “ انساني
 43سال و هـمـچـنـيـن         25درصد زنان ايراني باالي 

سال، تحصيالتي درحـد   25درصد مردان ايراني باالي 
دوره راهنمايي يا كمتر دارند. آمار باال و روبه گستـرش   

ها و يا مجموعـه   سوادي، از كدام عامل سوادي و كم بي
 ها ناشي شده است؟ سياست

طورِعـمـده از      درحالي كه نهضت سوادآموزي كه به
شـود هـرسـالـه          سوي روحانيان حكومتي اداره مـي   

خود اختـصـاص    ها تومان از بودجه كل كشور به ميليون
كـنـنـده     سوادي گسترشي چنين نگران دهد، چرا بي مي

هاي اين گسترش و    علت بردن به است؟! براي پي  يافته
برخـي   هايي در اين باره، توجه به  پرسش يافتن پاسخ به

ها ضروري است. روزنامه اعـتـمـاد، در        ها و نمونه داده
نـگـاهـي    ” ،  در مطلبي با عنوان:  91اواخر آذرماه سال 

چالـش   ، با به“ سوادي دركشور ميزان آمار بي حقوقي به 
كشيدن نقش نهضت سوادآموزي خاطرنشان سـاخـتـه    

دولت موظف است وسايل آمـوزش و پـرورش       ” بود:   
  رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسط فراهـم 

سازد و وسايل تحصيالت عالي را تا سرحد خودكفايـي  
طور رايگان گسترش دهد... حـال پـرسـش            كشور به

قانون اساسي و الزم االجـرا   30اينجاست باوجود اصل 
بودن قانون تامين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و   
جوانان ايراني و سازمان عريض و طـويـل نـهـضـت        
سوادآموزي كشور و وزارت گسترده آموزش و پـرورش  

ميلـيـون نـفـر از افـراد             10چرا و چگونه نزديك به 

سوادان واقـعـي    سواد مطلق هستند و ازتعداد بي التعليم بي واجب
انـد     كه در آمارگيري خود اظهاري، خود را باسواد اعالم كـرده   

خبر هستيم... بسياري از روستاهاي كشور تـنـهـا تـا دوره             بي
كـنـنـد و       ابتدايي امكان تحصيل را براي روستاييان فراهم مي

فاقد دوره راهنمايي و دبيرستان هستند و اكثـريـت فـرزنـدان       
تـر يـا        روستاهاي بـزرگ    لحاظ مالي قادر نيستند به  روستا به
ها مهاجرت كرده و ادامه تحصيل بدهـنـد... تـعـداد           شهرستان

واحد گـذشـتـه       350واحدهاي دانشگاه آزاد در سطح كشور از 
قبل از انقالب افـزايـش    است و تعداد دانشجويان هم نسبت به 

است اما تحصيـل در دوره ابـتـدايـي و              چشمگير پيدا كرده 
جامعه تحميل   سوادان را به با تاسف انبوه بي دبيرستان است كه 

سوادي با اين سرعت و بـا       شد كه امروزه بي است... چه     كرده 
التعلـيـم را گـرفـتـه           دهنده گريبان افراد واجب اين آمار تكان

فـقـيـه       هاي رژيم واليت    سوادي را بايد در سياست سوادي و كم بنابراين عامل رشد بي“  است؟!  
وسـطـايـي راه را بـر              هاي قرون مانده آموزشي كه با تحجر و ديدگاه جستجو كرد. نظام واپس 

شدن آموزش و محروم گـرديـدن      شكوفايي علم و معرفت مسدود ساخته، و در كنارِ آن، طبقاتي 
هـاي اصـلـي رشـد            فرزندان كارگران و زحمتكشان شهر و روستا از تحصيل، در زمره عـامـل  

ها تومان بودجه خود را براي تأميـن   اند. نهضت سوادآموزي ساليانه ميليون  سوادي سوادي و كم بي
كند، و خود به عاملـي   يي خاص از بنيادهاي انگلي و روحانيان حكومتي صرف مي  منابع مالي عده
مـاه     بهمن 30اين نمونه توجه كنيم: ايسنا،   است. دراين زمينه به   سوادي بدل شده در گسترش بي

تفاهم با شـوراي     كرد كه] اين سازمان به   رييس سازمان نهضت سوادآموزي [اعالم ” ، نوشت:  91
سوادي بايد از ظرفيت ائمه  گذاري ائمه جماعت رسيده و تصريح كرد براي حل مشكل بي سياست

شد كه ائمه جماعت در زمينه تبليغ و ترويج... بااين سازمـان       شود. وي خواستار اين   جمعه استفاده
سوادي است. نهضت آمـادگـي     همكاري كنند... همكاري روحانيت و مبلغان براي حل مشكل بي   

  آن فرد سواد بياموزد كمك مالـي   كسي كه به  هزارتومان به 400دارد براي هر سوادآموز تا سقف 
هزار روحاني در  30كند و برنامه اصلي ما استفاده از روحانيون دراين زمينه است. ... درحال حاضر     

عنوان مبلغ مشغول فعاليت هستند... با استفاده از ظرفيت روحـانـيـت،        پايگاه فرهنگي مساجد و به
 “سوادي پرداخت. حل مشكل بي توان به مي

سال  است كه بودجه آموزش و پرورش و دستمزد آموزگاران و دبيران متعهد سال به اين درحالي
اند. آيا با در نظر گرفتن آنـچـه بـدان          شده يي از معلمان بازخريد يا اخراج  كمتر شده است و عده

 سوادي را ديد و تشخيص داد؟! سوادي و كم توان عامل اصلي رواج و گسترش بي اشاره شد، نمي
 

 آور! سالِ نو، و گرانيِ سرسام
استقبال نوروز و آغاز سال نو رفتند كه گراني كـاالهـا و خـدمـات            مردم ميهن ما درحالي به

 بود.  هاي نوروزي آنان افكنده يي تيره بر سفره عمومي، سايه
ويژه كاالهـاي اسـاسـي، وضـعـيـت            ها به ، روند صعودي قيمت1391هاي پاياني سال  در ماه

ناگواري را پديد آورد و سبب كاهش شديد سطح زندگي مجموعه زحمتكشان كشـور گـرديـد.        
دومـيـن هـمـايـش        ” بـود:           ،  گـزارش داده   91دراين زمينه روزنامه شرق، در اوايل اسفندماه 

هاي پولي و توليدي فرصتي شد تا محمود بهمنـي [ريـيـس كـل بـانـك مـركـزي                   سياست
هاست با  ها مدت اسالمي]،غايب بزرگ اين روزهاي آشفته، از آماري بگويد كه انتشار آن  جمهوري

شود... محمود بهمني تصريح كرد، كـاهـش تـولـيـد بـرخـي                  شده و اعالم نمي  اختالل همراه
  محصوالت مصرفي مانند خودرو، لبنيات و محصوالت آهني موجب افزايش نـرخ تـورم شـده         

سابقه بود... تـورم        تاكنون بي 74دهد كه اين نرخ تورم ازسال  هاي شرق نشان مي است... بررسي   
 “درصد عنوان شده. 31/ 5پايان سال 

اسالمـي   شده بانك مركزي جمهوري كاري خاطر داشت كه، اين نرخ رسمي و دست البته بايد به
مراتب باالتر از اعـالم     است، و اغلب اقتصاددانان و كارشناسان غيرحكومتي ميزان نرخ تورم را به

آور، زندگي را بر اكثر مـردم   هاي سرسام كنند. افزايش نرخ تورم و گراني  بانك مركزي ارزيابي مي
، در گزارشي بـا عـنـوان:      91اسفندماه  14تحليلي كلمه،  -است. پايگاه خبري   تلخ و تنگ ساخته

روند افزايش درآمدها ” ، ازجمله نوشت:  “ سال گذشته 8درصدي قدرت خريد مردم در  72كاهش ” 
 72دهد قدرت خريـد مـردم        ها براساس رشد نرخ ارز، طي هشت سال گذشته نشان مي و هزينه

تومان درابتداي  3200به  83تومان درسال  874است. افزايش قيمت دالر از    درصد كاهش يافته
 313دالر بـه         144بگيران) از هزار و   ميليون توماني شما (حقوق  1زمستان امسال، يعني درآمد 

 “است. دالر كاهش يافته
ذكراست كه كاهش ارزش پول ملي بطور مستقيم سبب كاهش شديد درآمد كارگـران،   الزم به

حال جامعه شد و افزون براين كاهش قـدرت خـريـد آنـهـا رادر               زحمتكشان و قشرهاي ميانه
بار ناشي از  پيامدهاي فاجعه فقيه نيز به داشت. دراين خصوص حتي مسئوالن ارشد رژيم واليت  پي

اسفند مـاه در     16عنوان نمونه معاون اول رييس جمهور روز  كنند. به  شكن اعتراف مي گراني كمر
هـا در       با افزايش قيمـت ” شود:   به صراحت معترف مي “ طرح مشترك پايش بازار” مراسم افتتاح 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 .“است بگيران كشور نصف شده هاي گذشته قدرت خريد حقوق ماه
روز    سرعت و روزبـه    ها آنچنان به وضعيت بازار چنان آشفته و قيمت

، درگـزارشـي بـا      91اسفندماه  15يابند كه روزنامه اعتماد،  افزايش مي
تغيير مكان گراني از كااليي بـه    ” بود:    گراني شب عيد نوشته اشاره به 

هاي قوي هر روزه از كااليي بـه     ها در نبود نظارت كاالي ديگر؛ گراني
كاالي ديگر سرايت كرده و اكنون موجبات بيمارشدن اقتصاد كشـور...    

توان به كاهش تورم و رفع مشكالت مردم  است. ... نمي      را فراهم كرده
 “اميدوار بود.

گـرانـي   ” هايي از ايـن دسـت:             در آستانه نوروز، تيترها و گزارش
، از   “ ها وحشتناك است قيمت” ، “ها ثبات ندارند قيمت”، “شده كمرشكن

  هاي معيشتي مردم دهنده ژرفاي معضل هاي همگاني نشان سوي رسانه
و “  هـا  هدفمندي يارانه“است. اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي زير نام  

، دركـنـارِ     “ بانـك جـهـانـي      “و  “ المللي صندوق بين“بنابر دستورهاي 
هـاي     جويانه امپرياليستـي و سـيـاسـت         هاي ويرانگر و مداخله تحريم

و فـقـر روزافـزون            هاي اصلي گراني ضدمردمي ارتجاع حاكم، عامل
كه گـرانـي كـاالهـا و          هاي وسيع مردم ميهن ما هستند. درحالي  توده

افتد، حكومـت بـا تـمـام قـوا و               روز اتفاق مي خدمات عمومي روزبه
هايش مانع از افزايش دستمزد كارگران و كارمـنـدان و هـمـه          امكان

فقيه در رويـارويـي بـا ايـن            شود. راهكار رژيم واليت زحمتكشان مي
اي    هايي صرفاَ تبليغاتي و مانورهايي فريبكارانه ولـحـظـه    اوضاع، اقدام

عـيـد،    هاي كمرشكن شبِ طورِ مثال، با توجه به گراني بوده و هست. به 
هاي مصرفي مانند: برنج، گوشت قرمز،   دولت اعالم كرد كه، برخي قلم

كـنـد.      و مرغ را در قالب يك سبد به كارگران و كارمندان ارايـه مـي    
” داد:       هفته مانده به عيد نـوروز، گـزارش     2خبرگزاري مهر، كمتر از 

مديركل تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجـارت از    
كارمندان و كارگران خبرداد و گفت، براساس ايـن   ارايه سبد كااليي به 

نوع برنج  4كيلوگرم مرغ و همچنين  5كيلوگرم گوشت قرمز و  4سبد، 
هـاي]     (برنج وارداتي آرژانتيني، [برنج] آمريكايي با نام آپاچي، و[بـرنـج      

تايلندي و هندي) ميان كارگران و كارمندان دولت توزيع خواهد شـد...     
 10500تومان... گوشت قرمز منجمد با نرخ     2050قيمت برنج تايلندي 

 “است. تومان...  در نظر گرفته شده 
شمار مـعـيـشـتـي         هاي بي تنها گرهي از مشكل هايي نه چنين اقدام

هايي مقطعي و مانورهايـي   كند، بلكه اقدام كارگران و كارمندان باز نمي
شده نـيـز بـخـش اعـظـم            هاي عنوان فريبكارانه است. حتي با قيمت 

هاي مورد اشاره را تهيه كننـد. حـقِ       توانند نيازمندي بگيران نمي حقوق
اي    داشتنِ مسكن، پوشاك، بهداشت و آموزش، ازجمله حقوق بديـهـي  

هـاي     ها و گـرانـي   هاي باالي آن آيند كه با توجه به هزينه شمار مي به
ها براي كارگران و زحمتكشان بسيار دشـوار و     كنوني، دسترسي به آن

است. افزايش نرخ تورم و كاهش شديد قدرت خريد    حتي ناممكن شده
 -هـاي اقـتـصـادي         درصد، نتيجه سيـاسـت   72مردم تا ميزان الاقل 

هاي مقطعـي و     فقيه است. با سياست  اجتماعي ضدمردمي رژيم واليت
هـا حـل        ، نه تنها مـعـضـل     “ دادن صدقه” فريبكارانه، و روش ناپسند 

روزي و سقوط اخالقي و فرهنـگـي    شود، بلكه بر دامنه  فقر و تيره نمي
 گردد! مي  جامعه افزوده

 
هاي امروز و    يي براي نسل  تخريب محيط زيست، فاجعه

 فردا
هاي همگاني خبردادند كه، اعتبارهاي مـالـيِ      درآستانه نوروز، رسانه

 13به ميزان    92بخش مربوط به محيط زيست در اليحه بودجه سال 
درصد كاهش يافته است. پيش از انتشار اين خبر، باوجود آنكه آلودگـي   

شـهـرهـا سـبـب            هوا در تهران پايتخت كشور و برخي ديگر از كالن
  العالج گرديده هاي صعب كننده انواع بيماري ومير و افزايش نگران مرگ

طـرح     ، بـه    91هاي پاياني سال  بود، مجلس شوراي اسالمي، در هفته
راي منفي داد، و حتي اجازه داده نشد اين طـرح،   “ كاهش آلودگي هوا” 

زيست برخوردار بـود، درصـحـن        كه از حمايت نهادهاي مدافع محيط

 شود.  علني مجلس مطرح ادامه  رويدادهاي ايران  ...
زيست   قائم مقام سازمان محيط” داد:   ،  گزارش 91ماه  بهمن 29خبرگزاري مهر، 

طرح راي نياورد و رد شود... رد و فوريت و با كـمـال     كردم اين گفت، اصالً فكر نمي
داد كه هـنـوز هـم       تعجب يك فوريت طرح كاهش آلودگي هوا... در مجلس نشان   

محيطي در كشور مقطـعـي و حـتـي          مسايل زيست حساسيت و واكنش نسبت به 
خطر انداخته در اولويـت   موضوعي مانند آلودگي هوا كه مستقيماً سالمت مردم را به

 “نيست.
ها [هواداران   محيط زيستي” ، نوشت:  91اسفندماه  1عالوه براين، روزنامه اعتماد، 

محيط زيست و نهادهاي مردمي مدافع محيط زيست] از مجلس نااميدند. فـوريـت     
درصحن علني مجلس به تصويب  -بهمن ماه 29يكشنبه  -طرح جامع آلودگي هوا

نمايندگان نرسيد... سازمان محيط زيست درباره آلودگي هواي تهران و حتي سـايـر      
توجهي كامـل   همزمان با اعالم اين خبر، و بي“  گري ندارد. شهرها قدرت البي كالن

 1هايي از تخريب پارك ملي بمـو  موضوع سالمتي مردم، گزارش  نمايندگان رژيم به

شـده از سـوي          منظور احداث خط لوله انتقال نفت از اين پارك ملي و حفاظت به
در استان  “ جنگل اَبر“هايي از  االنبياء سپاه، دركنار ادامه تخريب بخش قرارگاه خاتم

در استان مـازنـدران، در        “ باغ اكولوژي نوشهر“رويه در  وساز بي گلستان، و ساخت
هـاي وابسـتـه بـه            هاست كـه شـركـت      ها انتشار يافت. مدت  ها و رسانه روزنامه
تـريـن      ويژه آستان قدس رضوي، كـه بـزرگ       پاسداران و بنيادهاي انگلي به سپاه
هايي براي احداث ويال، خط لوله نفت و گاز و پتروشيمـي   داران كشورند، طرح  زمين

شده در دست اجرا دارند كه تاكنون با همـه   هاي حفاظت هاي ملي و منطقه در پارك
انـد.     يافـتـه    ها ادامه ها داشتند، اين برنامه اعتراضي كه فعاالن محيط زيست به آن

هاي ملي محدود نبـوده اسـت. شـكـارِ           ها و پارك نابودي محيط زيست به جنگل
هـاي     خارج از كشور در مـاه    ها به  هاي كمياب جانوري و فروش و قاچاق آن گونه

المللي از شـكـار پـرنـدگـان           است. نهادهاي بين  كننده يافته  يي نگران  اخير، دامنه
كشورهاي حاشيه جـنـوبـي خـلـيـج فـارس              در ايران و قاچاق آن به “ فالمينگو“

كميـاب ايـرانـي كـه در            “ سنجاب“اند. همچنين   هاي بسيار منتشر كرده گزارش
هاي كرمانشاه، ايالم، و كردستان، زنـدگـي    هاي غربي كشور، خصوصاً استان منطقه

فارس و    هاي حاشيه جنوبي خليج نشين طورِ سيستماتيك شكار و به شيخ كند، به مي
كـه     ،”امپراتور“لرستاني يا  “سمندر“شود.  برخي كشورهاي اتحاديه اروپا قاچاق مي

طورِ گسترده شكار  و به بيرون از مرزهـاي   فرد در جهان است، به يي منحصربه گونه
ها، شكارِ خرس، آهو، گوزن، يوزپلنگ،  اين خبر و گزارش شود. به   ايران فرستاده مي
هاي مختلف كشور، را بايد افزود. شكار چند خرس و توله خرس   و هوبره، در منطقه

اصفهان، خشم تمامي نهادهاي مدافع محيط زيست در ايران و “  سيمرم“در منطقه 
بان  ، از قول دبير انجمن ديده91بهمن ماه  22جهان را برانگيخت. خبرگزاري مهر،  

دو رأس شوكاي (گوزن) كميـاب    ”محيط زيست و حيات وحش ايران، گزارش داد: 
آبستن در منطقه حفاظت شده بوال واقع در دودانگه ساري از سوي شـكـارچـيـان       

ترين گونه گـوزن كشـور        غيرمجاز كشتار شدند... شوكا (گوزن مينياتوري) كوچك     
ها درشمال ايران قدمتي طوالني دارد... رونـد روبـه             رود. حيات گوزن  شمار مي به

هاي كمياب و در معرض انقراض  گسترش كشتار حيوانات ماده، آبستن و حتي گونه
نشان از نابودي تمام اصولي دارد كه زماني حتي شكارچيان غيرمجاز آنها را رعايت 

رحمـانـه    ها بي هاي آبستن و بره سمت حيوانات جوان، ماده كردند. شكارچيان به   مي
كنند... در حال حاضر نسل هر دو گونه گوزن مناطق جنگلي شمال ايران     شليك مي

يعني مرال (گوزن قرمز) و شوكا (گوزن مينياتوري)... درآستانه انقراض قـرار دارد...       
هاي بارز در اكوسيستم مطرح هستند و در زيستگاه خود  عنوان گونه مرال و شوكا به

خود باشند و حذف آنـهـا از      هاي وابسته به توانند تضمين كننده بقاي ساير گونه مي
 “ناپذيري را بوجودآورد. تواند صدمات جبران طبيعت كشور مي

هاي قرون وسطايي آن عامل اصلي تخريب محـيـط    فقيه و سياست رژيم واليت
ناپذيـر   يي جبران فرد ايران فاجعه زيست كشور است. نابودي محيط زيست منحصربه 

 براي نسل امروز و فرداي ميهن است.
---------------------- 

است. اين پـارك      استان فارس ايران در هاي ملي پارك از پارك ملي بمو،   . 1
تـخـت    مسـيـر   - بخش زرقان سال است مورد حفاظت قرار گرفته و در 40حدود 
هزار هكتار وسعـت دارد و يـكـي از             48پارك ملي بمو   است.  واقع شده جمشيد
گونه  112هاي چهارگانه طبيعي در استان فارس است. اين پارك ملي داراي   منطقه

گونه دو زيسـت، و      3گونه خزنده،  19گونه پستاندار،  21گونه پرنده،  69جانوري، 
 پدياي فارسي]. نقل از: ويكي هاي مختلف گياهي است [ به همچنين گونه
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راه ادامه حكومت شان بدل شود. سران رژيم در هفـتـه    
هاي اخير، در موضع گيري هاي گوناگوني روشن كـرده  
اند كه اجازه نخواهند داد تا انتخابات رياست جمـهـوري   

، زمينه ساز تكرار تجربه تظاهرات عظيم مردمي بـر    92
و    76و يا تكرار تجربه خـرداد       88ضد رژيم در سال 

روي كار آمدن نامزدي اصالح طلب در ايـران بـاشـد.      
نگراني سران ارتجاع از يك سو برگزاري انتخاباتي است 
كه در آن، همچون انتخابات مجلس شوراي اسـالمـي،   
اكثريت قاطع شهروندان از شـركـت در انـتـخـابـات             
خودداري كنند و يا انتخاباتي كه به صحنه نبرد جنبـش  

 مردمي با ارتجاع حاكم بدل شود.
بر اين اساس جنبش مردمي و نيروهاي مـتـرقـي و      
آزادي خواه و مدافع صلح بايد با تمام توان به مقابله بـا    
برنامه هاي رژيم براي تقويت پايـه هـاي حـكـومـت          
ديكتاتوري برخيزند. به گمان ما ارتجاع حاكم به دنبـال   
برگزاري انتخاباتي است كه بتواند در آن هم نامزدهـا و    
هم راي دهندگان كنندگان را كنترل كند و آن را بـه        
نمايشي تبليغاتي به نفع رژيم تبديل نمـايـد. تـجـربـه         
برگزاري انتخابات در دهه اخير، در ميهن ما، نشانگر دو   
ويژگي اساسي است. نخست آنكه رژيم تالش خـواهـد    
كرد تا جلوي شركت نامزدهاي مردمي و اصالح طـلـب   
در انتخابات را سد كند و دوم آنكه در صورت وادار شدن 
به قبول نامزدهاي اصالح طلب، با استفاده از نيـروهـاي   
سپاه و انتظامي روند برگزاري انتخابات و نتيجه آن را با 
لگدمال كردن راي ميليون هاي شهرونـد بـه سـمـت         
خواست هاي ارتجاع حاكم، و در رأس آن ولي فـقـيـه      

هاي مرتجعان  رژيم، تغيير دهد. به چالش كشيدن برنامه 
حاكم از جمله: خواست حذف نظارت استصوابي مزدوران  
شوراي نگهبان، تأمينِ عدم دخالت نيروهاي سـپـاه و       
امنيتي در انتخابات، آزاديِ فوري و بدون قيد و شـرط      
همه زندانيان سياسي، و پايان دادن بـه حصـرِ زهـرا          

هاي  رهنورد، ميرحسين موسوي، و مهدي كروبي، عرصه
اند كه جنبش مردمي و تمامي نيروهاي  اي مهم مبارزاتي

خواه بايد براي عملي كردن آن، بـا   اصالح طلب و آزادي
هايي منسجم، به ميدان آيند. تـبـديـلِ صـحـنـه           صف

انتخابات به عرصه چالش جدي با ادامه حاكميت كنوني 
و سياست هاي نابخردانه و خانمان سوز ولي فـقـيـه و      

يي است كه بسيج در راه تحقـق   ترين وظيفه شركا، مهم
آن مي تواند شرايط كنوني سياسي كشور را بـه كـلـي      

  دگرگون كند. 
كميته مركزي حزب توده ايران، ضـمـن شـادبـاش         

، 1392مجدد به مناسبت فرارسيدن سال نو و نـوروز        
اميدوار است كه سال نو سال اعتالي جنبش مـردمـي،     

هايي بلند در راه اتحاد نيروهاي ملي و  سال برداشتن گام
خواه، و سال تشديد مبارزه بر ضد استبداد حاكم و  آزادي

هـاي     طرد رژيم واليت فقيه در حكم سد اساسي تحول
 مان باشد. اي، دموكراتيك، و پايدار در ميهن پايه
 

 !نوروز تان پيروز باد
با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد 

 ديكتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى 

 “!واليت فقيه”و طرد رژيم 
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 ادامه سال نو، گراني، تورم و ... ادامه شادباش نوروزي...

 8واحد توليدي  10، به نقل از عليرضا محجوب، مي نويسد كه، از هر 91اسفند  2مردم ساالري، 
، در رابطه با رويكردهاي اقتصادي و تاثير 91اسفند  12واحد وضعيت بحراني دارند. روزنامه بهار،  

ريـزان   هاي فوق شعار برنامه اين درست است كه در سال”...  آن بر زحمتكشان ميهن، مي نويسد:  
هـاي     هاي ضعيف اقتصادي مانند كارگران بوده اسـت، ولـي سـيـاسـت          اقتصاد حمايت از گروه

هاي ضعيف اقتصادي بيشتر از همه  اقتصادي به شكلي رقم خورده است كه كارگران و ساير گروه
اند. در دنياي امروز هيچ شكي باقي نمانده اسـت    تاوان اين راهبردهاي اقتصادي را پرداخت كرده

كه كارگران فقط در يك اقتصاد توليد محور مي توانند طـعـم رفـاه نسـبـي و مـطـلـوب را                   
درصـد     76تا  67، به نقل از مركز آمار ايران، گزارش داد:  91ماه  اسفند 9سايت فرآرو،  “  بچشند. 

اي بدون تاييد باالتـريـن    هاي اقتصادي اند. چنين فاجعه  ساله 29تا  15كل بيكاران كشور جوانان 
اي در تـايـيـد تـداوم چـنـيـن             علي خامنه قدرت حكومتي نمي توانند به مرحله اجرا درآيند. سيد 

اگـر  ” منتشر كـرد، اظـهـار داشـت:               91مرداد  18هايي، در سخناني كه دنياي اقتصاد  سياست
داري مذموم و مـحـور        ، آن گونه كه تبيين شد، اجرا شود، قطعا به سرمايه44هاي اصل  سياست

داري در تصميمات كالن كشور منتهي نخواهد شد. ... بايد مراقب بـود تـا نـگـاه              شدن سرمايه
هـاي اقـتـصـادي ايـران             در اينكه برنـامـه  “  سوسياليستي بر تفكرات اقتصادي غلبه پيدا نكند. 

ها ضد سوسياليستي هم بوده و  سوسياليستي نيستند شكي نيست، و بايد اذعان كرد كه اين برنامه
داري اسـت، ادامـه        هاي به مورد اجرا گذاشته شده ضد سرمايه هستند، اما اينكه ادعا شود برنامه

يـي سـطـحـي        هاي دو سه دهه گذشته رژيم واليت فقيه است. تنها با مقايسه  همان حيله گري
توان پي برد آن چيزي كه از دوران رفسنجاني تاكنون با شدت و حدتي متفاوت در ايران بـه     مي

هاي كپي شده نوليبراليسم اقتصادي است كه در ديگر كشورها همچون  مرحله اجرا درآمده نسخه
هاست. باوجود هـمـه       ايران به ورشكستگي اقصادي منجر گرديده كه نمونه قبرس از آخرين آن

المللي و بررغم تمامي فشارهاي مستقيم و غير مستقيم كه از مـاحصـل چـنـيـن           فشارهاي بين
سياست هايي به زحمتكشان ميهن وارد آمده و مي آيد، نبايد تصور كرد كه رژيم در اين زمـيـنـه    

اش تجديد نظر خواهد كرد. اجراي قسمـت اول طـرح         هاي اقتصادي تاكنوني نسبت به سياست
ها و اصرار بر اجراي قسمت دوم اين طرح، مؤيد اين ادعاست. در نتيجه، انتظار نـيـز       حذف يارانه

هاي تبليغاتي مبني بر اقتصاد مقاومتي و تالش براي توليد مـلـي      نبايد داشت بررغم جاروجنجال
هايي متفاوت ناشي از  شود، چرخش هاي حكومتي از جمله رهبر بر زبان رانده مي كه از سوي مقام

هاي اقتصادي را شاهد باشيم. بنابراين، بايد انتظار داشت روندهاي آتي در سـال جـديـد،        تحريم
ها، و در نتيجه، فقر و فالكت بيشتر مردم ايران باشد. اين تصـور نـيـز بـر             ادامه همان سياست

هـا و در         ها نبايد غالب شود كه روندهاي موجود به خودي خود باعث افزايش نارضايتـي  تحليل
ها در بستر چنين رويكردهـايـي گسـتـرش        نتيجه سرنگوني رژيم خواهد شد. در اينكه نارضايتي 

خواهند يافت نبايد شك كرد، اما تغييرهاي بنيادي نيازمند سازوكارهايي اسـت كـه از جـملـه           
 ها اشاره كرد. دهيِ توده ها بايد به سازمان ترين آن مهم

است. اتفاقاً در اين زمينه تـاريـخ هـمـواره        “  راه توده” تأمين شرايط براي ادامه كار علي خدايي و 
درباره مهدي پرتـوي و      ها  اي قضاوت روشني خواهد داشت، از همان نوع قضاوتي كه امروز توده

 عبداهللا شهبازي دارند.  
، در پاسخ “ سيماي مردميِ حزب توده ايران” زنده ياد رفيق فرج اهللا ميزاني (جوانشير)، در كتاب   

گراني كه دنبـال   ها، و انشعاب طورِعمده اخراجي به كساني كه حقانيت حزب را نفي مي كردند و به
 71ها و كارزارهاي دشمنان حزب، كه در درازناي بيش از    راه انداختن حزب بودند و درباره فعاليت

ها صدها مي توان آورد.    از اين نمونه” يي ثابت بوده است، از جمله مي گويد:   سال تاريخ آن پديده
حزب طبقـه كـارگـر      “  ايجاد” اي مدعي  هاي ضد توده ها و گروهك بهتر از آن عملكرد همه گروه

است كه هيچ كدام و هرگز يك گام در راه سازندگي برنداشتند و جز كوشش براي تخريب حـزب  
بـا     -وهسـت    -اي براي خود نشاختند و اين كوشش كامالً مـنـطـبـق بـود          توده ايران وظيفه

هاي جاسوسي امپرياليستي و مقامات امنيتي رژيم شاه كـه بـزور فشـار و           هاي سازمان كوشش
شكنجه و تبليغات مسموم در كار آن بودند كه شايد حزب توده ايران را واقعاً منحل كنند. شـعـار      

ايجاد، تأسيس، احياء، اصالح، تكميل و ... اسم رمز همين عمليات پليسي و خرابكارانه است كـه     ” 
،  “ سيماي مردميِ حـزب تـوده ايـران       ” [به نقل از: كتاب   “  عرضه مي شود...   “  انقالبي” در زرورق 

 ].  86، ص 1360انتشارات حزب توده ايران، آدزماه 
هاي زحمتكشان ميهن، بر ضد استعمار، استثمار، و    مبارزه حزب توده ايران در راه تحقق آرمان 

امپرياليسم، و براي استقرار آزادي، دموكراسي، و عدالت اجتماعي، پيكاري است كه بيش از هفتـاد  
هاي سياسي و اجتماعي ميهن ما برجاي گـذاشـتـه     و يك سال اثرهاي شگرف و عميقي بر تحول

است، و از همين روست كه دشمنان قسم خورده زحمتكشان ميهن ما، در سيماي مردميِ حـزب    
شان را براي نابودي آن در هفت دهه گذشـتـه    ما، دشمني جدي را مي بينند، و همه نيرو و تالش

هاي ارتجاع داخلي و كـارگـزاران آن و          اي، با وجود توطئه اند، اما پيكار پيگير توده به كار گرفته
 امپرياليسم، همچنان ادامه دارد.    

 

 ادامه خوش بود گر محك تجربه آيد...
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زمان برگزاري انتخابات جديد رياست جـمـهـوري، طـي          شدن به  با نزديك
  هاي مختلف طيف ارتجاعِ حاكم به تبليغـاتـي گسـتـرده       هاي اخير، جناح هفته

كه نـزاع   اند. درحالي  زده دست“  92فتنه ” يا  “ پيدايش فتنه جديد” پيرامون امكان 
اقتصـادي    –برسر حفظ موقعيت سياسي  ”گرا اصول“هاي موسوم به  ميان جناح
كوشد نقش، جايگاه، و ميزان تـاثـيـر     يافته است و هر جناح مي  سابقه شدتي بي

گذاري رژيم را پس از انتخابات رياست جمهـوري   گيري و سياست خود در جهت
 -ويژه سپاه پاسـداران  به -هاي نظامي حفظ كرده و تقويت كند، نهادها و ارگان

انـد.     را خواستـار شـده    “  فتنه جديد” گري معين سياسي، جلوگيري از  با حساب
،  بـا      91اسفندماه    14دوشنبه   –نشريه سپاه پاسداران   –نشريه صبح صادق 

هاي مختلف، و ضـمـن      ارايه تحليلي از صحنه سياسي كشور و رويارويي جناح
تـريـن خـطـر        بزرگ 92تاكيد براينكه بازسازي جنبش اعتراضيِ مردم درسال 

درحالي كه كمتر از صد روز به انتخابات خـرداد  ”شود، ازجمله نوشت:  قلمداد مي
هاي بلندتـري را     كنند گام هريك از جريانات سياسي تالش مي  باقي مانده 92

سمت بـازتـر كـردن       گرايان به  آن روز بردارند. گام بلند اصول  براي رسيدن به 
نوشته روزنامه رسالت اگر به فردي  شود تا جايي كه به دايره ائتالف برداشته مي

گيري كننـد. ايـن گـام درجـريـان              نفع او كناره خارج ازائتالف هم رسيدند به
گردد كه منجر به تشكيل كميتـه انـتـخـابـات         اصالحات به تصميماتي باز مي

 “است. شده
گيري سپاه پاسداران، روزنامه اعتماد در گـزارشـي بـا         همزمان بااين موضع

 ،”گاليه كـردنـد   2+1واليتي، قاليباف و حداد عادل از منتقدان ائتالف “عنوان:  
عـلـي      اكبر واليتي، باقر قاليـبـاف و غـالم        علي” از جمله خاطرنشان ساخت:  

حدادعادل پس از آنكه طي دو ماه گذشته توانستند موج خبري مد نظر خود را   
دست آوردند... براي نخستين بار كنار يكديگر نشستند و       به 2+1در باره ائتالف

گرا گرچه در اظـهـارات    سخن گفتند... سه چهره شاخص اصول    2+1از ائتالف 
عدد يك متعلق به چـه   2+1خود هرگز پاسخ اين سوال را ندادند كه در ائتالف 

القول از انتقادات، گاليه كردند... واليـتـي بـااشـاره بـه                است، اما متفق كسي
هاي دولت آينده گفت، دولت آينده بايد كفايت مديريت صحنه داخلي و    ويژگي

هـاي     خارجي را داشته و در تبعيت از رهبري درجهت محقق ساختن سيـاسـت  
هـاي   ها و دستگاه شده قدم برداشته و با ديگر قوه هاي تعيين كلي نظام و برنامه
كه حركتي معيـن و از       ،”2+1ائتالف “هاي  گيري موضع“  نظام همانگ باشد. 

شـود كـه        پشتيباني بيت رهبري برخوردار است، در هنـگـامـي بـيـان مـي          
جبهه پيـروان  “عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيركل  -عسگراوالدي

فقيه و بـا     گرايان پيرامون واليت با تاكيد بر ائتالف اصول -”خط امام و رهبري
خواهند با  ها هستند كه مي خيلي” كرد:    نژاد، اعالم انتقاد صريح از دولت احمدي

ها دورهم جمع شـونـد،    گرايي را مصادره كنند... يقيناً اگر همه جبهه    پول اصول
گرايـان از     هايي، هراس واپس گيري چنين موضع“  شوند. مردم دچار مشكل نمي

روند رويدادهاي سياسي كه امكان بازسازي بدنه اجتماعي جنبش مـردمـي را     
هـاي رژيـم      دهد. نكته محوري و كانون سياست  خوبي نشان مي سازد به فراهم
گيري جنبش اعتراضـي و     هاي حكومتي، جلوگيري از شكل فقيه و جناح واليت

اي است كه درجريان مبارزه برضد كودتاي انتخاباتي توان  احياي بدنه اجتماعي
ريـيـس مـجـلـس           -همين علت مهدوي كنـي  خود را به نمايش گذاشت. به 

درجريان افتتاحيه سيزدهمين اجالس رسمي اين نـهـاد      -”خبرگان“فرمايشي 
در “  اختالفات را در درون خود حل كـنـيـم.      ” مانده، يادآوري كرد:   زايد و واپس

ادامه سياست حذف مردم از صحنه سياسي، و مهندسي كردن انتخابات آينـده،  
اي] از ضرورت مـقـابلـه بـا           ابتدا دادستان كل جمهوري اسالمي[محسني اژه 

كرد.   هاي مردم در صحنه سياسي منجر شود اشاره حضور توده  هراقدامي كه به
دادستان كل كشور ” داد:   ، گزارش91اسفندماه  19روزنامه آرمان روابط عمومي، 

گران  بيني كرد در روزهاي اول سال آينده، فتنه جديدي در راه است... فتنه    پيش
ها بـه صـحـنـه          با شعار برقراري عدالت و مبارزه با فساد و حمايت از پابرهنه

اي، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي پيش از اژه“  خواهند آمد. 
با ادعاي دفاع از مردم و آزادي اما با  88فتنه ” بود:   گفته  -پاسدار فيروزآبادي -

اين شكل نباشد... ما بايـد      به  92داد ولي ممكن است فتنه  ها رخ پول آمريكايي
دنـبـال      بـه “  بـاشـيـم.       ها و تحديدها موضـع فـعـال داشـتـه          در برابر تحريم

هاي آمـده در     گيري موضع
باال، نوبت به فرمانده كـل  
نيروي انتظـامـي رسـيـد.       

 19خبـرگـزاري ايسـنـا،         
،  دراين بـاره    91اسفندماه 

ــدار          ــاسـ ــول پـ از قـ
مقدم، گزارش داد:    احمدي

دشمنان بدنبال انـفـجـار    ” 
اجتماعـي و اقـتـصـادي         

اي    بودند... انرژي هسـتـه     
اسـت و آنـان        تنها بهانه 

بدنبال حذف مهـمـتـريـن     
دستاورد نظام... هسـتـنـد.       

باشند تا در آستانه انتخابات آب به آسياب دشـمـن       مسئوالن توجه داشته
 “باش است. هزار نيروي واكنش سريع [نيروي انتظامي] آماده 60نريزند... 
هاي صحنه سياسي، شدت يافتن نارضايتي اجتماعي از وضعـيـت    تحول

اي ژرف درميـان كـارگـران و مـجـمـوعـه               ويژه نارضايتي موجود، و به
هـاي     بگيران كشور، سبب اصلي هراس سران حكومـت و ارگـان       حقوق

گري نظير سپاه و نيروي انتظامي است. آنچه بيش از هـرعـامـل      سركوب
كند  گذاري ارتجاع حاكم در مرحله كنوني نقش ايفا مي ديگري در سياست

ها درصحنه سياسي و بازسـازي جـنـبـش        جلوگيري كردن از حضور توده
هاي اخير با وجود جو سركوب  اي است، كه در طول سال اعتراضي مردمي

ور    و مانورهاي ارتجاع، همچنان چونان آتشي در زير خاكستر آماده شعلـه 
گراي حاكميت  هاي واپس از چهره -شدن است. دراين باره سخنان توكلي 

العاده بـا   فوق-نژاد ايستاده است كه اكنون رودرروي دولت ضدملي احمدي
اهميت و نشانگر چگونگي محاسبه سياسي سران و گردانندگان رژيـم در    

، سـخـنـان      91اسفند ماه  11است. خبرگزاري مهر،  قبال روندهاي جاري 
احمدتوكلي درجمع دانشجويان دانشگاه اروميه را منتشرساخت كه در آن     

با تـاكـيـد       88نژاد در انتخابات سال  ازجمله درخصوص حمايت از احمدي
اسـت   ... گفتم اضطراراً ممكن    88من در سخنراني ارديبهشت ” است:   گفته 

  نژاد راي دهم. طرفداران موسوي اقشاري از اجتماع هستند [بـه    به احمدي
كه قـدرت     [!”اقشاري از اجتماع...   “اين جمله خوب و با دقت توجه كنيد:  

كردند حـتـي اگـر       ايجاد تحرك را مقابل رهبري براي موسوي فراهم مي
نژاد كساني هستند كـه قـدرت      خواست. اما طرفداران احمدي  خودش نمي

قـدرت  “اين عبارت نيز توجه كـنـيـد:          ايجاد قدرت اجتماعي [به دقت به 
تمام مطـلـب و     “  دربرابر رهبري را ندارند ولو اينكه بخواهند.  [!”اجتماعي

هـا     طـبـقـه      از سـوي    ”ايجاد قدرت اجتماعي“جاست:   جان كالم همين
هايي كه توان ايجاد تحرك در صحنه سياسي را دارا هستند. ايـنـك     واليه

عبارتي، كانون سياست مهندسي كردن انتخابات از    سياست اصلي، و يا به
فقيه و اعوان و انصارش، مهار، كنترل، حذف، و سركـوب ايـن      سوي ولي

ها است. درست براساس هـمـيـن      آن“  قدرت اجتماعي“ها و  ها واليه طبقه
سياست حذف جنبش مردمي، انواع مانورهاي فريبكارانـه را شـاهـديـم:         

ها بيش از  آن  دادن ظرفيت نژاد و نشان نماييِ باندهاي هوادار احمدي بزرگ
ها و مهـار جـنـبـش        آنچه در واقعيت وجود دارد، تالش براي فريب توده

مردمي با مصادره كردن برخي شعارهاي جنبش مردمي و قلبِ مـاهـيـت      
منظور سازش با آمريكا و اتـحـاديـه اروپـا در            ها، سياست هدفمند به آن

راستاي حذف مردم و تضمين بقاي نظام، كه نمونه آن را در مـذاكـرات       
هاي معينـي بـه      در آلماآتا شاهد بوديم. دراين زمينه حتي اشاره  1+5اخير 

فـقـيـه صـورت          هاي مبرم اقتصادي و با صالحديد ولـي  غرب در مسئله
ها با آمريكا تداومِ مورد نظر ارتجاع را  گيرد، تا روند حل و فصل معضل مي

باشد. دراين مجموعه شرايط، هرگونه سياست و تاكتيكي كـه بـه         داشته 
اي متكي نباشد، سياستي  دهيِ توده بازسازي بدنه جنبش مردمي و سازمان

هـاي     است. بنابراين، دعوت برخـي چـهـره       سترون و فاقد كارآرايي الزم
شرايط قبل از سال  بازگشت به ” هاي معيني از حاكميت به  وابسته به جناح

يـافـتـه       سود بازسازيِ جنبش اعتراضي و مقاومت سازمان ، نه تنها به“ 88
خارجي نيست، بلكه آب به آسـيـاب       درقبال استبداد حاكم و خطر مداخله

بينانه صـحـنـه     ريزد. بايد با ارزيابي واقع  فقيه و سياست حفظ نظام مي ولي
گيري، و ضمن  سياسي و فعل و انفعاالت درون حاكميت، با استواري و پي

گر در جهت بازسازيِ بدنه اجتماعي جنبش  طرح شعارهاي صحيح و بسيج
ها، حركت و اقدام كرد. اين وظـيـفـه      دهيِ مبارزات توده مردمي و سازمان

 درنگ مرحله كنوني است! نخست و بي

هاي صحنه  ارتجاعِ حاكم، تحول
سياسي، و ضرورت بازسازي بدنه 

 اجتماعيِ جنبش مردمي
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ضمن اشاره به رد و بدل شدن پيغام با دولت آمريكا، اشاره كرد كه آنـهـا     
و مي خواهند از طريق مذاكـره  “  خواهان تغيير نظام نيستند”پيغام داده اند 

با ما به توافق برسند. اما موضوع اساسي صحبت هاي خامنه اي بـحـث      
پيرامون انتخابات رياست جمهوري آينده و نگراني هاي سـران رژيـم از       

 بحران سياسي, كه هر روز ابعاد گستره تري به خود مي گيرد, بود.  
خامنه اي درباره انتخابات سه موضوع اساسي را محور دانست و گفـت:  

در درجه اول گسترش مشـاركـت مـردم         انتخابات آبروي نظام است و” 
هـاي     اهميت دارد. شورانتخاباتي در كشور و حضور مردم در پاي صندوق 

راي ميتواند دشمن را نا اميد كند... آنچه كه براي رئيس جمهور آينده نياز    
و سپـس افـزود:     “  داريم، امتيازات امروز منهاي ضعف هاي موجود است. 

است در ايام انتخابات روزي چـنـد صـد         اند ممكن به من گزارش داده” 
ميليون پيامك رد و بدل شود. مراقب باشيد تحت تاثير اين چيزهـا قـرار      

(به نقل از بنـگـاه    “  نگيريد،نگاه كنيد، تشخيص دهيد و اصلح را بشناسيد. 
 خبري جمهوري اسالمي)

خامنه اي در موضع گيري هايي كه پس سخنراني در جمع بسيجـيـان   
را به  88مشهد كرد هم به روشني گفت كه رژيم اجازه تكرار حوادث سال 

بايد همه از خدا بخواهند ” هيچ وجه نخواهد داد. خامنه اي از جمله گفت:   
نيز باز كنند تا نتيجه انتخابات، گزينشي خوب و هـمـراه    و چشمان خود را

اي سعي كردند آن انتخابات را مظهر  با صالح انقالب و كشور باشد... عده   
اختالف وانمود و جنجال سياسي طبيعي انتخابات را به فتنه تبديل كنـنـد   
كه البته ملت در مقابل آن ايستاد و هر وقت هم شبيه آن اتفاق بـيـفـتـد     

 “)ايسنا”(به نقل از “ ملت در مقابل آن خواهد ايستاد...
از مجموعه اين سخنان و ديگر موضع گيري هاي دسـت انـدركـاران      
حكومتي روشن است كه رژيم واليت فقيه براي برگـزاري انـتـخـابـات        
رياست جمهوري آينده با چالش هاي جدي اي رو به روست. نـخـسـت       
آنكه رژيم مصصم است تا اجازه ندهد جنبش مردمي و اصالح طلبـي در    
ايران انتخابات پيش رو را به عرصه  اعتراض هاي گسترده و مبـارزه بـر     
ضد رژيم تبديل كند و دوم آنكه نمي خواهد تجربه ي رسوايي انتخابـات  
مجلس و تحريم گسترده اكثريت قاطع مردم را دوباره تجربه كند. همـان   
طور كه پيام نوروزي كميته مركزي حزب نيز اشاره مي كند رژيم دنـبـال   
برگزاري انتخاباتي است كه بتواند در آن هم نامزدها و هم راي دهندگـان  
را كنترل كند و آن را به نمايشي تبليغاتي به نفع خود تبديل نمايد. در اين  
زمينه بي شك مسئله كليدي اين است كه جنبش مردمي و نـيـروهـاي      
مترقي و آزادي خواه چگونه برخوردي با انتخابات در پيش بگيرند. سـران   

“ بي خطري” رژيم تالش خواهند كرد تا با مانورهاي گوناگون نامزد هاي 
از اصالح طلبان را به صحنه انتخابات بياورند تا به قول خامنه اي صحنـه  

خواست رژيم تدارك و برگزاري يك كنند.  “  پرشور” را “  انتخابات” 
اسـت  “  انتخابـات ” نمايش فرمايشي و مهندسي شده به نام 

ولي فقيه بر كرسي ريـاسـت     “  اصلح” كه از طريق آن نامزد 
 جمهوري تكيه زند.

به گمان ما بايد با تمام توان از روند برگزاري انتخابات به عنوان يـك    
صحنه مبارزه جدي سياسي با رژيم بهره جست. خواست آزادي زندانـيـان    

عقيدتي و پايان دادن به حصر رهبران جنبش سبز: زهرا رهنـورد،   -سياسي
“ نظارت استصوابـي ” موسوي و كروبي، در كنار تالش براي بي اثر كردن 

شوراي نگهبان و تحميل نامزدهاي جدي و همچنين تشديد فشار بـراي    
تحميل عدم دخالت و مهندسي انتخابات توسط سپاه پاسداران، بسـيـج و     
نيروهاي انتظامي، از جمله خواست هايي است كه مي تواند در چـارچـوب   
برگزاري انتخابات نيروهاي اجتماعي را دوباره به عرصه مبارزه بياورد. بـي   

(يعني شكست نامزد   76شك رژيم مصمم است كه نگذارد تجربه خرداد  
(يعني اعتراض هاي گسترده مردمـي بـر       88اصلح ولي فقيه) و يا خرداد  

ضد رژيم)  در ايران تكرار شود.  در مقابل اين خواست، جنبش مـردمـي       
بايد و مي تواند با هوشياري و به شكلي آگاهانه خواست هاي خود را بـه    
مرتجعان حاكم تحميل كند. تجربه دو انتخابات رياست جمهوري گذشتـه   
نشان داده است كه نمي توان به سالمت و يا احترام گذاشتن رژيـم بـه       
خواست و آراء مردم خوش بين بود ولي مي توان انتخابات را به عـرصـه     

 چالش جدي برضد رژيم تبديل كرد. 
  
 

هزارتومان بوده... اگر جمع كل هزينه ناخالص خانـوار را كـنـار رقـم               719و 
شـويـم. درايـن        هزينه مي  –درآمدي بگذاريم متوجه شكاف بسيار ژرف درآمد 

خانوارهاي ايـرانـي   ” ، خاطرنشان ساخت:  91اسفند ماه  20زمينه روزنامه اعتماد، 
 “اند. هزارتوماني درسال مواجه بوده 673درسال گذشته با كسري بودجه 

نرخ تورمي كـه  ” بود:    ، نوشته91اسفند ماه  14درهمين زمينه، روزنامه آرمان، 
قلم كاالي پرمصرف خانوار كارگري طبق نظر سـازمـان خـواربـار          16درقالب 

درصـد     62برابر نرخ بانك مركزي و درحد  2دست آمد بيش از  جهاني (فائو) به  
قلم كـاالي پـرمصـرف خـانـوار           16است. به عبارتي دريك سال اخير قيمت  

پرسش اينجاست كـه،    “  است.   درصد رشد يافته 62صورت متوسط  كارگري، به
آيا مصوبه حداقل دستمزد كارگران مشمولِ قانون كار، با اين نرخ واقعي تـورم    

 انطباق دارد؟
درصدي، معياري مناسب را    25 “ افزايش” تعيين حداقل دستمزدها آن هم با 

فقيـه   براي قضاوت درخصوص سياست و عملكرد ارتجاع حاكم در رژيم واليت 
دهد. طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما قـربـانـيـان اجـراي          دست مي به

اند كه فقط و فقط به منافع  اجتماعي ضدمردمي رژيمي  –هاي اقتصادي  سياست
كه قيمت كاالهاي مصـرفـي و        داران انگلي متكي است. درحالي  كالن سرمايه

هـا،     هاي زندگي از قبيل: بهداشت، درمان، آموزش، مسكن، و جـز ايـن        هزينه
تر از نرخ تـورم و     يابند، دستمزد كارگران و زحمتكشان پايين پيوسته افزايش مي

است. مبارزه براي افزايش دستمزدها همچنان   زيرخط فقر تعيين و تصويب شده 
از محورهاي اصلي و مهم جنبش اعتراضي زحمتكشان است. بايد با سيـاسـتـي     

هـاي     بينانه و در جهت احيا و ايجاد سنديكاهاي مستقل كارگري، سياسـت  واقع
سياسي طـبـقـه        –چالش طلبيد و در راه تامين منافع صنفي  ارتجاع حاكم را به

اي مبارزه بـا   هاي مرحله كارگر و ديگر زحمتكشان، متناسب با ظرفيت و واقعيت
 ناپذير پيكار كرد. طورِ خستگي استبداد، به

هـاي     دهي برمحور خواست افزايش دستمزدها، از اولويت افشاگري و سازمان
مبارزه جنبش سنديكايي زحمتكشان درسال كنوني و در آستانه انتخابات رياست 

 هاي جنبش كارگري را متحد و متشكل كرد! است. بايد صف  جمهوري آينده

 ادامه  حداقل دستمزدها ...

آزما از رفقاي      رفيق ارسالن رزم   
اي براثر بيماري چشم      باسابقه توده 

آزما   از جهان فروبست. رفيق رزم      
درشهر تهران      1303سال      به

هاي دهه بيست خورشيدي،       متولدشد، و در آغاز جواني، پس از رويداد تحول          
هنگامي كه در سنديكاي كاركنان راه آهن فعاليت مي كرد، به حزب توده ايران              

اي بود و     جو افسر قهرمان توده     پيوست. او پسرعمه رفيق شهيد پرويز حكمت       
سربرد. رفيق    مدتي نيز در دهه چهل خورشيدي در زندان رژيم سلطنتي به              

آزما درتمام طول عمر سياسي خود، با وجود همه مشكالت و                  ارسالن رزم 
ماند، و تا پايان زندگي عضو        ناماليمات، به راه و آرمان زحمتكشان پايبند باقي        

 ايران بود.  وفادار حزب توده
ماه   در بهمن   -حزب    فقيه به   هاي رژيم واليت      آزما كه پس از يورش      رفيق رزم 

بود، طي ساليان متمادي         مهاجرت شده   مجبور به   -  62ماه    و ارديبهشت   61
اي   هاي توده   درخارج از كشور نيز در مقام عضو حزب به وظايف و مسئوليت              

جو و مادر     اي پرويز حكمت    كرد. او با نقل خاطرات خود از قهرمان توده          عمل مي 
كرد.   دالورش، همواره جوانان را به پايمردي و مبارزه در سنگر حزب تشويق مي            

اي بود    توده    يي ازمبارزي پرسابقه      آزما درمحيط زندگي مهاجرت نمونه      رفيق رزم 
ميهنان خود را به كار و فعاليت جمعي ثمربخش سياسي، اجتماعي، و                 كه هم 

شد. سرانجام پس از      قدم مي   ها پيش   خواند و خود دراين زمينه      فرهنگي، فرامي 
، دور از وطن، در كشور دانمارك، قلب        1391اسفندماه    20يي بيماري، روز        دوره

تپيد، از تپش      هاي محروم جامعه مي       او كه هميشه براي خوشبختي توده        
 بازايستاد.

خانواده، بستگان، و رفقاي حزبي           آزما را به     ما درگذشت رفيق ارسالن رزم      
 گوييم. ياد او گرامي باد! تسليت مي

 به ياد رفيق 
 آزما ارسالن رزم

 ادامه  تهديد هاي پوچ ولي فقيه و ...
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هاي ششمين كنگره براي چنين قضاوت روشني از جمله  حال ببينيم كه دليل
 هايي مستدل است: بر كدام شاهد

. افشا شدن دروغ بزرگ علي خدايي، درباره انتخابش به عضويت مشاور در  1
كميته مركزي حزب، در جريان پلنوم هفـدهـم حـزب، كـه امـروز اسـنـاد                
انكارناپذيري در اين زمينه در اختيار همگان قرار دارد. خدايي اين دروغ را بـه       

 هنگام رسيدنش به خارج و به منظور نفوذ در رهبري حزب مطرح كرده بود.
هاي رژيم جمهوري اسالمي، پـس   . افشا شدن حضور علي خدايي در زندان 2

هاي امنيتي، كه رفيق زنده ياد فـرج اهللا مـيـزانـي            از يورش گسترده دستگاه
(جوانشير)، از طريق همسرش تالش مي كند تا حزب را از خطر مـحـتـوم آن        

 برحذر دارد.
هاي علي خدايي درباره چگونگي خروجش از ايـران، در       . افشا شدن دروغ 3

هاي مختلفي نادرست بـودن ايـن        هاي اخير از زاويه ، كه در ماه“ ياد مانده ها” 
ها از سـوي     اند. بديهي است كه اين داستان سرايي  ادعاهاي او به اثبات رسيده

خدايي به قصد پنهان كردن حقيقت ماجرا درباره چگونگي خروج او از ايـران      
 بوده است.

، در همـكـاري بـا      “ راه توده” . افشا شدن اين حقيقت كه، دست اندركاران  4
وزارت اطالعات رژيم جمهوري اسالمي، مسئول پخش و تبليغ سندي شـدنـد     

 هاي حزب توده ايران بود.  كه هدف اساسي آن ايجاد اختالف و انشعاب در صف
  

شان بـا   هاي تاريخي حزب و رهبري آن، و آزمودن برحذرداشتن
 محك تاريخ

اش در جامعه ما، هـمـواره    حزب توده ايران، بنا به جايگاه و مسئوليت تاريخي
تالش كرده است تا با احساس مسئوليت جدي و سبك و سـنـگـيـن كـردن          

هاي مخـتـلـف     ها به اظهار نظر درباره مسئله جانبه پديده ها و بررسي همه فاكت
هـاي دشـوار و          خصوص با مسـئلـه     بپردازد. اين شيوه برخورد با رويدادها، به 

اي كه حزب ما در دوران پس از يورش گسترده جمهوري اسالمي با آن    پيچده
رو بود، همواره مد نظر رهبري حزب ما بوده است، و از اين روي، تصادفـي   روبه

هايي معدود هستند كه حزب  ها و شخص نيست كه در سي سال گذشته موضوع
ها  ها پرداخته و نظرهاي مشخصي را درباره آن به صورتي بسيار مشخص به آن

ابراز كرده است. در اين زمينه از جمله به اظهار نظرهاي حزب درباره مـهـدي      
شـان بـا        و  عبداله شهبازي، كه خائن بودن به حزب و همكـار بـودن     پرتوي
 هاي اطالعاتي امروز بر همگان روشن شده است، مي توان اشاره كرد.  دستگاه
يي جالب در گذر سي سال گذشته كه توجه به آن اهميت دارد آن اسـت   نكته

هـاي مـخـرب         هاي جدي از روي فعالـيـت   كه، هرگاه حزب ما پس از بررسي
ها را افشـا كـرده          هاي اطالعاتي رژيم برضد حزب پرده برداشته و آن دستگاه

راه انداختن جنگي تبليغـاتـي بـرضـد        هاي رژيم در به است، شدت يافتن تالش
ايم. تجربه اندوزي از اين رويدادها و ايـنـكـه        حزب و رهبري آن را شاهد بوده

هاي رهبري حزب را بر  گيري توانيم موضع امروز ما پس از گذشت سي سال مي
ها را بسنجيم، موضوعي اسـت     آزمون زمان محك زنيم و درست و نادرست آن

هـاي     كه توجه به آن براي برخورد به حوادث آينده و خنثي كـردن تـوطـئـه        
هاي امنيتي رژيم جمهوري اسالمي ضروري است. نكته جالـب ديـگـر        دستگاه
يي است كه بين همه اين كارزارهـاي سـازمـان       هاي مشابه ها و نكته همساني

هاي امنيتي رژيم و نيز بين كسانـي كـه بـه دام ايـن              يافته از سوي دستگاه
ها بر اثبـات ايـن      كارزارها مي افتند، وجود دارد. شاه بيت غزل همه اين تالش 

نظر خام استوار است كه امروز ديگر حزب توده ايراني وجـود نـدارد، ارگـان          
اي  “ هاي مختـلـف تـوده اي        گروه” اي موجود نيست، و تنها  مركزي و رهبري

هم كساني در   “  ها گروه” كنند و يكي از اين  وجود دارند كه جدا جدا فعاليت مي
هايـي   كنند و به نام آن جلسه خارج از كشورند كه به نام حزب روزنامه چاپ مي

 كنند. اين هم چند نمونه تاريخي براي محك زدن . برگزار مي به اسم كنگره
  

هاي گوناگون  و واكنش“  خاطرات نورالدين كيانوري” چاپ كتاب
 در برابر آن:  
، از سوي وزارت اطالعات رژيم، و   “ خاطرات نورالدين كيانوري” انتشار كتاب 

، يـكـي از       “ جمهوري اسـالمـي  ” يي از او با روزنامه  در پيِ آن انتشار مصاحبه
منظور ضربه زدن به حيثيت و تاريخ  كارزارهاي جدي رژيم جمهوري اسالمي به

رو شد،  روبه“  راه توده” حزب ما بود. اتفاقي نيست كه اين كارزار با استقبال گرم  
و “  جـمـهـوري اسـالمـي       ” و اين نشريه به انتشار مجدد مصاحبه روزنـامـه       

اقدام كـرد. در پـيِ          “  راه توده” در صفحات »  خاطرات« هايي از كتاب  بخش
، همچنين تالش مي شد تا با كارزار گسترده تبليغاتي، بـر  “ خاطرات” انتشار اين 

و تـبـديـل    “  خاطرات” آن در مسير دفاع از اين  رهبري حزب و  ارگان مركزي 
اي وارد آيد.  هدف اساسي، وادار     كردن آن به پرچم مبارزاتي حزب فشار جدي

هاي منعكـس   گيري كردن حزب به تغيير موضع سياسي به سمت دفاع از موضع
 بود.  “ خاطرات”شده در اين 

در مطلبي درباره ششمين كنگره حـزب از    “  راه توده” اي  نشريه ضد توده
بحـث در اطـراف       ” رسيده بود كه:  “[!]  تاريخي” بيني  جمله به اين پيش

اي كه نامه مردم چند سالي است وعده برگزاري آن را داده بـه         كنگره
رمق تري ادامه دارد. برگزاري اين كنگره بـا چـنـد          بي   شكل روز بروز

دشواري برخورد كرده است، از جمله نزديك شدن به زمـان بـرگـزاري        
انتخابات آينده رياست جمهوري و همچنين تالش بخشـي از اعضـاي       
قديمي حزب در ايران و خارج كشور كه خود را كمتر از رهبري كـنـونـي    

، “ راه تـوده   ” [به نقل از: نشريـه       “ دانند...    صاحب حق در حزب خود نمي
 ].1391ماه  بهمن 23، 396شماره 

ها، رفقـا، و     ها پيام تبريك و شادباش از سازمان ما در روزهاي اخير ده
ايم كه خوشحالي عـمـيـق     هواداران حزب از ايران و جهان دريافت كرده

شان در راه بـازسـازي و انسـجـام              هاي بلند حزب ها را از گام اي توده
هاي قطع نـاشـدنـي       هايش در پيِ گذشت بيش از سي سال يورش صف
دهد.  هاي امنيتي، امپرياليسم، و دشمنان حزب بر ضد آن، نشان مي ارگان

حال، همان طور كه شركت كنندگان در كنگره نيز پيش بـيـنـي       در عين
هاي امنيـتـي    كردند، اين دستاورد بزرگ با خشم دشمنان حزب، ارگان مي

رو شده است. يكي از سـنـدهـاي مـهـم          رژيم، و وابستگانِ آن نيز روبه
رسد خشم جدي مخالفان و دشمنان حزب را بـه       كنگره، كه به نظر مي

سي سال از يورش وحشيانه رژيم واليـت  ”  شدت برانگيخته است، سند:  
است، كه شركت كنندگان   “ ! گذرد فقيه براي نابودي حزب توده ايران مي

ارزيـابـي اولـيـه و         ”   در ششمين كنـگـره حـزب آن را در حـكـمِ               
هاي امنيتي رژيـم واليـت        هاي يورش سنگين دستگاه سبب“  گشاييِ راه

هاي اين يورش براي حـزب     هاي آن، و نيز پيامدها و درس فقيه و هدف
هـاي     كه اين سند از بـرنـامـه        جايي از آن ما، بررسي و تصويب كردند.  

هاي امنيتي رژيم براي نابودي حزب تـوده ايـران پـرده           گسترده ارگان
دارد، جاي تعجبي هم ندارد كه برخورد به اين سـنـد در مـركـز            برمي
هاي  تبليغاني مخالفان و دشمنان حزب توده ايران نيز قرار گـيـرد.    حمله

اين سند، بر پايه دريافت گزارشي مفصل، به چند نكته مهم اشـاره مـي     
ها در اينجا ضروري است. نكته اول آنـكـه، يـورش        كند كه تأكيد بر آن

به دستور مستقيم خميني و ديگر سران رژيم، و هـمـيـاري        ” سراسري 
هاي امنيتي و جاسوسي غرب، پاكستان، تركـيـه، و اسـرائـيـل،           دستگاه

هدف نابودي و ريشه كني حزب توده ايران و هـمـچـنـيـن نـابـوديِ           به
هاي اصيل چپ در جامعه ما، كه ارتجاع آن را مخالـف جـدي و        انديشه

سند سپس با اشاره به دامـنـه     “  دانست، صورت گرفت. خطرناك خود مي
هاي وارده و به راه انداختن شوهاي تلويزيوني قربانيان شكنجـه از     ضربه

هـاي     هـا، و دشـواري       سوي رژيم و اين حقيقت كه بعدهاي اين ضربه
ها، نه تنها در تاريخ حزب ما، بلكـه در     سياسي و تشكيالتي برآمده از آن

تاريخ جنبش كارگري و كمونيستي جهان كم نظير است، بر اين مسـئلـه   
يورش تبليغاتي گسترده رژيم بر ضـد حـزب تـوده        ” تأكيد مي كند كه:  

ايِ شوهاي تلويزيوني قربانيانِ شكنجـه، و     ايران، از طريق پوشش رسانه
شركت چند تن از اعضاي رهبري وقت حزب در جريان دادگاه افسـران    

هـاي     هاي انقالب، و همچنين فعاليـت  داگاه اي، در كنارِ دادستان بي توده
اعتـمـادي،    هاي امنيتي رژيم براي پراكندن جو بي وسيع و چندگانه ارگان

هاي حزب توده ايران، در داخـل و       ظن، و جلوگيري از ادامه فعاليت سوء
هاي استراتژيك رژيم براي فلـج كـردن      خارج از كشور، بخشي از هدف

مانده حزب ما و كشاندن آن به سمت چندپارگي، و در عيـن حـال،      باقي
هاي حزب  اعتبار كردن تاريخ مبارزه هاي اعتقادي و بي متزلزل كردن پايه

توده ايران، در مقامِ قديمي ترين سازمان سياسي و انقالبي مـيـهـن مـا       
 ].1391اسفندماه  7، 915، شماره «نامه مردم«[به نقل از: “ بود...

هاي امنيتي رژيم و دشمنـان حـزب، از جـملـه            براي ما خشم ارگان
، كـه در      “ راه تـوده ” دارودسته علي خدايي، مسئول نشريه ضد توده اي 

اي گسترده را بر ضد كنگره و رهـبـري آن          اند تا كارزار تبليغاتي تالش
سازمان دهي كنند، اصالً تعجب برانگيز نيست. سند ششميـن كـنـگـره        

كنـد:   حزب توده ايران، با روشني و قاطعيت درباره علي خدايي، اعالم مي
راه ” هاي سراسر دروغ و زهرآگين سردبير    داستان سرايي« 

هاي اخير بـه شـكـل       به غارت برده شده، كه در ماه“  توده
يي هم در درون و هم بيرون كشور افشا شده است،  گسترده

در وابستگي و عملكرد اين تركيب در چارچوب رهنمودهـاي  
ــي                ــاق ــاي شــكــي ب ــم، ج ــات رژي وزارت اطــالع

   [همانجا].“ گذارد... نمي
  

 ادامه  خوش بود گر محك تجربه آيد...

 10ادامه  در صفحه 
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، در مصاحبه يـي بـا       1372تيرماه  15، 405، شماره “ نامه مردم” 
، در مقام صدر كميته مركزي حزب تـوده ايـران، از او         رفيق علي خاوري

گردانندگـان رژيـم     ” پرسش كرد. پاسخ حزب چنين بود:   “  خاطرات” درباره اين 
جمهوري اسالمي براي نابودي فيزيكي و بي اعتباري معنوي نيروهاي مخالـف  

هاي وسيع همراه با زندان، شكنـجـه، و اعـدام         و دگرانديش، عالوه بر يورش
هاي تلويزيوني، سند سازي، پخش  دوست، دست به نمايش هزاران انسان ميهن

دروغ و تحريف واقعيات، حزب سازي و انتشار كتاب و جزوات و مقاالت فراوان 
زدند. اين عملكرد جمهوري اسالمي خصوصاً در مورد حزب ما، طي سال هـاي   
گذشته گستردگي ويژه اي داشته است و همچنان ادامه دارد. رژيـم پـس از          

كه براي “  شوهاي تلويزيوني” تالش كرد با توطئه شوم  61يورش خائنانه سال 
كنـد  “  اثبات” هاي گوبلزي را  اعتبار كردن حزب سازمان داده شده بود، دروغ بي
مصاحبه، سپس با اشاره به فاجعه ملي كشتار زندانيـان  ...“  ببخشد.  “  سنديت” و 

طـبـق مـحـاسـبـات         ” وسيله رژيم، مي افزايد:   به 67سياسي در تابستان سال 
مثابه تيرِ خالصـي بـر قـلـب و سـرِ               گردانندگان رژيم، بايد مرحله پاياني به

از جـانـب   “  مصاحبه” هاي مزاحم عمل كند. انتشار انواع كتاب و مقاله و   انديشه
جمهوري اسالمي كه اكثراً توسط بازپرسان و دژخيمان دستگـاه سـركـوب و        
شكنجه، با تحريف ظريف و حساب شده اطالعات بدست آمده و به مـقـصـد      

يي خارجي بوده است ... در خـدمـت        اثبات اين مدعا كه حزب توده ايران پديده
مصاحبه، در ...“  اين وظيفه قرار گرفت و بايد نقش تيرِ خالص را ايفاء مي كرد.  

اينك، ترفند جديدي را رژيـم  ” رسد كه:   گيري بسيار مهم مي انتها به اين نتيجه
به آزمايش گذاشته است. اين بار قرعه به نام يكي ديگر از قربـانـيـان رژيـم،        

ها شكنجه و زندان با بيماري و كهولت سـن   نورالدين كيانوري، كه پس از سال
همچنان در بند و زنجيرهاي رژيم خود كامه اسير است، خورده است. كتابي به  

با جلد “  انتشارات اطالعات” با هزينه و تالش “  خاطرات نورالدين كيانوري” نام 
زركوب و تصاوير و امكانات ارائه شده از طرف وزارت اطالعات به بـازار مـي       

بر مي خورد و “  خاطرات نويسي” اي از  آورد، خواننده به پديده جديد و بي سابقه
گر و كميسيون ويـژه   آن اينكه، بازپرس وزارت اطالعات رژيم در نقشِ مصاحبه

با هوشياري و آمادگي كامـل، وظـيـفـه       “  ويراستار” خانه در نقش  همين وزارت
خانه مربوطه به آنها محول كرده است، طي تـمـام رونـد         ظريفي را كه وزارت

، به خورد خواننده كتاب “ آزادي” و يا بهتر بگوييم بازجويي در “  خاطرات” مونتاژ 
دهند. نورالدين كيانوري آزاد نيست، او همچنان در بند رژيم است و تـنـهـا      مي

اند. به نامِ او، هم چنانكه به نامِ طبري و ديـگـران مـي          زندان او را تغيير داده
بنويسند. حزب توده ايران بارها اعالم كرده است مطالبي كـه   “  خاطرات” توانند 

اشخاص در اسارت و اجبار درباره حزب و تاريخ آن و اشـخـاص ديـگـر مـي          
اند، فاقد سنديت است... ما همچنان همبستگي عميق خود را     نويسند و يا نوشته

هاي در بند رژيم اعالم و آزادي همه زندانيان سياسي از جمله مـريـم    اي با توده
 ...“فيروز و نورالدين كيانوري را طلب مي كنيم. 

در همان دوران ضمن دفاع سرسختانه از ايـن  “  راه توده” اي  نشريه ضد توده
يي شديد به مصاحبه رفيق خاوري، در شمـاره   توطئه وزارت اطالعات، در حمله

در مهاجرت نيز انتشار ايـن    ” ، از جمله نوشت:  11، صفحه 1372، مرداد ماه 11
ها و بطور كلي جنبش چپ بازتاب ناهمـگـون    اي كتاب و مصاحبه  در بين توده

(كه به عنوان ارگان مركزي حزب تـوده   “ نامه مردم”داشته است... اخيراً نشريه 
ايران در مهاجرت هر دو هفته يكبار منتشر مي شود) نيز در مصاحبه اي [بـا]        
صدر كميته مركزي حزب توده ايران، سرانجام پس از يكسال و اندي پـس از    

در “  نورالدين كـيـانـوري     ” انتشار كتاب خاطرات و ماه ها پس از چاپ مصاحبه 
روزنامه جمهوري اسالمي، اشاره اي مستقيم به اين خاطرات و مصاحبـه دارد.    
اين مصاحبه ظاهراً اظهار نظر شخصي است زيرا در مشورت با همه تـوده اي    

در ايـن    “  عـلـي خـاوري     ” ها داخل و خارج از كشور انجام نشده است.  
مصاحبه، كه انگيزه واقعي آن مي تواند توجيه برگزاري كنگره اي 
با شركت چند ده نفر در مهاجرت و موضعگيري در برابر اظهارات 

در تهران و در كتاب خاطرات و مصاحبه “  نورالدين كيانوري” اخير 
با روزنامه جمهوري اسالمي باشد، كتاب خاطرات را بـا هـمـان      
موضعگيري هاي يك جانبه و ذهنگرايانه رد مي كند، كه دشمنـان  
قديم و جديد حزب توده ايران با وحشت از رشد كردن مـجـدد     

[تـأكـيـدهـا از        “   توده اي ها در داخل كشور، رد كرده و مي كننـد...    
 تواند اتفاقي باشد]. شود نمي ماست. همساني اين ترهات با آنچه امروز گفته مي

 13،   “ كيهان هوايـي ” ، “ راه توده” و جالب اينجاست كه همگام و همزمان با 
هايي از مصاحبه رفيق خاوري، با انتقاد  ، نيز ضمن انتشار بخش1372مرداد ماه 
، از جـملـه       “ خـاطـرات  ” گيري اعالم شده از سوي حزب درباره كتاب از موضع
خاوري در اين مصاحبه مدعي شده است كه اعترافات سران و رهبران ” نوشت:  

حزب تحت فشار شكنجه صورت گرفته است... اگر به فـرض مـحـال هـم              

بپذيريم كه آنان تحت شكنجه به حرف آمده اند... آيا گفته هـاي فـردي        
با آن سابقه و موقعيت در حزب كه از مواضع فـكـري و        -مثل كيانوري

در مورد خيانت حزب توده و همكاري با  -سياسي خود نيز دست برنداشت
 ...“ شوروي بي اساس بوده است. 

اما واقعيت كدام بود و روسياهي براي كه ماند؟ امروز ديگر سـنـدهـاي    
، همان طور “ خاطرات”  دهند كتاب      اند كه نشان مي زيادي انتشار يافته

هاي كيانوري بود كه عبداهللا  كه حزب ما اعالم كرده بود، در واقع بازجويي
شهبازي، خائن و همكار مهم وزارت اطالعات رژيم، آن را تـنـظـيـم و         

مسئـولـيـن    ” ويراستاري كرده است. شهبازي خود در اين زمينه مي گويد:   
نوار كاست از دكـتـر    103انتشارات ديدگاه[بخوانيد وزارت اطالعات رژيم]   

نورالدين كيانوري، شخصيت سرشناس كمونيسم ايراني و دبير اول حـزب  
كرده بودند. بـا مـن          هاي اوليه پس از انقالب، تهيه و پياده  توده در سال

مذاكره شد. با توجه به اهميت جايگاه كيانوري در تاريخ مـعـاصـر ايـران        
در چارچوب قراردادي پذيرفتم. متن پياده شده نوارهـا     تنظيم اين كتاب را 

تنظيم كردم و با   را مطالعه كردم. ارزش انتشار نداشت. صدها سئوال كتبي   
هـا بـه        واسطه مسئولين انتشارات ديدگاه براي كيانوري فرستادم. پاسـخ  

هاي تكميلي نـيـز اضـافـه          شد. پرسش  مي  رسيد [!!!] و تنظيم       دستم مي
شد. در پايان، زماني كه ماده خام الزم فراهم آمد، تنظيم و تـبـويـب        مي

(به نقل از: پايگاه اينترنتي عبداهللا شهبـازي). در        “   كتاب صورت گرفت...     
ضمن يادآوري اين نكته هم جالب است كه علي خدايي از جمله مبلـغـان   
پايگاه اينترنتي عبداهللا شهبازي بود، و هنگامي كه بـا اعـتـراض حـتـي          

هـايـش، در        شماري از خوانندگان خود مواجه شد از جمله در بخش نامه
، از جـملـه   “ پاسخي به معترضان سايت عبداهللا شهبازي” مطلبي با عنوان:  

 رفقا سالم، راجع به سايت عبداهللا شهبازي سؤال دارم.”چنين نوشت: 
 باشد؟ آيا همان عضو سابق كميته مركزي حزب مي -1
اگر هست با توجه به همكاري وي با وزارت اطالعات چرا از كانـال   -2

 ؟ شما سايت وي معرفي گرديده
 “با تشكر كيوان

آقاي عبداهللا شهبازي را ما هم مي شنـاسـيـم و      ” و پاسخ علي خدايي:  
ايم. آنـچـه كـه مـورد           شايد بيشتر از شما. بنابراين ناشي به كاهدان نزده 

ايم به آن پاسخ بدهيـم   ايد ناچارشده تفاهم نيست و از بس شما تكرار كرده
شوند، سايت ايشـان   ها معرفي مي ها و وبالگ اينست كه وقتي انواع سايت

اي هم در آن هست هيچ عيبي ندارد روي آن باشـد.   كه گاه مطالب ارزنده
 ، به آدرس زير]“راه توده”[به نقل از پايگاه اينترنتي ...“ 

http: / /www.rahetudeh.com/rahetude/
Nazarat/HTML/shahbazi.html-Nameha   

 “  هشدار به مبارزان توده اي”
يـي بـا      در مقاله، 1375تيرماه  26، 484، شماره “ نامه مردم” 

، به پديده سازماني در ايران بـه نـام     “ هشدار به مبارزان توده اي” عنوان:  
، كه از سوي پيروز دواني، به راه افتاده شده “ اتحاد چپ دموكراتيك ايران” 

هاي امنيتي  هاي دستگاه بود پرداخت، و ضمن هشدار باش در زمينه تالش
اي در درون كشور از طـريـق راه      رژيم براي به تور انداختن مبارزان توده

علني ” اما، آنچه مربوط به زمزمه ” هايي، نوشت:    اندازي اين چنين سازمان
هاي مختلف از جمله  در ايران در شكل و شمايل فعاليت“  شدن حزب توده

هـا و       راه افـتـادن بـنـگـاه         “  انديشه نو” انتشار نشريات نيم علني مانند 
هاي پژوهشي، كه گويا سخت نگران عدم وجود يـك تـحـلـيـل         شركت

مشخص در طيف چپ ايران پيرامون علل فروپاشي سوسياليسم است، بـه  
هيچ وجه با حزب توده ايران ارتباطي ندارد. تناقـض و تضـاد نـظـرات            

هايي با حزب توده ايران بقدري است كه با انبـوهـي    سياسي چنين شركت
شركت پـژوهـش   ” توان آنها را به هم چسباند... مدير مسئول     سريشم نمي
خود آشكارا تضادهاي فكريش را با حزب توده ايران در انتهاي “  پيام پيروز

نگاهي به علل فـروپـاشـي اتـحـاد        ” همين جزوه در مقاله ديگري به نام 
به روشني بيان مي كند... در مجموعه نظرات باال، كـه       “  جماهير شوروي

پيروز دواني در نشريه  نامبرده آورده است، روشن مي شود كه نامبرده نـه  
تنها نمي تواند كوچكترين ارتباطي با حزب توده ايران داشته باشد، بلـكـه   
هدفي جز مخالفت و مقابله با حزب توده ايران و خط مشي آن را دنـبـال     

هايي از نظرات حزب توده ايران در اين يا  نمي كند. اينكه در نشريه بخش 
يابد، تنها پوششي است كه به قصد القاء كردن وجود  آن زمينه انعكاس مي

و آيا باز ارتـبـاطـات    “  گيرد...    پيوند و ارتباطي با حزب توده ايران انجام مي
و همكاري پيروز دواني با خدايي و شركاء اتفاقي بود؟ ماجـراي  “  راه توده” 

قتل هاي زنجيره اي زنده ياد فروهرها سرانجام از ماجراي اين شـركـت     
 به شكل عميقاً تراژيكي پرده برداشت.  “ انديشه نو”پژوهشي و اهداف 

 ادامه  خوش بود گر محك تجربه آيد...
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منظور انشعاب از  ، به“ راه توده” فراخوان وزارت اطالعات از زبان  
كس را مـؤاخـذه      هاي حزب با اين تعهد كه، تاريخ فردا هيچ صف

 نخواهد كرد!  
  

براي پيشـبـرد   ” ، در مطلبي با عنوان:  1373،  شهريورماه “ راه توده”    24شماره 
ها، مقاله مفصلي را منتشر ساخت و از هـمـه          اي و سخني با همه توده“  انقالب
ها و شعارهاي اين مطلب مهم كه از طـرف       ها خواست كه حول ارزيابي اي توده

(كيانوري) از ايران براي آنها ارسال شده است متحد شـده و      “ ا.ك”فردي به نام 
 -“ نامه مـهـم  ”از زير پرچم حزب و رهبري آن بيايند بيرون. محتواي اساسي اين 

 -طور كه سندهاي اخير  ششمين كنگره حزب نيز به آن اشاره كرده اسـت    همان
 به شرح زير بود: 

تر، نفي و بي اعتبار كردن  عبارتي روشن هاي حزب ما، يا به مبارزه با سياست . 1
 در حكم حلقه اصلي در زنجيره مبارزه بر ضـد     ”طرد رژيم واليت فقيه“سياست

خانـمـان   ” ها را به جدايي از سياست  اي توده” ، “آ.ك”رژيم استبدادي حاكم. نامه 
خواند (نگاه كنيد به: نشريه ضد    فرا مي“  براندازِ طرد واليت فقيه و دفاع از انقالب

 ) ؛12، صفحه 24، شماره “راه توده”اي  توده
زير سئوال بردن سياست مبارزاتي حزب، به منظور حمايت از رژيم جمهوري  . 2

[دفاع از هاشمي رفسنجاني در مقام جـنـاحِ      “  نبرد كه بركه” اسالمي زير پوشش 
نه تنها خود بايد از اين جناح دفاع كنـيـم،   ” چپ رژيم، و تأكيد بر اين وظيفه كه:  

بلكه بايد تمام قدرت خود را به كار گيريم، تا ساير نيروهاي انقالبي را نيـز، اگـر     
 (همانجا)؛“] ها بر خيزند ترديدي دارند متقاعد كنيم، كه به حمايت از آن

تاريـخ  ” ها به صف شكني و انشعاب از حزب با اين شعار كه  اي تشويق توده  . 3
 (همانجا).“ فردا هيچكس را مواخذه نخواهد كرد

سال از اين توطئه خـطـرنـاك و كـارزار          20امروز پس از گذشت نزديك به 
راه ” براي منحرف كردن حزب، بنا به گفته سردبـيـر وقـت        “  راه توده” گسترده 

هـاي   شود كه اين امر توطئه دستگاه ده انتشار اين نامه، روشن مي و سازمان“  توده
 امنيتي رژيم جمهوري اسالمي بود.

بـعـد از     ” نـويسـد:       ، در اين زمينه مي“ راه توده” فرهاد عاصمي، سردبير وقت 
ايـران و ادامـه ارسـال            1373دريافت ارزيابي زنده ياد كيانوري از شرايط سال 

مقاله با صغرا و   مقاالتي ديگر از طرف او، يك مقاله نيز به راه توده رسيد ...      
كوشيد به اصطالح ثابت كند كه وظيفه حزب توده ايـران   كبراها مي

مقاله كه با سبك و نگارش ديگـري  ..  .باشد دفاع از جمهوري اسالمي مي
نگارش كيانوري بود، نگاشته شده بود، در راه توده منتشر نشد. علـت    از آنچه كه

اي به ارسال كننده اطالع داده شد و گفته شد كه حزب تـوده ايـران از        در نامه
دموكراتيك انقالب بهمن مردم ميهن ما و نـه از جـمـهـوري            -هاي ملي آماج

كند. در پاسخ به اين نامه، زنـده      اسالمي تحت سلطه نيروهاي ارتجاعي دفاع مي
يي] به اين مضمون نوشت كه: در ايـنـجـا چـنـيـن              ياد نورالدين كيانوري[نامه 

 بديـن  نظرهايي وجود دارد. اين نامه بايد در آرشيو دزديده شده وجود داشته باشد.  
هاي انقالب و موضع  ترتيب، كيانوري ضمن تائيد نظر ما در ارتباط با دفاع از آماج

انتشار ندادن مقاله پرسش برانگيز توسط راه توده، در عين حال به طور ضـمـنـي    
توجه ما را نسبت به موقعيتي كه خود در آن قرار داشت نيز جلب نمود. موقعيتـي   
كه بالفاصله توسط رفيق گرامي علي خاوري هنگامي كه نگارنده نوشتار دريافت 
كرده[نامه كيانوري] را پيش از انتشار در راه توده در ديداري در برلين در اختيار او   

رفيق خاوري ارسـال  گذاشت، تشخيص و نسبت به آن هشدار داده شده بود.  
نظريات سياسي و تئوريك طرح  نوشتار را توطئه سازمان اطالعات ناميد. 

تا هنگام مرگ كيانوري، بـه صـورت       1373هاي بعد از  شده در راه توده در سال
معمول ادامه يافت. بعد از مرگ اوست كه علي خدايي بدون صحبت و تـوافـق        

هايي بود كه  هاي جديدي را پايه ريخت كه نشان ارتباط رابطهقبلي   
هاي راديويي بـا يـك      از جمله مصاحبه طور پنهاني برقرار نموده بود.  او به

 “].  ها اي ما توده”[به نقل از: پايگاه اينترنتي “ راديو[ي] لوس آنجلسي...
  

 هدف سياسي اين كارزار رژيم چيست؟
هاي رژيم براي نابودي فيزيكي حـزب مـا، عـرصـه ديـگـر                در كنار تالش

هـاي   هاي رژيم را بايد تهاجم همه جانبه آن به خط مشيِ سياسي و ديدگاه تالش
يي خـوب اسـت     “  حزب توده ” نظري آن ارزيابي كرد. براي رژيم استبدادي، آن  

هـا،  “  كـم و كـاسـتـي        ” فرمان، ضمن برخي انتقادها از  راه و گوش به كه سر به
آن فعاليت كـنـد،     “  جناح چپ” طورِعمده همچنان در خط جمهوري اسالمي و  به

چالش كشيدن استبداد برحذر دارد، منكر وجود ديكتاتـوري   جنبش مردمي را از به
اي را بر ضد واليت فقيه و آثـار   و ديكتاتور در ايران باشد، و هرگونه مبارزه جدي

اي را سياستي خانمان سوز بداند. هدف ديـگـر     مداري مخرب چنين شيوه حكومت
هاي جنبش مردمي و عمده كردن  پاشاندن بذر تفرقه در صف“   حزبي” اين چنين 

شعارهايي باشد كه در انتها خطري براي ادامه حاكميت رژيـم واليـت       
بي خطر، و   “  حزب توده” هايي از چنين  فقيه به همراه نداشته باشد. شمه 

آن طور كه وزارت اطالعات رژيم مي خواهد را مي توان به روشنـي در    
هاي مطبوعاتي علي خدايي مشاهد كرد. اين هم چند نمـونـه در       فعاليت

 اين زمينه:
فعال طرد واليت فقيه در تضاد و تقابل با شعار اجراي بدون تنـازل  * ” 

قانون اساسي يعني شعار محوري جنبش سبز است. دفـاع از قـانـون           
تواند بيشترين نيـروي   اساسي در لحظه كنوني چنان شعاري است كه مي

مردمي را گرد آورد و ضمناً دست حكومت در مقابله با جنبش را ببندد و   
آن را ناگزير به تسليم كند. پشتيباني از جنبش سبز با اعتقاد بـه شـعـار       

فقط و فقط به معناي فرصت طلـبـي و نـداشـتـن          “  طرد واليت فقيه” 
 1391اسفندمـاه     28، 401، شماره » راه توده»“ [ انسجام فكري است...   

 ( در حمله به گزارش كميته مركزي به ششمين كنگره حزب)].
در مقابل سياست خانمان برانداز طرد واليت فقيه تنهـا يـك راه       * ” 

بـه نـظـر      “  راه تـوده ” وجود دارد دفاع از انقالب [البته در آخرين نظريه  
رسد جاي انقالب با قانون اساسي عوض شده است] و دفاع از جنـاحِ    مي

چپ رژيم جمهوري اسالمي [رفسنجاني و شركاء]، و تأكـيـد بـر ايـن           
نه تنها خود بايد از اين جناح دفاع كنيم، بلكه بـايـد تـمـام       ” وظيفه كه:  

قدرت خود را به كار گيريم، تا ساير نيروهاي انقالبي را نيز، اگر ترديـدي  
، شمـاره  “ راه توده“ [” ها بر خيزند دارند متقاعد كنيم، كه به حمايت از آن

 ].  1373،  شهريورماه  24
بايد به صراحت و به روشني معلوم شود كه: منشأ ديـكـتـاتـوري        * ” 

كيست و در مقابل با چه كساني قرار است جبهه ضد ديكتاتوري تشكيل 
و بيت رهبري است؟ احمدي نژاد و دولت   اي شود؟ ديكتاتور علي خامنه

اوست؟ قوه قضاييه يا مجلس است؟ نظاميان هستند؟ حزب مـوتـلـفـه       
اند؟ اگر  گرايان يا جبهه پايداري؟ يا همه اينها با هم است؟ يا جبهه اصول

اي ديكتاتور يا منشأ ديكتاتوري اسـت     يكي از اينهاست مثالً علي خامنه
اي جبـهـه ضـد       خواهيم مثال با احمدي نژاد عليه خامنه در آنصورت مي

ديكتاتوري تشكيل دهيم؟ و اگر همه اينها با هم اند پس با چـه كسـي     
و ”  خواهيم جبهه تشكيل دهيم؟ فقط خودمان و اصـالح طـلـبـان؟       مي

جبهه واحد ضد ديكتاتوري از سوي يك جـريـان     ” دهد:   سپس ادامه مي
توانند بالفعل يا بالـقـوه    جدي سياسي يعني تعيين كردن نيروهايي كه مي

عضو اين جبهه باشند و اين كار در شرايط كنوني ايران عملي نـيـسـت.    
ما نيز قادر به تعيين يـك    زيرا حاكميت در ايران يكپارچه نيست و 

و منشـأ ديـكـتـاتـوري        “  ديكتاتور” نيروي معين به عنوان 
تأكيـدهـا از      -1390ماه  آبان 30، 341، شماره “راه توده...“ [” .نيستيم
 ماست].

  
 ها نيز! مبارزه ادامه دارد و توطئه

برگزاري پيروزمند ششمين كنگره حزب توده ايران، و صيقل يـافـتـن    
مشي مبارزاتي آن، بي شك خاري است در چشم دشـمـنـان جـنـبـش         
مردمي ميهن ما و مجموعه نيروهايي كه در سي سال گذشـتـه تـمـام       

اند. واقعـيـت ايـن        هاي خود را براي نابودي حزب ما به كار بسته تالش
است كه، اگر وضعيت حزب ما آن گونه كه مخالفان و دشمنان ما ادعـا    

ها با نظـرهـاي   “ اي توده” هاي كوچك  كردند بود، يعني حزب به گروه مي
شد و هر كسي مشغـول سـاز و كـار خـود بـود،                 مختلف تقسيم مي

شان براي نابودي  هاي هاي امنيتي رژيم به صرف انرژي و امكان دستگاه
هاي  داشتند. ادامه مبارزه حزب، نفوذ عميق انديشه  يي كمتر مي آن عالقه

هاي جنبش مردمي، كه حتي سران رژيم نيز با نگرانـي   حزب ما در صف
هـا،     رغم همـه تـوطـئـه       نسبت به آن معترفند، و نيز اين حقيقت كه به

و فعـالـيـت    “  نامه نگاري” و “  پژوهشي” هاي  ، بنگاه“ شوهاي تلويزيوني” 
هـاي رژيـم،      براي پيشبرد برنامه“  راه توده” ارگاني به اسم “  مطبوعاتي” 

حزب ما همچنان كه ششمين كنگره آن نشان داد با توان و استـوار بـه     
راه خود ادامه مي دهد و تنها روسياهي و استصيال دستاورد دشمنان آن   
است.  ششمين كنگره حزب توده ايران با روشـنـي و قـاطـعـيـت از              

هاي وزارت اطالعات رژيم در اين رابطه پرده برداشته است. حـذر    توطئه
هـا، هـواداران، و          اي كردن و طرد اين پديده امنيتي نه تنها براي توده

دوستان حزب، بلكه براي تمام كساني كه بر ضد رژيم واليـت فـقـيـه       
اي كه ما در ايـن   هاي تاريخي مبارزه مي كنند، حائز اهميت است. تجربه 

ايم، شاهد گويايي از برخورد عميقاً مسئوالنه و    خالصه به آن اشاره كرده
هاي رژيم واليت  حال قاطع حزب ما در سي سال گذشته با توطئه درعين

ترين حزب سياسي ميهن ماست. نمي توان چشم   فقيه براي نابودي كهن
رويِ  سبب وجود احياناً اختالف نظر، دنباله بر شواهد بست و كوركورانه، به

كارزاري شد كه هدفش در انتها 
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ما با توده ها آواز مي خوانيم وهمراه آنها براي يك آينده بهـتـر   
مبارزه خواهيم كرد. [رفيق دميتري كريسبو فياس رئيس جمهـور    

 سابق قبرس]
 

اوجگيري بحران سيستم بانكي قبرس و قرار گرفتن بانك هاي بزرگ ايـن    
كشور در معرض ورشكستگي مالي، نمونه ديگري از ابعاد گسـتـرده بـحـران         

مالي كنوني سرمايه داري جهاني مي باشد. بدنبال افشـاي خـبـر          -اقتصادي
توافق دولت دست راستي قبرس با موافقتنامه تحميلي و بي سابقه اتحاديه اروپا 
مبني بر تخصيص بخشي از حساب هاي پس انداز مردم براي نجـات بـانـك      
هاي قبرس، موجي از اعتراض توده اي پايتخت و شهرهاي اصلي قبرس را فرا 
گرفت.  اتحاديه هاي كارگري مترقي قبرس و آكل، حزب كمونيـسـت هـاي       
قبرس، سازماندهي و رهبري جنبش اعتراضي را به دست گرفته انـد.  دولـت        
قبرس در اقدام بي سابقه اي بانك هاي كشور را به مدت يك هفته تعـطـيـل    
كرد تا مانع انتقال سپرده هاي بانكي از اين كشور بشود.  روز پنج شنبه پارلمان  
قبرس با راي يكپارچه و بدون هيچ راي مخالفي موافقتنامه پيشنهادي اتحاديـه  

اروپا را رد كرد.  واقعيت اين است كه بخشي از مشكالت همه جانبه اقتصـادي    
ماه هاي اخير قبرس، به خاطر انتقال بحران  ورشكستگي  بانكـي اروپـا  از         
طريق سيستم پولي يونان به قبرس است. در حال حاضر پـنـج كشـور عضـو         
اتحاديه اروپا، يونان، ايتاليا، پرتقال، اسپانيا و ايرلند در آستانه ورشكسـتـگـي و      
سقوط اقتصادي هستند، انگلستان ركود عميق و دراز مدتي را از سر مي گذراند 

 و هيچ دورنمايي از بهبود اقتصادي به چشم نمي خورد.
  

 م قبرس در مقابل طرح مقاومت مرد
براي درك شرايط سياسي قبرس و اينكه چرا يكباره در هفته هـاي اخـيـر        
شرايط اين كشور با چنين شرايطي روبرو شده است بايد در نظر داشت كـه تـا     
يك ماه قبل كانديداي مترقي نيرو هاي چـپ قـبـرس، رفـيـق دمـيـتـري               

كريستوفياس، رئيس جمهور اين كشور بود. از فرداي روز انتخاب كريستوفياس   
ائتالف احزاب راست حمالت و خرابكاري هاي خود برضد رئيس جمهـوري را    
شروع كردند . اتحاديه اروپا نيز پنهان نمي كرد كه براي آن دشوار اسـت كـه      

رئيس جمهور يكي از اعضاي اين اتحاديه عضو يـك حـزب مـاركسـيـسـت            
لنينيست باشد و بطور واضح از نيروهاي راست حمايت مي كرد. اما كار شكنـي   
راست ها تنها يكي از مشكالت عمده بود.   شروع كـار رفـيـق دمـيـتـري              
كريستوفياس همزمان با بحران عظيم جهان سرمايه داري و بحران اتـحـاديـه    
اروپا و بد تر از ان بحران و ورشكستگي كشور يونان متحد بسـيـار نـزديـك         
قبرس بود. زحمتكشان قبرس به درستي بحران حاضر را محصول سـيـاسـت       
هاي سرمايه داران و بانكداران قبرس و اتحاديه اروپا  و برنامه هاي آن براي از 

بين بردن همه دستاوردهاي بزرگ جنبش كارگري اين كشور ارزيابي كرده اند.  
سال كارشكني مدام در    5بايد در نظر داشت كه نيروهاي راست قبرس پس از 

مقابل دولت ترقي خواه ديميتري كريستوفياس،  با هماهنگي اتحاديه اروپا در   
كارزاري شرم آور در انتخابات ماه گذشته  موفق شدند كنترل دولت را به دست 
بگيرند.  در دور دوم انتخابات رياست جمهوري قبرس در تاريخ بيست وچـهـار    
فوريه، كانديداي آكل، حزب زحمتكشان مترقي قبرس به تنهايي در مـقـابـل      

در صـد     57كانديداي جبهه متحد راست قرار گرفت.  نيكالس آناستياديس با  
در    43اراء برنده انتخابات شد و كانديداي حزب زحمتكشان قبرس به تنهايي   

اسنفد ماه) مراسم تحليف ريـاسـت       11صد آراء را به دست آورد . اول مارس (  
جمهوري انجام گرفت ودو هفته بعد از ان نيكالس آناستياديس راهي جـلـسـه    
سران اتحاديه اروپا شد تا در مقابل امضاي موافقتنامه در رابطه بـا تـحـمـيـل        
رياضت اقتصادي، يك وام ده ميليارد دالري براي جلوگيري از سقوط سيسـتـم   
بانكي دريافت كند.  در مقابل در يافت اين وام رئيس جمهور جديـد تـن بـه         
امضاي يك موافقت نامه تحقير اميز و تهديد آميز براي استقالل اقتـصـادي و     

 سياسي قبرس داد.  
طبق اين توافق نامه دولت قبرس موظف شده اسـت كـه ده درصـد از              
مجموعه سپرده ها در بانك هاي قبرس  را به عنوان ماليات برداشت كـرده و    
در ضمانت اين وام قرار دهد.  اين توافق خطر ناك وخفت بار رئيس جمهـوري   

 خشم مردم را بر انگيخت.  
 

  مخالفت كمونيست ها
رفيق اندروس كيپريانو، دبيركل آكل، در بيانيه اي در روز اول فرورديـن  

و هم در رابطه بـا    “  گروه اروپايي” عملكرد غلط و شتابزدة دولت، هم در ” 
شرايط وخيمي كه در آن بسـر    ” مسئله بانك ملي قبرس را مسئول ايجاد 

، اعالم كرد.  رفيق كيپريانو ضمن اعالم مخالفت خود با عملكرد  “ بريم مي
دولت در تنظيم سياست مذاكره با اتحاديه اروپا همچنين اتحاديه اروپـا را    
متهم به تصميم گيري بر پايه معيار هاي سياسي و نه فقط معـيـار هـاي      

گونـه   تحت هيچ” اقتصادي در رابطه با قبرس كرد.  رهبر آكل اعالم كرد:   
شرايطي، ورشكست كردن اقتصاد قبرس براي آكل قابل قبول نـخـواهـد    

مـان     ايم تا با تـمـام قـدرت      بود. براي اجتناب از يك چنين وضعي، آماده 
كنيم كه مسئوليت ابتكارها قبل از همه و در  همكاري بكنيم. اما، اشاره مي 

 “درجة نخست با دولت كنوني است.
زماني كه رئيس جمهوري دست راستي موافقت نامه را براي تصويب به 

مجلس برد مردم در محوطه پارلمان جمع شدند. در پيشاپيش اين جمعيت   
وابسته بـه  “  ادون” و سازمان جوانان “  پي او” اعضاي سنديكاي پر قدرت  

حزب زحمتكشان قبرس  قرار داشتند. اين طرح با اكثريت آراء و بـدون       
حتي يك راي موافق رد شد. حزب رئيس جمهوري نيز مجبور شد كه بـه   
اين مواقت نامه راي ممتنع بدهد واين شكست سياسي سنگيني  بـراي      
رييس جمهوري راست گرا بود كه رهبري مذاكره با اتحاديه اروپا در رابطه 

 با اين موافقتنامه را به عهده داشت. 
الزم به ياد آوري است كه قبرس تا قبل از بحران اقتصادي اخير يكـي  
از مراكز امن براي حفظ سپرده ها در منطقه بوده است و بـانـك هـاي        
كشور قبرس تا قبل از اين براي سپرده هاي خارجي از اعتبار جهانـي بـر     
خوردار بوده اند.  آمار دولتي نشان مي دهد كه تا روز هـاي آخـر سـال           

) فقط از طريق سپرده گذاران وشركت هـاي   1391( اوايل دي ماه   2012
روسي سي ميليارد دالر موجودي در بانك هاي قبرس موجود بوده اسـت    
وعالوه بر ان سپرده هايي از ايران وساير كشور ها و حساب هـاي پـس     
انداز مردم قبرس نيز قابل توجه بوده است . به نظر مي رسد كـه بـانـك       
هاي اروپايي ومخصوصا آلماني براي اين لقمه چرب دندان تيز كرده اند .   
الزم به يا د آوري است در زمان رياست جمهوري دميتري كريستوفيـاس  
آثار بحران هويدا شد اودر خواست وام از روسيه وچين را مطرح كرده بـود  

 كه با مخالفت شديد راست ها مواجه شده بود.
 5حزب زحمتكشان مترقي قبرس (آكل)، با صدور بيانيه مطبوعاتي، روز   

فروردين ماه، موافقتنامه جديد دولت دست راستي قبرس با اتحاديه اروپـا    
را توطئه اتحاديه اروپا بر ضد مصالح عاليه مردم قبرس ارزيابي نمود و آن 
را محكوم كرد. بيانيه آكل همچنين اعالم مي كند كه اين موافقت نامه به  
بيكاري بيشتر، رياضت اقتصادي شديدتر، كاهش خدمـات عـمـومـي و         

 خصوصي سازي صنايع دولتي اين كشور منجر خواهد شد.
در شرايط كنوني با افشاء شدن توافق نامه رييس حمهوري راست گـرا    
به اعتبار بانك هاي كشور قبرس لطمه زيادي وارد شد وباتوجه به اين كه 
اين توافق نامه از طرق پارلمان رد شده است  حواله هاي بسيار بزرگي از   
طرف سپرده گذاران خارجي براي خارج كردن  سپرده هايشان به بانك ها 
ارسال شده است.  دولت براي جلو گيري از فرار سپرده ها در حال حاضـر   
به مدت يك هفته كار تمام بانك ها را متوقف كرده اسـت. در شـرايـط         
كنوني پارلمان كه در دست چپ ها است ابتكار عمل را در دست گـرفـتـه    

 است تا بتواند كشور را از شرايط بسيار دشوار بحراني خارج سازد.  
سياست هاي اتحاديه اروپا مردم قبرس را در يك شوك رواني وخشـم    
قرار داده است.  دوشب پياپي مردم در جلوي پارلمان جمع شـده وشـعـار       

 خروج از اتحاديه اروپا مي دادند.  
 

 قبرس در معرض توفان بحران 
 سرمايه داري!
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ونزوئال پس از چاوز: حركت 
 يابد به جلو ادامه مي

، از “حزب كمونيست ونزوئال”مادورو از نقش تاريخي 
جمله اين نكته كه حزب كمونيست ونزوئال نخستين حزبي 

بود كه در نخستين كارزار انتخاباتي هوگو چاوز در سال 
 از او پشتيباني كرده بود، به گرمي قدرداني كرد. 1377

 
انريكه كاپريلس، كه پيش از اين دو بار در انـتـخـابـات ريـاسـت           
جمهوري ونزوئال در مقابل هوگو چاوز بازنده شده است، اين روزها بـه  
بخت خود در برنده شدن در سومين دور مبارزه انتخـابـاتـي خـيـلـي         

به فروختن سهام اكثريـت   يرمو زولوآگا بين است. اما تصميم گي  خوش
، از اوضاعي متفاوت “ گلوبوويژن” خودش در شبكه تلويزيون خصوصي 

 كند. حكايت مي
، از همان زمان كه همچون يكي از “ گلوبوويژن” تلويزيون خصوصي 

برضد دولت هوگـو چـاوز وارد        1381هاي اصلي كودتاي سال  عامل
ترين كانان تلويزيوني ضد چاوز در ونزوئـال بـوده      صحنه شد، جنجالي

كه سه سال پيش براي گريز از محاكمه به جرم احتكار،  است.  زولوآگا 
از كشور فرار كرد و به آمريكا رفت، در توضيح تصميم خود به فـروش  

تـوجـيـه     سهامش در گلوبوويژن گفت كه، ادامه كار شركت ديگر قابل
داد... حـتّـي           مان را نمـي  چرا كه درآمدمان ديگر كفاف مخارج“نبود 
ها را متناسب با نرخ تورم و افت ارزش پـول كشـور      توانيم حقوق نمي

افزايش دهيم. ما از لحاظ سياسي هم ديگر امكان كار و مـوفـقـيـت        
نداريم، چون در كشوري هستيم كه كامالً قطبي شده است و مـا در      
جبهه مقابل دولتي قرار داريم كه خواهان شكست خوردن ماسـت... و       

پذير نيست، چرا كه پروانـه   ادامه كار ما از جنبه قانوني هم ديگر امكان
شود و تمايلي هم به تـجـديـد آن ديـده          زودي منقضي مي كار ما به

 “شود. نمي
يي به نقش نخبگان ثروتمند ونـزوئـال    البته در سخنان او هيچ اشاره

پراكني در قطـبـي    شود كه از طريق حمايت از كودتا و تداوم دروغ نمي
ها اين بود كه: در جـريـان     كردن جامعه نقش داشتند. يكي از آن دروغ 

بـه      كودتا، هواداران چاوز با گشودن آتش به روي راهپيمايانِ مخالف،
افـتـاد و      خشونت دامن زدند. اگر چنين اتفاقي در بريتانيا يا آمريكا مي 

كرد، كامالً روشـن   اي در كودتا برضد دولت مشاركت مي گروهي رسانه
گـرايـان آمـريـكـا         آمد. با وجود اين، راست  است كه چه بر سرش مي

كنـنـد! بـراي مـثـال،            زولوآگا را شهيد راه آزادي اعالم ميگستاخانه 
كـه در سـال       “  مؤسسه كاتو” آمريكايي موسوم به  “ آزادي” انديشگاه 

همايشي پيرامون تجاوز به حريم آزادي مطبوعات در ونـزوئـال      1388
 ياد كرد!“ قهرمان واقعي”در مقام  برگزار كرد، از  زولوآگا

تينن، نماينده ضدكوبـايـي كـنـگـره         له -از سوي ديگر، ايليانا راس
دهـنـدگـان ونـزوئـال بـا              كار، موافقت رأي   آمريكا از حزب محافظه

انـجـام   “گويـد:      خواهد بپذيرد، و مي گيري سياسي كشور را نمي سمت
توان دمـوكـراسـي واقـعـي         انتخابات به صرف انجام انتخابات را نمي

او معتقد است كه، باراك اوبامـا بـا فـرسـتـادن هـيـئـت                ”دانست. 
اي ديپلماتيك به ونزوئال براي شركت در تشييع جنازه هوگـو   نمايندگي

يي هم نبود)، موضعي ماليم نسـبـت بـه        چاوز (كه تازه هيئت بلندپايه 
كـنـد كـه،       انقالب بوليواري ونزوئال گرفته است. او مصرانه تأكيد مي 

حتّي همين اقدام كوچك باراك اوباما كه روابط ميـان دو كشـور را         
 ”موقعيت مخالفانِ دولت را ضعيف كرده است.“دهد،  عادي جلوه مي

ساالران (ثروتمندان و توانمنـدان) در       البته بايد گفت كه نامزد جرگه
ماه [چند هفته ديگر]، كـه بـا        فروردين 23انتخابات رياست جمهوري 

اسـت،        هاي اخيرش آبروي خود را در پيشگاه مردم برده گيري موضع
اينك در موقعيتي ضعيف قرار دارد. نيازي به اين نيست كه تضـعـيـف     
موقعيت او را ناشي از موضع اوباما بدانيم. براي نمونه، كاپريـلـس در      

، كـه    ”يك راننده اتوبوس نبايد رئيس جمهور شـود “جايي گفته بود:  
هايي پولدار برضد طبقه كارگر است كـه   تأييد كننده تعصب نورچشمي

اند تا بر ديگران حكم برانند. و البته كـمـتـر        كنند به دنيا آمده فكر مي
 كسي از مردم ونزوئال از اين حرف كاپريلس تعجب كرد.

هـاي     اما اتـهـام    
پايه و مايه او كـه   بي

مثالً گـفـتـه بـود:         
نيكـوالس مـادورو     
(كـفـيــل كــنـونــي       
رياست جـمـهـوري)    
بارها در مورد نـبـرد   
ــس     ــي ــه رئ ــال دوس
جمهور فـقـيـد بـا         
سرطان دروغ گفـتـه   

از “است، يا اينكـه    
جسم رئيس جمهـور  
براي پيشبـرد يـك     

، خشم خانواده چاوز و مادورو را برانگيـخـت.   ”كارزار انتخاباتي استفاده كرده است
خواست كه بـه ايـن      ”مخالفانِ مريض“ماريا گابريال چاوز، دختر هوگو چاوز، از 

يي كه وزير اطالعات آن را در        پايان دهند. او در نامه سرگشاده  ”كثيف“بازي 
بينم صداي خود را برضد كساني بلند كنـم كـه      الزم مي“تلويزيون خواند، گفت:  

درد و رنج خانواده من، ملّت ما، و از همه بدتر، ياد پدرِ بـزرگـوارم را بـه بـازي           
 -هايش ها، در يكي از صحبت كاپريلس پس از رويارويي با اين واكنش ”اند.  گرفته

كرد و كامالً معلوم بود كه آرام و قـرار   ضمن اينكه مادورو را به مناظره دعوت مي
اگر از حرف من بد برداشت شده است، اگر حرفي كـه  ” گفت:   -لرزيد نداشت و مي

ام موجب رنجش خانواده و خويشان رئيس جمـهـور شـده اسـت، مـرا             من زده
او هـر    “در پاسخ به اين واكنش، كفيل رياست جمهوري اعالم كرد:     ”ببخشيد. 

ام. اگر او در     تواند به من حمله كند. برايم مهم نيست. آماده   چقدر دوست دارد مي
مقابل همه از خانواده چاوز و مردم عذرخواهي كند، من حاضرم نه در يك مناظره 

مـادورو   ”علني، كه در هر چندتا مناظره كه مردم بخواهند، با او شركـت كـنـم.      
 40جنسگرايانه كاپريلـس     هاي هم همچنين اين ادعا را كه، گويا به كنايه گرايش

ساله مجرد را به سخره گرفته است، رد كرد. اين ادعا زماني مطرح شـد كـه او         
اش، دست همسر خود را گرفت و    [مادورو] در ضمن يكي از كارزارهاي انتخاباتي  

هـا خـوشـم         من زن دارم. من كسي هستم كه از زن   ” روي صحنه برد و گفت:  
مادورو هرگونه كنايه و اشاره منفي از سوي او نسبت به رقيبش را انكـار   ”آيد.  مي

جـنـسـگـرايـان و           كرد و گفت كه، اتفاقاً اين مخالفان هستند كه از حقوق هـم   
من اگـر  “كنند. او افزود:    دوجنسگرايان كه در قانون اساسي آمده است، دفاع نمي

كردم، و هر كسي را كه از    جنسگرا بودم، با افتخار آن را در مأل عام اعالم مي هم
يي نـيـسـت،       گفتم دوست دارم. اين براي من مسئله  صميم قلب دوست دارم، مي

هـاي خـودش        جنسگرايي كسي است كه برضد گرايش چون بدترين مخالف هم
 “شود. تبعيض قائل مي

هـاي   هايش درباره ريشه مادورو، نامزد نيروهاي انقالبي ونزوئال، پس از صحبت
اش در ميان طبقه كارگر، با راندن اتوبوسي به سمت دفتر شـوراي مـلـي         تربيتي

انتخابات، در حالي كه جمعيت زيادي از هوادارانش نيز بـه دنـبـال او حـركـت            
راني مادورو در واكنش بـه حـرف      كردند، مايه نشاط همگان شد (اين اتوبوس  مي

  تمسخرآميزي بود كه كاپريلس پيش از آن درباره رئيس جمهور شدن يك راننـده 
حزب كمـونـيـسـت     ” اتوبوس گفته بود). مادورو تازه از شركت در كنگره دوازدهم   

 ”حزب كمونيست ونزوئـال “بازگشته بود. او در كنگره با هيئت سياسي  “  ونزوئال
كه به اتفاق آرا از نامزدي  -هم نشستي داشت، و براي شركت كنندگان در كنگره

نيز سخناني ايراد كرده بود. مادورو   -او براي رياست جمهوري حمايت كرده بودند
، از جمله ايـن نـكـتـه كـه حـزب               “ حزب كمونيست ونزوئال” از نقش تاريخي 

كمونيست ونزوئال نخستين حزبي بود كه در نخستين كارزار انتخاباتي هوگو چاوز 
يـي     از او پشتيباني كرده بود، به گرمي قدرداني كرد. او بـا اشـاره      1377در سال 

حزب ” و “  حزب متحد سوسياليستي” گاه ميان  به نظرهايي كه گاه  ضمني به تفاوت
آيد، به شركت كنندگان در كنگره دوازدهـم حـزب        پيش مي“  كمونيست ونزوئال

يي انقالبـي و     انتقاد و انتقاد از خود در حكم شيوه” كمونيست اطمينان داد كه: از  
كند. كفيل رياست جمهوري، با تأكيد بـر    استقبال مي “  چاوزي در ساختمان كشور

اينكه وحدت انقالبي در پيشبرد پروژه بوليواري از اهميت بنيادي برخوردار اسـت،  
ما همه با هم چاوز هستيم. اگر ميان ما تفرقه بيفتد، هيچ خواهيم بـود، و     “گفت:  
، دبـيـركـل      ”اسكار فيگوئـرا “در اين نشست،  ”چيز را از دست خواهيم داد.  همه

حزب كمونيست ونزوئال، فهرستي از انتقادهايي كه حزب كمونيسـت بـه رونـد        
ها اقدام شـود، در       داند، و الزم است در آينده درباره آن انقالب بوليواري وارد مي

هـاي مشـتـاقـانـه         اختيار مادورو قرار داد. اسكار فيگوئرا سپس در ميان كف زدن 
هاي مردمي و انقالبي، نيـكـوالس    با كمك مردم و سازمان” حاضران اعالم كرد:  

فروردين] رئيس جمهوري قانوني و منتخب كشـور      23آوريل [  14مادورو در روز 
 “خواهد شد.
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به مناسبت برگزاري ،  1930پيام حزب كمونيست فيليپين
 كنگره ششم حزب توده ايران

 
 رفقاي گرامي،

ترين درودهاي برادرانه خود را به كنگره         گرم،  1930حزب كمونيست فيليپين  
ششم حزب توده ايران، و از طريق شما به همه اعضا و هواداران حزب شما،                  

 فرستد. مي
دو حزب ما پيوندهاي تاريخي مشتركي دارند، و در پي حضور شماري از                 
اعضا و هواداران حزب شما در اينجا در حكم پناهنده سياسي، اين پيوندها بيش              

خورشيدي) و  1350( 1970تر شد. اين رفقا در پايان دهه              از پيش نزديك   
هاي فيليپين تحصيل      خورشيدي) در دانشگاه   1360( 1980هاي دهه      سال

كردند. حزب ما از انقالب شكوهمند شما برضد ديكتاتوري پهلوي حمايت كرد،            
ساالر اسالمي پس از انقالب را نيز محكوم          و آزار و كشتارهاي ديكتاتوري دين     

خورشيدي) ايران را منحرف و       1357( 1979كرد. اين رژيم مسير انقالب         
دستاوردهاي آن را نابود كرد. حزب ما براي پايان دادن به جنگ آمريكا                    

 ايران نيز پيكار كرد. -افروخته عراق
ساالر حاكم بر ايران حمايت        ما از مبارزه شما برضد رژيم ديكتاتوري دين         

كنيم. اين رژيم با پنهان شدن در پشت شعارهاي ضدامپرياليستي،                    مي
براي “ بانك جهاني  “و   “المللي پول     صندوق بين  “هاي نوليبرالي        نسخه

كند. تنها نتيجه     زدايي هرچه بيشتر را دنبال و اجرا مي         سازي و مقررات    خصوصي
ساالر(بوروكراتيك) و فاسد     اي ديوان   اين روند، تحكيم و تقويت تسلط بورژوازي      

يي را    هاي شديد رياضتي و سركوبگرانه      بر اقتصاد ايران بوده است كه سياست       
 كند. به كارگران، جوانان، دانشجويان، و زنان ايران تحميل مي

براي كنگره ششم حزب توده ايران موفقيت كامل آرزو داريم، و اميدواريم               
كه جبهه ضدديكتاتوري شما هرچه زودتر نيرو و استحكام يابد و بر نيروهاي               

انديشي مذهبي در      گرايي، و تاريك     كشي، استبداد، واپس     اليگارشي بهره 
تان در راه صلح، آزادي، پيشرفت ملي و          كشورتان غلبه كند. ما با شما در مبارزه       

 كنيم. دموكراتيك، و سوسياليسم، ابراز همبستگي مي
در آخر، اطمينان داشته باشيد كه حزب ما به مبارزه خود با هرگونه مداخله                 

هاي اسرائيلي در ايران، ادامه       و صهيونيست “ ناتو”هاي آمريكايي و      امپرياليست
 خواهد داد.

 
 با درودهاي كمونيستي،

 1930كمونيست فيليپينآنتونيو پاريس, دبيركل، حزب  
 ) 1391ماه  بهمن 22( 2013فوريه  10

 
 

پيام تبريك حزب كمونيست كانادا، به مناسبت برگزاري 
 ششمين كنگره حزب توده ايران 

 
 رفقاي گرامي،

ترين   از جانب همه اعضاي حزب كمونيست كانادا، خوشوقتيم كه گرم               
درودهاي خود را به نمايندگان شركت كننده در كنگره ششم شما، و از طريق                

 آنان به همه اعضا و هواداران حزب توده ايران تقديم كنيم.
داري   شود كه بحران سرمايه     كنگره حزب شما در شرايط حساسي برگزار مي        

 «ناتو»هاي امپرياليستي در اردوگاه       شود، و قدرت    تر مي   جهاني همچنان ژرف  
ويژه   هاي تجاوزكارانه خود را در سراسر جهان، و به           به سركردگي آمريكا اقدام   
 دهند. در خاورميانه، افزايش مي

فرستيم كه از منافع طبقه كارگر و           هاي حزب توده درود مي       ما به تالش  
هاي كار و زحمت ايران، و از حقوق سياسي و اجتماعي مردم حمايت                    توده
كند، و به برپا داشتن اتحادي دموكراتيك و مردمي در مخالفت با رژيم                   مي
رساند، ضمن آنكه از حق        گر تهران ياري مي      گراي افراطي و سركوب      فرقه

اي   كند و با هرگونه فشار و تهديد امپرياليستي           حاكميت ملّي ايران دفاع مي     
 كند. برضد كشور مخالف است و با آن مبارزه مي

جويانه دولت كانادا نسبت به ايران را قاطعانه              ويژه، ما برخورد ستيزه      به
كنيم، و از سر گرفته شدن فوري روابط ديپلماتيك ميان دو كشور               محكوم مي 

هاي تنبيهي اقتصادي تحميل      را خواهانيم. همچنين، ما لغو همه تحريم       
شده برضد ايران را خواستاريم كه قربانيان اصلي آن خود مردم ايران                 
هستند. ما هرگونه تجاوز امپرياليستي برضد كشور شما را، چه امروز و چه              

آميز و سياسي     وفصل مسالمت   دانيم، و حل    در آينده، مردود و محكوم مي      
 ها را خواستاريم. اختالف

هاي كنگره شما كمال موفقيت را            گيري  ها و تصميم     براي بحث 
تر كردن    تر و عميق    آرزومنديم، و بار ديگر بر تمايل خود به هرچه نزديك          

 كنيم. پيوندهاي برادرانه كمونيستي درازمدت ميان دو حزب تأكيد مي
 

 «حزب كمونيست كانادا«ميگل فيگوئرا، از طرف كميته اجرايي مركزي
 ] 1391ماه  بهمن 19[2013فوريه  7تورنتو، 

 
 

به ششمين كنگره حزب  ،پيام حزب كمونيست مكزيك
 توده ايران

 
با شور فراوان درودهاي خود را به ششمين         «حزب كمونيست مكزيك  «

 كند. كنگره حزب برادر، حزب توده ايران تقديم مي
ما از شرايط دشوار و شاقّ، و وضعيت حساسي كه رفقاي ما در ايران با                

طلب   دانيم كه منافع نيروهاي جنگ      رو هستند اطالع داريم، و مي       آن روبه 
در درون و پيرامون كشورتان با هم پيوند دارند، و كشور شما را به مركز                 

اند. ما ارزيابي شما      ها تبديل كرده    مناقشه و هدف حمله رقابتي امپرياليست     
كنيم   از وضعيت ايران و منطقه پيرامون آن را مطالعه كرديم، و افتخار مي             

هاي آينده خود را بر پايه اصولي علمي، بر            كه برادران طبقاتي ما، برنامه    
كنند. ما اطمينان داريم كه اين          لنينيسم، تدوين مي   -اساس ماركسيسم 

برنامه، در عمل، به فعاليت پرقدرت حزب و پيشاهنگي آن در جنبش                 
مردمي منجر خواهد شد. سردرگمي و ترس همواره مغلوبِ هوشياري و              

 شود. سوسياليسم علمي مي
ما تاريخ طوالني و قهرمانانه حزب توده و كادرهاي آن را تحسين                 

هاي پرشمار مبارزان     دانيم كه تجربه آن حزب كه به نسل         كنيم. ما مي    مي
يي سياسي است كه      كمونيست منتقل شده است، ميراثي انقالبي و اندوخته       

هاي آن، ضامن رشد و        گيري  در جريان برگزاري اين كنگره و تصميم        
خود اثر سودمندي بر جنبش       نوبه  توانمندي مطلوب حزب خواهد بود كه به      

 طبقاتي و مردمي خواهد داشت.
ما نقش حزب شما را در پيكار با استعمار بريتانيا، مبارزه زيرزميني با                 

(انقالب بهمن   1979رژيم شاه، و شركت قاطع و مصممانه در انقالب              
خوبي به ياد داريم. پرچم سرخ ما در برابر آن رفقايي كه در دوره               ) به 1357

حزب شما اعدام شدند يا در زير            «غيرقانوني»مدت فعاليت      طوالني
آورد. ما    شكنجه جان خود را از دست دادند، به احترام سر تعظيم فرود مي             

كنيم، و قانوني شدن هرچه       ايران اعالم مي      حمايت خود را از حزب توده      
 زودتر فعاليت آن حزب را خواستاريم.

ها اساساً    هاي آن حزب در ميان توده          ما ترديدي نداريم كه ريشه      
ها را با موفقيت از سر        نابودنشدني است، كه كادرهاي كمونيست دشواري     

هاي علمي حزب برترين اميد براي خنثي          خواهند گذراند، و اينكه گرايش    
 انديش است. هاي امپرياليستي و طرد نيروهاي تاريك كردن نقشه

حزب كمونيست مكزيك بار ديگر بر پيوندهاي نزديك خود با حزب              
كند. ما رفقاي حزب توده ايران را كه با پذيرفتن خطر             توده ايران تأكيد مي   

دستگيري، شكنجه، و اعدام، بنابر قوانين رژيم اسالمي و با توجه به                  
بودن حزب، باز هم همچنان در راه سوسياليسم             »غيرقانوني«وضعيت  

 كنيم. رزمند، تحسين مي مي
 

 كارگران جهان متحد شويد!
 پاول بالنكو، دبيراول كميته مركزي حزب كمونيست مكزيك

 

 ادامه  پيام هاي احزاب كمونيستي و كارگري...



 917شمارة   1392فروردين ماه  5شنبه دو   15 

 خواهد داشت.
حزب توده ايران در اين راه شمار كثيري از رهبران و كادرها و اعضاي                   

حزب “جهت نيست كه حزب شما را          خود را فدا كرده است، از اين روي، بي         
ماه   بهمن  14نامند. رهبر فرهيخته ودانشمند تقي اراني، در              مي “شهيدان

به دست مزدوران رضاخان  به شهادت رسيد. بانگ         در زندان شهرباني        1318
اي شهيد خسرو روزبه را به ياد داريم كه در                خروشان افسر قهرمان توده    

گران وبازجويان رژيم محمد رضا       در پاسخ به شكنجه     1337ارديبهشت سال   
هاي ايران    من به اقتضاي آتشي كه به خاطر خدمت به خلق          ”پهلوي  گفت:    
ام و بايد اذعان      كشد، راه حزب توده ايران را برگزيده        ام شعله مي    در درون سينه  

كنم كه جانم، استخوانم، خونم، گوشتم و پوستم و همه تاروپود وجودم اين راه      
هاي بدن من و تمام ذرات وجودم             را راه مقدسي شمرده و تمام سلول          

اي رضا شلتوكي را فراموش نخواهد        گاه قهرمان توده    تاريخ هيچ “ ست.  اي  توده
هاي دژخيمان جمهوري اسالمي جاودانه شد.         كرد كه چگونه در زير شكنجه      
روزهاي سخت، حسن قلزجي،         نگار و رزمنده    شهيد رحمان هاتفي، روزنامه    

اي در راستاي همين       پايان شهداي توده     ناخدا بهرام افضلي، و كاروان بي       
 بهاي خود را فدا كردند . وظيفه مهم و انساني جان گران

ها در مسير     حزب شما در وهله كنوني با انبوهي از دشواري        رفقاي گرامي،     
  رو گرديده است، ولي ما شكي  نداريم كه، شما با ارائه                مبارزاتي خود  روبه   

يي شكوفا، و     تان، به سوي آينده      راهكارهايي مناسب در كنگره ششم حزب      
پيروزي گام برخواهيد داشت . شما در روند مبارزاتي خود براي ايراني                    

توانيد حساب    دموكراتيك و توسعه يافته،  بر حمايت همه جانبه حزب ما مي             
 كنيد، و ما را پشتيبان خود بدانيد.  

اميدواريم كنگره ششم حزب توده ايران با پيروزي و سرافرازي برگزار شود.            
 پيروزي شما پيروزي ماست.  

  
فوريه  3 -عراق –ي مركزي حزبي شيوعي كوردستان  كوميته

 ] 1391ماه  بهمن 15[ 2013
 
 

 به كنگره ششم  پيام حزب كمونيست لبنان       
 حزب توده ايران

 
 رفقاي گرامي حزب توده ايران،

كميته مركزي حزب كمونيست لبنان، درودهاي خود را به كنگره ششم و              
گذاري حزب توده ايران و        مين سالگرد بنيان  71نيز به همه شما به مناسبت        

دارد.  پيكار براي صلح، استقالل، دمكراسي، و سوسياليسم در ايران تقديم مي           
مبارزه شما در برابر استبداد شاه و اكنون استبداد حكومت اسالمي، روندي                
پرتكاپو بوده است. تجاوز امپرياليستي به منطقه ما، كه دستاويزي است براي             

المللي، افزايش يافته است.      داري بين  غلبه بر بحران ساختاري نظام سرمايه       
هاي بيشتر براي چيره شدن بر منابع اين           اين تجاوز از راه ايجاد كشمكش      

با هدف  “ خاورميانه نوين ”  زمان با پياده كردن طرح       منطقه و چپاول آن، هم     
اي، و مذهبي، و رويارويي با       تر قومي، فرقه   تقسيم منطقه به كشورهاي كوچك 

دهد. اين يورش امپرياليستي زير رهبري اياالت متحده و            يكديگر، روي مي  
، تركيه، و حاكمان    “اتحاديه اروپا ”، متحدان آن در     “ناتو”اش   آلت دست نظامي  

گراي كشورهاي عربي، همراه با همكاري اسالم سياسي، مثل            سياسي واپس 
كه اكنون قدرت را در تونس و مصر در دست دارند           -“اخوان المسلمين ”گروه  

هاي خلقي در كشورهاي عربي كه          هاي انقالب  منظور نابودي آرمان     به  -
ديوارهاي وحشت و اختناق در برابر آزادي، دمكراسي، و عدالت اجتماعي را               

 -به ويژه نيروهاي اسالم سياسي      -راه افتاده است. اين نيروها      اند، به  فروريخته
با پشتيباني عربستان سعودي و قطر، با امپرياليسم امريكا پيمان بستند كه  به              

آسيب “ كمپ ديويد ”سامانه اقتصادي زير كنترل اياالت متحده و قرارداد             
نرسانند. اين نيروها اكنون نيز پس از دست يافتن به حاكميت نه تنها در                   

اند، بلكه با افزودن       بازتوليد آنچه پيش از انقالب وجود داشت گام نهاده             
 كنند. سازي مي ها را اسالمي ها، آن نامه ها و آيين قانون

اين نيروهاي اسالمي هم اكنون قدرت را در تونس و مصر در دست دارند،               

ها را نوع تعميم      شوند، و  آن    و از متحدان نيروهاي امپرياليستي شمرده مي       ادامه  پيام هاي احزاب كمونيستي و كارگري...
توان دانست. هدف عمده     هاي پاكستان، ايران و تركيه مي       يافته حكومت 

امپرياليسم از يك سو جلوگيري از انقالب مردم عرب براي رسيدن به                
هاي خود و از سوي ديگر تأمين منافع امپرياليسم در منطقه و                   آرمان

هاي امپرياليستي در منطقه را       حمايت از امنيت اسراييل (كه نقش قدرت       
 كند) و از سوي ديگرتر نابودي جنبش فلسطين است. اجرا مي

يابد. جنگ   در اين شرايط دخالت امپرياليستي در سوريه افزايش مي            
اي كه امروز در سوريه جريان دارد از آن زمان آغاز شد كه نظام                   داخلي

تواند مسئله را از راه نظامي حل كند. اين جنگ              سياسي تصور كرد مي    
كند. در نتيجه    داخلي سرنوشت مردم سوريه و استقالل سوريه را تهديد مي         

كه آن را از     -“سه نه ”، هنوز بر شعار     “حزب كمونيست لبنان  ”ما در مقام    
“ سه نه ”كنيم. اين    تأكيد مي   -ها در سوريه مطرح كرديم      آغاز درگيري 

طلبي، و نه به دخالت خارجي.       حل نظامي، نه به جدايي     عبارتند از: نه به راه    
ها در منطقه وجهان      گيري رويدادها در سوريه و گسترش درگيري         شكل
ساز  گراي لبنان كه زمينه      فرقه تواند به نااستواري بيشتر نظام سياسي         مي

هاي داخلي است منجر گردد، و به        گسيختگي و كشمكش   هاي از هم    عامل
هاي  همان سان نيز، تجاوز پيوسته اسراييل (كه هنوز هم بخشي از زمين            

تواند پيامدهاي   لبنان را در اشغال خود دارد) به مرزهاي قانوني كشور، مي           
 ناگواري در پي داشته باشد.

 رفقاي گرامي،
هاي كمونيست ناگزيريم كه در برابر           در چنين شرايطي، ما حزب       

هاي خارجي در امور داخلي           هاي امپرياليسم و نيز دخالت          دسيسه
هاي خود را با     مان، دوباره به پيكار مشترك روي آوريم و جامعه          كشورهاي

هاي امپرياليسم، از     دمكراتيزه كردن استوار سازيم. رويارويي با يورش          
براي دستيابي به      -به ويژه در ايران      -مان  مبارزه داخلي در كشورهاي    

هاي  دمكراسي، حقوق زنان، حقوق كارگران براي تشكيل اتحاديه               
دهي مردم در جهت مبارزه براي دمكراسي        كارگري، و آزادي براي سازمان    

 ناپذير است. و عدالت اجتماعي، جدايي
 رفقاي گرامي،

ها زندان كشيدن در دوران      هاي فراوان و سال     حزب شما با دادن خون    
هاي زيادي را متحمل شد و اين وضع به همان شدت در                   شاه صدمه 

حكومت اسالمي نيز ادامه داشته و دارد. سرانجام پايداري شما در دولتي              
 دمكراتيك در ايران به ميوه خواهد نشست.

ما درودهاي عميق خود را به شما، شهيدان حزبي، زندانيان، مبارزان               
داريم، و براي پيكارتان در راه رسيدن به          حزبي، و كنگره ششم اعالم مي     
 كنيم . سوسياليسم آرزوي موفقيت مي

 
2013ژانويه  16بيروت،   -كميته مركزي حزب كمونيست لبنان
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پيام حزب كمونيست مصر، به مناسبت ششمين كنگره 
 حزب توده ايران

از سوي كميته مركزي حزب كمونيست مصر و همه رفقاي عضو حزب،            
درودهاي رفيقانه خود را به نمايندگان شركت كننده در كنگره ششم حزب            
توده ايران، حزبي كه از آزمون تاريخ سربلند بيرون آمده است، تقديم                 

هاي پيكارتان آرزوي موفقيت       كنيم. براي شما در دستيابي به هدف          مي
دهيد و    تان ادامه مي    داريم، آن هم در شرايط دشواري كه شما به مبارزه           

 ايد. ها داده براي رسيدن به دموكراسي، سوسياليسم، و پيشرفت قرباني
هاي   در اينجا مايليم بر اين امر تأكيد كنيم كه، پس از وقوع انقالب                

بينيم كه خطر     هاي اخير، اينك مي      هاي سال   هاي عرب و خيزش      ملّت
هاي مذهبي فاشيستي همه كشورهاي منطقه را تهديد          قدرت گرفتن دولت  

كند. اين بدان علت است كه نيروهاي اسالم سياسي، متحد راهبردي              مي
 اند. (استراتژيك) امپرياليسم جهاني و نيروهاي ارتجاعي عرب شده

 زنده باد مبارزه مردم ايران!
 زنده باد مبارزه زحمتكشان و پرولتارياي ايران!

 
 51[2013فوريه  3قاهره،  -كميته مركزي حزب كمونيست مصر

 ] 1391ماه  بهمن
 14ادامه  در صفحه  
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تريبيون دمكراتيك ”شادباش 
، حزب “توده”به: “ پيشرو بحرين

 مردم ايران
 

 رفقاي گرامي
تريبيون ”مان، و    خوشوقتم كه به نام كميته مركزي، همه اعضاي حزب          

ترين درودهاي پيكارجويانه خود را به           ، گرم “دمكراتيك پيشرو بحرين   
مناسبت برگزاري ششمين كنگره حزب توده ايران تقديم كنم. ما موفقيت             

رو و دستاوردهاي اين همايش براي رويش         پيش هاي  كنگره در تمام برنامه   
مردم   هاي  اي شما براي دستيابي به آرمان        فصل نويني در پيكار استوره      

ايران در رهايي از زنجيرهاي واپس گرايي و براي رسيدن به دمكراسي،                
پيشرفت اجتماعي، صلح، و پويندگي ساختمان سوسياليسم دلخواه را                

 آرزومنديم.
ناپذيرش  ما با فعاليت حزب شما آشنايي بسياري داريم و پيكار خستگي             

براي تحقق همه نيازهاي مردم ايران مورد احترام ما است. ما همچنين                
ايم.  جويانه خلقي را آزموده     همبستگي صادقانه شما با  پيكارهاي عدالت         

 1955، در سال     “بخش بحرين  جنبش آزادي ”هنگامي كه حزب ما، يعني       
ميالدي برپا شد، چند تن از اعضاي مبارز حزب شما  نقش چشمگيري در                
كسب تجربه انقالبي براي حزب و كشور ما ايفا كردند و رفقاي پيشين ما را               

برانگيز انقالبي خود براي ساختن حزب طراز نوين طبقه            در وظيفه ستايش  
بخش برضد استعمار     كارگر و ديگر زحمتكشان بحرين و پيكار آزادي            

انگليس  و براي استقالل كشور مورد پشتيباني و دلگرمي قرار دادند.                   
هاي  هاي نظري و عملي فعاليت       بسياري از  آن رفقاي با تجربه در مسئله          

بخش  جنبش آزادي ”حزب توده ايران، در  آن زمان پابه پاي رفقاي                  
كردند. پيشينه همبستگي جهاني كارگري ميان دو حزب          فعاليت مي “ بحرين

 ما، نقطه عطفي در پيوند كنوني ما در مبارزه بوده است.
نشين بر   هاي عرب  ما نيز با شما و همه مردم خليج[فارس] و شبه جزيره           

اين باوريم كه، اين منطقه با داشتن ثروت و موقعيت پراهميت جغرافيايي               
رود،  و به همين سبب اين        هاي دنيا به شمار مي      ترين منطقه  يكي از حساس  

منطقه، از ديدگاه كشورهاي غربي، به بستري[بازاري] مناسب براي فروش           
ها تبديل شده است.      ترين منطقه  افزار،  و در نتيجه، به يكي از ناامن          جنگ

براي حفظ اين وضع موجود در منطقه، كشورهاي امپرياليستي آگاهانه با              
طلبانه مناسب با هر     هاي جدايي  كارگيري كارگزاران بومي خود با انگيزه        به

زنند. در   هاي ميان كشورهاي منطقه  را دامن مي            كشور، به كشمكش   
هاي  هاي اخير در شماري از كشورها به ويژه بحرين، كشمكش                 سال

گير اين كشور گرديده است كه         اي گريبان  خواهانه داخلي و منطقه     جدايي
ريختگي جنبش مردمي براي دمكراسي، پيشرفت           هم  برآيند آن، به به     

هاي همانند، اينكه:     اجتماعي، و صلح شد. براي دو حزب ما و ديگر حزب            
هاي  ها و درگيري    هاي اجتماعي به مسير خود برگردند، به جنگ            جنبش

مسلحانه پايان داده شود، و منطقه به آرامش و همياري در خدمت پيشرفت              
 هاي مردم و پشتيباني از صلح جهاني روي بياورد، بسيار اهميت دارد. توده

اي و دستاوردهاي    پس از سركوب خونين سرتاسري جنبش اعتراضي توده       
و ايجاد چنددستگي، و به دنبال آن                 2011مردمي در فوريه سال        

برانگيختتن رويارويي مردم با يكديگر، كشور ما اكنون در شرايطي نابسامان           
هاي ملي، در پيِ گفت و         برد. حزب ما و ديگر حزب       سر مي   بار به  و مصيبت 

منظور برطرف كردن        اند كه به برآيندي  موثر به               شنودي صميمي  
هايي   هاي چند سويه و عميق و نيز در جهت انجام رشته اصالح               درگيري

هاي قدرت، و    راستين و صريح در قانون اساسي، و تقسيم عادالنه همه اهرم          
ترين سطح بتواند    ديده در گسترده   تالش براي ترميم يكپارچگي ملي آسيب     

ها زيان ديده است، اما      بيانجامد. قدرت حاكم با وجود اين كه از اين درگيري         
گشا نيستند   ثمر است كه نه تنها گره      كارهاي ظاهري و بي    هنوز به دنبال راه   

بلكه مايه بدتر شدن شرايط موجودند.   ما يقين داريم كه همايش شما با                  
بيني، شرايط منطقه و به ويژه بحرين را مورد بررسي قرار خواهد داد               باريك

ترين راهبرد براي پيكار عادالنه مردم دو كشور دست خواهد              و به مناسب  
 يافت.

 برانگيز كنگره شما. هاي ستايش با درودهاي عميقانه و آروزي كاميابي
 عبداالمين سلمان

 “تريبيون دمكراتيك پيشرو بحرين”دبير اول 
 

الحزب عراق [ -حزب كمونيست كردستان پيام شادباش
، به مناسبت برگزاري العراق] -الشيوعي الكوردستاني

 ششمين كنگره حزب توده ايران
 
 رفقاي گرامي، 

تان    پيشاپيش، موفقيت شما را در برگزاري ششمين كنگره حزب                
تان در شرايطي بسيار بغرنج وحساس به           ششمين كنگره حزب  . آرزومنديم

كند. همزمان    ها واستراتژي مبارزاتي حزب اقدام مي       تدوين وطراحي تاكتيك  
سابقه در منطقه و ايران در        هايي عميق، نيرومند، وبي     با برپايي كنگره، تحول   

ها،   رويه قيمت   گيري است. بيكاري، تورم فزاينده، افزايش بي          حال شكل 
هاي سياسي، رشد افسارگسيخته      سيرصعودي ميزان فقر، محدوديت آزادي     

فساد اداري و اقتصادي وسياسي در تارپود نهادهاي حكومتي، همه وهمه،             
پديدآورنده جنبش هاي پرتوان مردمي و ضد ديكتاتوري در  منطقه بوده               

ميالدي ) در     2012 – 2011هاي اخير (    است وخواهد بود. آنچه در سال      
منطقه  اتفاق افتاده و يا در حال اتفاق افتادن است، از سويي نشانگر                     
خواست ديرين مردمان منطقه براي آزادي، دمكراسي واقعي، عدالت                

ست، و از     اجتماعي، و پيشرفت همه جانبه سياسي، اقتصادي و اجتماعي           
هاي حاكم در     باوري آنان به توانايي رژيم       اعتمادي و بي    سوي ديگر از بي   

كند.   هاي ياد شده حكايت مي       فراهم ساختن شرايط  دستيابي  به خواست        
كارگري   -هاي كمونيستي   خواهان و به ويژه حزب        ها، آزادي   اين تحول 

رو كرده است. بي گمان كشور شما         منطقه را با مسؤليتي خطير و جدي روبه       
ها خارج نبوده است و نخواهد بود. حزب شما همواره            نيز از دايره اين تحول    

نماينده و مدافع منافع كارگران و ديگر زحمتكشان ايران بوده است.                   
اي در روند      هاي تاريخي و درخشان شما نقش مهم و برجسته               مبارزه
زدايي، دمكراتيزاسيون، بهبود، رشد، و توسعه جامعه ايران داشته است و             ستم

 15ادامه  در صفحه 

پيام هاي احزاب كارگري و 
كمونيستي جهان به ششمين كنگره 

 حزب توده ايران


