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 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 !”والیت فقیه“برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم 

  ۱۳۹۵خرداد  ۱۰، ۱۰۰۰شماره 
 هشتم، سال  سی و دوم دورٔه 

 کار��ان ��ه ��ور� ���د �وید!

پرچم همیشه دراهتراز 
حزب تودۀ ایران و 
صدای رسای پیکار 

کارگران و زحمتکشان 
 میهن!

 ۱۷ادامه  در صفحه     ۸ادامه  در صفحه 

نـامـه “هزارمین شمارٔه دوره هشتم 
، ارگان مرکزی حزب تودٔه ایـران ”مردم

اینک پیش روی شماست. به رغم همه 
ــاطــره،  ــخ ــر م ــواری هــای پ دش
دستبردهای ارتجاع، و کشتار شمـاری 
از برجسته ترین کادرها، نویسندگـان و 

، توسط مزدوران ”نامه مردم“همکاران 
تاریک اندیشـی و ذوب شـدگـان در 

ارگان   حکومت استبدادی والیت فقیه،
مــرکــزی حــزب در ســی و دوســال 
گذشته، بدون کوچکترین وقفه ای، به 

 انتشار  خود  ادامه داده است.
پـس از   سـی و دو سـال پـیـش،

برگزاری هیجدهمین پلنـوم کـمـیـتـه 
تودٔه ایران، اولین شمـاره مرکزی حزب 

 ۱۷دورٔه هشـتـم، در  ،”نامه مـردم“
انتشار یافت و به عـنـوان  ۱۳۶۳خرداد 

پرچم حزب توده ایران، مجددًا وظیـفـه 
مهم و عاجل دفاع از منافع کارگران و 
زحمت کشان ایران و هم چنین یـاری 
رساندن به بازسازی و انسجام صـفـوف 
حزب را بر عهده گرفت. در نخسـتـیـن 

 ویژه نامٔه هزارمین شمارٔه دور هشتم 
 ”نامٔه مردم“

 
نگاھی به ھفتاد و پنج سال تالش خستگی ناپذیر نشریات  *

 ۴توده ای برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی           در ص  
  ۶در ص     ۵۷پس از انقالب بھمن  »نامٔه مردم«سرگذشت  *
 ۱۰در ص  ھمگام با جنبش زنان                         »نامۀ مردم« *
 ۱۳:           در ص  »مردم نامهٔ «گشت و گذاری در ھزار شماره  *

 در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان،                        *
 در کنار نبرد جوانان و دانشجویان *
 در دفاع از حقوق خلق ھای زیر ستم *
در گسترش ھمبستگی با مبارزات مردم ایران، افشاء جنایت  *

 رژیم والیت فقیه، و برای آزادی زندانیان سیاسی

های امنیتِی رژیم و  یافتٔه ارگان جانبه و سازمان هجوِم همه
تـا کـنـون، بـا  ۱۳۶۱شان به حزب تودٔه ایران از  وابستگان
اعتبار کردن و سپس انهداِم ایدئولوژیک، سیاسـی،  هدِف بی

تـریـن  مـهـم -که هنوز هم ادامـه دارد -و تشکیالتِی حزب
چالِش فراروِی حزب در تاریخ موجودیتـش بـوده اسـت. در 

شده از سوی رژیـم  کارزده واقسام ترفندهای به مقابله با انواع
زمان در زمـیـنـٔه  هایش، و نیز تالِش هم فقیه و حاشیه والیت

ُارگاِن کمـیـتـٔه ”نامٔه مردم“رونِد بازسازِی حزب، ادامٔه انتشاِر 
 نقشی مهم و عمده داشته است. -مرکزی حزب تودٔه ایران

و ”نامٔه مـردم“سال از ادامٔه چاپ و نشِر  ۳۲سپری شدِن 
انتشاِر هزارمین شمارٔه آن را فرصتی مناسب دانسـتـیـم تـا 

های کلیدِی  روش و شیؤه کاِر  پیگیر آن را در ارتباط با تحول
هایـی مشـخـص  واحواِل ایران و پهنٔه جهان از جهت اوضاع

نـامـٔه “واکاوی کنیم.  توجه به این نکته ضروری اسـت کـه 
را در مقاِم ُارگاِن کمیتٔه مـرکـزی حـزب تـودٔه ایـران ”مردم

هـا و  باید موردبررسی قـرار داد و بـنـابـرایـن، دیـدگـاه می
انـد،  هـای مـخـتـلـفـش مـنـدرج ابرازنظرهایی که در مقالـه

شـده از سـوی حـزب  طوِرالزامی با سنـدهـای تصـویـب به
هـا  روی، برخالف شماری دیگر از نشریـه اند. ازاین هماهنگ

نامۀ «انتشاِر هزارمین شمارۀ 
و ادامۀ مبارزه با  »مردم

 دیکتاتوری

 در این شماره
انتخاِب جنتی و الریجانی بر 

 ھای ریاست کرسی
ھای  بافی بسِت تئوری و ُبن 

 طلباِن حکومتی سرانجاِم اصالح بی
 ۲۰در ص                                    

 کارل مارکس و 
 ۲۱کار سیاسی                   در ص  

 بیانیٔه حزب تودٔه ایران به:
ھمٔه آنانی که در کارزاِر ھمبستگی  

خیزِش “با گردھمایی اعتراضِی 
 شر کت دارند ”شبانه

 ۲۴در ص                                   
مصاحبه با رفیق پروفسور جان 

فاستر، عضو ھیئِت سیاسی حزب 
کمونیست بریتانیا و دبیِر شعبٔه 

 ۲۶المللی                      در ص  بین

 ۱۰۰۰شمارۀ    ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۲۶

Iran e.V.                   
Berliner Sparkasse 
100 500 00 
790020580 
IBAN: DE35 1005 0000  
BIC: BELADEBEXXX  

 حساب بانکی ما:  
              نام حساب

 بانک:         
 کد بانک:                     

 شماره حساب:              
 

 لطفًا در مکاتبات خود با آدرس های زیر از ذکر هرگونه نام اضافی خودداری کنید.
       Pos�ach 100644, 10566 Berlin, Germany .1آدرس های پستی: 

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 
 

          http://www.tudehpartyiran.org“ میل-ای”آدرس های اینترنت و   
E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 

Nameh Mardom  No. 1000 
Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارۀ فاکس و تلفن 
 پیام گیر ما

004930 
23629727 

30 May 2016 

ای بوده است. با نزدیک  وتاب ویژه های اخیر دچار تب فضاِی سیاسِی انگلستان در ماه
دربارٔه ادامٔه  -۲۰۱۶ژوئن  ۲۳/ ۹۵تیرماه  ۳روز  -پرسی [رفراندوم] شدن زماِن همه

های سیاسی در این  ، همٔه فعالیت”اتحادیٔه اروپا“عضویت یا خروِج این کشور از عضویت در 
پرسی  نوعی به کارزارهایی مختلف در ارتباط با این همه داری را به کشور عمدٔه جهاِن سرمایه

، ”اتحادیٔه اروپا“گذاراِن  دارِی جهان و سیاست تبدیل کرده است. سراِن کشورهای سرمایه
های غربی ازجمله  و رهبران دولت ”سازمان همکاری و توسعٔه اقتصادی“، ”بانک جهانی“

باراک اوباما، آنِگال مرکل، و فرانسوا اوالند، از ضرورِت باقی ماندِن انگلیس در اتحادیٔه اروپا 
اند.  اند و پیامدهای منفِی خروِج این کشور از این اتحادیه را تذکر داده کرده  آشکارا حمایت

کار، در ارتباط با این  هر دو حزب سیاسِی عمدٔه انگلستان:حزب کارگر و حزب محافظه
در  ”باقی ماندن“و یا  ”خروج“هایی پرقدرت در حمایت از  پرسی، تشکیِل فراکسیون همه

اند. کابینٔه دولت عمالً دو نیمه شده  هایشان شاهد بوده را در صفوف حزب ”اتحادیٔه اروپا“
رهبرِی دیوید کامرون باقی ماندن در اتحادیٔه اروپا را خواهانند، نیمٔه دیگر،  یی به است: نیمه

حزب “کنند.  مرکب از وزیرانی بانفوذ در کابینه، از سیاسِت خروج از اتحادیٔه اروپا دفاع می
، در همکاری با برخی نیروهای سیاسی و اتحادیه های کارگرِی چپ، ”کمونیست بریتانیا

خواه کشور در جهت پشتیبانی از خروِج انگلیس از عضویت  کارزاری همراه با نیروهای ترقی
 در اتحادیٔه اروپا را سازمان داده است.

پرسِی [رفراندوِم] تاریخی، و ضرورِت  باتوجه به اهمیِت نتیجٔه این همه
های عمدٔه موردبحث آن، هیئت تحریریٔه  توضیح و روشن شدِن برخی جنبه

، با رفیق پروفسور جان فاستر، عضو هیئِت سیاسی حزب ”نامٔه مردم“
یی کرد که  وگو المللی حزب برادر، گفت و دبیرِ شعبٔه بین کمونیست بریتانیا

 آید:   برگرداِن آن، برای اطالع خوانندگان نامٔه  مردم، در زیر می
 

شود؟  پرسی می چرا اآلن دربارٔه ماندن بریتانیا در اتحادیٔه اروپا همه سئوال:
 چه کسانی پشت این قضیه هستند؟

از همان زمانی که شورای اتحادیٔه اروپا تالش کرد که قانون اساسی مرکزگرا و نولیبرالی 
هایی در  پرسی ] بر اعضای اتحادیه تحمیل کند (که در همه۱۳۸۴[ ۲۰۰۵ای را در سال  تازه

پرسی دربارٔه ماندن در اتحادیٔه اروپا در  فرانسه و هلند شکست خورد) خواسِت برگزاری همه
صحنٔه سیاست بریتانیا مطرح بوده است. این موضوع بار دیگر و در زمانی مطرح شد که 

[ ۲۰۰۸همین سند (قانون اساسی) با شکلی تازه، در چارچوب پیمان لیسبون، در سال 
های صنفی  کنگرٔه اتحادیه“] به اعضای اتحادیه تحمیل شد. در هر دو مورد، رأی ۱۳۸۷
پرسی دربارٔه ماندن در اتحادیٔه اروپا در بریتانیا نیز انجام  بر این بود که همه (TUC) ”بریتانیا

شود، به این دلیِل اصولی که ساختارهای تازٔه اتحادیٔه اروپا از لحاظ قانونی، به عوِض اولویت 
داد، اختیار و قدرت مرکزی  وکارها اولویت می دادن به حقوق کارگران، به حقوق کسب

کرد، و حق  های نولیبرالی بدون کسری به اعضا تثبیت می اتحادیٔه اروپا را در تحمیل بودجه
که مرکز قدرت نهایی در  -ترین کشورهای عضو را در چارچوب شورای وزیران رأی بزرگ

 کرد. تقویت می -چارچوب اتحادیه است
]، اتحادیٔه اروپا ضمن مداخله در امور ۱۳۸۷[ ۲۰۰۸در جریان بحران مالی سال 

هایی شناخت که عملیات قماری نظام  های آنها را مسئول بدهی کشورهای جداگانه، دولت
ها خواست که هزینٔه خدمات عمومی و  بانکداری به وجود آورده بود. همچنین، از دولت

شّدت کاهش دهند (اقدامات  دولتی، سطح دستمزدها، و حقوق قراردادی کارگران را به

ریاضتی) تا بتوانند 
ها را  بدهی

بازپرداخت کنند. 
نتیجٔه این 

ها در  سیاست
بیشتر کشورهای 
عضو اتحادیه 
چیزی نبود جز 
بیکاری عظیم، 
عدم امنیت شغلی 
برای شاغالن، و 
مهاجرت در 

های  گیری حزب ظهور و قدرت  مقیاسی عظیم. پیامد این روند،
راستگرا و غالبًا نژادپرست در سراسر اتحادیٔه اروپا بود. در بریتانیا، 

پس از دو حزب سّنتی  (UKIP)حزب استقالل بریتانیا 
کار (توری) و کارگر، به سّومین حزب بزرگ تبدیل شد، که  محافظه

کار را به سوی خود کشید. در چنین  های حزب محافظه ویژه رأی به
کار، پیش از  وضعیتی بود که دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه
پرسی دربارٔه  برگزاری انتخابات سراسری اخیر کشور، برگزاری همه

ماندن در اتحادیٔه اروپا را در دستور کار خود قرار داد. قصد و هدف 
پرسی این بود که رهبری هوادار اتحادیٔه اروپای  او از این همه

های بزرگ و شهر لندن است،  خودش را، که مورد پشتیبانی شرکت
تحکیم کند، و در ضمن، نمایندگان رده دّوم پارلمان از حزب 

های خود هستند،  کار را که نگران از دست دادن کرسی محافظه
 خاطرجمع کند و راضی نگه دارد.

 
های  پرسی تا چه حّد زیر تأثیر دیدگاه این همه سئوال:

 نژادپرستانه و ضدمهاجر است؟
ای از نیروهای خواهان ترِک اتحادیٔه اروپا در  طیف خیلی گسترده

های صنفی (شامل  پرسی فّعالند. گروه بزرگی از اتحادیه این همه
 ”ترک اتحادیه“رانی، صنایع غذایی) از موضع  آهن، کشتی راه

های  بندی کنند. حزب کمونیست و شماری از گروه حمایت می
گرای بانفوذ در درون و بیرون حزب کارگر نیز همین موضع را  چپ

اند، مخالفت  ها گرفته دارند. عامل بنیادی در موضعی که این گروه
های بزرگ، طرفدار  های طرفدار شرکت آنها با گرایش

های اتحادیٔه  های صنفی در برنامه سازی، و ضد اتحادیه خصوصی
 اروپاست.

نیز در تصمیم خود بر ترک اتحادیٔه  (UKIP) ”حزب استقالل“
های شغلی  اروپا، بر موضوع مهاجرت و تهدیدی که متوجه فرصت

 است تأکید دارد. ”بریتانیایی“کارگران 

مصاحبه:با رفیق پروفسور جان فاستر، عضو هیئِت سیاسی حزب 
 المللی  کمونیست بریتانیا و دبیِر شعبٔه بین

: گاِم »اتحادیٔه اروپا«آینده عضویِت انگلستان در 
 بعدی چه خواهد بود!

 ۲۵ ادامه  در صفحه 
 کمک های مالی رسیده

 دالر  ۱۰۰بمناسبت هزارمین شماره نامه مردم از تورنتو         



 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خردادماه  ۱۰دوشنبه    ۴ 

تیراژ بیش از صد و بیست هزار نسخه انتشار یافت که این میزان تیراژ نه تنـهـا 
و با توجه به میزان سواد و افراد روزنامه خوان در جامعه،  بلکـه  برای آن دوران،

 حتی برای دوران کنونی حیرت آور است.
در طول حیاتش نقش اساسی در افشای فاشیسم و نیروهای وابسته  ”رهبر“

الـدیـن  کرد. افشای چهره های فاسدی همچون سـیـد ضـیـاء به استعمار ایفاء
مهره سرشناس سیاست های انگلیس در ایران و کسانی همـچـون  طباطبایی،

تقی زاده که در تالش حفظ و تحکیم سیطره استعـمـارگـران در مـیـهـن مـا 
در کنار سازماندهی افکار عمومی و حمایت از منافع رنجبران و کارگـران  بودند،

گاهی درباره حقوق زنان، جوانان و دانشجویان  کشور و همچنین فشاندن بذر آ
و همچنین برای نخستین بار در تاریخ مطبوعات میهن ما دفاع از حقوق خلق 

بـه عـنـوان ارگـان  ”رهبـر“های تحت ستم از جمله کارنامه پرافتخار روزنامه 
، همچنین نخستین روزنامه کشور بود که پرده از ”رهبر“مرکزی حزب ما بود.  

روی سیاست های استعماری آمریکا در ایران برداشت و به افشاگری در ایـن 
 زمینه پرداخت. 

به دلیل فعالیت افشاگرانه و تالش خلل ناپذیرش در دفاع از حـقـوق  ”رهبر“
 ۱۸در تاریـخ  ”رهبر“بار به محاق توقیف کشانده شد. نخستین توقیف  ۷مردم 

بود که مدت درازی به طول نیانجامید. دومین توقیف در  ۱۳۲۲اردیبهشت ماه 
روز ادامه یافت و سومین و چهـارمـیـن تـوقـیـف  ۶۵به مدت  ۱۳۲۲مرداد  ۱۴

رخ  ۱۳۲۳آبان مـاه  ۱۵و سپس در  ۱۳۲۲آذر ماه  ۱۰در تاریخ های  ”رهبر“
، کـه ارگـان  ”رزم“توقیف گردید نشریه  ”رهبر“داد. در تمام چهار دوره ای که 

 مرکزی سازمان جوانان توده ایران بود وظیفه ارگان حزب را بر دوش کشید. 
و در آسـتـانـه یـورش  ،۱۳۲۵آذرماه  ۱۶در تاریخ   ”رهبر“هفتمین توقیف 

 ۸۹۰ارتجاع به جنبش ملی آذربایجان رخ داد  و بدین سان پـس از انـتـشـار 
به عنوان ارگان مرکزی خاتمه یـافـت. در  ”رهبر“شماره و چهارسال تالش کار 

ایـران کـار  این یورش گسترده ارتجاع به نشریات مترقی و خصوصْا حزب تـودهٔ 
 نیز به پایان رسید.  ”بشر“و   ”رزم“دیگر نشریات حزبی همچون 

 
 و خانواده آن   ”مردم“تولد 

، در آستانه دومین سالگرد شهادت دکتر تقی ارانـی، ۱۳۲۰بهمن ماه  ۱۲در 
نشریه ای در تهران به صاحب امتیازی مبارز قدیمی صفر نوعـی و مـدیـریـت 

ــی  ــراق ــاس ن ــب ع
منـتـشـر شـد کـه 
خیـلـی زود جـای 
ــــژه ای در  وی
ــات آن ــوع ــب ــط  م

دوران بــه خـــود 
ــاص داد.  ــص ــت اخ
ـــی  ـــل ـــاج اص آم

ـــردم“ ـــای  ،”م افش
ـــم و  ـــس ـــی ـــاش ف
وابستگان داخـلـی 
آن در ایران بود و از 
همین رو خیلی زود 

ــه  ــد “ب ــردم ض م
مشـهـور  ”فاشیست

 ”مـردم“شد. نشریه 
ستـون مشـهـوری 
داشت بـا عـنـوان 

ــا را “ ــک ه ــاس م
که در آن  ”بردارید

 ۵ادامه  در صفحه  

نگاھی به ھفتاد و پنج سال تالش خستگی ناپذیر نشریات توده ای برای 
 روشنگری،  تحقق آزادی و عدالت اجتماعی

شـش مـاه  ،۱۳۲۰اسفندماه  ۴نخستین نشریه رسمی حزب تودٔه ایران در تاریخ 
در پـی امـتـنـاع  ”سیـاسـت“روزنامٔه  پس از سقوط حکومت رضا شاه منتشر شد. 

  روزنـامـهٔ “حکومت از انتشار نشریه ای به عنوان  ارگان مرکـزی حـزب  بـا نـام: 
 منتشر شد.  ”ایران ارگان حزب تودٔه  یومیه،

شماره ای که انتشار یافت توانست نقش موثری در بسـیـج  ۱۵۹طی  ”سیاست“
افکار عمومی مردم ما بر ضد فاشیسم و رشد آن در ایران ایفاء نماید. افشای هئیت 
حاکمه فاسد و وابسته و بردن اندیشه های مترقی و دورانساز در مـیـان مـردم از 

در دوران کوتاه فعالیـتـش انـجـام داد.  ”سیاست“جمله خدمات ارزنده ای بود که 
پایداری در دفاع از حقوق زحمتکشان و محرومان سرانـجـام خشـم رژیـم فـاسـد 

 توقیف گردید. ۱۳۲۱شهریورماه  ۱۲سرانجام در  ”سیاست“ پهلوی را برانگیخت و 
را بـه عـنـوان   ”نامٔه رهبر“طولی نکشید تا حزب نشریه  ”سیاست“درپی توقیف  

ارگان مرکزی حزب منتشر کرد.در پی برگزاری نخستین کنفرانس ایالتی حـزب در  
، ۱۳۲۱بهمن  ۱۰در  ”نامٔه رهبر“، نخستین شماره ۱۳۲۱مهره ماه  ۱۷تهران، در 

به صاحب امتیازی و مدیریت  ایرج اسکندری آغاز به کار کرد و اعضـای اصـلـی 
پروین گنابادی، ایرج اسکـنـدری، احـمـد  هئیت تحریریه آن شامل احسان طبری،

 قاسمی و انور خامه ای بود.
در طول فعالیتش به عنوان ارگان مرکزی حزب نقش ویـژه ای در   ”نامٔه رهبر“

 کرد.  بسیج طبقه کارگر ایران و زحمتکشان و همچنین مبارزه بر ضد فاشیسم  ایفاء
ایـران در  به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس حزب تـودهٔ  ”نامٔه رهبر“ویژه نامه 

 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۲۵ 

 ...مصاحبه با رفیق پروفسور جان فاسترادامه 

کار بیشتر از آنچه دیوید کامرون انتظار داشت دچار تفرقه شده  حزب محافظه
است. شماری از وزیران هیئت دولت و نمایندگان پارلمان خواهان ترک اتحادیٔه 

، و ”حزب استقالل“اروپا هستند، که خود نشانگر دو چیز است: یکی ترس از 
کار، که بر دو نوع است. در قشرهای  دیگری، نفع ماّدی هواداران حزب محافظه

گذاری  های سرمایه اند که در زمینٔه مدیریت ثروت و صندوق باالیی، افرادی
هایی بر قدرت مالی آنها  فعالیت دارند و از این نگرانند که اتحادیٔه اروپا محدودیت

تواند تهدیدی برای کسب سودهای سرشار از معامالت  تحمیل کند، که می
وکارهای کوچک  های) مالی باشد. در قشرهای پایینی این حزب، کسب (تراُکِنش

بینند که مقررات  ای می های چندملیتی هستند که خود را زیر فشار شرکت
 اتحادیٔه اروپا به سود آنهاست.

های باالیی سرمایٔه  در سوی دیگر، که کامرون هم در همان طرف است، رده
های عمده و بزرگ کشور و  های بریتانیا، شرکت ترین بانک مالی بریتانیایی، بزرگ

ویژه نیروهای مسّلط در شهر لندن  که نمایندٔه آنهاست، و به ”بانک انگلستان“
های بزرگ آمریکایی جزو  خواهند در اتحادیٔه اروپا بمانند. بانک قرار دارند که می

] از لندن به عنوان پایگاهی ۱۳۷۰[ ۱۹۹۰این دستٔه آخر هستند، که از دهٔه 
اند و  سّوم امور مالی سراسر اتحادیٔه اروپا استفاده کرده-برای کنترل کردن دو

کنند. بودن شهر لندن در اتحادیٔه اروپا امری حیاتی برای تسّلط جهانی دالر  می
گیرد. عالوه بر  جا نشأت می های اوباما هم از همین ها و دخالت است. وساطت

اینها، حضور بریتانیا در اتحادیٔه اروپا برای یکپارچگی و همگرایی اتحادیٔه اروپا با 
 مشی ژئوپلیتیکی آمریکا نیز امری حیاتی است. و پیروی از خط ”ناتو“

 
 آیا بریتانیا خود یکی از هواداران اّولیٔه اتحادیٔه اروپا نبود؟ سئوال:

] به کشورهای بازار مشترک (الگوی قبلی ۱۳۵۲[ ۱۹۷۳خیر. بریتانیا تا سال 
 ۱۹۵۱های  ها پس از تشکیل آن در فاصلٔه سال اتحادیٔه اروپا) نپیوست، که سال

های آن تأخیر این بود که طبقٔه  ] بود. یکی از عّلت۱۳۳۶تا  ۱۳۳۰[ ۱۹۵۷تا 
های مستقلی را در حفاظت از  خواست که سیاست حاکم بریتانیا در آن زمان می

امپراتوری بریتانیا و منافع آن دنبال کند. عّلت دیگر، مخالفت ژنرال دوگل از 
دانست. و باز یک  درون خود اتحادیٔه اروپا بود که بریتانیا را اسب تروای آمریکا می

عّلت دیگر این بود که حزب کارگر در آن مرحله پیگیرانه با اتحادیٔه اروپا مخالفت 
دانست.  های بزرگ می کرد، چون آن را ابزاری برای مداخلٔه شرکت می

های  ] دیدیم، هم کنگرٔه اتحادیه۱۳۵۴[ ۱۹۷۵پرسی  طور که در همه همان
 حمایت کردند. ”ترک“و هم حزب کارگر رسمًا از موضع  (TUC)صنفی 

با وجود این، بریتانیا در شکل دادن سرشِت اتحادیٔه اروپا به صورتی که اکنون 
( ”قانون اروپای واحد“وجود دارد نقشی حّساس و حیاتی داشته است. 

کار مارگارت تاچر و هلموت ُکهل به  های محافظه ) را وزیران دولت۱۹۸۶/۱۳۶۵
زدایی خدمات  زمان با مقررات طور مشترک تدوین و تنظیم کردند. این پیمان هم

های آمریکایی خواستار  مالی در لندن و نیز در نیویورک به سرانجام رسید. بانک
ی در بخش خدمات مالی اروپا بودند، که به معنای لزوم حذف همٔه ”بازار واحد“

خواست تا  مقررات داخلی و مّلی کشورهای جداگانه بود. آلمان هم همان را می
 ”قانون اروپای واحد“صنعت تولیدی آن بتواند بر سراسر اروپا تسّلط داشته باشد. 

دهندٔه سرشت نولیبرالی،  کننده و شکل از همان زمان تا کنون تعیین
 نظارت اتحادیٔه اروپا بوده است. و بی ”آزاد“ساز، و حامی بازار  خصوصی

 
های صنفی بریتانیا  چرا حزب کارگر و بسیاری از اتحادیه سئوال:

در اتحادیٔه اروپا ”ماندن“رو رسمًا موضع  پرسی پیِش  در همه
 اند؟ گرفته

های صنفی هنوز بر این  به سه دلیل. اّول اینکه بسیاری از فّعاالن اتحادیه
های ژاک ِدلور در زمان ریاستش در کمیسیون  ها و توافق باورند که مصالحه

های  تواند آنها را در برابر قوانین ضد کنگرٔه اتحادیه نحوی می اتحادیٔه اروپا، به
کار کشور حفاظت کند. عّلت دّوم، واکنش غریزی در برابر  دولت محافظه صنفی

است. و سّوم، فشارهای بسیار زیادی  ”ترک“مواضع ضدمهاجر بخشی از اردوی 
گرایانی که همچنان در درون جناح  است که دستگاه سیاسی کشور، از راه راست

گرای تازٔه حزب کارگر  پارلمانی حزب کارگر قدرت و تسّلط دارد، بر رهبری چپ
کند. جرمی کوربین در زمانی که در رقابت برای کسب  (جِرمی کوربین) وارد می

ای به اتحادیٔه اروپا نکرد،  اش اشاره کرد، در برنامه رهبری حزب کارگر فعالیت می
و بنابراین اکنون هیچ تعهدی به مخالفت با آن ندارد، اگرچه اتحادیٔه اروپا کار او 

اش در زمینٔه مالکیت  های سوسیالیستی را در تصویب و اجرای بسیاری از برنامه

همگانی و مداخلٔه دولت در اقتصاد، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار 
 دشوارخواهد کرد.

 
خواه مخالف  آیا ترک اتحادیٔه اروپا به نیروهای ترقی سئوال:

همکاری کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس در تجارت و “پیمان 
کند یا کار آنها را دشوار  کمک می (TTIP) ”گذاری سرمایه

 کند؟ می
کند. دولت  جدا شدن از اتحادیٔه اروپا کمک زیادی به این امر می

در درون  TTIPترین هواداران  کار دیوید کامرون یکی از سرسخت محافظه
کند. اگر بریتانیا  اتحادیٔه اروپاست و مستقیمًا منافع آمریکا را نمایندگی می

دیگر عضو اتحادیٔه اروپا نباشد، صدای مخالفان در فرانسه و آلمان نیز بلندتر و 
تر خواهد شد. و البته اگر بریتانیا عضو اتحادیٔه اروپا نباشد، آنگاه از پیمان  قوی

TTIP .نیز بیرون خواهد بود و الزامی در برابر آن نخواهد داشت 
های  نامه توافق“باید تأکید کنم که اتحادیٔه اروپا خودش تا کنون در تحمیل 

زیانبار بر کشورهای گوناگون در آفریقا و در سراسر منطقٔه  ”تجاری آزاد
فقط مستلزم  هایی نه کننده داشته است. چنین توافق مدیترانه نقشی تعیین

های کمرگی است که صنایع داخلی هر کشور را حفاظت و  پایین آوردن تعرفه
کند، بلکه مستلزم گشودن درهای بخش دولتی در عرصٔه  حمایت می

های  ونقل، نیرو، و آب، به روی رقابت و سرمایٔه شرکت مخابرات، حمل
 اتحادیٔه اروپاست.

حزب کمونیست بریتانیا مدافع و هوادار خروج کامل از اتحادیٔه اروپاست. 
ممکن است بنیادهای اقتصادی، سیاسی، و نظری این موضع حزب را برای 

 خوانندگان ما توضیح دهید؟
ای است که  از دید حزب کمونیست، عضویت بریتانیا در اتحادیٔه اروپا وسیله

طبقٔه حاکم بریتانیا از آن برای تحکیم قدرت ضددموکراتیک خود بر نهادهای 
زمان، رابطٔه انگلی (و البته بسیار  کند، و هم سیاسی بریتانیا استفاده می

 کند. سودآور) خود را با منافع سرمایٔه مالی آمریکا حفظ می
اتحادیٔه اروپا، به مثابه یک نهاد، در خدمت سرمایٔه مالی است. 

های دموکراتیک به دست آمده در سطح مّلی هر کشور را محدود و  پیشرفت
داری انحصاری و  کند، و مطابق با نیازهای سرمایه در مرحلٔه سرمایه مهار می

تر، اتحادیٔه اروپا سلطه و نفوذ  کند. به طور مشخص اش عمل می امپریالیستی
های امپریالیستی عمدٔه درون اتحادیه، یعنی آلمان و فرانسه و بریتانیا  قدرت

(و در کنار آن آمریکا) را بر کشورهای دیگر و بر نهادهای دموکراتیک آنها 
کند. حزب کمونیست بریتانیا این توصیف لنین از شعار  نمایندگی می

از دیدگاه شرایط “را در نظر دارد:  ۱۹۱۵در سال  ”کشورهای متحد اروپا“
های  اقتصادی امپریالیسم، یعنی صدور سرمایه و تقسیم جهان توسط قدرت

، کشورهای متحد اروپا در زیر سیطرٔه ”متمدن“و  ”پیشرفته“استعمارگر 
داری یا غیرممکن است یا ارتجاعی... کشورهای متحد اروپا به مثابه  سرمایه

داران اروپایی شدنی است... ولی توافق بر سر چه  سازش و توافقی میان سرمایه
چیزی و به چه منظور؟ فقط به منظور سرکوب مشترک سوسیالیسم در اروپا، و 

 ”های استعماری... حفاظت مشترک از غنیمت
امروزه اتحادیٔه اروپا سّدی است در برابر استفادٔه زحتمکشان از نهادهای 

اند؛  شان در سطح هر کشور ایجاد کرده دموکراتیکی که خودشان با مبارزه
سّدی است در برابر توسعٔه بیشتر دموکراسی اقتصادی و تقویت توان و قدرت 
زحمتکشان در برابر سرمایه. به این ترتیب، اتحادیٔه اروپا مسئول مستقیم 

 بحران دموکراسی اجتماعی در سراسر اروپاست.
ای [ترِک  حزب کمونیست بریتانیا معتقد است که پیشُبرد چنین برنامه

آرایی و متحد کردن زحمتکشان از لحاظ طبقاتی در  اتحادیٔه اروپا] برای صف
هراسی ضروری است. حزب خواهان مقابله با  برابر تبعیض نژادی و بیگانه

ها و تأسیسات کلیدی، استفاده از  های بزرگ، مّلی کردن بانک کنترل شرکت
های دولتی به منظور توسعٔه مجدد تولید، و پایان دادن به بازارهای کار  کمک

برنامٔه اصالح “پذیر از نوعی است که اتحادیٔه اروپا و  و انعطاف ”هر از گاهی“
 آن خواستار آن است. ”مّلی

گیری حزب کمونیست بریتانیا بر این اعتقاد است که دفاع  شالودٔه موضع
خواهانه و انترناسیونالیستی جنبش طبقٔه کارگر  های ترقی مجدد از سّنت

بریتانیا، و تأکید بر اینکه مبارزٔه طبقٔه کارگر در راه دموکراسی، مبارزه در راه 
صلح و سوسیالیسم نیز است، امری ضروری و بسیار مهم است. در شرایطی 

کند، به  گرایانه استفاده می که راست افراطی بیش از پیش از شعارهای مّلی
قول گئورکی دیمیتروف ضرورت داد 

 ۲۳ ادامه  در صفحه های  که چپ خودش را با این سّنت



 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۲۴ 

 بیانیٔه حزب تودٔه ایران به:
همٔه آنانی که در کارزاِر  

همبستگی با گردهمایی اعتراضِی 
 شر کت دارند ”خیزِش شبانه“

ناپذیرِی حقوق  آمیز، خلل ای صلح خاطر آینده حزب تودٔه ایران، به
اش را  دمکراتیک و انسانی، و برقرارِی عدالِت اجتماعی، همبستگی

 دارد! با مبارزٔه شما اعالم می
ماِه  اردیبهشت ۲۸، ۹۹۹یاد دارند، در شمارٔه  به “ نامٔه مردم”که خوانندگان  چنان

گـاهـی یـافـتـن” یی با عنوان:  این نشریه،در مقاله ، “ خیزِش شبانه، زمانی برای آ
خـیـزِش ” شرح داده شده بود که، از همان آغاِز گردهمایِی اعتراضـی جـنـبـِش 

پاریس، هواداران حزب تودٔه ایران “  میدان جمهورِی ” داری)  در  زنده (شب “ شبانه
هایی ابتکاری دست  دهِی اقدام سازمان منظوِر ابراز همبستگی با این حرکت، به به

مـاه/  اردیبهشت  ۲۶،  “ خیزش شبانه” در کارزاِر جهانی همبستگی با جنبِش  زدند.
مه، در میدان جمهورِی در پاریس، هواداران حزب تودٔه ایران هزاران نسـخـه  ۱۵

مان در همبستگی با زحمتکشاِن فرانسه را در خـالل ایـن کـارزار،  حزب از بیانیهٔ 
کنندگان پخش کردند. بسیاری از جوانان فرانسوی که  در این کـارزار  بین شرکت

مان با کارگران فـرانسـه، خـواسـِت آنـان، و  حضور داشتند، از همبستگِی حزب
قدردانی کردند. برگردان فارسی ایـن بـیـانـیـه بـرای اطـالع   ،“ خیزِش شبانه” 

 آید: در زیر می “نامٔه مردم”خوانندگان 
 

 رفقا و دوستان گرامی،
تنها توجه مـردم فـرانسـه، بـلـکـه  ما به مبارزٔه متهورانه و قهرمانانٔه شما که نه

خود جلـب کـرده اسـت، ادای احـتـرام  های سراسر اروپا و فراتر از آن را به توده
گراِن اجتماعی، زحمتکشاِن یـدی و فـکـری، زنـان و  کنیم. جوانان، ُکنش می

کنند  وجود آوردِن تغییر در ایران مبارزه می مردان، یعنی همٔه آنانی که در جهت به
داده  در مسیِر مبارزات شما را بـا عـالقـه  های روی ها و تحول نیز، حرکت، حادثه

 کنند.  دنبال می
هـای  پیکاِر شما، بدیِل پیکارهای کنونی است، در یونان: در بـرابـِر تـحـمـیـل

بـانـِک ” و  “ الـمـلـلـی پـول صندوِق بین” ، “اتحادیٔه اروپا”گانٔه  گروِه سه] ”ترویکا“
، در [”ایـنـدیـگـنـادوس““ [ هـا خشم آمده به” ، در اسپانیا: جنبِش [“ مرکزی اروپا

، در لندن و فرانکفورت: در مخالفت [”اوکوپای“] ”ِاشغال“های  نیویورک: جنبش
داری  های مـداوم سـرمـایـه ها و بانکدارها، و در ارتباط با بحران با حاکمیِت بانک

 ].۲۰۰۸[پس از سال 
گرانی از سراسر اروپـا در  ماه]، ُکنش اردیبهشت ۲۶ماه مه [ ۱۵امروز، یکشنبه 

تـر  آیند تا ُبعدهای جهانِی پیکارتان را نمایان پاریس گردهم می“  میدان جمهورِی ” 
تـان  المللِی همبستگی با جنبِش اعتراضی کنند. حزب تودٔه ایران از این کارزاِر بین

هـای  کند. گردهـمـایـی ، پشتیبانی می فرستد که پیامی آشکار به حاکمان اروپا می
شـده  کار گرفته های نولیبرالی به اعتراضِی باشکوه شما در محکوم کردِن سیاست

اثـر کـردن و از بـیـن بـردِن  منظـوِر بـی [از سوی دولت و حاکمان فرانسه] به
های سندیکایی و خصوصی کردِن خدمات درمانی و آموزشی و همچنیـن  فعالیت

هـای اقـتـصـادی، واکـنـِش  آمیزتان بر ضِد ِاعـمـاِل ریـاضـت واکنش اعتراض
 آمیِز ما و مبارزه و پیکاِر  ما نیز است. اعتراض

داری جهانـی  گذاراِن نهادهای کلیدی سرمایه آشکار و روشن است که سیاست
داری را بـر  های سیستماتیِک (ذاتِی) سرمایه اند تا باِر بحران همواره تالش کرده

هـای بـحـران را بـه آنـان  دوش کارگران و تهیدستان بیندازند و پرداخِت هزینه
مـتـحـده  های نولیبرالی بر همـٔه شـئـوِن اروپـا و ایـاالت تحمیل کنند. سیاست

داری، رو سوِی هرچه بیشـتـر نـهـادیـنـه   مسلطند. نابرابری در کشورهای سرمایه
هـا،  ها برای در هم شکستِن مقاومت مردم در برابر این نابرابری شدن دارد. دولت

هدِف انـتـقـال بـاِر  گری به گیرند. از جنگ و نظامی یی بهره می و حربه  ازهر شیوه
کنـنـد، و  شان به ُگردٔه دیگر کشورها همواره استفاده می های مشکالت و بحران

آمـیـزتـریـن دوران  حـاضـر مـخـاطـره این خطری عظیم است. خاورمیانه درحال

کند. جنگ، اشغال و تروریسِم داعش، چهره منطقـه را  تاریخش را سپری می
خاک و خون کشـیـده اسـت. خـاورمـیـانـه در مـرکـِز  تاریک کرده و آن را به

ای دقیق از سوی کشورهای امـپـریـالـیـسـتـی  شده ریزی های برنامه کوشش
و  -شان بـر آن متحده قرار گرفته است تا با  تحکیِم سیطره رهبرِی ایاالت به

به غارِت آزادانٔه مواد خام  -رقیب بر جریان نفت حال تضمیِن نظارِت بی درعین
طورِگسترده دست زنـنـد.  اولیه، استثمار، و دراختیار گرفتن بازارهای منطقه به

مـتـحـده و  راستی خاورمیانه، زیر حمـایـِت ایـاالت نیروهای ارتجاعی و دست
کشورهای اتحادیٔه اروپا، در این تالشند تا اطمینان حاصل کنـنـد کـه هـیـچ 

متحده را دچار اختالل نکـنـد.  ایاالت “ طرح خاورمیانه جدید“ای  چالش جدی
ها، این قابـلـیـت را  ها، برپایِی جنگ و درگیری ها، با مهندسِی بحران این نیرو

اند تا روند وقایِع موردنظرشان را به منطقه دیکته کنند. سوریه، عـراق و  داشته
اند. لیبی تبدیل بـه کشـوری شـده  یمن در آتش جنگ و ترور درحال سوختن

چنگ گرفتن قـدرت مـرکـزی بـا  های مختلف برای به است که در آن، قبیله
 کند. جنگند و بر سراسر قلمرو آن تروِر اسالمی حکمرانی می یکدیگر می

مـاه  (دی ۲۰۱۶شان با ایران در ژانویـه  متحده و اروپا از زمان توافق ایاالت
اند ثابت کنند رژیم مذهـبـی ایـران  ، تالش کرده”برجام“) برای اجرای ۱۳۹۴

تنـهـا هـر گـاه  توان با آن به تعامل پرداخت. این رژیم نه شریکی است که می
شده را نقـض کـرده اسـت،  المللِی پذیرفته اراده کرده است تمامی قوانین بین

بشری،  گران حقوق های مختلِف صنفی، کنش بلکه فعاالن سندیکایِی عرصه
افکند و از  آنکه جرمی از آنان سر زده باشد به زندان می نگاران را بی و روزنامه

شـود و جـوانـان را از حـقـوق  ضِد زنان تبعیض قـائـل مـی روی برنامه، به
هـا و  دارد.  این رژیم با از میان برداشتن تمامی اصـل شان محروم می طبیعی

ابزارهای نظارِت دمکراتیک بر حکومت و مدیریت کشور، اقتـصـاِد کشـور را 
افـزایـِش   های اقتصادی نولیبرالی بـه َبَرد. اجراِی سیاست نابودی می سوی  به

نجومی تورم، سیِر صـعـودی بـیـکـاری، تـهـاجـم بـه حـقـوِق کـارگـران و 
وسـطـایـی،  اند. سلطٔه استبداد قـرون سازی اقتصاد کشور انجامیده خصوصی

ُبردِی [استراتژیِک] بالقؤه انسانی و طبیعی کشور را قـربـانـی  های راه امکان
، ۲۰۱۳حال، از ژانـویـه  حکمروایی مخرب و وحشیانٔه خود کرده است. بااین

منظور یاری گرفتن از رژیم تئوکراتیک(مذهـبـی) در پـیـاده  متحده، به ایاالت
، دست دوستی و همکاری به سـوی آن ”طرح نقشه خاورمیانٔه جدید“کردِن 

های عمدٔه این سیاست کمک به تداوم ایـن  دراز کرده است که یکی از نتیجه
 دیکتاتوری خواهد بود.

 رفقا و دوستان گرامی،
هدِف در اختیار گرفتِن کنترل زندگی اقتصـادی و  مبارزات ما، از آنجا که به

های نولیـبـرالـی  دست خودمان و مخالفت و مبارزه با سیاست مان به اجتماعی
ژرفش و  مان با مبارزٔه شما، به است، با یکدیگر پیوند دارند. در بیان همبستگی

مان در راِه صلِح پایدار در جهان، و بـرقـرارِی دمـکـراسـی و  گسترِش مبارزه
 عدالت اجتماعی نیز باوِر عمیق داریم.  

 المللی پایدار باد همبستگِی بین
 حزب تودٔه ایران
آخرین خبر در ارتباط با مبارزٔه اعتراضی مردم و زحمـتـکـشـان 
فرانسه در مخالفت با اصالِح قانون کار این کشور از سوی دولت 

تـری  های اخیر این مبارزٔه اعتراضی ابعاد وسـیـع اینکه، در هفته
چـالـش  طورجدی دولت فرانسوا اوالنـد را بـه خود گرفته و به به

توان مشاهده کرد که جنبـش  روشنی می طلبیده است. اکنون  به
در پاریس و  -که از ماه مارس آغاز شده است  -“ خیزش شبانه” 

: گزارش نـامـٔه مـردم،  شهرهای بزرگ فرانسه (نیز نگاه کنید به
ای مـؤثـر بـا جـنـبـش  های ارتباطی ) درحال زدِن پل۹۹۹شماره 

کارگری فرانسه است. در روزهای اخیر بخش عـمـدٔه جـنـبـش 
، بـا اعـالم ”ِث.ِژ.ِت “رهبرِی سندیکـای  سندیکایی فرانسه، به

های گستردٔه ضـِد تصـمـیـِم  اعتصاِب عمومی، جنبش اعتراض
دولت به تحمیل تغییرهایی ارتجاعی در قانون کار این کشـور را 

های  کرد. در هفتٔه گذشته، کارگران پاالیشگاه  یی تازه وارد مرحله
ونقل، دست از  ای، و مراکز اصلی حمل های هسته نفت، نیروگاه

کار کشیدند که در نتیجه، حیات اقتصادی فرانسه دچار اختـالل 
های مشخصی از سراسیمه شدن دولـت پـس از  گردید. نشانه

گام دولت فرانسه از  به نشینِی گام این اعتصابات و احتماِل عقب
 خورند. چشم می اش به های سرسختانه گیری موضع

 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه   ۱۰دوشنبه     ۵ 

 نگاهی به هفتاد و پنج سال...

فاشیست ها و کسانی که بر ضد منافع مـلـی کشـور   ایادی حکومت رضا شاه،
 می گردیدند.  توطئه می کردند مرتبا افشاء

خیلی زود با مخالفت و کینه ارتجـاع رو  ”مردم“فعالیت گسترده و افشاگرانه 
بـه دسـتـور  ،۱۳۲۱آذرماه  ۱۱شماره در  ۲۲۷پس از انتشار  ”مردم“به رو شد و 

 ۲۷فرمانداری نظامی تهران تعطیل شد و کمی بعد با در گذشت صفر نوعی در 
 پایان یافت.   ”مردم“پربار انتشار   نخستین دورهٔ  ،۱۳۲۱آذرماه 

ماه تعطیل بود و در پـی  ۴به مدت  ”مردم“پس از درگذشت صفر نوعی کار 
به صاحب امتیازی و مدیریت دکتر رضـا  ،”مردم نامهٔ “این نخستین شماره اینبار 

دی مـاه  ۱۵از پی گرفت و تا  ۱۳۲۲فروردین ماه  ۲۹را  در  ”مردم“رادمنش کار 
ایران   ٔ که اینبار نامه مردم به عنوان ارگان هیئت اجرائیه موقت حزب توده ،۱۳۲۵

 منتشر گردید، ادامه داد. 
گسترده تر و وسیع گـردیـد. در ایـن روز  ۱۳۲۳تیرماه  ۹در  ”مردم“خانواده 

مـردم “و در مدت کوتاهی پس از آن  ”مردم برای روشنفکران“نخستین شماره 
مردم برای “و   ”مردم آدینه“، (به سر دبیری رفیق فقید احسان طبری)، ”ماهانه
 ایران منتشر گردید. ، به عنوان ارگان مرکزی سازمان جوانان تودهٔ ”جوانان

 ۱۵ایران و انتخاب رهبری جدید، از   حزب تودهٔ  پس از برگزاری دومین کنگرهٔ 
تا پایان دورٔه سوم به عنوان ارگان مـرکـزی  )،۳۳۶ (شمارهٔ  ۱۳۲۷اردیبهشت ماه 

ایران در یکی از طوفانی ترین و حساس ترین دوران تاریخ معاصر مـا  حزب تودهٔ 
کار دشوار مبارزه با امپریالیسم و توطئه های داخلی و خارجی و مقابله با عناصر 
مزدوری همچون خلیل ملکی را با موفقیـت و سـربـلـنـدی بـه پـیـش بـرد. 

بـار  ۵در طول دو سال انتشار خود به عنوان ارگان مرکزی حـزب  ”مردم نامهٔ “
مورد یورش ارتجاع قرار گرفت و توقیف گردید.  پنجمین و آخـریـن بـاری کـه 

(شمـاره  ۱۳۲۷بهمن ماه  ۱۴مردم در دوره سوم فعالیتش توقیف گردید در  نامهٔ 
که رژیم پهلوی به دستور اربابان انگلیسی و آمریکایی اش حـمـلـه  بود، ) ۴۸۹

گسترده ای را بر ضد همه نیروهای مترقی و جنبش آزادی خواهانه میهـن مـا 
 آغاز کرد. 

در شـرایـط  ،۱۳۲۸مهرمـاه  ۱۰در  ”مردم مردم / نامهٔ “حیات  چهارمین دورهٔ 
بـا خـطـر  ”مـردم“بسیار دشوار مخفی آغاز گردید.  با وجـود آنـکـه انـتـشـار 

نسـخـه  ۱۵۰۰۰دستگیری، شکنجه و مرگ همراه بود، معذالک با تیراژ وسیع 
 ۱۵در  ”مـردم“چهـارم  دورهٔ   در سراسر کشور منتشر می گردید. آخرین شمارهٔ 

منتشر شد و با تشدید حلقه محاصره نیروهای امنیـتـی مـردم و  ۱۳۳۴آذرماه 
 همکاران و نویسندگان آن به تبعید رفتند.

دوران تبعید دوران دشوار اختالف ها و شرایط منفی متاثر از شکست جنبش 
بـه  ۱۳۳۴آمریکا بود. از آذرمـاه -مردمی و روی کار آمدن دولت کودتایی شاه

مدت چهار سال مردم به عنوان ارگان مرکزی حزب ما دچار خامـوشـی شـد و 
بـهـمـن  ۱۷نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد. برای دوران کوتاهی در فاصله 

هر دو هـفـتـه یـکـبـار  ”صبح امید“نشریه توده ای  ،۱۳۳۹تیرماه  ۳۰تا  ۱۳۳۶
شماره انتشار جرقه های امید را در صـفـوف  ۵۵منتشر می شد و توانست طی 

پـس از  ”مـردم“رفقای توده ای و دیگر مبارزان راه آزادی روشن نـگـاه دارد. 
پنجم انتشارش را آغاز کرد و ایـن  دورهٔ  ۱۳۳۸سکوت چهار ساله اش در تاریخ 
نسخه ادامه داد و تـوانسـت در دوران  ۱۰۰کار را به مدت پنج سال و انتشار 

 نماید.   بسیار دشوار گسست ها در صفوف جنبش نقش مهمی را ایفاء
در این دوران با توجه به تحوالت مهم جهانی و بـا آشـکـار شـدن طـلـیـعـه 
گسترش مبارزه در درون کشور کمیته مرکزی حزب تصمیم به آغاز کـار رادیـو 

، بـه عـنـوان ”دنیـا“و همچنین انتشار دومین دوره انتشار مجله  ”پیک ایران“
پس از  ”دنیا“نشریه    ارگان تئوریک سیاسی کمیته مرکزی گرفت. دومین دورهٔ 

سال از انتشار آخرین شماره آن توسط رفیق شهید دکتر تقی ارانـی  ۲۶گذشت 
سال انتشار منظم به صورت هـر  ۱۴آغاز کرد و طی  ۱۳۳۹کار خود را  در سال 

سه ماه یکبار گنجینه پربهایی از اسناد، مدارک و مقاله های علمی و اطالعات 
درباره مبارزه خلق های جهان را در اختیار جنبش مردمی و آزادی خـواهـانـه 
مردم میهن ما قرار داد. در نامه ای از هیئت دبیران کمیته مرکزی بـه رفـقـای 

مجله دنیـا  “  ، از جمله قید شده است:۱۳۵۳دست اندرکار دنیا در فروردین ماه 
طرح و تحلیل مسائل حاد جامعه و  لنینیسم،-نقش مهمی در ترویج مارکسیسم

توضیح مشی حزب در عرصه های مختلف و دفاع از آن  جنبش انقالبی کشور،
کرده  و به همین سبب حیثیت و اعتبار بزرگی در نزد نیروهای انقـالبـی و  ایفاء

 ”مترقی کشور کسب نمود.
، به عنوان ارگـان مـرکـزی ۱۳۴۴در اول فروردین ماه  ”مردم“  ششمین دورهٔ 

با اوج گـیـری جـنـبـش  ،۱۳۵۳ایران آغاز به کار کرد و از آغاز سال   حزب تودهٔ 
روز یکبار منتشر می شد و توانست نقش مهمی در تحلیـل  ۱۵انقالبی میهن هر 

شرایط روز کشور و در راه اعتالی معنوی جنبش آزادی خواهانه و عدالت پویانـه 
همچنین همـزمـان بـود بـا  ”مردم“انتشار   نماید. آغاز ششمین دورهٔ  کشور ایفاء

مبارزه شدید در ون حزبی و در سطح جنبش جهانی با مائوئیسم و اثرات مخـرب 
از جـمـلـه  ”رنجبران“با گروه انحرافی  ”مردم“و تفرقه افکنانه آن. مبارزه نظری 

 انتشارش بود.   در ششمین دورهٔ  ”مردم“عرصه های مهم و پیروزمند فعالیت 
با تشدید مبارزه جنبش مردمی بر ضد حکومت وابسته و پلیسی شاه از دیـمـاه 

، با ابتکار رفیق شهید رحمان هاتفی (مهرگان) در ”نوید“، نشریه هفتگی ۱۳۵۴
نقش سترگـی در   شمارهٔ  ۷۳داخل کشور شروع به انتشار کرد و توانست با انتشار 

بردن شعارهای حزب ما به درون توده ها و مبارزه سرنوشت ساز آنان با رژیم شاه 
بـه “همزمان است با مختل شدن کار انتشار نشریـه   ”نوید“ایفاء کند.  آغاز کار 

که به همت رفیق قهرمان هوشنگ تیزابی، منشتر می شد. در پـی  ”سوی حزب
رفـقـای   زیر شکنجه های وحشیانه ساواک، دستگیری و شهادت رفیق تیزابی، 

آیا حاضرید این  ” در داخل کشور پیغام دادند: ”نوید“مرکز حزب به رفقای سازمان 
  ”درفش خونین را، که بر زمین نبرد افتاده، دوباره به اهتزاز در آورید؟

این افتخار بزرگی است. روح مشتعلـی کـه در “پاسخ رفقای نوید روشن بود: 
دیگربار در نخستین سنگر های انـقـالب   آرمیده است، ”نام بسوی حزب“ورای 

حاضر خواهد شد. بگذار پیکر غرق به خون رفیق تیزابی از زیر خـاک لـبـخـنـد 
 ”بزند...

رفـتـنـد و ایـن  ۵۷و این چنین بود که توده ای ها به استقبال انقالب بهمن 
چنین است که به رغم هفتاد و پنج سال سرکوب و خـفـقـان و کشـتـار شـمـار 

مترجمان و هنرمندان از صفوف حـزب مـا،  نویسندگان، بسیاری از اندیشمندان،
هفتم  ایران  و مطبوعات آن همچنان ادامه دارد. دورهٔ  پیکار روشنگرانه حزب تودهٔ 

و دیگر نشریات توده ای مصادف است با پیروزی انقالب بـهـمـن   ”مردم“انتشار 
 که ما در مقاله جداگانه ای به آن پرداخته ایم. 

، به سردبیری ۲  شمارٔه  ”مردم نامهٔ “کلیشه مطالب منتشر شده در 
  ۱۳۲۵ابان ماه   دکتر رادمنش،



 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۲۳ 

هـایـی  ها باید در خدمت تقویت چـنـیـن تـالش ها و استراتژی تاکتیک
 باشد.

های او امـروزه  گذرد، ولی اندیشه سال از تولد مارکس می ۲۰۰تقریبًا 
همچنان موضوعیت دارد. بررسی و پژوهشی که اخیرًا توسط مؤسسـٔه 

در روسیه انـجـام شـد نشـان داد کـه  ”مرکز لوادا“پژوهشی مستقل 
انـد کـه فـروریـزی  بیشتر از نیمی از شهروندان روسیه بر این عقیـده“

شد از آن جلوگیری کرد، و بخـش  اتحاد شوروی رخداد بدی بود که می
گویند که از بازگشت و بـازسـازی نـظـام  تری از مردم روسیه می بزرگ

کنند. از سوی دیگر، در  استقبال می ”ایاالت شوروی“سوسیالیستی و 
داری  داری، شامل کشورهـای سـرمـایـه بسیاری از کشورهای سرمایه

های مارکس و  ای به بازخوانی نوشته پیشرفته، اشتیاق و تمایل فزاینده
های بـرقـراری  ها و روش آموختن دربارٔه بحران اقتصادی جهانی و راه

طور که مارکس دریافـت و  شود. همان نظامی فارغ از بحران دیده می
زا و  داری به طور سرشتی نظامـی بـحـران به دنیا آموزش داد، سرمایه

زده است. تنها راه گذار از این نظام تقویت حزب طبقٔه کـارگـر و  بحران
ایجاد ائتالفی طبقاتی بر اساس اتحـاد کـارگـر و دهـقـان و دیـگـر 
زحمتکشان است. دستیابی به این هدف نیز فقط و فقط از راه تقویت و 

پـذیـر اسـت و  قدرت بخشیدن به مبارزات طبقاتی زحمتکشان امکان
 بس.

های انقـالبـی ایـن دو  مارکس و انگلس در مورد آنهایی که اندیشه
دانند ولی از کاربرد آنـهـا  پذیرند و انکارناپذیر می ظاهر می دانشمند را به

اند که با تظاهر بـه  هایی اینها همان“گویند:  زنند، چنین می سر باز می
کنند، بلکـه سـعـی  فقط خودشان کاری نمی ناپذیر، نه فعالیت خستگی

زنـنـد؛  کنند از انجام هر کاری جلوگیری کنند و فـقـط حـرف مـی می
و  ۱۸۴۸هـای  اند که ترسشان از هر گونه عملی در سـال هایی همان

، در هر مرحله، سّدی در برابر جنبش بود و سرانـجـام هـم بـه ۱۸۴۹
بیـنـنـد، و  اند که واکنشی را می هایی نابودی جنبش منجر شد؛ همان

یابند  بستی می کنند از اینکه خودشان را در بن آخر هم تعجب می دست
انـد کـه  هـایـی پذیر است، نه گریز؛ هـمـان که در آن نه مقاومت امکان

بورژوایی خود محدود و محصـور  خواهند تاریخ را در افق تنگ خرده می
کنند، و تاریخ ناگزیر از روی سر آنها به سوی ضـرورت روز بـه پـیـش 

 ۱۶“ رود. می
پرداز، بلـکـه فـّعـاالنـی  فقط دانشمندانی نظریه مارکس و انگلس نه

 توان از انها آموخت. های زیادی می سیاسی بودند که هنوز هم درس
ِگـیـت،  . انگلس، سخنرانی بر سر مزار مارکس، گورسـتـان هـای۱ 

 ۱۸۸۳مارس  ۱۷لندن، 
 جا. . همان۲ 
 جا. . همان۳ 
 ۱۹۱۳، مارس ”سه منبع و سه جزء مارکسیسم“. لنین، ۴ 
 جا. . همان۵ 
 ۱۹۰۷[انتخابات دومای سّوم]، ژوییه  ”علیه تحریم“. لنین، ۶ 
 ۱۸۶۰، نوامبر ”آقای ُوت“. مارکس، ۷ 
 ۱۸۵۰. مارکس و انگلس، خطاب به مرکزیت اتحادیه، مارس ۸ 
 ۱۸۵۲، ژوییه ”پیروزی پروس“. انگلس، ۹ 
 ۱۸۷۱ژانویه  ۲۱. مارکس، نامه به جولیان هارنی در بوستون، ۱۰ 
 ۱۸۷۷. مارکس، ۱۱ 
نامه بـه اوگـوسـت ِبـِبـل، ویـلـهـلـم  . مارکس و انگلس، بخش۱۲ 

دمـوکـراسـی آلـمـان)، -لیبکنشت، ویلهلم براک (از رهبران سوسیال
 ۱۸۷۹سپتامبر 

 جا . همان۱۳ 
نامه به اوگوست ِبِبل، ویلهلم لیبکنشت، ویلهلم براک، و  . بخش۱۴ 

 ۱۸۷۹سپتامبر  ۱۸ – ۱۷دیگران، 
 ۱۸۸۹یر،  . نامه به گرسون تری۱۵ 
. نامٔه انگلس و مارکس به اوگوست ِبِبل، ویلهلم لیبکـنـشـت، و ۱۶ 

 ۱۸۷۹دموکراسی آلمان؛ سپتامبر -ویلهلم براک، از رهبران سوسیال

 ...مصاحبه با رفیق پروفسور جان فاسترادامه  ادامه کارل مارکس  ...

ای که اتحادیٔه اروپا دارد از ما  مّلی مترقی بشناساند، و نشان بدهد که این دموکراسی
 در سطح هر کشور و توسط طبقٔه کارگر به دست آمده است.  گیرد، می

 
آیا رأی به ترک اتحادیٔه اروپا سبب تقویت زیاد نیروهای  سئوال: 

کار  گرای ارتجاعی خطرناک در درون و بیرون حزب محافظه  راست
 نخواهد شد؟

ای اصولی مطرح و تبلیغ کنند، آن  خیر. اگر نیروهای چپ موضع خود را بر پایه
به مثابه  -کار را طور که گفتید نخواهد شد. رأی به ترک اتحادیٔه اروپا، حزب محافظه

اساسًا دچار تفرقه خواهد کرد. رهبری کنونی پیرامون دیوید  -حزب طبقٔه حاکم
آمریکایی ادامه خواهد داد -کامرون به دفاع از منافع سران سرمایٔه مالی بریتانیایی

و در پی حفظ و بهبود روابط نزدیک و دوستانه با اتحادیٔه اروپا خواهد بود. مدافعان 
کار قرار  در موضع مخالف این بخش از حزب محافظه ”ترک اتحادیٔه اروپا“کارزار 

ای در پارلمان  گیرند. دولت دیوید کامرون در حال حاضر فقط اکثریت شکننده می
دارد. اگر حزب کارگر بخواهد برنامٔه رادیکالی را بر پایٔه مانیفست کنونی ِجِرمی 

شود، در  کوربین مطرح کند، که پس از موضوع ترک اتحادیٔه اروپا اکنون ممکن می
آن صورت همٔه کسانی را که خواستار نجات و حفظ خدمات دولتی همگانی، توسعٔه 

و  -درآمد به هزینٔه ثروتمندان کالن هستند  مجدد اقتصاد تولیدی، و توزیع عادالنهٔ 
تواند  می -دهند دهد که اینها اکثریت مردم را تشکیل می ها نشان می نظرسنجی

 پیرامون برنامٔه خود گرد آورد.
اّما از سوی دیگر، اگر قرار باشد که بریتانیا در اتحادیٔه اروپا بماند، آنگاه برای 
حزب کارگر جرمی کوربین بسیار دشوار خواهد بود که تغییرهای رادیکالی را که 

های تحمیلی اتحادیٔه اروپا که  حامیانش انتظار دارند بتواند پیش ببرد. به عّلت الزام
های بزرگ را دنبال کنند،  ها باید رهنمودهای نولیبرالی و متمایل به شرکت دولت
های سوسیال دموکرات در سراسر اتحادیٔه اروپا دچار تلفات انتخاباتی سنگینی  حزب
 اند. شده

ریزی اقتصادی  از نظر شما، سه عنصر اصلی و عمدٔه برنامه سئوال:
یک دولت مترقی در بریتانیا، در بیرون از اتحادیٔه اروپا، چه خواهد 

 بود؟
ها و تأسیسات عمده، که به دولت این قدرت را  نخست، مالکیت همگانی بانک

ها را به سوی اقتصاد تولیدی هدایت کند و منابع مالی  گذاری دهد که سرمایه می
 های قماری سوداگرانه را قطع کند. برای استفاده

های گوناگون  ریزی در بخش دّوم، توسعٔه دموکراسی اقتصادی، از لحاظ برنامه
وکارهای کوچک،  یی و مردم و کسب برای رشد صنعتی، با مشارکت جنبش اتحادیه

جمعی،  زنی برای تنظیم قراردادهای دسته یی و چانه و باز گرداندن حقوق اتحادیه
 ها. توجه دولتی به صنعت برای عملی کردن این برنامه های قابل همراه با کمک

بندی ِکینزی و اشتغال فراگیر و کامل به منظور تغییر  سّوم، بازگشت به بودجه
توازن نیرو در بازار کار به سود زحمتکشان، توزیع عادالنٔه درآمِد سرمایه، و در عین 
حال، مالیات بستن بر ثروت به منظور فراهم آوردن امکان مالی برای 

 گذاری در آموزش، در پژوهش و توسعه، و در خدمات ضروری دولتی. سرمایه
 نخواهد بود. ”مجاز“پذیر و  یک از اینها در چارچوب اتحادیٔه اروپا امکان هیچ

 
هایی  موضع اسکاتلندی ”ترک اتحادیٔه اروپا“سئوال: آیا پیروزی رأی 

 را که خواهان استقالل از بریتانیا هستند تقویت خواهد کرد؟
شّدت  شود به این سؤال پاسخ قطعی داد. رهبری حزب مّلی اسکاتلند به نمی

طرفدار اتحادیٔه اروپاست و گفته است که اگر بریتانیا اتحادیٔه اروپا را ترک کند، 
ای دربارٔه استقالل اسکاتلند خواهد شد. اّما آنها در  پرسی تازه خواستار برگزاری همه

ای که پیش خواهد آمد، توجیه اقتصادی  دانند که در وضعیت تازه عین حال می
استقالل از بریتانیا برای آنها بسیار دشوار خواهد بود. ُافِت قیمت نفت بدین 

[دو سال پیش]  ۲۰۱۴معناست که کسری بودجٔه اسکاتلند حّتٰی از آنچه در سال 
درصد تولید ناخالص مّلی خواهد ۱۰درصد به بیش از ۴بود نیز بیشتر خواهد شد و از 

شود گفت که  رسید. از این بدتر اینکه اگر بریتانیا از اتحادیٔه اروپا بیرون برود، می
اسکاتلند به احتمال نزدیک به یقین مجبور به پیوستن به کشورهایی که واحد پولی 

 ”فشردٔه مالی“را قبول کرده اند، خواهد شد، و نتیجٔه آن، همان برنامٔه  ”یورو“
های  اسکاتلند خواهد بود که مستلزم از میان بردن کسری بودجه و کاهش بودجه

گوناگون در همان مقیاسی است که یونان مجبور به آن شد. حزب مّلی اسکاتلند 
 داند. این موضوع را خوب می

 ۱۰۰۰شمارۀ 

انتشار مردم آغاز شد.  در سـرمـقـالـه اولـیـن   و بدین ترتیب بود که هفتمین دورهٔ 
که در جریان انقالب شکوهمند مردم ایران انتشار یافت، چنین “ نامه مردم“شماره 

مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران است. دوست و دشمن دقیقًا “تاکید شده بود: 
می دانند که مشی سیاسی این روزنامه چیست و لذا نیازی به معرفی مفصل برنامـه 

وظیفه دارد که ” مردم“و روش خود نداریم. حزب ما حزب طبقه کارگر ایران است و  
در راه دفاع از حقوق طبقه کارگر و همه توده های ستمکش جامعه، در راه بیـداری 
و سازماندهی و بسیج نیروی زحمتکشان علیه امپریالیسم و ارتجاع و ایجاد جامـعـه 
ای عادالنه برزمد. ما مبارزه برای حقوق زحمتکشان را تنها و تنها در چـهـارچـوب 
مبارزات ضد امپریالیستی و دمکراتیک می بینیم و لذا در شرایط نوین سمت اصلـی 
حرکت ما تالش برای ایجاد و تحکیم نیروهای ضد امپریالیستی و ضد ارتـجـاعـی 

، دوره ”مردم  نامهٔ “” ( است. ما میدانیم که در این راه دشواریهای فراوانی وجود دارد.
 ).۱۳۵۷اسفند  ۲۳هفتم، شماره اول: 

با بازگشت شـمـاری از رفـقـای 
رهبری حزب، از تبعید،  مسئولـیـت 

بـه  ”مردم  نامهٔ “انتشار و سردبیری  
رفیق شهید مـنـوچـهـر بـهـزادی 
محول شد و او این مسئولیت را تـا 
انتشار آخرین شماره  روزنامه ادامـه 

 داد.
کتاب شهیدان توده ای در رثـای 
زندگی پربار رفـیـق جـان بـاخـتـه 
منوچهر بهزادی از جمله نـوشـت: 

در هیئت تحریریه "نامه مـردم" او “
را "رفیق منوچهر" یـا بـه سـادگـی 
"منوچهر" صدا مـی زدنـد. جـمـع 
نویسندگان "نامٔه مردم" خانواده ای 

بود صمیمی، با انظباط و جدی. همان گونه که "منوچهر" بود. هـر روز صـبـح در 
اتاقی که می شد از ورای پنجره های آن دیوارهای کهنه و خاطره آمیـز دانشـکـده 

جایی که سی و سه سال پیش رفـیـق بـه هـنـگـام  -حقوق دانشگاه تهران را دید 
جلسه هیئت تحریریه تشکـیـل مـی  -تحصیل در آن به عضویت حزب پذیرفته شد

شد. آخرین اخبار ایران و جهان را می خواندند و به بحث می گذاشـتـنـد. هـرکـس 
"سهم" خود را می گرفت و کار شروع می شد. وقت تنگ بود. می بایسـت روزنـامـه 
ای منتشر کرد که شایسته نام ارگان مرکزی حزب توده ایران باشد. آئیـنـه ای کـه 
صادقانه سیمای حزب را بازتاباند...مقاالت دقیق، کوتـاه و پـر مـحـتـوای رفـیـق 
بهزادی، چه در مجله "آرمان" که خود مسئولش بود و چه در "نامه مردم" و مـجـلـه 
"دنیا" حاکی از نظر صائب، استدالل محکم و تجربیات بسیار غنی او در مـبـارزات 
اجتماعی و سیاسی بود. هنگامی که در نخستین روزهای انقالب، رفیق منـوچـهـر 
بهزادی همراه با دیگر هم رزمانش به کشور بازگشت، با خود دریـایـی از دانـش و 
تجربه را، که طی سالیان دراز قطره قطره جمع کرده بود، برای جوانان انقالبـی بـه 

 ”ارمغان آورد. رفیق بهزادی سهم ارزنده ای درانتشار "نامه مردم" به عهده داشت...
مبارزه پیگیر ارگان مرکزی حزب بر ضد ارتجاع و انحصارگرایی نیروهای مذهبـی  

و تاکید بر ضرورت تعمیق انقالب از مرحله سیاسی و ضرورت فرارویی آن بـه یـک 
انقالب اجتماعی برای تحقق حقوق زحمتشکان و همچنین مبارزه مداوم با توطئـه 
های رنگارنگ امپریالیسم برای ضربه زدن به انقالب خیلی زود خشـم ارتـجـاع را 

پس از انقالب بسیار کوتاه بود. آخـریـن  ”نامه مردم“برانگیخت.  عمر انتشار علنی 
با تیتر بـزرگ   )۵۲۸ (شمارهٔ  ۱۳۶۰خرداد  ۱۴در تاریخ  ”مردم نامهٔ “دوره هفتم   شمارهٔ 

مـنـتـشـر  ”نیروهای خلق اسـت پیروزی قطعی و نهایی انقالب در گرو اتحاد همهٔ “
و بعد از آن هم به جرم دفاع خستگی ناپذیر از منافع کارگران و مردم محروم،  گردید

 دیگر هرگز اجازه انتشار نگرفت.
با آشکار شدن خیانت سران رژیم و پشت کردن آنان بـه آرمـان هـای مـردمـی 

،  موجی از سرکوب های خونین علیه نیـروهـای آزادی خـواه و ۵۷انقالب بهمن 
یعنی درست چهار سال پـس از پـیـروزی   ۱۳۶۱مترقی آغاز گشت. در بهمن ماه 

انقالب خلقی و ضد سلطنتی مردم میهن ما متعاقب سرکوب نیروهای سـیـاسـی، 
حمله سراسری به حزب توده ایران نیز شروع شد. در جریان ایـن حـمـالت شـمـار 

زیـادی از رهـبـران، کـادرهـا، اعضـاء و 

  ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه     ۶ 

، دوران حکومت وابسـتـه و پـلـیـسـی ۵۷با پیروزی انقالب بهمن 
محمدرضا شاه به پایان رسید و فصل تازه ای در مبارزات حـزب مـا و 

 ”مردم“  جنبش آزادی خواهانه کشور گشوده شد. انتشار هفتمین دورهٔ 
 نیز با این دوران مقارن است.

 ۲۷، ۹۸۴شـمـارٔه  ”نامٔه مـردم“رفیق علی خاوری، در مصاحبه با 
، به مناسبت هفتاد و چهارمین سالگرد حزب از جـمـلـه ۱۳۹۴مهرماه 

با آخرین گروه زندانیان سیاسی از زندان قصـر آزاد شـدم.  ”می گوید:
چندین هفته دراطراف زندان تظاهرات سنگینی بود در شب اول بهمن 
در میدان جلوی زندان قصر انبوه بزرگی تظاهر کننده جمـع بـودنـد و 
شعار میدادند. آخرین بازماندگان زندانیان سیاسی با وسایل خـودشـان 
در پشت در بزرگ زندان جمع بودند و آماده خـروج از زنـدان. افسـر 

رفقا خـلـق در ”  نگهبان در سردر زندان با بلندگو رو به زندانیان گفت: 
انتظار شماست ...در همین روزها بود که پیام رفیق کیانوری که تا عید 

در محل مناسب نصب شود بدستم رسـیـد. تصـمـیـم   ”مردم“تابلوی 
شد. قراردادی موقت با زنـده  مرکزیت حزب بود و باید سریعا انجام می

طبقه ای در ضـلـع  ۴یاد م. هرمز و برادرش تنظیم کردم. و ساختمان 
آذر در اختیار حزب قرار گرفت. و  ۱۶غربی دانشگاه تهران، در خیابان 

  ”سال، موجودیت علنی حزب را اعالم کرد. ۲۵بعد از “  مردم” تابلو 

پس  »نامۀ مردم«سرگذشت 
 ۵۷از پیروزی انقالب بھمن 

 ۷ادامه  در صفحه  

پنجشنبه  هفتم، دورٔه   ،۹، شماره ”مردم“کلیشه روزنامٔه 
 ۱۳۵۸اردیبهشت ماه  ۱۳



 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۷ 

 ادامه سرگذشت نامه مردم ...

هواداران حزب روانه سیاه چال های رژیم شده و زیر شکنجـه هـای غـیـر 
 انسانی قرار گرفتند.

در چنین شرایطی بود که دور جدیدی از مبارزه برای آن دسته از توده ای 
ها که در جریان ضربات پی در پی دستگیر نشده بودند، آغـاز گشـت. کـار 
سازماندهی دوباره حزب، ایجاد و بازسازی ارگان های رهبری بـرای ادامـه 
مبارزه در شرایط سرکوب وحشیانه از اهم فعالیت های اعضاء باقی مـانـده 
رهبری و توده ای ها بود. آن دسته از اعضای محدود رهـبـری حـزب کـه 
جان سالم بدر برده بود با یاری و تالش کادرهای باقی مانده و سایر اعضـاء 
که از این حمالت مصون مانده بودند به فعـالـیـت مـخـفـی روی آورده و 
توانستند در مدت کوتاهی با فعالیت شبانه روزی خود آن هم در شرایط بـی 
نهایت دشوار، زیر حمله تبلیغاتی و جنگ روانی گسترده ای که علیه حـزب 
در جریان بود، صفوف حزب را انسجام داده و متناسب با شـرایـط مـوجـود 

 فعالیت و مبارزه حزب توده ایران را سازماندهی کنند.
پس از حمله و زیر ضرب قرار گرفتن حزب توسط رژیم تا مردادمـاه سـال 

وظیفه تبلیغ مواضع و مشی سیاسی حزب و افشاگری علیه ارتجاع و  ۱۳۶۳
(نشریه هواداران حزب توده ایران در  ”راه توده“دیدگاه های حزب را نشریه 

خارج از کشور) بر عهده داشت. این نشریه در واقع تا زمان انتـشـار دوبـاره 
، ارگان کمیته برون مرزی حزب محسـوب مـی شـد، کـه بـا ”نامه مردم“

مسئولیت رفیق علی خاوری به عنوان ارگان موقت رهبری حزب عمل مـی 
به عنوان ارگـان ”   نامه مردم“ کرد.  پس از انتشار اولین شماره از دوره جدید 

راه “ مرکزی توده ایران، از آن رو که دیگر لزومی برضرورت ادامه انـتـشـار 
نبود، بر اساس تصمیم کمیته مرکزی حزب پس از انتشار صد شمـاره ”  توده

امروز “انتشار آن متوقف شد. در آخرین شماره این نشریه چنین آمده است: 
ارگان مرکزی حزب توده ایران، وظـایـفـی کـه  ”نامه مردم“با انتشار دوباره 

راه ” ( “ گذاشته بود، پایان می یـابـد.”  راه توده“ شرایط ویژه تاریخی بر عهده 
 ۲۹، ۱۰۰نشریه هواداران حزب توده ایران در خارج از کشور، شماره ”  توده

 ). ۱۳۶۳مرداد 
، با مسئولیت ۱۳۶۳(دوره هشتم) در  خردادماه ” نامه مردم“اولین شماره 

رفیق حمید صفری انتشار خود را آغاز کرد. در سرمقاله اولین شماره تـحـت 
نـامـه مـردم دوره “چنین تصریح شده بود:  ”سخنی با خوانندگان“عنوان: 

هشتم خود را در شرایطی آغاز می کند، که آزادی بیان و قلم، اجتماعات و 
احزاب، سندیکاها و اتحادیه های صنفی و غیره لگدمـال شـده، زنـدان و 
شکنجه و اعدام و قتل میهن پرستان و مدافعان توده های محروم، که طی 
سالیان دراز ستم شاهی بار سنگین مبارزه علـیـه اسـتـبـداد و ارتـجـاع و 
امپریالیسم را بدوش می کشیدند، به سطح سیاست مستمر دولتـی ارتـقـاء 

تاریخ مبارزه در راه دفاع از منافع طبقه کارگـر ”  نامه مردم“ یافته است. تاریخ 
و همه زحمتکشان ایران، تاریخ نبرد بی امان علیه استعمار و امپریالـیـسـم، 
تاریخ رزم پی گیر در راه تشکل نیروهای ضد امـپـریـالـیـسـتـی و مـبـارزان 

 ”استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی و صلح است.
این گونه بود که دوباره پرچم مبارزه توده ای ها برافراشته شد. حزب ما و 
جنبش کارگری کمونیستی جهان در این سالها یکی از دشـوارتـریـن دوران 
حیات خود را طی کردند. نامه مردم در تمامی این سی و دو سـال بـه سـد 
جدی یی در مقابل تالش های ارگان های امنیتی رژیم و وابستگان به آنهـا 
برای ادامه برنامه انحالل حزب تبدیل گردید و از همین رو بـود کـه هـدف 

و مقابله نظـری   کارزار سنگین تبلیغاتی دشمنان نیز حزب قرار گرفت. افشاء
با سرمایه داری جهانی، در پی فروپـاشـی اتـحـاد شـوروی و کشـورهـای 
سوسیالیستی اروپای شرقی، و  مقابله با تهاجم نظریه پردازان سرمایه داری 

و همچنین تالش در بسـیـج  ”مرگ مارکسیسم“و   ”پایان تاریخ“در زمینه  
افکار عمومی برای مبارزه با رژیم والیت فقیه از جمله عرصـه هـای مـهـم 

هشـتـم آن بـوده   نظری ارگان مرکزی حزب ما در دورهٔ -فعالیت سیاسی
 است. 

در پی بـرگـزاری  ، و ۱۳۷۰، در بهمن ماه با درگذشت رفیق حمید صفری
بـه رفـیـق مـحـمـد  ”مردم نامهٔ “مسئولیت  ایران،   حزب توده سومین کنگرهٔ 

 امیدوار سپرده شد. 

، با انتشار خبر برگـزاری سـومـیـن ۱۳۷۰بهمن ماه  ۲۹، ۳۶۹ شمارٔه  ”مردم نامهٔ “
و در پی یکی از مهـلـک تـریـن ساله،  ۴۳پس از یک وقفه ایران،    حزب توده کنگرٔه 

حمالت ارتجاع در تاریخ حزب ما و همچنین شکست جنبش کارگری و کمونیستی، 
فصـل “نوشت:  ،  از جمله ”طلوعی دیگر“در سرمقاله اش، با عنوان  برگزار می شد، 

نوینی در تاریخ حزب ما گشوده شد. پس از گذشت بیش از چهار دهه، سـه حـمـلـه 
و دهها هزار سال زندان حزب توده ای ما بار دیگر ققـنـوس   هزاران شهید،  ارتجاع،

وار از میان آتش برخاست و بار دیگر امیدهای ارتجاع و دشمنان مردم میهن ما را به 
   ”یاس مبدل ساخت...

روزنامه ارگان مرکزی حزب ما در سـی و دو ”  نامه مردم“ انتشار منظم و بی وقفه 
سال اخیر، با وجود همه کاستی ها و دشواری ها خود دلیل روشنی است بر این امر 
که توطئه های دشمنان قسم خورده حزب توده ایران، بـرای سـرکـوب و نـابـودی 
قطعی آن عقیم مانده است. زیرا نه پیگرد و دستگیری هزاران توده ای، نه شکنجـه 
و اعدام شمار زیادی از رهبران و کادرها و اعضائ حزب ما در کنار تـوطـئـه هـای 

و آثار در زمینه تحریف تاریخ حزب ”  خاطرات“ دیگر، مانند چاپ و انتشار وسیع انواع 
و دیگر اقدامات ارگـان هـای ”  حزب سازی“ و جنبش کمونیستی ایران و هم چنین 

امنیتی رژیم نتوانسته است حزب توده ایران را از صحنه سیاسی ایران حذف کند. در 
 نقش مهمی را در دفاع از حزب ایفاء کرده است. ” نامه مردم“مقابله با این توطئه ها 

در این سالهای دشوار مهاجرت و تهاجم قطع ناشدنـی ارگـان  ”نامه مردم“انتشار 
های امنیتی رژیم و همچنین تهاجم تبلیغاتی سرمایه داری جهانی مـدیـون تـالش 
های شمار زیادی از رفقا و کادرهای حزبی بوده است. ما اعضای هیئت تحـریـریـه 

امیدواریم که انتشار دوره هشتم ارگان مرکزی حزب با پیروزی جنـبـش   ”مردم نامهٔ “
مردمی بر ضد رژیم استبدادی والیت فقیه به زودی با موفقیت و پیروزی به سر آید و 

کار انتشار علنی خود را در ایـران آغـاز  ”نامه مردم“دوباره فرصتی دست دهد که 
توده ای ها دوباره طنین افکن  خبایـان   ”نامه مردم  آی مردم،“نماید و بانگ رسای 

 ها و کوچه های شهرهای مختلف میهن باشد. 
 

 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۲۲ 

اش را کنار بگـذارد و  خواستند که حزب سمتگیری پرولتاریایی (رویزیونیستی)شان که می
خطرتر نسـبـت بـه رژیـم  پناه ببرد، و موضعی کم -هر دو -بورژوازی و بورژوازی به خرده

ای با عنوان  بیسمارک [نخستین صدراعظم آلمان در قرن نوزدهم] بگیرد، نامٔه سرگشاده
(خطاب به اوگوست ِبِبل، ویلهم لیبکنشت، و ویلهلم براک) به اعضای حزب  ” نامه بخش“

پس بورژوا را انتخاب کنید! َمخَلِص کالم، طبقٔه کارگر با سعی و کوشش خـود “نوشتند: 
قادر به رهایی خودش نیست. طبقٔه کارگر برای اینکه خودش را رها کند باید تحت هدایت 

درآید که فقط اوست که برای آشنا شدن با آنچـه  ”کرده و صاحب ِملک تحصیل“بورژوای 
نه در  -دارد. و دّوم اینکه نباید با بورژوا جنگید ”وقت و فرصت“برای کارگران خوب است 

 ۱۲“ بلکه باید با تبلیغ زیاد بر او پیروز شد. -حیات خودتان
شبح سـرخ “گذشته از این، هدف سه نفر مذکور آن بود که به بورژواها نشان دهند که 

ای واقعًا فقط یک شبح است و وجود خارجی ندارد... آنها  کننده روشنی و به طور متقاعد به
پذیرند، نه برای خودشان و در طول عمر خودشان، بلکه بـرای پـس از  برنامٔه حزب را می

مرگشان، به عنوان یادگاری برای فرزندانشان و فرزندان فرزندانشان. در عین حال، آنـهـا 
پـیـنـه  اهمیت، و وصـلـه های کم خود را وقف انواع و اقسام موضوع ”تمام توان و انرژی“

انـد،  کم به نظر بیاید که کـاری کـرده کنند تا دست داری می کردن نظم اجتماعی سرمایه
بورژاها را بـه طـور “و به این ترتیب  ”بدون اینکه در عین حال بورژوازی را ترسانده باشند

 (تأکید از ماست) ۱۳“ کامل از نگرانی و دلواپسی دربیاورند.
درنگ وادار کرد که از حزب بیرون بروند،  انگلس با این بیان که چنین افرادی را باید بی

کنند؛ آنها باید از حـزب بـیـرون رونـد یـا  نویسند فکر می طور که می آنها همان“نوشت: 
کم از کار در دفتر حزب [هیئت تحریریه]  استعفا کنند. اگر چنین نکنند، به منـزلـٔه  دست

شان برای مبارزه با سرشـت  پذیرند که هدفشان استفاده از موقعیت رسمی آن است که می
پرولتاریایی حزب است. از این رو، حزب اگر به اینها اجازه بدهد که در حزب بـمـانـنـد، بـه 

 (تأکید از ماست)  ۱۴“ خودش خیانت کرده است.
اینها تحت هیچ شرایطی نباید اجازه یابنـد کـه در رهـبـری “انگلس ضمن بیان اینکه 

، با طعنه از برنشتـایـن و رفـقـایـش ”باشند (SAPD)حزب کارگران سوسیالیست آلمان 
، حـزب خـودشـان، ”دموکراتیک آلـمـان-حزب کارگران سوسیال“خواهد که جدا از  می

 را تشکیل دهند. ”دموکراتیک-بورژوای سوسیال حزب خرده“
از دید مارکس و انگلس، پیروزی در انتخابات همیشه امری ثانوی بوده است. انگـلـس 

در حال حاضر، اینکه باالخره چند کرسی در پارلمان به دسـت خـواهـیـم  “به ِبِبل گفت: 
آورد برای من کمتر اهمیت دارد... موضوع عمده، نشان دادن آن است که جـنـبـش مـا 

اند، استـواری، اراده، و  رود... طوری که کارگران ما کار را به پیش برده دارد رو به جلو می
پیش از هر چیز، خلق و خو و َمِنشی که کارگران به اّتکای آن مواضعی را یـکـی پـس از 

اند، و با هر حیله و ترفندی، با هر تهدید و زورگویی تـوسـط دولـت و  دیگری تسخیر کرده
های بـه  (تأکید از ماست) انگلس دربارٔه موفقیت ”اند [مهم است]. بورژوازی مبارزه کرده

ها نیست که اهمیت دارد؛ تعـداد  اّما تعداد کرسی“نوشت:  ۱۸۸۷دست آمده در انتخابات 
 ”شود جلوی آن را گـرفـت. ها فقط نمایش آماری رشد حزب است، که البته نمی کرسی

ها موضوعی کـامـًال ثـانـوی  تعداد کرسی“تأکید کرد که:  ۱۸۹۳انگلس دربارٔه انتخابات 
چون از دید او آنچه حائز اهمیت زیادی است، استفاده از عرصـٔه انـتـخـابـات بـه  ”است

انـد  است. مارکس و انگلس بارها تأکید کـرده ”دهقان-شکل دادن ائتالف کارگر“منظور 
ها باید طوری در کنار هم چیده شوند که تعالی و برتری طـبـقـٔه کـارگـر  که همٔه تاکتیک

 دهقان شکل بگیرد.-تضمین شود، و برای این منظور، الزم است که ائتالف کارگر
گیری جنبِش در حـال  مارکس و انگلس با صرف وقت و زحمت بسیار و با دّقت، شکل

شان، بلکه بـا  فقط با دانش نظری شکوفایی کمونیستی را هدایت کردند. آنها این کار را نه
شان به دست آورده بودند به پیش بردند. این دو  ای که در سراسر زندگی های عملی تجربه

حیات] جنبش کارگری وابسته بـه ]“گفت:  اندیشمند همیشه انتقادپذیر بودند. انگلس می
تواند از انتقاد شدن پرهیز  رحمانه از جامعٔه موجود است... پس چطور خودش می انتقاد بی

کند، یا بحث را کنار بگذارد و قدغن کند؟ اگر این طور باشد، پس یعنـی مـا از دیـگـران 
خواهیم که حق صحبت آزادانه را به ما بدهند، ولی خودمان آن را در مـیـان صـفـوف  می

تر از آن، مارکس و انگلـس هـرگـز از  به همین ترتیب، و مهم ۱۵“  خودمان کنار بگذاریم؟
شد  گردان نبودند، و اگر معلوم می های خودشان نیز روی گیری وارسی خودانتقادی نتیجه

ایـم، واقـعـیـت را  طور که در موارد گوناگون دیـده که نظرشان درست نبوده است، همان
 کردند. گیری درست، کار و تالش مضاعفی می پذیرفتند و برای رسیدن به نتیجه می

دیدگاه مارکس در زمینٔه رعایت انضباط حزبی نیز بسیار روشن بود، بدین مـعـنـی کـه 
شود، باید از آن پیروی کـرد. در  مشی تعیین می وقتی که پس از بحث و گفتگو، یک خط

قوانین و مقرراتی که مارکس و انگلس برای اتحادیٔه کمونیستی نوشتند تصریح شده است 
 است.  ”شرایط عضویت“یکی از  ”های اتحادیه پیروی از تصمیم“که 

مارکس با اعتقاد راسخ به این اندیشٔه انقالبی خود که توصیف و تفسیر جـهـان کـافـی 
فقط حزب را تحلیل کرد، بلکه تمـام تـالش  نیست، بلکه الزم است که آن را تغییر داد، نه

خود را در راه ساختمان حزبی که بتواند جامعـه را 
دگرگون کند به کار بست. از دید مارکـس، هـمـٔه 

رسد، سیمای اروپا را تغییر خواهد داد. آنها از  یا سه رأی به تصویب می
گذاری، بیشتر از هر جناح دیگری  همان آغاز کارشان در مجلس قانون

از مجلس دچار آن مرض ناعالج کوَدنی پارلمانی شده بودند؛ بیـمـاری 
اش سـرایـت  و اختاللی که با این اعتقاد جّدی به قربانـیـان بـیـچـاره

کند که: همٔه جهان، تاریخ گذشته و آینده آن، توسط اکثریت آرا در  می
همان مجمع نمایندگان خاّص که ایشان افتخار عضـویـت در آن را 

شود، و همه و هر چیزی که در بـیـرون از دیـوارهـای  دارند تعیین می
آهـن،  ها، سـاخـتـمـان راه ها، انقالب جنگ -مجلس آنها جریان دارد

هـای  های کامًال جدید، اکتشاف طال در کالیفرنیا، کانـال استعمار قاره
آمریکای مرکزی، ارتش روسیه، و هر چیز دیگری که مـمـکـن اسـت 

در مقایسه بـا  -تأثیری هر چند اندک در سرنوشت نوع بشر داشته باشد
قیاس پیرامون آن موضوع مهم که درست در آن  رخدادهای غیرقابل

حـاال  -لحظه توجه مجلس محترم آنها را به خود معطوف کرده اسـت
 ۹“ اهمیتی ندارد. -خواهد باشد هرچه می

مارکس با هر تالشی برای استفاده از انـتـرنـاسـیـونـال بـه عـنـوان 
شـّدت مـخـالـفـت  های پارلمـانـی بـه طلبی ای برای تحقق جاه وسیله

متأسفم بگویم که بیشتر نمایندگـان کـارگـران از “کرد. او نوشت:  می
های شخصی حقیر  موقعیت خود در شورای ما فقط برای پیشُبرد هدف

کنند. وارد شدن به مجلس عوام از هر راه مـمـکـن و  خود استفاده می
چیزی بیشتر از شانه بـه شـانـه  ترین هدف آنهاست، و هیچ الزم، عزیز

کننـد،  شدن با اربابان و نمایندگان مجلس که آنها را نوازش و فاسد می
 ۱۰“ برایشان خوشایند نیست.

مارکس و انگلس البته این مطلب را نیز کامًال روشن کردند کـه آن 
موضع آنها نباید به این معنی تلقی شود که آنها اساسًا مخالف شـرکـت 

برتری سیاسی پرولتـاریـا... انـقـالب “گریزند.  در انتخابات، و انتخابات
ترین و واالترین عمل سیاست است؛ هر کس کـه خـواهـان آن  عالی

ای را بخواهد که او را برای انـقـالب  است، باید عمل سیاسی و وسیله
دهد، و بدون آن  کند، که کارگران را برای انقالب آموزش می آماده می

شوند... اّما سیاستی کـه بـه آن نـیـاز  کارگران همیشه فریب داده می
روی حـزب  است، سیاست طبقٔه کارگر است؛ حزب کارگران نباید دنباله

بورژوایی بشود، بلکه باید حزب مستقلی با هدف خودش، با سـیـاسـت 
های سیاسی، حق تـجـّمـع و تشـّکـل و آزادی  خودش باشد. آزادی

هایمـان را  های ما هستند. اگر خواستند سالح مطبوعات، اینها سالح
از ما بگیرند، آیا باید آنها را کنار بگذاریم و از صحنه کنار برویم؟ گـفـتـه 

شود که هر اقدام و عمل سیاسی به معنای پذیرش وضـع مـوجـود  می
ای برای اعتراض به وضع  است. ولی وقتی که این وضع موجود وسیله

گذارد، آنگاه استفاده از این وسیله به مـعـنـای    موجود در اختیار ما می
 (تأکید از ماست) ”پذیرش وضع موجود نیست.

مشی و سیاست طـبـقـٔه  در کشور خودمان نیز آنچه الزم است، خط
رو حـزب  دنبالـه“کارگری، و حفظ موضع مستقل بدون تبدیل شدن به 

ای است برای رسـیـدن بـه  است. شرکت در مجلس وسیله ”بورژوایی
ای است برای اشاعٔه اصول انقالبی و پـیـشـُبـرد  یک پایان؛ خط مشی

 آرمان انقالب.
اش در آلمان دربـارٔه  مارکس در یادداشتی به یکی از دوستان قدیمی

پدید آمده است، دریغ و افسـوس  ”حزب“های زیانباری که در  گرایش
کننده دارد خـودش را  ای زشت و گمراه در آلمان، روحیه“خورد که  می

های حزبی، بلکه بیشتر  کند؛ نه چندان در میان توده در حزب ما جا می
هـا  سـازش بـا السـالـی .(”کـارگـران“در میان رهبران (طبقٔه باال و 

های بیشتر با دیـگـر عـنـاصـر  [طرفداران فردیناند السال] به سازش
مـغـز و  متزلزل منجر شده است... تازه اگر از انبوه دانشجـویـان خـام

خواهند به سوسیالیـسـم  عاقلی بگذریم که می التحصیالن مافوق فارغ
بدهند، به این مـعـنـی کـه آن را  ”باالتر و ایدئالیستی“وسویی  سمت

هـای  جانشین بنیاد ماتریالیستی کنند... اسطورِگان نویـنـی بـا االهـه
عدالت، آزادی، برابری، و برادری خودش را جایگزین [سوسیالیسم بـا 

 ۱۱“ بنیاد ماتریالیستی] کنند.
مارکس و انگلس در انتقاد از ِبـرنشـتـایـن و دیـگـران بـه دلـیـل 

طلبانه (اپورتونیـسـتـی) و تـجـدیـدنـظـرطـلـبـانـه  های فرصت اندیشه

 ادامه کارل مارکس  ...

 ۲۳ادامه  در صفحه 



 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۲۱ 

ها نقـش  هدایت کرد. این آرمان
ای در تحلیل او از  کننده تعیین

رخدادهـای مـهـم گـونـاگـون 
اش به  داشت که در طول زندگی

هـای  وقوع پیوسته بود: انقالب
در بسیاری از کشورهای  ۱۸۴۸

اروپایی، و نیز کمون پاریـس در 
. او اهمیت زیـادی ۱۸۷۱سال 

داد، و با شرکت  به کار عملی می
های عملی گـونـاگـون  در اقدام

پرولتاریایی در آن دوره، تحلـیـل 
 خود را به آزمایش گذاشت.

و  ۱۸۴۸مارکس که در سال 
ســالــگــی تــازه مــتــن  ۳۰در 

را تهـیـه  ”مانیفست کمونیست“
هایـی کـه  کرده بود، در انقالب

آن سال اروپا را به لـرزه درآورد، 
هایش را  فرصتی یافت تا اندیشه

در عـمـل بـیـازمـایـد. اگـرچـه 
هـا  پرولتاریا نیز در این انـقـالب

دموکراتـیـک بـودنـد، و -های بورژوا ها در اساس انقالب شرکت داشت، ولی این انقالب
یک از آنها نبود. سرشت بزدالنٔه  جز در فرانسه، انقالب سوسیالیستی در دستور کار هیچ به

بورژوازی آن را به سوی سازش با نیروهای ارتجاعی کشاند و به زایش انقالبی دموکراتیک 
های سلطنتی بـه  در خیلی از کشورها، حکومت .”سِر زا ُمرد“منجر شد که به قول معروف 

های سلطنتی مشروطه تبدیل شدند و حقوقی ظاهری و صوری هـم بـه مـردم  حکومت
 اعطا شد.

هـای  در زمرٔه فعالـیـت“های مارکس و انگلس در این دوره نوشت:  لنین دربارٔه فعالیت
و  ۱۸۴۸هـای  یـی در سـال مارکس و انگلس... دورٔه شرکت آنها در مبارزٔه انقالبی توده

برجسته است. از همین مقطع بود که آنها طرح آتی دموکراسی و جنبش کـارگـری  ۱۸۴۹
 ۶ ”در کشورهای گوناگون را ریختند.

برگزار شد، در ابتدا خواهان و مـدافـع  ۱۸۴۹مارکس و انگلس در انتخاباتی که در سال 
های لیبرال رأی بدهد چون حـزب کـارگـران و  دموکرات-این بودند که پرولتاریا به بورژوا

بورژوایی قدرت کافی نداشت. اّما آنها بعدًا با بررسی انتقـادی ایـن  دهقانان و ائتالف خرده
موضع خود و مشاهدٔه عهدشکنی و خیانت بورژوازی لیبرال، موضعشان را تغییر دادنـد و 

هـا نـبـوده  گرانه و حقیرانه هرگز دیپلماسـی انـقـالبـی فریبکاری لیبرالی حیله“گفتند که 
ویـژه  هایی که حزب طبقٔه کارگر، بـه مارکس و انگلس ضمن شرح دادن تاکتیک ۷“  است.

بورژوایی در جریان انقالب دموکراتیک، بایـد دنـبـال  های خرده در برخوردش با دموکرات
دمـوکـراتـیـک -هر جا که نامزدهای کارگران در کنار نامزدهای بـورژوا...“کند، نوشتند: 

شوند، تا آنجا که ممکن است از اعضای اتحادیه باشند، و اینـکـه بـرای [رأی  می معرفی 
دادن به آنها] و انتخاب آنها از هر راه ممکن تبلیغ شود. حّتٰی اگر امید چندانـی هـم بـه 
انتخاب آنها نباشد، کارگران باید نامزدهای خودشان را معرفی کنند تا استقـالل خـود را 

هـای  های حزب و گـرایـش حفظ کنند، به نیروهای خود ارزش و اهمیت بدهند، و دیدگاه
شان را به میان مردم ببرند. در این ارتباط، آنها نباید بگذارند که مسحور و مـقـهـور  انقالبی

اندازند  ها شوند که کارگران با این کار در حزب دموکرات شکاف می این استدالل دموکرات
هـا  دهند. هدف نهایی همٔه این گـفـتـارهـا و اسـتـدالل و به مرتجعان امکان پیروزی می

تر  فریفتن پرولتاریاست. پیشَروی حزب پرولتاریا در روند چنین اقدام مستقلی بینهایت مهم
(تأکـیـد  ۸“  از زیان و گزند احتمالی به عّلت حضور چند مرتجع در مجمع نمایندگان است.

 از ماست)
های انتخاباتی در درجـٔه  کنند که پیروزی مارکس و انگلس در اینجا قاطعانه اعالم می

ترین وظیفٔه حـزب  دّوم اهمیت و فرع بر عمل مستقل طبقٔه کارگر است؛ نخستین و مهم
های حـزب و  به نیروهای خود ارزش و اهمیت بدهد، و دیدگاه“طبقٔه کارگر این است که 

اصـطـالح  هـای بـه ، فـریـب اسـتـدالل”اش را به میان مردم ببـرد  های انقالبی گرایش
هـای  ها را نخورد، و به پیشُبرد عمل مستقل خود اولویت بدهد. طـبـق گـفـتـه دموکرات

 چربد. مارکس و انگلس، اهمیت این عمل مستقل بر احتمال خطر انتخاب مرتجعان می
تـر از  مارکس و انگلس هر دو در انتقاد از آنهایی که انتخاب شدن در پارلمان را مـهـم

دانستند، تأمل  پیشُبرد عمل مستقل طبقٔه کارگر و تقویت حزب بر اساس عمل مستقل می
نـوا و  این افراد بـی“کردند و نسبت به اینان گذشت نداشتند. انگلس نوشت:  و تردید نمی

قدری با چیزهایی مثـل  مغز در روند زندگِی به طور کلی بسیار مبهم و گنگ خود، به سبک
اند که واقعًا بـاور دارنـد  موفقیت ناآشنا و نامأموس

که اصالحات ناچیز و حقیر آنها که با اکثریـت دو 

 ۵مین سالزاد کارل مارکس را که در روز ۲۰۰دو سال دیگر،  جهان 
به دنیا آمد جشن خواهد گـرفـت. مـارکـس، کـه او را  ۱۸۱۸ماه مه 

دانند، تأثیری عظیم و شگـفـت بـر  ترین اندیشمند هزارٔه دّوم می بزرگ
گوییم همٔه جهان دویستـمـیـن  جهان داشت، و از همین رو، اینکه می

سالگرد تولد او را جشن خواهد گرفت، اغراق نیست. مـارکـس چـنـان 
توان دوستش داشت، یا از او متنفـر بـود، اّمـا  شخصیتی است که می

 شود او را نادیده گرفت. وجه نمی هیچ به
های گوناگون عـلـوم  فقط بر رشته های مارکس نه ها و تحلیل اندیشه

شناسی، فلسفه، علوم سیـاسـی،  اجتماعی مانند تاریخ، اقتصاد، جامعه
هـای  شناسی، و...، بلکه بر ادبیات و رشـتـه مطالعات جنسیتی، مردم

گـذارد.  گوناگون علوم طبیعی نیز تأثیر گذاشت و همچـنـان نـیـز مـی
فردریک انگلس، دوست و یاِر غار سالیان دراِز کارل مارکس، پـس از 

اش  سالگی، در سخنرانی ۶۴در  ۱۸۸۳مارس  ۱۴مرگ مارکس در روز 
ترین اندیشمند زندٔه دنیا از اندیشیـدن  بزرگ“بر سر مزار مارکس گفت: 

مارکس در  ...“، و دربارٔه بزرگی و مقام واالی مارکس گفت: ۱ ”باز ماند
هـای بسـیـاری  و او در زمینـه -ای که تحقیق و تفّحص کرد هر زمینه

در هر  -یک هم سرسری و سطحی نبود کنکاش و تحقیق کرد، و هیچ
های مستقلی دست یافـت.  ای، حّتٰی در زمینٔه ریاضی، به کشف زمینه

مردی بود. اّما همٔه اینها حّتٰی نیمی از کار او هم  مارکس چنین دانشی
نبود. برای مارکس، علم و دانش نیرویی از لـحـاظ تـاریـخـی پـویـا و 
انقالبی بود. او با اینکه از یک کشف تازه در یکی از علوم نظـری، کـه 

برد، اّمـا  کاربرد آن در عمل احتماًال هنوز غیرقابل تصّور بود، لّذت می
ای مرتبط با تغییرهای انقالبی فوری  لّذتی که از کشف موضوع یا نکته

 ۲”ُبرد، چیز دیگری بود. در صنعت، و به طور کلی در توسعٔه تاریخی می
های گوناگون عـلـوم نشـان  ای که مارکس به همٔه این رشته عالقه

داد صرفًا از روی کنجکاوی محض نبود. این عالقـه و تـوجـه بـا  می
هدف معّینی در مارکس شکل گرفت. انگلس این مطلب را بـه طـور 

مارکس پیش از هر چیز، “کند:  مختصر و مفید به این صورت بیان می
گرا بود. هدف عمده و واقعی او در زندگی این بود که از این  یک انقالب

ای که این  داری و نهادهای دولتی یا آن راه به برانداختن جامعٔه سرمایه
نظام به وجود آورده است، و نیز به رهایی پرولتـاریـای نـویـن، کـه او 
نخستین کسی بود که آن را از موقعیتش و نیـازهـایـش و از شـرایـط 

گاه کرد، یاری رساند و در آن سهمی داشته باشد. رزمیـدن  آزادی اش آ
چنین بود که رهایی نوع بشر، به پیـشـگـامـی  ۳“  عنصر بنیادی او بود.

هـای مـارکـس  پرولتاریا در مقام نیروی محرکٔه انقالب، انگیزٔه تـالش
 بود.

گـویـد:  لنین، یکی از تواناترین کارَبران اندیشٔه مارکسـیـسـتـی، مـی
پایانی دارد، چون درسـت اسـت. آمـوزٔه  آموزٔه مارکسیستی قدرت بی“

ای را در  بینـی یـکـپـارچـه مارکسیستی جامع و موزون است، و جهان
دهد که با هر شکلی از خرافات، ارتجاع، یا دفـاع  اختیار انسان قرار می

ناپذیر است. این آموزه جانشیـن  از رنج و ستم بورژوایی ناسازگار و آشتی
هایی است که انسان در سدٔه نوزدهم تولـیـد و  ] برحق بهترین [اندیشه

مطرح کرد، که در فلسفٔه آلمانی، اقتصاد سـیـاسـی انـگـلـیـسـی، و 
لنین ضمـن اشـاره بـه نـبـوغ  ۴“  سوسیالیسم فرانسوی متبلور است.

نخستین کسی بود که از درسـی “گوید که  مارکس  سرشار مارکس می
، که همانـا آمـوزٔه مـبـارزٔه ”گیری کرد  آموزد نتیجه که تاریخ جهان می

 ۵”و آن را پیگیرانه و با انسجام به کار ُبرد.“طبقاتی بود، 
حاّد کردن مبارزٔه طبقاتی در راه دگرگونی انقالبی جـامـعـه، هسـتـٔه 

 ۲۲ادامه  در صفحه هایی است که مارکـس را در سـراسـر عـمـرش  بنیادی همٔه فعالیت

کارل مارکس و 
 کار سیاسی

 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۸ 

ارگـان انـتـشـار “قید شده بود کـه: ”نامه مردم“شمارۀ  دورٔه هشتم 
مرکزی حزب تودٔه ایران، به این آرزوی دیرینه ارتجاع و امپریالـیـسـم 
مبنی بر نابودی حزب تودٔه ایران و سرکوب کامل آن پـایـان داد و 

 ”دوباره خواب آنان را آشفته کرد.
آغاز نوینی در سازماندهی کار تبلیغاتـی  ”نامٔه مردم“انتشار دوباره  

نظری حزب ما در افشای رژیم خودکامه و همچنین بسیج افـکـار -
عمومی و مقابله با انحرافات چپ و راست در درون جـنـبـش آزادی 

سی نزدیک به هفتاد و پنج سال فـعـالـیـت برر خواهانه میهن ما بود.
درمیان آنها جایگاه خاصی دارد،  ”نامه مردم“مطبوعات توده ای که 

گواه خدمات ارزنده و بزرگ مطبوعات حزب مـا درتـکـامـل زبـان و 
فرهنگ و هنر ایران و اشاعه اندیشه های مترقی علمی و فـلـسـفـی 

 درجامعه است. 
این نکته نیز پر اهمیت است که حزب ما در شـرایـطـی ایـن کـار 

نظری را در ایران سارماندهی کـرد کـه -سترگ مطبوعاتی، سیاسی
بخش عمده ای از زندگی خود را در دشوارترین شرایط فعالیت غـیـر 

 علنی و یورش رژیم های مردم ستیز و ارتجاعی سپری کرده است.
) بـیـش از سـایـر ”مـردم“(   ”نـامـه مـردم“این امر در خصوص 

 ”نامه مردم“زیست نامه   مطبوعات و نشریات توده ای صادق است.
دوره تقسیم می شود که فعالیت آن به عنوان ارگـان  ۸)  به ”مردم“( 

 ۶دوره اخیر را دربر می گیرد. در واقع دوره هـای  ۶مرکزی حزب، 
) هر یک دوره های زندگـی ومـبـارزه ”مردم“(   ”نامه مردم“گانه نامه 

حزب توده ایران نیز هستند و درعین حال مراحل به کلی مـتـفـاوت 
 مبارزات انـقـالبـی مـیـهـن مـا را نـیـز مـتـجـلـی مـی کـنـنـد.

،  در تـهـران تـولـد ۱۳۲۰بهمن سال  ۱۲در ”مردم“نخستین شماره 
این روزنامه پشتیبان کسانـی اسـت ”یافت و در سرلوحه خود نوشت:

که با فکر و با بازوی خود کارکرده و از حاصل دسترنج خود نان مـی 
 ”خورند.

درتمام سالیان درازی که از انتشار نخستین شماره تا به امروز مـی 
به این اصل وفادار بوده و همین وفاداری، کینه و  ”نامه مردم“گذرد، 

 دشمنی امپریالیسم و ارتجاع را برانگیخته و برمی انگیزد.
مصادف بود با یکی از دشوارتـریـن  ”نامه مردم“هشتم   انتشار دورهٔ 

ارگـان هـای  دوران تاریخ هفتاد و پنج ساله حزب ما. یورش گستـردهٔ 
،  گروهـی از بـرجسـتـه تـریـن ۶۲و  ۶۱امنیتی رژیم در سال های 

را به زنجیر کشیدند  ”نامه مردم“اندیشمندان و همکاران  نویسندگان،
و دشواری های جدی در مقابل ادامه فعالیت و مبارزه حزب ما پـدیـد 
آورد. کارزار گسترده تبلیغاتی ارگان های امنیتی رژیـم بـرای بـدنـام 

سـازمـان دهـی شـوهـای  کردن حزب و تاریخ طوالنی پیـکـار آن،
تلویزیونی از انسانی هایی نحیف و در هم شکسته که زیر شـکـنـجـه 

حتی توان تکلم عادی را  ”سربازان گمنام امام زمان“های وحشیانه 
در کنار تالش های ارگان های امنـیـتـی رژیـم بـرای   نیز نداشتند،

ضربه زدن به بازمانده های حزب و انفجار آن از درون، در مجـمـوع 
شرایط بسیار دشواری را برای ادامه کار حزب و ارگـان مـرکـزی آن 

 پدید آورد. 
این دوران دشوار همچنین مصادف بود با بحران جهانی یـی کـه 
جنبش کارگری و کمونیستی جهان را در اواخر دهه هشتاد میالدی 
و اوایل دهه نود میالدی در خود فرو برد و با فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی و کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی به اوج رسـیـد. 
تهاجم جهانی تبلیغاتی گسترده رسانه های امپریالیستی به گسسـت 
های جدی در صفوف جنبش جهانی طبقه کـارگـر مـنـجـر شـد و 

، به عـنـوان ”نامه مردم“وظایف بسیار حساس و مهمی را در مقابل  
ارگان مرکزی حزب قرار داد.  حزب توده ایران و ارگان مرکزی آن، با 
وجود این بحران ها، برخالف سایر نیروهای مدعی که یـک شـبـه 
تغییر ماهیت دادند و جبهه عوض کردند، به اعتقادات خود، از جمله  
به سوسیالیسم علمی وفادار ماند، و هم چنان به مبارزه خود در راه 

رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان یدی و فکری از زنجیرهای استثمار سرمایه انحـصـاری 
 ادامه داد.

،  به مثابه ارگان مرکزی حزب تودٔه ایران، با استقـبـال پـرشـور ”نامه مردم“تولد دوباره 
رفقای توده ای روبرو شد و موجی از شادی و امید در قلب همه توده ای هـا بـرپـا کـرد. 
انتشار مجدد ارگان مرکزی حزب داللت بر ادامه پیکار توده ای ها و تشدیـد مـبـارزه ای 

آن را اعـالم کـرده  ”  انحالل“ و ”  نابودی“ داشت که مدت کوتاهی پیش از این دشمنان 
بودند. به همین مناسبت نامه ها و تبریک های گرمـی از جـانـب رفـقـایـی حـزبـی و 

رسید. کـه بـرای  ”نامه مردم“به رهبری حزب و هیئت تحریریه  ”نامه مردم“خوانندگان 
 نمونه با استفاده از آرشیو روزنامه در این جا شمار محدودی از آنها را نقل می کنیم:

ای کاش می دانستید که از شدت شادی چگونه بغض گلویم را “* رفیقی می نویسد: 
را دیدم چند لحظه به آرم آن در صـفـحـه اول ”  نامه مردم“ گرفته بود. برای اولین بار که 

خیره شدم، گویی میلیونها زحمتکش را می دیدم که هورا می کشند. نامه مـردم خـاری 
 ”است در چشم دشمنان...

تبریک و شادباش ما را به مناسبت انتشار مجـدد “* جمعی از هواداران حزب نوشتند: 
، ارگان مرکزی حزبمان را بپذیرید. موفقیت و پیروزی شما را در امر خطیـری ”نامه مردم“

 ”که در پیش دارید آرزو می کنیم...
چنان پر شد فضای سینه از دوست، که فکر خویـش گـم “* رفیق دیگری یادآور شد: 

چقدر نـویـد  ”نامه مردم“شد از ضمیرم. در این سکوت و ظلمت وحشتناک، چاپ دوباره 
بخش است. آن را چنان به سینه می فشارم که غریقی، ساحل نجات را. یاد بچه ها مـی 

را در خیابانها و سرچهارراه ها در دست می گرفـتـنـد و مـی  ”نامه مردم“افتم که چطور 
... هنوز روی بعضی از دیوارهای تـهـران خـوانـده مـی ”آی مردم، نامه مردم“فروختند: 

 ”را بخوانید! ”نامه مردم“شود، 

 ...پرچم همیشه در اهتزاز حزب  ادامه 

 ۹ادامه  در صفحه  



 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۹ 

همسرم تلفنی به من خبر داد کـه “* رفیق دیگری به حزب نوشت: 
منتشر شده است. یکباره تمام بدنم از شوق لرزید. گفتـم،  ”نامه مردم“

منتشر شده، نامه مردم... فریاد  ”نامه مردم“یک بار دیگر بگو! گفت: 
زدم، به کوری چشم خفاشان خورشید سر زد! به رسـم مـژده گـانـی 
پیراهن سپیدی به پاکی حزب و گل سرخی به رنگ خـون شـهـیـدان 
حزب به همسرم هدیه دادم. در خانه ما درخت شادی سر به آسـمـان 

 ”می سایید...
فریاد  ”نامه مردم“با رسیدن “برادر یکی از شهدای حزبی نوشت:   *

کشیدم، شاخه را می توان شکست ولی ریشه را نمی توان کند. تـنـهـا 
 ”احمق ها می کوشند این صدا را خاموش کنند...

بـا “در نامه جمع دیگری از اعضاء و هواداران حزب آمـده بـود:   *
در عرصه پـیـکـار،  ”نامه مردم“تبریک و اظهار مسرت از ظهور مجدد 

 ”دستیابی هرچه زودتر به اهداف حزب را آرزو می کنیم...
* یکی از رفقای سازمان فدائیان خلق ایـران (اکـثـریـت) بـعـد از 

انتشار نامه مردم در این شرایط حیاتی و “نوشت:  ”نامه مردم“دریافت 
گاهی بخشیدن به مبارزان راسـتـیـن و  خطیر نقش بسزائی در روند آ
میهن پرستانه خواهد داشت. از طرفی نشانه آن اسـت کـه بـرخـالف 
ادعاهای دروغین مزدوران رنگارنگ، کار بازسازی حـزب و سـامـان 
بخشی آن به طرز شگفت انگیزی دارد صورت مـی گـیـرد... پـیـروز 

 ”باشید.
این ها نمونه هایی چند از نظرات و احساسات رفقـا در ارتـبـاط بـا 

بود که به همراه ده ها شعر و کارت تبریـک  ”نامه مردم“انتشار دوباره 
 به موقع خود برای حزب فرستاده شد.

در سی و دو سال گذشـتـه مـی   ”مردم نامهٔ “با مروری گذرا به آرشیو 
توان خطوط عمده تالش های نظـری و سـیـاسـی ارگـان مـرکـزی 

 حزبمان را در چارچوب های زیر خالصه کرد: 
* مبارزه در راه بازسازی سازمان حزب و انسجام و حـفـظ وحـدت 
صفوف آن. مقابله با توطئه های دستگاه امنیتی رژیـم بـرای ضـربـه 
زدن به تاریخ  مبارزات حزب ما و مختل کردن فعالیت های افشاگرانه 

 حزب؛
* دفاع پی گیر از آرمان ها و مبارزه  طبقه کارگر و زحمتکشان و دفـاع 

لنینیسم. ایستادگی بر مواضع اصـولـی،  -از اندیشه های مارکسیسم 
 دوری از جزم گرایی و دفاع منطقی از جهان بینی حزب؛ 

* بسیج و تدارک کارزار جهانی دفاع از زندانیان سـیـاسـی ایـران و 
 افشاگری مستمر جنایت های رژیم والیت فقیه.

* تالش خستگی ناپذیر در راه اتحاد و همکاری نـیـروهـای آزادی 
 ؛”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“خواه و مترقی، و مبارزه برای ایجاد 

* پیکار در راه خواست های بر حق مردم ایران در مقابل استبـداد و 
 واپس گرایی برای تحقق آزادی ها و حقوق دموکراتیک  

دفاع از مبارزات حق طلبانه کارگران و زحمت کشان بـرای بـهـره  * 
بیمه های اجتماعی، و دست یابی به حقـوق   وری از دستمزد عادالنه،

  سندیکایی؛-صنفی
*  دفاع قاطعانه از حقوق خلق های تحت ستم مـیـهـن مـا بـرای 
دست یابی به حقوق ملی شان و تالش در راه استقرار ایـرانـی آزاد و 

 فدرال؛
حمایت پیگیر از مبارزه شجاعانه زنان میهن بر ضد قوانین قـرون   *

وسطایی و زن ستیزانه رژیم تاریک اندیش و حمایت از پـیـکـار زنـان  
 برای دست یابی به حقوق پایمال شده شان، و برابری جنسیتی؛

همگامی و همراهی با جوانان و دانشجویـان کشـور در گـرامـی   *
داشت هفت دهه تاریخ درخشان جنبش دانشجویی کشور به عـنـوان 
یکی از گردان های اجتماعی رزمنده برای تحقـق آزادی و عـدالـت 
اجتماعی و دفاع از مبارزه آنها برای رهایی از بند های واپـس گـرایـی 

 تحمیل شده به مراکز آموزش عالی و  دست یابی به حقوق صنفی؛ 

* دفاع از صلح عادالنه و مبارزه بر ضد جنگ خانمان سوز ایران و عراق. 
” فتح کربـال“ آن هم در شرایطی که رژیم بر طبل جنگ می کوبید، و شعار 

سر می داد. بدون شک پیکار توده ای هـا از ”   جنگ، جنگ تا پیروزی“ و 
همان فردای فتح خرمشهر برای استقرار صلح و پذیرش آتش بس بین دو 
کشور یکی از آن عوامل اصلی کینه و درنهایت حمله به حزب تـوده ایـران 
بود. با این وجود حزب ما با سیاست درست و اصولی خود و افشـاگـری در 
زمینه سیاست ادامه جنگ سهم معینی در نوشاندن جام زهر به سران رژیم 

در بازتاب و تبلیغ این سیاسـت در مـیـان مـردم ” نامه مردم“داشته است. 
 سهم جدی داشته است.

* دفاع انترناسیونالیستی از حزب ها و نیروهای کارگری و کمـونـیـسـتـی 
مانند دفاع از کوبای انقالبی، و جنبش خلـق   جهان و جنبش های مترقی،

فلسطین در برابر فشارهای امپریالیسم. مخالفت با سیاست جنگ و آتـش 
افروزی کشورهای سرمایه داری در گوشه و کنار جهان برای انقیـاد خـلـق 

 از جمله سیاست های مخرب اعمال شده در خاورمیانه؛  ها،
مبارزه با جریان های اپورتونیستی و پـوپـولـیـسـتـی کـه بـا مـاسـک   *

 به راست غلتیدند و از جبهه ضد کارگری سر درآوردند. ”نواندیشی“
هم چنین گرامی داشت یاد و خاطـره ”  نامه مردم“ * از دیگر وظایف مهم 

شهیدان حزب و جنبش بوده است. این امر در ارگـان مـرکـزی مـا جـای 
مهمی داشته است. بسیج نیرو و تدارک کارزار در کشورهای مـخـتـلـف در 

کـه  ۱۳۶۷زمینه افشاء جنایات رژیم به ویژه در جریان فاجعه ملـی سـال 
سران جمهوری اسالمی به تالفی شکست سیاست ادامـه جـنـگ خـود، 
جنایت بی سابقه ای را در زندان های سراسر ایران سازمان دادند، کـه در 
پی آن صدها تن از رهبران برجسته و انقالبی، نویسنـدگـان، هـنـرمـنـدان 
مردمی، سندیکالیست ها و اعضاء و هواداران جریانات سیـاسـی بـه ویـژه 
رهبران و اعضاء حزب توده ایران به شهادت رسیدند، نـقـش ویـژه ای در 
افشای ماهیت ضد انسانی رژیم در افکار عمومی جهان داشت. ما یـقـیـن 
داریم که اگر روزی در دادگاهی صالح به کارنامه ننگین جمهوری اسالمـی 
رسیدگی شود و در سایه مبارزات مردم میهن ما مثًال کمسیون حقیقت یابی 

” نامه مـردم“ برای بررسی جنایات رژیم تشکیل گردد، شماره های مختلف 
که درون برگ های خود جنایات رژیم را ثبت کرده است از اسنـاد مـهـم و 

 غیر قابل انکار برای ارایه به این کمیسیون خواهد بود.
در ”  نامه مـردم“ این موارد تنها نمونه هایی چند از مجموعه فعالیت های 

ظرف سی و دو سال اخیر است، که به شکل خالصه به آن ها اشـاره شـد. 
در آینده نیز هم چون گذشته به وظایف انقالبی خـود عـمـل ”  نامه مردم“ 

کرده و در این راه پرچم توده ای ها در میان کارگران، محرومیـن جـامـعـه، 
زنان، جوانان و دانشجویان است و در یک کالم به ایفای وظیفه خود یعنـی 
بردن دیدگاه ها و مواضع حزب توده ایران به میان جنبش مـردمـی عـمـل 

 خواهد کرد.
، بدون تالش پیگیر ده ها تن از رفـقـا، ”نامٔه مردم ” انتشار  هزار شمارهٔ 

هواداران و دوستان حزب در ایران و خارج از کشور که در ایـن سـالـهـای 
طوالنی در راه کمک به اعتالی علمی و محتوایی آن از هیچ کمکی دریـغ 
نکردند امکان پذیر نمی بود. ادامه این تالش نیز همچنان گذشته مـدیـون 
 فداکاری های بی چشم داشت رفقا، هواداران و دوستان حزب خواهد بود.  

ایـران بـا وجـود دشـوارهـای  ، ارگان مرکزی حـزب تـودهٔ ”نامه مردم“ 
گوناگون، کمبودها وکاستی های موجود، وفادار به سنت هـای درخشـان 
انقالبی ومردمی خود، خستگی ناپذیر درسنگر نخست مبارزه حضور دارد و 
با امید به آینده ای بهتر به مثابه پرچم همیشه دراهتراز حزب توده ایـران و 

 سخنگوی زحمتکشان فعالیت خود را ادامه می دهد. 
هیچ زورگوی مستبدی نتوانسته و نخواهد توانست این فعالیت روشنگرانه 

همچنان در سنگـر مـحـرومـان و  ”نامه مردم“و آینده ساز را متوقف کند. 
ستمدیدگان، در سنگر کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان و مـبـارزان راه 
طبقه کارگر و آزادی و عدالت اجتماعی در سراسر جهان بـه پـیـکـار خـود 

 ادامه خواهد داد.

 ...پرچم همیشه در اهتزاز حزب  ادامه 

 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۲۰ 

انتخاِب جنتی و الریجانی بر 
 های ریاست کرسی

های  بافی بسِت تئوری و ُبن 
 طلباِن حکومتی سرانجاِم اصالح بی

در مورد انتخاِب رئیِس مجلس خبـرگـان   زنی  ها گمانه پس از هفته
رهبری و رئیِس مجلس شورای اسالمی، و حدسیـات دربـارٔه تـواِن 

ها و حـدسـیـات بـا  زنی  جناح های مختلف در این دو مجلس، گمانه
ریاست مجلس خبرگـان و الریـجـانـی  انتخاب جنتی، با رای باال به

پایان رسید. در پی انـتـخـابـات  ریاست مجلس شورای اسالمی، به به
شـده در  طلبـاِن اسـتـحـالـه ، اصالح ۱۳۹۴شدٔه اسفندماه  مهندسی

و  “ لـیـسـت امـیـد” فقیه دربارٔه تواِن نیروهای مدافع  حکومت والیت
سکان رهبرِی هر “ طلب اصالح”و “ معتدل”اینکه در آینده نیروهای 

گیرند، هیاهو و سروصدای زیـادی بـر پـا  دست می دو مجلس را به
کردند که با روشن شدِن نتیجٔه انتخاباِت ریاست هر دو مجلس، پوچ 

روشنی در مـعـرض  سرانجاِم این نیروها به های بی بافی بودِن تئوری
 قضاوت افکار عمومی قرار گرفت.

شـرکـت در “ما در همان دوران برگزارِی انتخابات و در َرِد نظریٔه 
هـای  چـنـیـن شـیـوه و عـواقـب ایـن ”هـر قـیـمـتـی انتخابات بـه

ای، نوشتیم که، اعالِم نتیجٔه نهایی بررسی صالحـیـت  طلبانه تسلیم
بـهـمـن،  ۱۷داوطلبان نمایندگی مجلس [شورا] و خبرگان در روز 

درصد از معترضان به عملـکـرد شـورای  ۷۵یعنی تأیید رِد صالحیت 
ها را باید توافقی کلی بـر سـر  نگهبان در دور قبلی بررسی صالحیت

های حکومتی و ایفای نقـش هـر یـک در نـمـایـش  سهمیٔه جناح
اسفندماه تلقی کرد. ما همچنین تأکید کردیم که، مـردم  ۷انتخاباتی 

اند که برخالف نظریٔه رئـیـس شـورای  با تجربٔه ملموس خود دریافته
ما سعی کـردیـم بـا ” طلبان، آقای عارف که:  گذارِی اصالح سیاست

شد بخشی از جریان  حاکمیت اعتمادسازی کنیم چراکه احساس می
اصالحات با حاکمیت زاویه پیدا کرده است، ولی ما خواستیم نشـان 

هـای  ،چنین سیـاسـت...“ دهیم که ما بخش اصلی انقالب هستیم. 
های  ای درعمل جز یاری رساندن به تحقِق کامِل برنامه طلبانه تسلیم

های جنـبـش اصـالحـات،  فقیه برای مهندسِی خواست رژیم والیت
ای که شرکِت وسیـِع مـردم در  طلبانه ثمری ندارد. این نظریٔه تسلیم

توانـد از  می -اِی دگراندیشان های فله در پی رِدصالحیت -انتخابات
هـای مـتـمـایـل بـه  راه پیدا کردِن عوامل خطرناِک تنـدرو (بـخـش

نژاد در جبهٔه پایداری) به مجلس جلوگیـری کـنـد، را بـایـد  احمدی
معتـقـدیـم کـه   طلبانه، چالش کشید. ما برخالِف این نظریٔه تسلیم به
معناِی خارج کردن مردم از  عمًال به ”پروژٔه اعتمادسازی با حاکمیت“

فقیه و  های ولی صحنٔه مبارزٔه سیاسی و به چالش نطلبیدِن سیاست
شورای نگهبان و درخدمِت تحکیم استبداد و برخالف مصالح مـلـِی 

کوشند که بار دیـگـر  فقیه می کنندگاِن رژیم والیت میهن است. َبَزک
قـرار دهـنـد، “  بـد و بـدتـر” مردم را بر سر دوراهِی انتخاب مـیـان 

که مضموِن رژیم دیکتاتوری والیی همانی که بـوده خـواهـد  درحالی
نـظـر و  طور که بخش اعظم کارنامٔه این حاکمیت تـنـگ ماند، و آن

تریـن دورنـمـایـی بـه سـمـت   دهد، کوچک اندیش نشان می تاریک
هـای  توان در برنامـه های مردم، نمی تغییرهای واقعی در زندگی توده

 آن تصّور کرد.
ریاست دو مجلس خـبـرگـان و  آنچه انتخاِب جنتی و الریجانی به

نـاِم  دهد آن است که، تنظیم لیـسـتـی بـه شورای اسالمی نشان می
هـای ضـِد  لیست طرفداِر اصالحات که در آن شمار زیادی از چهـره

های مرتجعی همچون امامی کاشانـی در  اصالحات  (ازجمله چهره
لیسِت خبرگانش و مدافعان ِاعماِل اشِد مجازات بـرای مـوسـوی و 
کروبی در لیسِت مجلسش) و چهره های ناشناس سیاسی، حضـور 

اش همین است که اتفاق افتاده اسـت، یـعـنـی در  داشتند، نتیجه
تنها در صف مدافعـان  های کلیدی، این افراد نه گیری هنگام تصمیم

اصالحات قرار نخواهند گرفت بلکه با قاطعیت و آشکارا در مـقـابـل 

طلبان خواهند ایستاد. مصطفی کواکبیان، از نمایندگان لیست امید مجلس، در  اصالح
رأی  ۱۶۰کردیم که  ادعا می که گفته شود ما  گوید: این وگو با خبرنگار ایسنا، می گفت

نفر از دوستانی کـه بـا مـا  ۵۰  –  ۴۰داریم اما درعمل انجام نشد واقعیت این است که 
گرفتند رفتند و زنبیلشان را جای دیگری گذاشتند و ایـن حـالـت،  عکس یادگاری می

امـتـیـاز و  صـاحـب و رأی از الریجانی شکست خورد، ۷۰حالت خوبی نیست. عارف با 
گفـت: بـاتـوجـه بـه نـتـایـج  باره محمدعلی وکیلی، دراین ابتکار، مدیرمسئول روزنامهٔ 

 رئیسٔه دائم نامزد نخواهد شد. آمده، آقای عارف دیگر برای انتخاِب هیئت دست به
ریاست جنتی؛ محصول رأی سلبی، تحریم ”احمدرضا احمدپور، در مطلبی با عنوان:

چـاپ رسـیـده اسـت،  بـه ”سحام نیوز“، که در پایگاه اینترنتی ”یا مهندسی انتخابات؟
کـنـد:  طور بیان می ضمن اشاره به انتخاب رئیس مجلس خبرگان، همین نظریه را این

نام انتخابات در ایران برگزار شد. پـیـش از  رخدادی سیاسی به ۱۳۹۴در هفِت اسفند “
های گرامی اعالم کردند، تحت هر شرایطی [با فـرِض  ای از شخصیت برگزارِی آن پاره

های گسترده] در چنان رخدادی شرکت خـواهـنـد کـرد! شـورای  حتی رِد صالحیت
هـا گسـتـرده  جهت مانع و متعرضی در برابر خویش ندید و رِد صالحـیـت نگهبان ازاین

گردید و آن گرامیان نیز بر اراده و گفتٔه خود ماندند و مردم را به شرکت در انـتـخـابـات 
دادن نبودند و آن رخـداد را نـمـایشـی  رأی  فراخواندند و پیوسته، کسانی را که مایل به 

ها دادن است و  شان درواقع رأی به جیب جنتی ندادن دانستند متهم کردند که رأی  می
احـمـدپـور در  ”پایان رسیـد. به“  رأِی سلبی“درنهایت آن رخداد سیاسی با اتخاذ راهکاِر 

شده بود لیست امـیـد  نکتٔه شایستٔه توجه اول، این است که تبلیغ”کند: ادامه اضافه می
گونه نبود و جنـاب امـیـنـی  گیر در خبرگان خواهد داشت؛ اما دیدیم آن حضوری چشم

ترین چهرٔه خبرگـان را بـر  رأی باالیی نداشت و نمایندگان خبرگان، تندروترین و حذفی
کرسی ریاست آن نشاندند که خود نشان از چگونگی لیست امید در نمایش انتـخـابـات 

انـدرکـاران آن لـیـسـت  و نیز بیانگر میزان تدبیر و درایت دسـت ۹۴هفتم اسفند سال 
نکتٔه سوم اینکه، از شوربختـِی “گیری این مطلب:  و نکته بسیار مهم در نتیجه ”است.

گرا، عادت دارند تا بجای  طلبی، اعتدالی و اصول ایرانیان است که هر دو جناح اصالح
کنند تا  ها و سعی بر جبران اشتباهات و عذرخواهی از مردم، تالش می پذیرش واقعیت

دنبال مقصر بگردند؛ بـر هـمـیـن اسـاس  غیرمنطقی، خطای خود را توجیه کنند و به
شاهد هستیم، برخی مروجان و هواداران رأِی سلبی در فضای مـجـازی و مـحـافـل، 

که منتقداِن رأِی سـلـبـی و کسـانـی کـه  ۹۴همچون ایام رقابت رخداد هفِت اسفند 
کردند به همکاری با تندروها و به نفـع جـنـتـی و  خواستند رأی بدهند را متهم می نمی

ریاست رسیدِن احـمـد جـنـتـی،  مصباح و یزدی، اکنون نیز گناهکاِر اصلی [را] در به
ها  که در زمان تبلیغات انتخاباتی، تحریمی دانند درحالی منتقدین و تحریم کنندگان می

خواهند باور کنـنـد در چـیـنـش  آوردند و تا اکنون نیز، نمی شمار نمی را از اثرگذاران به
ها، نامزدها بدون رقیب بودند، رأی  نامزدان خبرگان در سال گذشته که در برخی حوزه

 ”شده نداشت. و مشارکت باال کارساز نبود و تأثیری بر تغییر چینش مهندسی
طـلـبـاِن  حزب ما، از همان فردای برگزارِی انتـخـابـات و شـور و شـعـف اصـالح

اسفندمـاه،  ۷صراحت اعالم کرد که، مهندسِی انتخابات   شده در حاکمیت، به استحاله
هـای  بـنـدی ها و دستـه ادامٔه رواِل معمول در حکومت والیی است، مشتمل بر: رقابت

های حکومتی بـر مـحـوِر  اش برقرارِی توازن قوا بین جناح پشِت پرده که نتیجٔه نهایی
روی، اشتباه نخواهد بود اگـر  فقیه بوده است. ازاین پایبند بودن به حکومِت مطلقٔه ولی

ها، و برقرارِی توازِن نیرو، عمًال در چند هفتٔه اخیر  خواهی بگوییم: تقسیِم قدرت، سهم
ها بـه سـرانـجـام  کشی ها و وزن و رایزنی ”نظارت استصوابی“در پشِت پرده و از طریِق 

ای که از قبل و از باال ”توازِن نیرو“خود رسیده است و نتیجٔه آرا در هفتم اسفندماه، در 
 تعیین شده است، تأثیِر چندانی نخواهد داشت.

رئیسٔه مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی، ُمهِر  نتیجٔه انتخاِب هیئت
شـدٔه  های تـعـیـیـن توان از دروِن چارچوب تأییدی است بر این تحلیل حزب ما که: نمی

یزدی و رهبرِی سپـاه و نـیـروهـای  -فقیه و تأییِد نظارت استصوابِی جنتی رژیم والیت
وچرای استبـداد را بـا چـالـش  چون ساز تغییراتی شد که حاکمیت بی سرکوبگر، زمینه

رسیده از ادامٔه اسـتـبـداد و ظـلـم بـا  لب رو کند. باال بردِن انتظارات مردم جان به روبه
طلـبـاِن  اعتبارِی کامل اصالح جز دلسردِی مردم و بی پشتوانه، به هاِی بی پردازی نظریه

یی جدی و بسیـج  ای نخواهد داشت. باید به فکر چاره شده در حاکمیت، نتیجه استحاله
های حاکمیت ارتجاع بود. ادامٔه اوضاع وخیـم  نیروهای اجتماعی برای مقابله با برنامه

اجتماعی کشور، باوجود امضای برجام و رشد نارضایی زحمتکشان از ادامٔه  -اقتصادی
هـای گسـتـرده  های آماده شدن جامعه برای تنـش فشارهای اقتصادی، ازجمله نشانه

های اجتماعی، با اتـحـادعـمـل و تـالش در راه  اجتماعی است. باید با بسیج گردان
ای  های پراکنده مردم، راه برای بازسازِی جـنـبـش اعـتـراضـی دهی اعتراض سازمان

های موجوِد جامعه، هموار ساخت. جـنـبـش قـدرتـمـنـد و  سراسری را ، بر پایٔه امکان
فراگیر مردمی به خودی خود به وجود نخواهد آمد. نیروهای ملی و دموکراتیک میهـن 
می توانند با تعامل و توافق بر سر یک برنامه حداقل، در راسـتـای تـحـقـق آزادی و 

 عدالت، نقش تاریخی و ضرور خود را در شرایط حساس کنونی ایفاء کنند.



 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۱۹ 

 ... نامه مردم و  انتشار هزارمین شمارٔه  ادامه 

جـای مـبـارزه بـا  بـه“ اعتمادسازی با حـاکـمـیـت“از طریِق “ گرایی اعتدال“
های منفی در صحنٔه سیاسـی و اقـتـصـادی  دیکتاتوری، همگی این تحول

نـامـٔه “های  اند که در مقاله ها و هشدارهای حزب کشور، گواِه صحِت تحلیل
برانگیز اینکه، در بازٔه زمانی بـر سـر کـار  توجه شدند.  مکرر نوشته می“ مردم

مانند امروز و وضعیت کنونـی،  ) نیز، ۱۳۸۴تا  ۱۳۷۶بودن دولِت اصالحات (
شـد و  ایدٔه مبارزٔه قاطعانه با دیکتاتورِی والیی امـری مـردود شـمـرده مـی

های مبتنی بر مماشات با دیکتاتور در پشِت درهـای  منظور توجیِه سیاست به
شـد و شـمـاری از  تـلـقـی مـی“ تـنـدروی“بسته، مبارزٔه ضددیکـتـاتـوری 

دانسـتـنـد و  مـی“ آرامِش فعـال“طلبان شیؤه حرکت به جلو را طریِق  اصالح
انگیز اینکه، با گذشِت پانزده سال از تـیـتـِر  بر کردند! و باز هم توجه تجویز می

] اکـنـون ۱۳۷۹ماه  دی ۲۷،  ۶۰۰[شمارٔه “ نامٔه مردم“هشدارآمیِز سرمقالٔه 
توان دید که این تیتر تا چه حد دقیق و صحیح زده شده بود و جای تأسِف  می

آیـد کـه در  بسیار دارد که مضمون آن هنوز هم موضوعیت دارد و الزم مـی
، یعنی در شمارٔه هزارم، این هشداِر حـزب مـا ”نامٔه مردم“شمارٔه بعدی  ۴۰۰

طـلـبـی، گـامـی  بافی دربارٔه تندروِی جنـبـش اصـالح تئوری“بازگو شود که 
 مردمی است.“ سازش کشاندِن جنبش سوی به خطرناک به

دهند که حزب ما در سه سال  نشان می“ نامٔه مردم“های مندرج در  مطلب
ای بوده است که توانسته در ارتـبـاط بـا  گذشته جزِو معدود نیروهای سیاسی

گـرایـی، امضـا  ، ظهوِر پدیدٔه حسن روحانی و اعتـدال۱۳۹۴انتخاباِت اسفند 
ای مـنـظـم ارائـه  و تعامِل رژیم والیی با آمریکا، الگوی نظری“ برجام“شدِن 
هـا و  ها، تحلیل تا کنون، در گزارش ۱۳۹۲، از شهریورماه ”نامه مردم“دهد. 
های آمـریـکـا در خـاورمـیـانـه را  های عمدٔه سیاست هایش، چرخش مقاله

بـازچـیـنـِی “مـثـابـٔه  هـا را بـه تشخیص داده و تشریح کرده و این چـرخـش
در تـعـامـل بـا رژیـم والیـی، دانسـتـه اسـت. “ های دولت آمریکا سیاست

طـوِرمسـتـمـر  انـد و بـه های ُارگان حزب تودٔه ایران اسـتـدالل کـرده تحلیل
گاهی فقیه با آمـریـکـا  اند که مذاکراِت رژیم والیت رسانی کرده و نشان داده آ

ای بسیار ضعـیـف  المللی ، از موضِع اقتصادی و بین”برجام“هدف امضای  به
های مـالـی  شوند، زیرا تحریم در برابر ابرقدرتی امپریالیستی انجام شده و می

انـد. مـحـور  اسـارت گـرفـتـه دارِی آمریکا اقتصاِد کشور ما را عمًال بـه خزانه
های حزب تودٔه ایران در مورد این مذاکرات، بر این دریافت قرار دارد:  تحلیل

هـای  های الزم برای بازچیـنـِی سـیـاسـت و فراهم شدِن زمینه“ بقاِی رژیم“
پیوسته یعنی با تعیین تـحـوالت  هم آمریکا در خاورمیانه، به دو عامل اصلِی به

 در درون کشور و در منطقٔه خاورمیانه وابسته است.  
 بـرجـام“هایی بوده است که امضا شدِن  شمار نشریه از اندک“ نامٔه مردم“ 

ای دانسـت و  ویژه علی خامنه را ضرورتی گریزناپذیر برای مجموِع رژیم و به“
پر سـروصـدا و “ هایی چی بوق“درستی  را به“ ای دلواپساِن هسته“روی  ازاین

کنندٔه فراینِد نهایی نخواهند بود. حزب ما ای نامید که تعیین های فرعی عامل
از نخستین نیروهایی بـود کـه  -”نامٔه مردم“از طریق جستارهای تحلیلِی  -

هـا، از  هدف برداشته شدن تـحـریـم نشان داد مذاکرات و تعامل با آمریکا به
ای و  ها پیش از ظهوِر حسن روحانی و با موافقت و نظارِت علی خامـنـه سال

آغاز شده بود، و دولت اوباما با تشخیص دادِن فرصت “ نظام“منظوِر بقاِی  به
، با ”خاورمیانٔه جدید“اسالمی در طرِح  منظوِر جای دادِن جمهوری مناسب به

صورتی محرمانه در عمان وارد مـذاکـرات شـد.  ای به فرستادگاِن علی خامنه
بر این موضوع مهم تأکید ورزیده است کـه از مـنـظـر بـحـران ”نامٔه مردم“

امضا رسـانـدِن  ای و،  سرانجام، به علی خامنه“ نرمش قهرمانانهٔ “اقتصادی، 
انـد کـه در پشـت پـردٔه دود  ای بـوده های ناگزیر و حیاتی ، حرکت”برجام“

با تیم دیپلماتیک ایران، رژیم والیی را “ عالؤه یک پنج به“اِی  مذاکرات هسته
 آمیزی در جهت تعامل با آمریکا مجبور کرده است. پذیرِش شرایط خفت به

با درنظر گرفـتـن فـرایـنـدهـای “ نامٔه مردم“های  از دو سال پیش، تحلیل
اند که، دولِت اوبـامـا بـرای حـفـاظـت از  کلیدی در پهنٔه جهان نشان داده

را خطری “ اسالم سیاسی“ُبرِد آن،  موقعیت هژمونِی آمریکا در جهان و پیش
اسالمی در مقام عنصری مهـم  گیری جمهوری بیند و اتفاقًا جای مهلک نمی

کند. حزب ما باتوجـه بـه  طورجدی دنبال می را به“ خاورمیانٔه جدید“در طرح 
سوی اقتصاِد نولیبرالـی  ویژه گرایش آن به رژیم والیی، و به“ اقتصاد سیاسِی “

داری جـهـانـی، ایـن  تر با سرمایه و الزامش به برقرارِی پیوندهایی بسیار قوی

های  مسئله را مطرح کرد که: منافِع بورژوازِی کالن در ایران با بازچینِی سیاست
بـر “ نامٔه مردم“های  آمریکا در منطقه با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند. تحلیل

یعنی: عملکرِد جدید آمریکا در مـرحـلـٔه امـپـریـالـیـسـتـِی  -این تشخیِص خود
هـای بـنـیـادِی  های مالی و تسلِط آمریکا بر مـکـانـیـزم سرمایه“ شدِن  جهانی“

مبتنی بوده است، که در نتیجٔه آن به تأکیـد  -داری مالی در پهنٔه جهان سرمایه
بـغـایـت “ اقـتـصـاد سـیـاسـِی “رسد که: امکاِن نفوذ آمریکا در  بر این نکته می

 تر کرده است. آسان  شکلی فزاینده گراِی ایران را به مالی
اکنون منافـع بـورژوازِی  دهند که، هم های حزب تودٔه ایران نشان می تحلیل 

کالن به نیروی محرکٔه مهمی [در اقتصاد و سیاست کشور] تبدیل شـده اسـت 
زنـد، و ایـن  ها دامن می که، به تغییرهایی مهم در توازِن قدرت بین جناح  چنان

اسالمی در طـرح  گیری جمهوری فرایند، با رونِد تعامل با آمریکا و ضرورِت جای
مـخـصـوصـًا  -گـران در ارتباط است. اما شماری از تحـلـیـل“ خاورمیانٔه جدید“

دربارٔه گسترِش حیطـٔه  -گرایی در درون و بیرون از ایران هواداراِن جناح اعتدال
گـرایـان  گرایان و تواِن جذب کردِن نیرو از اردوی اصـول نفوذ و عملکرِد اعتدال

کنند و در این تبلیغات، مردم را نیروی محرکٔه این تـغـیـیـرهـای دروِن  تبلیغ می
درحال تغییر اسـت. شـدت “ نظام“کنند که ماهیِت  نمایانند و ادعا می رژیم می

های  وسفت کردن توان با ُشل اکنون می های جناحی را هم وواکنش یافتِن کنش
هـای قـدرت  های آمریکا مشاهده کرد، و این، به نزاِع بیـن جـنـاح مهار تحریم

ای  منظور سهم بردِن بیشتر و ضروری شدِن دخالِت هرچه بیشتِر علی خامنـه به
، ”گرایی اعتدال“در پشتیبانی از محدود کردِن گسترش حیطٔه نفوذ جناح نوپاِی 

 منجر شده است. 
نشان داده است کـه “ نامه مردم“حزب تودٔه ایران، با انتشاِر هزارمین شمارٔه 

ست که حتی ترفندهای مختلف امنیتی  داری  ای پرقدرت و ریشه نیروی سیاسی
و مطبوعاتی رژیم والیی فقیه نتوانسته، و نیز نخواهد توانست، آن را از مـیـدان 

بـرقـرارِی دمـکـراسـی و   در کند. مبارزه برای گذار از دیکتاتـورِی والیـی تـا  به
 -هایش اجتماعی ادامه خواهد داشت، و حزب تودٔه ایران با تمامی امکان عدالت

در کنار و همگـام  -هایش همراه با جستارها و تحلیل“ نامه مردم“ویژه انتشاِر  به
تـغـیـیـرهـای “وجود آوردِن  با دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی مترقی برای به

در جهت برقراری دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت مـلـی، “ واقعی
 تالش خواهد ورزید.
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 ۱۱ادامه  در صفحه 

، ھمگام با »نامٔه مردم«
 جنبِش زنان

تاریِخ حزب تودٔه ایران، تاریِخ پرفرازونشیب، پویا، و شـورانـگـیـزی 
های شورآفرین، موج در  است که در آن مرحله از پس مرحله و صحنه

ها را در طـول نـزدیـک بـه  موج، امتداد یافته و ماندگارِی حزب توده
چهارم قرن در پی آورده است. تأسیِس حزب تودٔه ایران هم مقارن  سه

با آغاِز تحول در عرصٔه مطبوعات است و هم آغازگِر مرحلٔه نـویـی از 
ها  تبِع آن نیز، مسلح کردن توده های کشور است، و به تحول در نشریه

گاهِی اجتماعی و سیاسی در مسیر شناختن راه صحیح مبارزه در  به آ
همین دلیل، حزب تودٔه ایـران بـا پـیـروی از  رویارویی با استبداد. به

منظوِر نیل بـه ایـن  های مبارزات کمونیستی، اهتمامی جدی به سنت
تریـن شـرایـط مـوفـق  مقصود از َبدِو تأسیس دنبال کرد، و در سخت

گاهی گونه کـه در  هایی استوار بردارد، آن رسانی گام گردید در عرصٔه آ
تاریخ معاصر میهن به ثبت رسیده است. مرتجعاِن حـاکـم در طـول 

های روشنـگـرانـٔه  زمانی نزدیک به هفتادوپنج سال، با اطالع از جنبه
گـاهـی از ایـن مـوضـوع پـس از  فعالیت های حزب تودٔه ایران، با آ
هـای حـزب، نـابـودِی  های سبعانه به تشکیالت و سـازمـان یورش
رسانی و تحلیلِی حـزب را نـیـز جـزو نـخـسـتـیـن  های اطالع ارگان
ها و نـیـروهـای  دادند. شخصیت شان قرار می های سرکوبگرانه اقدام

آی که با تاریخ حزب تودٔه ایران و نقش روشنگرانٔه آن آشنایـی  سیاسی
های حزب،  اند که نشریه و یا نشریه دارند به این واقعیِت تاریخی واقف

انـد،  دهندٔه دیدگاه رسمی حزب تـودٔه ایـران بـوده که درُحکِم بازتاب 
جرئت اعـالم داشـت کـه، در  اند. به انتشاِر خود ادامه داده پیوسته به

های سیاسی [در ایران] هیچ حزب و یا سازمانـی  ها و گروه میان حزب
هـای  ای در انتشار نشریه توان سراغ داشت که چنین پیوستگی را نمی
اش را در تاریخ فعالیت خود حفظ کرده باشد. حزب تودٔه ایـران،  حزبی

ترین حزب سیاسی ایران، در این مورد تـنـهـا حـزبـی  در مقام قدیمی
های اعضایش] توانسته اسـت  ها و فداکاری است که [در پرتو فعالیت

 های حزبی را عملی کند. کاری در انتشار نشریه این پیوستگی و ادامه
اش را مـنـتـشـر  هزارمیـن شـمـاره ”نامٔه مردم“اکنون نشریٔه  هم

 ۱۷، “ نامٔه مـردم“کند. عالوه بر مناسبِت انتشار هزارمین شمارٔه  می
دومین سـال انـتـشـار  و  خردادماه جاری نیز مصادف است با آغاِز سی

 ”نامٔه مردم“سال انتشاِر بدون وقفٔه  ودو سی“.  نامٔه مردم“دورٔه هشتِم 
گواهِی دوست و دشمن، حزب تـودٔه  درحالی صورت گرفته است که به

رو  بوده و هست. در طـول  ایران با دشوارترین دوران موجودیتش روبه
های تأثیرگذار بر سرنوشـت مـردم و  ودو سال، بسیاری اتفاق این سی

مان، در ایران و جهان روی داد که بر ادامٔه کار و فعالیت حـزب  میهن
تواند داشته باشـد.  تودٔه ایران تأثیرهای منفی داشت و در آینده نیز می

ها، صفوف حزب تـقـویـت  ها و فراز و نشیب رغم تمامی این دشواری به
 انتشارشان ادامه دادند.   های حزبی به شد و نشریه

نـامـٔه “حزب تودٔه ایران، اهتمام خویش را عالوه بر انتشار منـظـم 
آمـیـز  ، بر بهبوِد کیفی این نشریه نیز صرف کرده است و اغـراق”مردم

ای داشته اسـت.  انکارنشدنی نیست اگر بگوییم در این مسیر موفقیت 
شـود، امـا  بار منتشر مـی ، بااینکه هر دو هفته یک”نامه مردم“نشریٔه 
های فـکـری گـونـاگـون بـا  های مندرج در آن از سوی ِنحله مطلب

شود. ما درحالی که از سویی موردهایی از  حساسیت و دقت دنبال می
در نوشتارها و گفتارهـای  ”نامٔه مردم“های  بازتاِب غیرمستقیم تحلیل

بـیـنـیـم کـه ایـن  دیگر نیروهای سیاسی را شاهدیم، از دیگر سو می
بازتاب، هراِس نیروهای مرتجع، ضِد چپ، هواداِر اسـتـبـداد و ضـِد 

هـای  همین سبب، در تبلیغاِت این گـروه شود. به ای را باعث می توده
شـده  ”مـنـحـل“شود حزب تودٔه ایران حزبی  مرتجِع هراسان سعی می

ای کـه در  ای اعالم گردد، اما با وجود این، همین تبلیغات ضِد تـوده

روشـنـی نشـان  خود گرفته اسـت بـه خالل چند سال گذشته شدت بیشتری هم به
تـوانـد راهـنـمـای  ترین حزب سیاسـی ایـران، مـی های قدیمی دهد که اندیشه می

 ها باشد.  ُبرِد امر توده اعتمادی در پیش قابل
هـا و  دربردارندٔه ُجسـتـارهـا، مـوشـکـافـی ”نامٔه مردم“شمارٔه دورٔه هشتِم  هزار 

هایی بسیار حساس و بغرنج  های روشنگرانه دربارٔه رویدادهای مهم در دوران تحلیل
پس از یورش به حزب و حبس و شکنجـه و  های: اند دوران اند، که از آن جمله بوده

مـنـظـوِر  های گسـتـرده بـه های از حزب و تالش اعدام رفقا و فاجعٔه ملی، انشعاب
های حـزب، فـروریـزِی اتـحـاد شـوروی و کشـورهـای  اعتبار کردِن سیاست بی

سوسیالیستی اروپای شرقی، جنبِش دوم خرداد، سرکوِب جنبش سـبـز و سـپـس 
ای و تحمـیـل  حصِر خانگِی رهبران آن [که هنوز ادامه دارد]، معضل پروندٔه هسته

های مالی و اقتصادی به کشور، و بسیاری دیگر رویدادهای مهم در داخـل  تحریم
کشور، برپایی جنگ و آشوب درسطِح منطقه و جـهـان هـمـراه بـا تـجـاوزهـای 

ساز را در  هایی سرنوشت هایی که فراز و نشیب طوِرخالصه، دوران امپریالیستی، و به
 اند.    ای و جهانی شاهد بوده عرصٔه داخلی، منطقه

هـای  های رسمی حزب دربارٔه مسئله دهندٔه دیدگاه هرچند که بازتاب“  نامٔه مردم” 
هـا،  المللی است، اما روح حاکم بر آن بیان دقیق و پـیـگـیـِر خـواسـت داخلی و بین

های میلیونی است، و محتوای غنِی آن بـرآمـده از ایـن  های توده آرزوها و کوشش
ارتباط  توان بیرون از و بی را نمی“  نامٔه مردم“روحیه و رویکرد است. محتواِی مطالب 

نـامـٔه “هـای  مان ارزیابی کرد و سنجید. مـقـالـه با جنبش پرتحرک اجتماعی میهن
های اجتماعـی در کشـورمـان،  در تبیین چگونگی و چرایِی موقعیت جنبش“ مردم

اند که وفاداری به منافع مردم و تکیه بر نـیـروی الیـزال آنـان  هایی انعکاِس دیدگاه
ازجمله به پرداخـتـن بـه مسـائـل “  نامٔه مردم“اند.  ها تبلور یافته نحوی گویا در آن به

ورزد و بر چشمگیر و قـطـعـی  جنبش دانشجویی، کارگران و زنان اهتمام جدی می
های گوناگونی را در این  ها و تحلیل کند و اخبار، گزارش ها تأکید می بودِن نقش آن
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 کند. زمینه ارائه می
اسالمی با وضعیتی مواجه گردیـده اسـت  میهن ما از آغاز دوران جمهوری

های گوناگون اجتمـاعـی  که در تنگنا قرار دادِن زندگی زنان و ِاعماِل تبعیض
ها  حقوقی ای یافته است. تحمیل این فشارها و بی و حقوقی بر آنان نموِد ویژه

بر زنان میهن ما، موجب گردید تا حساسیت نسبت به سرنوشِت نیمی از تودٔه 
بخش میهن ما بیش از هرزمان دیگری در تاریخ مـعـاصـر  آفرینشگر و زندگی

ها نسبت به زنان و دختـران مـوجـب  ایران، افزایش یابد. تشدیِد این اجحاف
که باجرئـت  -های اجتماعی ترین و مؤثرترین جنبش گردید تا یکی از گسترده

از سوی زنان ایرانـی شـکـل بـگـیـرد.  -نظیر است توان گفت در دنیا بی می
وضعیت کنونی جنبش زنان چنان است که، با وجود سرکوِب شدیِد کل ایـن 

عـنـوان کـاسـتـه  هیچ جنبش و تک تک فعاالن آن، از پتانسیل عظیِم آن به
 نشده است.

فـقـیـه، در  های ویژٔه زنان در رژیم والیت ، با توجه به دشواری“ نامٔه مردم” 
این ارتباط جستارهای گوناگونی را منتشر کرده است. بااینکه زنان میهن مـا 

ستیـزانـٔه ایـن  های زن اسالمی با سیاست از همان فردای استقرار جمهوری
رژیم به مقابله برخاستند، اما تحوالت در این زمینه، از دوران دوم خـرداد بـه 

های تـحـلـیـلـی  ها و مقاله بعد، جایگاهی ویژه در جنبش زنان دارد. گزارش
ای دوباره اسـت، زیـرا دربـردارنـدٔه  در این دوره شایستٔه بازبینی“  نامٔه مردم“

برای همگان است. باور به نیروی اجتماعی، بسـتـرسـاِز   هایی آموزنده درس
انـد.  ای است که در تاریخ معاصر میهن ما روی داده تمام تحوالت اجتماعی

هراس افکند،  داد و به  فقیه را تکان ، که رژیم والیت۱۳۷۶حرکت دوم خرداد 
ای داشـتـنـد. ایـن  برآمده از جنبشی بود که زنان در برپایِی آن سهم عـمـده

طلباِن حکومـتـی  ای پنهان نماند. اصالح واقعیت از دید هیچ نیروی سیاسی
ستیز به تجهیـز قـوا بـرای  برداری از آن برآمدند و مرتجعاِن زن درصدد بهره

ساز، امـکـان  متوقف آن دست زدند. متأسفانه در این دوران بسیار سرنوشت
شدت محدود بود و همین امر مـوجـب  فعالیت نیروهای خارج از حاکمیت به

طلبان از یـک  هایی فعالیت کند که اصالح گردید تا جنبش زنان در چارچوب
سو و ارتجاِع حاکم از دیگر سو در آن دست باال را داشـتـنـد. بـدون شـک 

همراه داشـت،  ها هم دستاوردهای بزرگی به فعالیت حتی در همین چارچوب
طـلـب درنـهـایـت  های بعضی نیروهای سیاسی موسوم به اصالح اما دیدگاه

ترجیح  ”حفِظ نظام“را بر  “ تکیه کردن به نیروی اجتماعی” نتوانست امر مهِم 
ستیِز رژیم حاکم را تصحیح کند.  دهد و باورهای غلط در ارتباط با ماهیت زن

های گوناگونی را دامن زد که بازخوانِی برخی از  باره بحث در این ،”نامٔه مردم“
 ها مفید است. آن

تأملی بر ”، در مطلبی با عنوان:۱۳۷۹تیرماه  ۷، ۵۸۶، شمارٔه ”نامٔه مردم” 
، به ”طلبانه مبارزٔه "جنس دیگر" و تأثیر آن بر روند اصالحات و جنبش اصالح

پردازد که در ارتباط با تـعـداِد کـم  های عباس عبدی می گیری بررسی موضع
ایـن دلـیـل اسـت کـه  ... به”شده در مجلس ششم، گفته بود: زنان انتخاب

عبارتی  ترین مسئله جامعه ما در حاضر، شکاف مردساالری و آمریت یا به مهم
دمکراسی است. ... این خصوصیات عمومًا در مردها خودش را متجلی کرده 
است. شاید اگر از این مرحله گذر کنیم و مسئلٔه عدالـت و بـرابـری و رفـع 
تبعیض پیش بیاید زنان هم بتوانند مشارکت بیشتری داشته باشنـد ولـی در 

دهد. یـعـنـی کسـی  مرحله دمکراسی، جنسیت، خودش را خیلی نشان نمی
دنبال این نیست که به یک زن رأی بدهد یا یـک مـرد. ... مـن [عـبـاس 

ام گفتم که مسئلٔه اصلی مـا دمـوکـراسـی اسـت و نـه  عبدی] در مصاحبه
، در جواب این اظهارات، با تشـریـح ”نامٔه مردم“ .”جنسیت و تبعیض جنسی

های نظری نـادرسـت و مـغـشـوش  درک صحیح از دموکراسی، به برداشت
پردازد و در رابطه با این دیدگاه کـه  طلب می بخشی از طیف نیروهای اصالح

مسئلٔه مشارکِت زنان در حیات سیاسی کشور را باید به بـعـد مـوکـول کـرد، 
تر، در مبـارزه بـر ضـد  عبارت روشن به”سخنان عبدی را چنین تحلیل کرد:
اند که نقش اساسی را برعهده دارنـد، و  استبداد و ارتجاع حاکم، این مردان

رو طبیعی است که نقش مردان نیز در حیات سیاسی کشـور بـیـشـتـر  ازاین
در َرِد نظر آقای عبدی کافی است اشاره کـنـیـم ”آورد: و در ادامه می ”باشد.

ای از پـیـکـار  که، زنان دلیر میهن ما، در بیست سال گذشته، در هیچ عرصه
دوش سایر نیـروهـای  به برای آزادی و عدالت اجتماعی نبوده است که دوش

و باز در قسمـتـی “  ای را ایفا نکرده باشند. کننده اجتماعی نقش مهم و تعیین

هدف هـای خـود بـه  هر جنبش مترقی، برای رسیدن به”کند: دیگر اضافه می همگام با جنبش  ... ”نامه مردم“ادامه  
های مردم در برنامه و مبارزٔه جنبـش  پشتوانٔه مردمی احتیاج دارد، بازتاِب خواست

کسانی کـه  ”ها. آورد نه سکوت در برابر آن همراه می است که این پشتیبانی را به
دانـنـد کـه  انـد، مـی گیری کـرده مسائل سیاسی ایران را از آن زمان تا کنون پی

ای بود که موضوع خروج از حاکمـیـت را  عباس عبدی ازجمله نیروهای سیاسی
مطرح کرد و برای مدتی هم به زندان رفت و درنهایت با جناح رفسـنـجـانـی بـه 

طور تلویحی با شرکت در انتخابات موافق بـود و  همکاری پرداخت و اخیرًا هم به
هـای  هایی مغشوش و مبهم دارد. سرنوشت سیاسی افـراد و گـروه گیری موضع

های اجتماعی باور ندارند و یا درکی ابتـدایـی از نـقـش  ای که به جنبش سیاسی
هـای  رسد که عباس عبدی یکی از نمونـه ها دارند، درنهایت به سرانجامی می آن

 آن است.
یـی  ، در مطلبی کوتاه به مـقـالـه۱۳۸۰ماه  آبان ۱۵، ۶۲۱، شمارٔه ”نامٔه مردم” 

هـای کـلـیـدی  که در ارتباط با انتصاِب زنان در پسـت  ”نوروز“مندرج در روزنامٔه 
نگاهی گذرا به تقاضای عمومی زنـان در جـامـعـه ”نویسد: پردازد و می است می
دهد که مشکل اصلی زنان آن چیزی نیست که نماینـدگـان مـحـتـرم  نشان می

هایی که مـطـرح شـده   دنبال آن هستند. با یک نگاه کلی به جامعه و خواست به
دنبال آن هسـتـنـد بـا  توان گفت آن چیزی را که نیمی از جمعیت ما به است می

دیدگاه و ایدٔه زنان مسئول یکی نیست. ... آیا اگر عدٔه قلیلی که از شمار انگشتان 
روی زنان  های باالی اداری راه یافتند، تمام مشکالت پیش کمتر هستند به پست

این بیـنـش صـحـیـح  قول نسبت به نامٔه مردم در ادامه این نقل ”رود؟ از بین می
دهد، اما در عمل نشان داده شد که چنین بیـنـشـی در  واکنش مثبت نشان می

 طلبان وجه غالب نیست. بین اصالح
، در رابطه با تفکرات طالـبـانـی، ۱۳۸۰ماه  آبان ۲۹، ۶۲۲شمارٔه  ،”نامٔه مردم” 

ای، در مـورد  انتظامی استانداری تهران، در مصاحـبـه -معاون امنیتی”نوشت:
هـا  ایرلند، گفت:"همانند سابق خانم -تدابیر امنیتی الزم برای بازی فوتبال ایران

شـده  های انـجـام بینی توانند برای تشویق تیم ملی به ورزشگاه بروند. با پیش نمی
صـورت قـانـونـی بـرای  های ایرلندی که از این کشور به تعداد محدودی از خانم

اند بـالمـانـع اسـت. درخصـوص  تشویق تیم ملی کشورشان به ایران سفر کرده
گونه مسابقات باید ازنظر مسائل امنـیـتـی، اجـتـمـاعـی و  ها در این حضور خانم

بنـدِی واحـد در  سیاسی کاِر کارشناسی صورت گیرد و مسئوالن نیز به یک جمع
ها هـنـوز هـم  این مورد برسند." الزم به توضیح است که حضوِر زنان در ورزشگاه

 ممنوع است.
، سخنان خانم شهین موالوردی ۳۸۰ماه  بهمن ۱۶، ۶۲۷شمارٔه  ،”نامٔه مردم” 

الملل مـرکـز امـور مشـارکـت زنـان را  که در آن زمان سرپرستی ارتباطات بین
اکنون هم شغلی کمابیش مشابه را در دولت روحانـی دارد را  دار بود و هم عهده

آورد که در ارتباط با پیوستن ایران به کنوانسیوِن رفِع تبـعـیـض عـلـیـه زنـان  می
این الحاق راهی است جهت کاهش فشارها بر ایران، همچنین زمـیـنـٔه ”است:

درِک بهتر قوانین مربوط به زنان فراهم خواهد شد. ... ازآنجاکه الحاِق ایـران بـه 
این کنوانسیون مشروط است، با قرار دادن شرط کلی "عدِم مغایرت بـا مـوازیـِن 

توانیم پیامدهای مختلف این الحـاق  دست گرفته و می شرعی"، ابتکار عمل را به
نامه مردم با تحلیل ایـن  ”صورت ارادی تنظیم کنیم. را باتوجه به منافع خود و به

گـیـرد کـه  فقیه، نتیجه مـی سخنان و با تأکید بر سرشت ضِدمردمی رژیم والیت
فقیه خیالی عبث  مان در چارچوب رژیم والیت تأمیِن حقوق برابر برای زنان میهن

 است.
تر این است که پیوستن ایران بـه  نظر از سخنان موالوردی، موضوع مهم صرف

کنوانسیوِن رفِع تبعیض علیه زنان اصوًال عملی نشده است، و مسئلٔه تطبیـق آن 
عالوه بر آن   ،”نامٔه مردم“الفارغ بود.  با موازین شرعی و غیرشرعی هم بحثی مع

ارتـجـاِع ”اش با عنوان: ، در سرمقاله۱۳۸۲مردادماه  ۱۴، ۶۶۶شماره، در شمارٔه 
، تصویب الیحٔه پیوستن ایران بـه ”وسطایی در برخورد با حقوق انسانی زنان قرون

دهد. در این مـقـالـه،  را موردبررسی قرار می ”کنوانسیون رفِع تبعیض علیه زنان“
گـردد کـه تصـویـب ایـن الیـحـه را  الله نوری همدانی نـقـل مـی سخنان آیت

دهد. سخنان احمـد خـاتـمـی [امـام  نام می ”مصیبت بلکه فاجعه بزرگ”تنها نه
شود که تصویب این الیـحـه را غـیـرمـمـکـن  جمعٔه کنونی تهران] هم نقل می

مخالفـت تـاریـک انـدیشـاِن ”نویسد: در همان مقاله، می ،”نامٔه مردم“داند.  می
حاکم بر میهن ما با این کنوانسیون امری اتفاقی و صرفًا تبلیغاتی نیست. مسئلـه 
زیر پا گذاشتن خشن و غیرانسانی حقوق زنان، از همان [آغاز] اسـتـقـرار رژیـم 

فقیه در میهن ما، تجاوز به حقـوق  والیت
 ۱۲ادامه  در صفحه زنان، و تبدیِل بیش از نیمی از جامعه مـا 

 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۱۸ 

پـذیـر شـدِن بـرپـایـی  وجود آمدِن تغییـرهـا و امـکـان رابطٔه ُارگانیک میان به
طور، تأکید  کند. همین ، بررسی و تحلیل می”عدالت اجتماعی“و “ دموکراسی“

بر برنامٔه گذار از دیـکـتـاتـورِی والیـی، بـا تـکـیـه بـر “ نامٔه مردم“های  مقاله
های لنین در مورد درجٔه دستیابی به تغییرهای سیاسی، اقـتـصـادی و،  تئوری

بنا بـر شـرایـط مـادی و  -ها، چگونگِی مسیر تحقِق این تغییرها تر از این مهم
شوند. در این ارتبـاط، حـزب تـودٔه  در سطح ملی، مطرح می -ذهنی جامعٔه ما

دسـت آوردن  طلبانٔه واقعی را در زمینٔه بـه های اصالح ایران شعارها و خواست
دانـد و  های اجتماعی و یا رعایِت َاکیِد حقوق بشر را بسـیـار مـهـم مـی آزادی

منظوِر تحقق ایـن شـعـارهـا  طلباِن مبارز صادقانه به بنابراین، هر جا که اصالح
اند از حرکت آنان دفاع و پشتیبانی کـرده اسـت. حـزب مـا امـا،  فعالیت کرده

حـلـی  تنهـایـی راه های اجتماعی و یا رعایت حقوق بشر را به دستیابی به آزادی
 کند. ُبعدی در موفقیت به گذار از دیکتاتوری والیی ارزیابی می ناکامل و تک

، و ازجـمـلـه ۱۳۵۷باید پذیرفت که نیروهای مطرح در برهٔه انقالب بهمن  
ها و دفـاع از آن،  حزب ما، در مورد ضرورِت برپایِی مبانِی دموکراسی و آزادی

نـامـٔه “درکی ناقص و برخوردی انفعالی داشتند. اما پس از انتشار هزار شمـاره 
درستی ادعا کرد و نیز دید که حزب  توان به می -تا کنون ۱۳۶۳از سال  -”مردم

آموزی از تجربٔه انقالب بهمن  ویژه با درس تودٔه ایران روندی واقعًا تکاملی را، به
 دموکراسـی“در مورد درِک اهمیِت پیونِد ُارگانیک میان دو فراینِد برپایی  ۱۳۵۷

ای اصولی طی کرده است. سنِد برنامٔه نویـن  ، با پیگیری”عدالت اجتماعی“و “
کـه دربـر دارنـدٔه  -)۱۳۹۱مـاه  مصوِب کنگرٔه ششم حزب (بـهـمـن -حزب
 دموکراتیک -ملی“هدف گذار از دیکتاتوری به مرحلٔه  هایی دموکراتیک به مؤلفه

 دهد.   است، حرکِت تکاملی حزب تودٔه ایران را نشان می“
ای فارغ از پیونِد ُارگانیگ بـا تـوزیـِع  ”دموکراسِی انتزاعی“حزب تودٔه ایران، 

سـو در اهـمـیـِت  کند. اگرچه حزب ما از یـک عادالنٔه ثروت اجتماعی را رد می
هاِی شخصی بسیار چیزها پذیـرفـتـه و آمـوخـتـه اسـت،  دموکراسی و آزادی

آمـوزد  بیند و باز نیز مـی های گشوده می حال، حزب با هوشیاری و چشم درعین
و بـرخـالِف  -دو منظوِر متضاد-طرزی دومنظوره به  ”دموکراسی“که چگونه از 

کـنـد و  شود. حزب ما همچـنـیـن مشـاهـده مـی منافع مردم سوِءاستفاده می
جمـهـوِر  ، رئیس”دموکراسی“آموزد که چگونه آشکارا، با پشت پا زدن به این  می

وسیلٔه کسانی که  فساد مالی به  اتهام میلیون رأی، به ۵۴منتخب مردم برزیل با 
خواهـی در  ”دموکراسی“شود و مدعیاِن  اند برکنار می خود بانِی فسادهای مالی

گذرنـد. در بسـیـاری از  هیچ واکنشی از کناِر این رویداد می جهان و ایران، بی
، دربـارٔه نـقـِض دمـوکـراسـی و ”نامٔه مردم“های مختلف  های شماره صفحه

های مـالـی، و  ، تسلِط سرمایه”سازی جهانی“عدالتی در ارتباط با  گسترِش بی
های اقتصادی نولیبرالی در پهنٔه جهان و همچنین دربارٔه نقِض خشـن  تعدیل
ها در کشورمان گـزارش،  عدالتی شده در قانون اساسی و بی های تصریح آزادی

طوِرمستمر، ترجمـٔه  ، به”نامٔه مردم“، در  بررسی، و تحلیل شده است. همچنین
نـامـٔه “های بسـیـاری از  رسد و مقاله چاپ می های دیگر به هایی از زبان مقاله
هـای  نیز که در مورد عملکردهای دیکتاتـوری والیـی اسـت بـه زبـان“ مردم

اکنون بسیاری از نـیـروهـای  هایی که هم مقاله -شوند مختلف دیگر ترجمه می
رسانی و تجزیـه  هایی موثق در زمینٔه اطالع ها را در حکم منبع مترقی جهان آن

 کنند.  و تحلیل مسائل ایران مطالعه می
، بـرخـی از ”نـامـٔه مـردم“مناسبت انتشاِر هزارمین شـمـارٔه  در ادامه، و به

واکـاوی “ نامـٔه مـردم“های  دیِد جستار های مهم در کشورمان را از زاویهٔ  تحول
 کنیم:   می

خورشیـدی، بـا  ۱۳۷۰در دهٔه “ نامٔه مردم“های  ها و تحلیل مضموِن جستار
هـا بـا  فقیه در سـاخـتـار رژیـم [کـه سـال محوری دانستِن نقِش اصل والیت

شـد]، دولـت هـاشـمـی  رو مـی هایی خاص روبه آلوِد نشریه تمسخرهای غیظ
هـا،  واقسام شعارها و وعـده رفسنجانی را از همان ابتدای کارش، باوجود انواع

نفـِع مـردم  وجود آوردِن تغییر به فاقِد هرگونه توان و خواست برای سازندگی و به
ای، و  ، خـامـنـه”فـقـیـه ولی“تشخیص داد. از منظر سیاسی، اتحاِد نا مقدس 

شـدت سـرکـوب کـرد و  ، هر نوع دگـرانـدیشـی را بـه۷۰رفسنجانی در دهٔه 
سال سکوتی قبرستانی را بر فضای جـامـعـه حـاکـم کـرد. بـرنـامـٔه  های سال

، ”خودکفـایـی“و “ سازندگی“های دورٔه رفسنجانی با شعارهای  اقتصادِی دولت
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های اقتصادی نولیبرالـی اجرا گذاشته شدن تعدیل ای از به آغازگِر دورٔه طوالنی
بـود کـه تـا  -المللی پول و تجویِز آن بنا بر مشورِت مستقیم با صندوق بین -

هـمـچـنـان ادامـه دارد. “ نـظـام“های  کنون نیز، با همکارِی مجموِع جناح
خورشیدی تا کـنـون، هـاشـمـی  ۷۰از دهٔه “ نامٔه مردم“های مندرج در  مقاله

 طلب ارزیابی کرده است. کاری فرصت درستی محافظه رفسنجانی را به
طـلـبـان  هـای اصـالح های متعدد حزب مـا در طـی دورٔه دولـت تحلیل 
تـعـبـیـر  خـواهـی [یـا بـه طوِردائم بر ارتباِط ُارگانیگ فـرایـنـِد دمـوکـراسـی به

همراه زایش و گسترش عدالت اجتمـاعـی  طلبان، گشایش سیاسی] به اصالح
کارانٔه  گرا و محافظه ورزید. حزب تودٔه ایران، این گرایِش مخرِب راست تأکید می

های  اعتنا ماندن به منافع و مشکل طلباِن حکومتی و اپوزیسیون در بی اصالح
ها و رونـِد  ها که دستیابی به آزادی ها بر پایٔه این درِک معیوب آن معیشِت توده

وسیلٔه نخبگان و از بـاال مـحـدود  استقراِر دموکراسی را تنها به کاِر سیاسی به
چـالـش  بـه “ نـامـٔه مـردم“وسیلٔه شماِر زیادی از جسـتـارهـای  کردند، به می
بـه “ تـغـیـیـرهـا“داد که محدود کردن  درستی هشدار می کشید. حزب ما به می

دور از  رژیم دیکتاتوری، به“ اصالح کردِن “منظور  های روبنایِی سطحی به رفرم
کرد که، بدون نفِی حـاکـمـیـِت  است. ُارگان مرکزی حزب ما تأکید می واقعیت 

آید، بـلـکـه ایـن  وجود نمی و پایداری به“ تغییِر واقعی“تنها  فقیه نه مطلق والیت
طلبی نیز منجر خواهـد شـد. در  شگرد، به از درون تهی شدِن جنبش اصالح

دورٔه ریاست جمهوری محمد خاتمی، حزب ما در نـوشـتـارهـای ُارگـانـش و 
های خاص خود،  های مترقی نیز در تریبون همچنین برخی نیروها و شخصیت

کردند که در پِس این آمارهای تبلیغـاتـی بـرای تـوجـیـِه  طور دائم اشاره می به
پایه دربارٔه رابطٔه دموکـراسـی و  های بی های اقتصادِی نولیبرالی و بحث تعدیل

شـان در   آزادی با اقتصاِد بازار، اکثر مردم در جریان زندگی روزانه و معیـشـتـی
مان شاهد تنزِل سطح زندگی مادی و معنـوی، بـیـکـاری سـاخـتـاری،  میهن

 اند.   های بادآورده و نجومی گسترش فقر، و رشد ثروت
نژاد،  پذیر شدِن رویکردهای سیاسی و اقتصادِی دورٔه ریاست احمدی امکان 

های اجتماعِی دورٔه محمـد خـاتـمـی، سـرکـوِب  محِو کامل همان اندک رفرم
 ۱۸ادامه  در صفحه طلبی، و جـاانـداخـتـِن  جنبش اصالح
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گران و نیروهای سیاسی را در مـورد  ای که، شماری از تحلیل تغییرهاِی شکلی
هـایـی  بسیاری از این نوع تغییرهاِی درون هرم قدرت رژیم، به توهم و اشـتـبـاه

یی از ایـن  دچار کرده است. برای مثال، دسته“ نظام“بزرگ درخصوص ماهیِت 
 -شان از تغییـرهـای شـکـلـی بر پایٔه درِک اشتباه -پردازان گران و نظریه تحلیل

پـذیـر  فقیه اصالح شدنی و یا استحاله زنند که: رژیم والیت این توهم دامن می به
و همـراه  ۱۳۹۲ای دیکتاتور نیست، و یا در هنگامٔه انتخابات  است، علی خامنه

ای را  های علی خامنه ، تفکرات و دیدگاه”گرایی اعتدال“شدن گفتمان   با مطرح
گونـه الـقـا  های مردم دانستند و این  نیز در حال تغییر در جهت پذیرِش خواست

نشانگر ایـن “ گرایان اعتدال“و گسترش قدرِت جناح “ برجام“کردند که امضاِی 
هـای  درحال تغییر است و مردم نقشی کـلـیـدی در تصـمـیـم“ نظام“است که 

، در ”نامٔه مردم”اند. در مقابل، دست آورده و تحوالِت جاری کشور به“ حاکمیت“
هـا و  هـا و تـوهـم هایی پرشمار، ایـن اشـتـبـاه هایش در خالل جستار تحلیل
هـا را مـورد انـتـقـاد قـرار داد و  گفتٔه بـرآمـده از آن پیش  های گیری نتیجه

 شان را اثبات کرد.  نادرستی
انـد کـه  همواره بر این واقعیت بدیهی تأکیـد داشـتـه“ نامٔه مردم“های  مقاله

کنندٔه ماهیت و عملکرد رژیـم  فقیه عامل اصلی و تعیین حاکمیِت مطلِق والیت
وجود آوردِن تغییر در روبنـاِی  روی، هر نوع حرکت در جهِت به حاکم است. ازاین

سیاسی کشور که حیطٔه ِاعمال قدرت و نفوِذ این حاکمیـِت مـطـلـق والیـی را 
هـایـی   محدود کند، یا با سرکوب و حذِف فیزیکی منکوب خواهد شد و یا با ترفند

هدف بقـاِی نـظـام، از مسـیـر خـود  فقیه و به های قدرت و ولی از سوی جناح
هـای فـوقـانـِی  دهد که منافع کالِن الیـه منحرف خواهد شد. تجربه نشان می

هـدِف  نیز بـه -هستند  های دروِن نظام نمایندٔه آن که مجموِع جناح -بورژوازی
های اقـتـصـادی نـولـیـبـرالـی،  موجود و اجراِی تعدیل“ اقتصاد سیاسِی “دوام 
 اند. و دموکراتیک در جامعه“ تغییرهای واقعی“های مسدودکنندٔه راِه  عامل

های کلیدی در کشورمان و  طور سیستماتیک تحول همواره و به“ نامٔه مردم“
 اقتـصـاد سـیـاسـِی “ها را با درِک مارکسیستی از  های بین جناح  وواکنش کنش

 ۱۸ادامه  در صفحه کشورمان، همراه با درنـظـر داشـتـن “

طورکامـل  و گاه به -گون های گونه که زیرپایٔه کارشان را انتشاِر نظرها و دیدگاه
نـامـٔه “ای مانـنـد  گیرد، زیرپایٔه کاِر نشریٔه حزبی دربر می -متناقض با یکدیگر

ای است که بر اسـاس  دهندٔه برآینِد نظرها و یا درواقع خرِد جمعی بازتاب”مردم
شده از سوی اعضای حزب تنظیم گردیده است.  گرایی و موازین پذیرفته تشکل

 -)۱۳۹۱مـاه  مصوِب کنگرٔه شـشـم (بـهـمـن -برنامٔه نوین حزب تودٔه ایران
نـامـٔه “هـای  دهندٔه زیرپایٔه نظرِی مقـالـه کنندٔه خرِد جمعِی حزب و شکل بیان
است. این شیوه، روشی مؤثر در کار مبارزاتی هدفمندی است که حـزب ”مردم

یـی  سال پیش آغازگِر آن بوده است و هنوز هم تنـهـا شـیـوه ۷۵ما نزدیک به 
هـای  های دموکراتیک در مسیر فعـالـیـت تواند بسترساِز همکاری است که می

 سیاسی و اجتماعی در کشور ما گردد.
گـریـزی در  شده در باال، از این لحاظ پراهمیت است که تشکل نکتٔه اشاره 

ویژه آن بـخـش از اپـوزیسـیـون کـه خـواهـاِن  و به -بین نیروهای سیاسی
بـه بـیـمـارِی ُمـزِمـن و  -نفع مـردم و کشـورنـد های مترقی به تغییروتحول

عـمـده  طـورِ  گریـزی، بـه تشکل”بیمارِی “ای تبدیل شده است.  گیرکننده زمین
گـون  های گونـه شکل های امنیتی و تبلیغاتی رژیم والیی و به وسیلٔه دستگاه به

شود. از سوی دیگـر نـیـز، انـتـشـار دریـایـی از  تشویق و نیز سرایت داده می
گرایـی، و  جاِی تشکل ای، به کاره صورت تک ها و نظرهای نامنسجم به تحلیل

های منسجِم سازمـانـی و حـزبـی، درحـقـیـقـت بـه  مشی قصِد ارائٔه  خط به
نظر و تعامل بین نیروهـای سـیـاسـی مـتـرقـی و  هایی در مسیِر تبادل پرتگاه
خواه در کارزاِر جنبش مردمی تبدیل شده و راِه مبارزٔه مشترک را مسـدود  آزادی

همت و پشتکاِر رفقای حزبـی به -در عرصٔه این کارزار”نامه مردم“کرده است. 
درمجموع توانسته است پیگیر و منظم، چکیدٔه اصلی و بـرآیـنـِد نـظـرهـا،  -

مایٔه برنامٔه حزب تودٔه ایران را در اختیار جنبش مردمی قـرار  ها، و درون تحلیل
 دهد.

گون، ازجمله  های گونه دید ها از زاویه ها و تحلیل روشن است که نشِر دیدگاه 
ها و بـاال بـردِن  های شخصی و در راستای واکاوِی واقعیت نظرها و دریافت

لحاِظ نظری امر مهمی است و همچنین جـای  سطح مبارزٔه جنبِش مردمی به
های اجـتـمـاعـی در  تردید نیست که در جهان کنونی کاربرِد اینترنت و شبکه

توانند نقش مؤثری داشـتـه بـاشـنـد. امـا  ها می فرایند تبادل نظرها و دریافت
کننده در جامعه بر اساس  ای تعیین های سیاسی و عملی وجود آوردِن حرکت به

های  مختلف و رسـیـدن بـه مـخـرج  گرایی و با تلفیق نظرها و دیدگاه تشکل
یـافـتـه و  های سازمان هاِی حزب ها، تنها در چارچوِب کار و همکاری مشترک

اثر کند و در این راه، “ تغییرهای واقعی“تواند در راستای  متشکل است که می
 یی حزبی امری ضروری است. انتشاِر مرتب و منظم نشریه

یی، شاخِص موفقیت آن نشریه اسـت، امـا  انتشاِر منظم و مداوِم هر نشریه
ای معین،  در بررسی کاِر یک ُارگان مطبوعاتِی حزبی یا سازمانی، در بازٔه زمانی

طوِرپیگیر و  شاخِص مهم آن است که نشان دهد این ُارگان آیا توانسته است به
های بنیادِی پیِش روِی کشورمان در  یی منسجم، مسئله همراه با روش و شیوه

های خاورمیانه و  ساِز در پیوند با تحول های سرنوشت داخل و همچنین مسئله
ای را  مشی و خط  یی استوار و پویا نظریه در پهنٔه جهان را تحلیل کند و بر زمینه

 پرورش دهد؟
های ایران است که نظریٔه جامـعـی  جزِو کم شمار نشریه“ نامٔه مردم“نشریٔه 

فقیه مطرح کرده است، و بر اساس ایـن نـظـریـه،  دربارٔه ماهیِت رژیم والیت
های بـیـرون از  توانسته است تغییرهای دروِن هرم قدرت را در ارتباط با عامل

گـیـرِی  بـر سـمـت“ نامٔه مـردم“رژیم، بررسی و موشکافی کند. روِش تحلیلِی 
های مرتبط با کار و زحمت و تـولـیـد،   نفِع طبقه و الیه ای در جهت و به طبقاتی

های متعلق به عرصٔه کارهـای یـدی و  های کارگر و دهقان و الیه یعنی طبقه
از “ نـامـٔه مـردم“های  روی، در تحلیل فکری در جامعٔه ایران بنیاد دارد. ازاین

بینیم که، چگونـگـِی  های کلیدی [در داخل، در منطقه و در جهان] می تحول
[جامعه] و پیـامـِد تـغـیـیـرهـای “ اقتصاد سیاسِی “ها بر  تأثیرگذارِی این تحول

ها، همواره در عرصه و همچنین در دورنماِی منافع مـلـی  برآمده از این تحول
 شوند.    های زحمت بررسی می کشور و منافع طبقاتِی توده

هـای  هدِف حل بحـران رژیم والیی، در سه دهٔه گذشته، در رویکردهایی به 
منظوِر بـرقـراری  اش، الجرم به تغییرهای شکلِی مشخصی به درونی و بیرونی

 -ها واداشته شده است و در آینده نیز وادار خواهد شـد توازِن قدرت بین جناح
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به شهروندان درجه دوم، بخشی از برنامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رژیم 
 ”بوده است و این سیاست همچنان ادامه دارد.

، سخنان محمد خاتـمـی ۱۳۸۰شهریورماه  ۲۰، ۶۱۷شمارٔه  ،”نامٔه مردم” 
الـزامـی ”کند که در جواب چرایی کابینه بدون وزیر زن، گفته بود: را نقل می

توانستم بـا  عنوان وزیر وجود ندارد. وانگهی من نمی برای انتخاب یک زن به
عنوان وزیر، ریسک کنم. ... اگر یک آقا در کابینه باشد و  انتخاب یک زن به

کند ولی اگر یک زن بدون تـجـربـه و  ای ایجاد نمی خوب عمل نکند، لطمه
خورد. ... باید فعًال در سطوح مدیریـت  اش به کل زنان می سابقه بیاید، لطمه

وار از  این تیپ سخنان هنوز هم کلیشـه ”میانی از وجود زنان استفاده بشود.
طـلـبـی بـیـان  های فکری نزدیک به حکومت با عنوان اصـالح طرف نحله

های اجتماعی را در  ستیزِی رژیم والیی را توجیه کنند و جنبش شود تا زن می
 بست قرار دهند.   بن

، در مـطـلـبـی بـا ۱۳۸۰مـاه  ، اول آبـان۶۲۰شـمـارٔه  ،”نامٔه مـردم” 
کـنـد  جو را نقل مـی ، سخنان فاطمه حقیقت“فقیه حقوق زنان و ولی”عنوان:

جو که آن هنـگـام  ای ایراد شده بود. فاطمه حقیقت که پس از دیدار با خامنه
برد، در رابطه با آن دیـدار  سر می اکنون در آمریکا به نمایندٔه مجلس بود و هم

هـای  های موردبحث بیشتر پیرامون تـوجـه حـوزه موضوع”گوید: ازجمله می
علمیه به مسائل حقوقی زنان، ارتقای مدیریتی این قشر از جامعه و همچنین 
ارائه یک الگوی ایرانی و اسالمی به دختران و نسل جوان کشور بود. ...مقام 
رهبری در مورد حضور زنان در سطح مدیریتی فرمودند که در این خصـوص 

اگر جامعـه و اراده ”گوید: جو در جایی دیگر می حقیقت ”ای نیست. معارضه
زودی  سیاسی مسئوالن اجازه پاسخگویی به مطالبات زنان را نـدهـنـد، بـه

بسـا ایـن  دهیم کـه چـه شود. ... ما این هشدار را می جنبش زنان متولد می
هـای دیـنـی  های انـدیشـه جنبش، فمینیستی، افراطی و خارج از چارچوب

ای  های خمینی و خامـنـه جو، اندیشه در همان مطلب فاطمه حقیقت ”باشد.
 کند. در مورد زنان را مترقی اعالم می

، مصاحبٔه خـانـم شـیـریـن ۱۳۸۵ماه  اردیبهشت ۲۱، ۷۳۸مربوط شمارٔه 
کـنـد کـه در مـورد شـکـسـِت  را منتـشـر مـی ”اومانیته“عبادی با روزنامٔه 

خاتمی به دمکراسی اعتقاد داشت، اما بـر اسـاس ”گوید: طلبان می اصالح
جمهوری محدودند. ... این شورای نگهبان  های رئیس قانون اساسی، قدرت

است که باید قوانین را تأیید کند. مجلس ششم به یک قانون برای تصـویـب 
ای علیه تبعیض بر ضد زنان رأی داد. شورای نگهبان آن را به بـهـانـٔه  الیحه

بینید که قـدرت واقـعـی در  اینکه این قانون مغایر شرع است رد کرد. ... می
 ”دسِت شورای نگهبان و رهبر است.

، پشتیبانِی حـزب تـودٔه ۱۳۸۵خردادماه  ۱۸، ۷۴۰در شمارٔه  ،”نامٔه مردم” 
های جنسی و دستیابی  ایران از مبارزات دلیرانٔه زنان ایران برای رفع نابرابری

به آزادی و برابری را اعالم کرد که با فراخواِن زنان برای یـک گـردهـمـایـی 
اش، بـازهـم بـه  در سرمقاله ”نامٔه مردم“گردید. در شمارٔه بعدی،  مربوط می

نـامـٔه “پـردازد.  فقـیـه مـی این گردهمایی و سرکوِب آن از سوی رژیم والیت
خـود، بـه  ۷۴۳چند هفته پس از سرکوب گردهمایِی زنان، در شمارٔه  ،”مردم

اصـطـالح ارتـقـای  پردازد که در آن قرار بود بـه افشاگری دربارٔه طرحی می
 سطح زندگی زنان موردبررسی قرار گیرد.

، به بـررسـی مـبـارزات زنـان ۱۳۸۵آذرماه  ۳۰، ۷۵۴، شمارٔه ”نامٔه مردم” 
پردازد و ضمن برشمردن کارزارهای عملی این جنبش و حمایت از  میهن می

درستی دریافت که حضور نخبگان جنبش  جنبش زنان، به”نویسد: ها، می آن
با تمام گستردگی خود، بدون ارتباط با بدنٔه اجتماعـی خـویـش، یـعـنـی بـا 

گاهی به میان آنان، نخبگانی جدا از تـوده  توده های محروم زنان، و انتقاِل آ
بها که تغییر در قوانین ضد زن بدون حضوِر  خواهند بود و نیز این تجربٔه گران

 ”آید. دست نمی زنی در "باال" و پشت درهای بسته به ها و از طریق چانه توده
ای دارد و  جایگـاِه ویـژه ”نامٔه مردم“مارس، روز جهانی زن، در نشریٔه  ۸

شـود و  این مناسبت اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی در آن مـنـتـشـر مـی هرساله به
مناسبت این روِز   ها به ها و گردهمایی های متعدد دیگر و گزارش نشست مقاله

 یابند. های آن انعکاس می جهانی در صفحه
بـه وضـعـیـت   در بسیاری از هزار شمارٔه دورٔه هشـتـمـش، ،”نامٔه مردم” 

آوِر خانواده پرداختـه  اشتغال و حقوق زنان کارگر و زناِن سرپرست خانوار و نان
های زندگی روزمـرٔه  ها، تنگناهای معیشتی و دشواری است و در انعکاس رنج

 همگام با جنبش  ... ”نامه مردم“ادامه  

 آنان در قالب جستارهایی گوناگون مطالبی روشنگر نگاشته و منتشر کرده است.
ای  الـمـلـلـی های بـیـن بخشی مهم از فعالیت حزب تودٔه ایران رابطه با نشریه

اند. ارتـبـاطـات  های اجتماعی در سراسر جهان جنبش  است که نماینده و ارگان
منظوِر رفـِع  المللی حزب تودٔه ایران ازجمله فعالیت در عرصٔه جهانِی مبارزه به بین

رسانی در این مورد و، درمجموع، مبـارزه در  تبعیض علیه زنان میهن ما و اطالع
، شـمـارٔه “ نامٔه مـردم“شان را نیز دربر دارد.  راه دستیابی زنان به حقوق راستین

، گزارشی از چهاردهمین کـنـگـرٔه فـدراسـیـون ۱۳۸۶ماه  اردیبهشت ۲۲، ۷۴۶
تشکیالت دموکـراتـیـک “المللی دموکراتیک زنان را منتشر کرد که متن پیام  بین

شد. در این پیام، سعی شد تا سیمای واقـعـِی رژیـم  را هم شامل می ”زنان ایران
کنندگان در  فقیه و مسائل و مشکالت زنان میهن ما برای شرکت ستیز والیت زن

 وضوح ترسیم گردد و دربارٔه آن توضیح داده شود. کنگره به
، در سالگرد تظاهرات زنان در ۱۳۸۶خردادماه  ۱۹، ۷۶۶، شمارٔه “نامٔه مردم” 
وتحلیل این حـرکـت جسـورانـه زنـان  ، به تجلیل و تجزیه۱۳۸۴خرداد سال  ۲۲

 ۲۴خـود، در  ۷۷۳درستی از آن تقدیر کرد، و در شـمـارٔه  میهن پرداخت و به
 موضوِع بحث ”حمایت از خانواده“یی، الیحٔه رسوای  ، در مقاله۱۳۸۶شهریورماه 

شد. در قسمتی از  یی که در آن، چندهمسری قانونی می قرار گرفت، یعنی الیحه
نژاد] کـه  ای [دولت اول احمدی نظامی -از دولت امنیتی”این مقاله آمده است:

کـنـد و حـاکـمـیـت  وزیر کشورش رسمًا صیغه یا فحشای رسمی را تبلـیـغ مـی
گاه شخصیتی مستقل قائل نبوده بـلـکـه او را  ای که برای زن هیچ مردساالرانه

خواهد (مواردی مثل نداشتِن حق کار بدون اجازٔه هـمـسـر، حـق  تسلیِم مرد می
ای در حمایت واقعـی از خـانـواده و در  مسافرت، محل زندگی...) انتظار الیحه

های مناسب برای رشد و شخصیت انسانی زن، امری دور از  جهت ایجاد زمینه
 ”انتظار است.

هـایـی کـه  جمهوری و امیدها و وعـده پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست
هایی متعـدد  در مقاله ،”نامٔه مردم“برای بهتر شدن وضعیت زنان داده شده بود، 

پراکنی افشاگری کرد. در جریان انتخابات مجلس دهم فعـاالن  دربارٔه این توهم
های نـزدیـک   نفع جریان منظور استفاده از رأی زنان به سیاسی وابسته به رژیم به

با اشاره  ”نامٔه مردم“به هاشمی رفسنجانی و روحانی، مانورهای گوناگونی دادند. 
هـای  به هوشیارِی جنبش زنان، ترفندهای گوناگون و شـعـارهـای پـوچ جـنـاح

سالـٔه دولـت روحـانـی  حکومتی در حمایت از زنان را افشا کرد. تجربٔه کارِی سه
نفِع زنان در چـارچـوب  وجود آوردِن تغییرهای کیفی به روشنی اثبات کرد که به به

تـوانسـت در  ”نامٔه مردم“شود.  های انگلی رژیم میسر نمی های جناح بستان  بده
  ”نـامـٔه مـردم“های  این زمینه به وظیفٔه خود تا حد امکان عمل کند. رشته مقاله

اسفندماه مجلس شورا] بار دیگر نشان داد کـه  ۷چندین ماه پیش از انتخابات [
ها را همچنان راهنمای عـمـل  گامی با توده این نشریٔه حزبی، مسیر منطقی هم

 دهد. خود قرار می
ها در ارتباط با جـنـبـش زنـان  ها و تحلیل تک جستارها، گزارش اشاره به تک

اند در این مختصر ممکن نیست.  نگاشته و منتشر شده ”نامٔه مردم“میهن که در 
طوِرمستند نشـان دهـیـم کـه اعـتـبـاِر  سعی ما بر آن بود که در همین حد و به

هـای  ها با جـنـبـش بدوِن درنظر گرفتن پیونِد آن ،”نامٔه مردم“های نشریٔه  هدف
چهارم قرن فعالیـِت حـزب  تواند ارزیابی شود. تاریخ نزدیک به سه اجتماعی، نمی

، “ نامٔه مردم“ای بر این مدعاست. فعالیت دورٔه هشتم نشریٔه  تودٔه ایران گواِه زنده
سومین سال انتشاِر مـنـظـِم آن،  و انتشاِر هزار شمارٔه آن بدون وقفه، و آغاِز سی

 کند. جایگاِه ویژٔه حزب تودٔه ایران را بار دیگر برجسته می



 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۱۳ 

 در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان ؛                     
از یک سو نـمـایـنـگـر طـیـف  ”نامۀ مردم“آرشیو هزار شمارٔه دورۀ هشتم 

گسترده ای از موضوع ها و مطالب مختلفی است که نشریه ارگان حزب ما با 
توجه به اولویت های روز مبارزه به آنها پرداخته است و از سوی دیگر نشانگـر 
خط سرخ دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان میهن ما، مـبـارزه بـر ضـد 

 استبداد و همبستگی با مبارزه زحمتکشان سراسر جهان است.  
صدها مطلب در زمینۀ مبارزه طـبـقـه کـارگـر  ”نامه مردم“در هزار شمارۀ 

ایران بر ضد سیاست های مخرب و نولیبرالی رژیم والیت فقیه، برای تامیـن 
حقوق صنفی و سندیکایی و همچنین ضرورت سازماندهی طبقه کارگر ایران 

با درک نقش تاریخی و دوران سـاز طـبـقـه  ”نامۀ مردم“انتشار یافته است. 
کارگر و زحمتکشان در جنبش آزادی خواهان میهن هـمـواره بـر ضـرورت 
تالش مشترک گردان های اجتماعی و اتحاد عمل همه نیـروهـای  آزادی 

 خواه تأکید ورزیده است. 
در راه “، در مطلبی با عـنـوان ۱۳۸۶تیرماه  ۲، ۷۶۷، شماره ”نامۀ مردم“

گاهی طبـقـاتـی “از جمله می نویسد:  ”فعالیت ثمر بخش سندیکایی با رشد آ
زحمتکشان و حمایت روزافزون آنان از سندیکاهای مستقل و احیای حقـوق 

سندیکایی میهن ما در مـرحـلـه ای دشـوار و   –سندیکایی، جنبش کارگری 
حساس قرار گرفته و وظایفی خطیر و سنگین در برابر آن خود نـمـایـی مـی 
کند. یکی از این وظایف اساسی که در عین حال از اولـویـت ویـژه در دوره 
کنونی برخوردار است، چگونگی فعالـیـت ثـمـر بـخـش بـرای تشـکـل و 
سازماندهی وسیع کارگران و زحمتکشان در سازمان های پایه ای خـود در 
واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی است. همین امر سبب بحث و داوری 
هایی در درون و بیرون از جنبش سندیکایی گـردیـده و ذهـن بسـیـاری از 
فعاالن کارگری و نیروهای هوادار منافع زحمتکشان را بـه خـود مشـغـول 

اصوال جنبش سندیکایی بنابه ماهیت خود، از آنجا که وظیفه  داشته است...
اصلی آن متشکل ساختن کارگران در دفاع از حقوق و منافع صنفی آنـان و 
دیگر مزدبگیران است،  از حقوق و منافع همه زحمتکشان صـرف نـظـر از 
رنگ، مذهب، نژاد و اعتقاد و وابستگی سیاسی دفاع کرده و وجـود عـقـایـد 
متفاوت سیاسی در میان کارگران در امر مبارزه برای تامین حقوق صـنـفـی، 
مانعی در راه سازماندهی آنان در سندیکاها به عنوان یک سازمان طـبـقـاتـی 
نبوده و نیست. این امر به ویژه در مرحله کنونی رشد و گسـتـرش جـنـبـش 
سندیکایی زحمتکشان ایران از اهمیت درجه اول برخوردار است. جنبشی که 
هنوز نو پا قلمداد می شود، بیش از هر چیز به وحدت و اتحاد عمل نیازمـنـد 

  ”است!...
، در سرمقاله ای با عـنـوان ۱۳۸۸دی ماه  ۲۸، ۸۳۴، شماره ”نامۀ مردم“

تشدید فشارهای اقتصادی اجتماعی بر کارگران و زحمتکشان  و ضـرورت “
از جـمـلـه مـی  ”پیوند نزدیک تر مبارزه کارگران با جنبش ضد اسـتـبـدادی

برکسی پوشیده نیست که دولت نامشروع کودتا درخدمت به منافـع   ”نویسد:
کالن سرمایه داری خصوصا الیه های انگلی و غـیـرمـولـد و ارگـان هـای 

امنیتی و انتظامی، اقتصاد ملی، بخش تولید و به همراه آن مـنـافـع -نظامی
وسیع ترین طبقات و قشر های اجتماعی را نادیده و پایمال سـاخـتـه اسـت. 
حقوق و منافع طبقه کارگر به شکل گسترده یی مورد تعرض و دستبرد قـرار 
گرفته، و عالوه برآن، برنامه های دولت ضد مردمی احمدی نژاد درعـرصـه 

اقتصادی و اجتماعی تا به امروز اثرات و نتایج فاجعـه -های مختلف سیاسی
باری برای زحمتکشان به بار آورده است. ...     کارگـران وزحـمـتـکـشـان و 
گاهند که، اگر خواستار مبارزه با اصالح  فعاالن جنبش سندیکایی به خوبی آ
قانون کار، توقف خصوصی سازی، لغو قراردادهای موقت و احیای حـقـوق 
سندیکایی هستند، این آماج ها بدون پیوند تنگاتنگ و خـالق بـا جـنـبـش 
دمکراتیک و آزادی خواهانه کنونی، صورت تحقق نخواهد یافت. بـه بـیـان 
دیگر، تامین خواست ها و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمـتـکـشـان پـیـونـد 

 تنگاتنگی با تحقق خواست های جنبش ضد استبدادی درلحظه دارد.
حضور و مشارکت زحمتکشان درمبارزه با اسـتـبـداد والیـی و دولـت      

گاهانه و مبتنی بر منافع طبـقـاتـی  نامشروع کودتا، مبارزه و حضوری کامال آ

گشت و گذاری در هزار شمارۀ 
  »مردم نامۀ «

حال و آینده آنان است. دراوضاع حساس کنونی کارگران ، هماهنگ و همگام با 
مبارزه دلیرانه دانشجویان، زنان و زحمتکشان می توانند با مبارزه سازمان یـافـتـه 
خود، موجبات تقویت و استحکام جنبش ضد استبدادی را فراهم آورده و از ایـن 
رهگذر مسیر دستیابی به خواست هایی چون احیای حقوق سندیکایـی خـود را 
هموار سازند!حضور موثر و تاثیر گذار جنبش کـارگـری ضـامـن تـداوم مـبـارزه 

 “برضدارتجاع و استبداد و تحقق مطالبات مردم میهن ماست! 
، در مقاله ای درباره تـهـاجـم ۱۳۸۸بهمن ماه  ۲۸، ۸۳۶، شماره ”نامۀ مردم“

دولت ضد مردمی احمدی نژاد به سازمان تأمین اجتماعی و عوارض ناشی از آن 
کارگران و زحمتکشان میهن که طی سالیان مـتـمـادی و بـه دلـیـل “نوشت: 

سیاست های خانمان برانداز اقتصادی وضعیت بسیار نامطلـوبـی را مـتـحـمـل 
گردیده اند، هم اکنون با یک چالش جدی و حیاتی توسط دولت ضـد کـارگـری 
احمدی نژاد مواجه شده اند. بحران در سازمان تامین اجتماعی که نقش اساسی 
و کامال حیاتی یی درزندگی میلیون ها نفر از کارگران و زحمتکشان میهـن دارد، 
موضوعی است که باید با حساسیت کامل پیگـیـری شـود.  سـازمـان تـامـیـن 
اجتماعی از آن رو با اهمیت است که حیطه کاری این سازمان هم در ارتبـاط بـا 
کارگران و زحمتکشانی است که هم اکنون به کار مشغولند و هم در ارتـبـاط بـا 

 ”کسانی است که قبال بازنشسته شده اند...
در عرصه حـقـوق کـارگـران و  ”نامۀ مردم“یکی از عرصه های مهم فعالیت 

زحمتکشان تأکید مداوم بر ضرورت مبارزه برای احیای سندیکای های مستـقـل 
کارگری و ضرورت درک مبارزه طبقاتی در جامعه ما و درک ارتباط دیالـکـتـیـکـی 

طبقاتی بر ضد حاکمیت استـبـدادی -مبارزه برای حقوق صنفی و مبارزه سیاسی
، در پـی ۱۳۹۲خـرداد مـاه  ۲۶، ۹۲۳، شماره ”نامۀ مردم“در میهن ماست. 

های اصـلـی  یکی از بحث“انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه می نویسد: 
مان، پیـش و  بین فعاالن کارگری و جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان میهن

های انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری[یازدهم]، بررسی راهکارهای  پس از رقابت
اصطالح اصالِح قانون کار، و خواسـِت افـزایـش حـداقـل  مخالفت با الیحه به 

هایی مانند اصالح قانون کـار و اصـالح  تردید طرح است... بی  دستمزدها بوده
هـا تـن از  شدن شرایط زندگی و کار میلیون تر  قانون تامین اجتماعی، به بحرانی

زحمتکشان منجر خواهد شد. مبـارزه بـا 
 ۱۴ادامه  در صفحه های ضدکارگری در قالب احیاِی  سیاست

 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۱۶ 

در گسترش همبستگی با مبارزات مردم ایران، افشاء 
جنایت رژیم والیت فقیه، و برای آزادی زندانیان 

 سیاسی 
یکی از درخشان ترین عرصه های فعالیت حزب تودۀ ایـران و ارگـان 
مرکزی آن در سی و دو سال گذشته تالش خستگی ناپذیر در راه افشای 
جنایات رژیم والیت فقیه و جلب همبستگی با مبـارزات مـردم ایـران و 
تالش مستمر در راه آزادی زندانیان سیاسی بوده است.  برگزاری صدهـا 
همایش در اعتراض به جنایت هـای رژیـم جـمـهـوری اسـالمـی در 
کشورهای مختلف جهان، جمع آوری هزاران امضاء، اعـتـصـاب غـذا، 
سازماندهی اعتراض ده ها حزب کارگری و کمونیستی جهان و اعتراض 
سندیکاهای کارگری جهان به نمایندگی از سوی ده ها میـلـیـون عضـو 
خود کارزار عظیم همبستگی را سازمان داد که بر اثر آن سیمای راستین  
رژیم والیت فقیه  به عنوان یک جنایتکار، منفور  و تاریـک انـدیـش بـه 

 جهانیان شناسانده شد.
شرکت نمایندگان حزب ما 
در نشست های بزرگ بین 
ــدن  ــذران ــی و گ ــل ــل ــم ال
قطعنامه در محکوم کردن 
ــوری  ــه ــم ــت ج ــوم ــک ح

 ”نظام نـمـونـه“اسالمی، 
جهان را در تنگنای دشوار 
بین الملـلـی قـرار داد و 
خشم حاکمان مستـبـد را 

 به شدت برانگیخت. 
حزب ما در جریان فاجـعـه 
ملی کشتار هزاران زنـدان 
سیاسی کارزار گسترده ای 
را در افشــای ســکــوت 
جنایتکاران حاکم در ایـن 
زمینه و فشار بر حاکمیـت 
برای روشن کـردن وضـع 

زندان ها سازمان دهی کرد. اثر بخشی این کارزار جهانی آنچنان بود کـه 
سران وقت رژیم از جمله هاشمی رفسنجانی در آن دوران برای تخفیـف 
فشار افکار عمومی بین المللی به دروغ منکر کشتار جمـعـی زنـدانـیـان 
سیاسی شدند و مدعی گردیدند که تنها معدودی تروریست در زندان هـا 

 اعدام شده اند.
 
، شماره ”نامۀ مردم“

مـهـرمـاه  ۲۶، ۵۹۴
ـــاه  ، در ۱۳۷۹م

سرمقالـه مـهـمـی، 
ضــمــن اشــاره بــه 
ـــورش  ـــد ی تشـــدی
ارتـجـاع بـه دولــت 
خاتمی و دستگیری 
شماری از یـاران او 
از جمله عـبـدالـلـه 

نوری و دیگران و تشدید فشار در زندان برای گرفتن توبه نامه از زندانیـان 
دستگیر شده از همه نیروهای مترقی و آزادی خواه خواسـت تـا ایـجـاد 
تشکل واحدی در راه رهایی همه زندانیان سیاسی تالش هـای خـود را 

 تشدید کنند. 
شکایت حزب به نهادهای بین المللی از جمله کمیسیـون حـقـوق بشـر 
سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و پارلمان اروپا برای نـجـات 
جان زندانیان سیاسی و کاهش فشارها از جمله دیگر فعالیت های تـوده 

 ای و ارگان مرکزی حزب ما بود.
و در پی هـجـوم گسـتـرده  ۸۸در جریان کودتای انتخاباتی خرداد سال 

مزدوران و اوباش رژیم به مردم و سرکوب خونین جنبش اعتراضی تـوده 

هــا حــزب مــا تــمــام  ادامه  گشت و گذاری در هزار شمارۀ ...
امکانات خود را بـرای 
ــه  ــدن ب ــان ــاری رس ی
جــنــبــش و دفــاع از 
قــربــانــیــان ســرکــوب 
خونین رژیـم بـه کـار 

 بست. 
حمایت پیگیر حزب مـا 
از جنبـش اعـتـراضـی 

، ۸۸توده ها در سـال 
در حالی که شماری از 
نیروهای به اصـطـالح 
اپـوزیســیــون بــا انــگ 
های مختلف حاضر به 
دفاع از ایـن جـنـبـش 
توده ای نبودند از نقطه 
های روشن و جـالـب 
کارنامۀ ارگان مـرکـزی 
حزب ما در هشتـمـیـن 

 دورۀ انتشار آن است. 
، شـمـاره ”نامۀ مـردم“

ــاه ۸۱۹ ــرم ــی ، اول ت
 کمیته مرکزی در این زمینه می نویسد: ۳با انتشار اعالمیۀ شمارۀ  ۱۳۸۸

 هم میهنان مبارز!“ 
در تاریخ سراسر مبارزه میهن کهنسال ما، روز درخشان دیگری به ثبت رسید. مـردم 
دلیر و هوشیار ایران درصفوفی فشرده و در یک  نمایش پرشکوه و مسالمت آمـیـز، 
استبداد و ارتجاع حاکم را به چالش گرفته و در برابر دولت دروغ و تزویر وابستـه بـه 
ولی فقیه و کودتای واپس گرایان، اراده و نیروی الیزال خود را به نمایش گـذاردنـد.  

 تظاهرات میلیونی امروز توده ها درسه دهه اخیر بی سابقه بوده است!
راه پیمایی عظیم مردم که به دعوت میرحسین موسوی و بررغم صـدور مـجـوز از 

سوی وزارت کشور برپا شد، 
بار دیگر ثـابـت کـرد کـه،  
صدای مردم ایران را نـمـی 
توان به زور سـرنـیـزه و بـا 
فریب خـامـوش سـاخـت.  
برخورد کودتاچیان بـا ایـن 
حماسه بزرگ گویای هراس 
ارتجاع حاکم اسـت. شـب 
پیش از برگزاری تظاهـرات، 
مــزدوران ولــی فــقــیــه و 
گزمگان مسـلـح رژیـم بـا 
یورش وحشیانه به خوابـگـاه 
های دانشجویی در تهران و 
اصـفـهـان تـالش کـردنــد 
فضای جامعه را مـتـشـنـج 
ساخته تا در سایه آشـوب و 
اغتشاش کور مانع از تجلـی 
اراده میلـیـون هـا ایـرانـی 
شوند.  ..در این زمینه باید با 
هوشیاری سـیـاسـت ولـی 
فقیه و جناح هوادار احمدی 
نژاد را افشا کـرد، مـوضـع 
گیری تازه علی خامـنـه ای 

در مورد رسیدگی به شکایت های موسوی و کروبی، صرفـا یـک عـقـب نشـیـنـی 
تاکتیکی برای ضد حمله جدید به جنبش و جدا کردن بخش هایی از اصالح طلبان 
از جنبش مردمی و سرکوب نهایی نیروهای آزادیـخـواه، اصـالح طـلـب و مـردم 
معترض است. واگذار کردن امر بررسی تقلبات گسترده در انتخـابـات بـه شـورای 
نگهبان ارتجاع، یعنی یکی از نهادهای سازمان ده تقلبات گسترده و همیار کودتای 
ضد مردمی احمدی نژاد مانند واگذار کردن امر دادخواهی به یـکـی از مـجـرمـان 

 ”اصلی است...



 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۱۵ 

 در دفاع از حقوق خلق های زیر ستم ؛
طبقاتی بخـش -مبارزۀ خلق های تحت ستم ایران، برای رهایی از ستم ملی

مهمی از مبارزه عمومی خلق بر ضد رژیم والیت فقیه بوده است. مبارزه خلق 
های ایران در شرایط حاد منطقه و گسترش جنگ های داخلـی و دخـالـت 
های خارجی و نیروهای امپریالیستی و تهاجم تبلیغاتی نیروهای راست برای 
متهم کردن مبارزان راه تحقق حقوق خلق های ایران به تجزیه طـلـبـی، از 

تالش کرده است با جـدیـت و  ”نامۀ مردم“جمله عرصه هایی بوده است که 
 احساس مسئولیت به آن برخورد کند.

در مـقـالـه مـهـمـی دربـاره  ۱۳۸۶، اول دی ماه، ۷۸۰، شماره ”نامۀ مردم“
ضرورت حل عادالنه مسئلٔه ملی و ضمن تأکید بر مواضع اصولی حـزب مـا 

حزب توده ایران الغای ستم ملی و تامین حقوق برابر خلق های “می نویسد: 
ساکن کشور را از اولویت های مبارزاتی خود بـه شـمـار مـی آورد، و قـویـا 
خواستار حل عادالنه مسئله ملی در چارچوب حفظ استـقـالل و تـمـامـیـت 
ارضی ایران است. حزب ما قاطعانه با تحریکات امپریالیسم در زمینه ایـجـاد 
نفاق ملی مبارزه کرده، و هر گونه اقدام جدایی طلبانه از سوی هر نیرویـی را 
به زیان منافع ملی میهن ما می داند...حزب توده ایران همواره تاکید کـرده، 
ایران کشوری است، که خلق های گوناگونی در آن زندگی می کنند که هـر 
یک سابقه هزاران سال زندگی در این کشور دارند. این خلق ها عالوه بر آن 
که با یکدیگر میهن مشترکی به نام ایران، ریشه  های مشترک فرهـنـگـی و 
سرنوشت و تاریخ مشترکی دارند، در عین حال هر یک دارای ویـژگـی هـای 
ملی خاص خود هستند و بنابراین برای اداره کردن امور صرفا محـلـی خـود 
حقوق طبیعی و مشروعی دارند که باید به آن توجه و آنها را برآورده سـاخـت. 
در اوضاع حساس کنونی، به ویژه با توجه به حضور گسترده امپریالیـسـم در 
منطقه ما، ضرورت حل عادالنه مسئله ملی، اهمیت دو چندان کسـب مـی 
کند. برای آنکه از یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی کشور در برابر تحریـکـات 
و مقاصد شوم استعمار گران دفاع کرد، برخورد اصولی با این مسئله، اولویـت 

 “اساسی دارد. 
حزب ما و ارگان مرکزی آن، در سال های اخیر همواره در دفـاع از حـقـوق 
خلق های ایران و ابراز همبستگی با مبارزه خلق های کـرد، عـرب، آذری، 
ترکمن و بلوچ  همه امکانات و تالش های خود را به کار گرفته است. در پـی 

 ۲۵، ۷۱۹شمارۀ ،  ”نامۀ مردم“یورش نیروهای سرکوبگر رژیم به کردستان، 
،  با انتشار اعالمیه مهم کمیتۀ مرکزی حزب در این زمیـنـه ۱۳۸۴مرداد ماه 

کردستان ایران در هفته هـاي اخـیـر شـاهـد یـورش “از جمله می نویسد: 
سرکوبگرانه  مزدوران مسلح رژیم والیت فقیه براي سرکوب خشن و خونـیـن 
اعتراض هاي حق طلبانه مردم شهرهاي گوناگون  این خطه  بـوده اسـت. 
اعتراض هاي مردمي در سنتدج، مهاباد، سردشت، پیـرانشـهـر، اشـنـویـه، 
دیواندره و بانه،  تعطیلی بازار و بستن مغازه ها در سطح شهر هاي مخـتـلـف 
باردیگر انزجار شدید اکثریت قاطع مردم کردستان را از ادامه بي عدالتي هـا 

ملي بر ضد خـلـق کـرد نشـان مـي دهـد. حـزب  -و تشدید ستم طبقاتي 
مرداد مـاه، ضـمـن  ۲۰دموکرات کردستان، در آخرین اطالعیه خود، مورخ 

اشاره به ادامه نا آرامي ها و اعتراض هاي مردمي از نگرانـي شـدیـد سـران 
رژیم نسبت به گسترش ناآرامي ها به دیگر شهرها و استان هاي کشور خبـر 
داد.  بر اساس گزارش هاي گوناگون در جریان یـورش  مـزدوران مسـلـح 
ارتجاع به حرکت هاي اعتراضي مردم تاکنون حداقل سه تن کشته، ده هـا 
زخمي و صدها تن دستگیر و روانه شکنجه گاه هاي رژیم شده اند. سرکـوب 
مبارزات حق طلبانه مردم کردستان و نمایندگان سیاسي آن امر تـازه اي در 
حیات رژیم والیت فقیه نیست...کمیته مرکزي حزب تودة ایران ضمن ابـراز 
همدردي با همه خانواده هاي مصبیت دیده حمـالت  نـیـروهـاي مسـلـح 
ارتجاع، باردیگر همبستگي خود را با مبارزات برحق مردم کردسـتـان اعـالم 
مي کند. حمایت از نبرد دلیرانه خلق کٌرد و نمایندگان سیاسي بـرحـق آنـان، 
بخش جدا ناپذیري از مبارزه عمومي خلق ما بر ضد ستم رژیم والیت فقیه و 
 در راه دست یابي به آزادي، دموکراسي، استقالل و عدالت اجتماعي است.  

هم زماني روي کار آمدن دولت ارتجاعي احمدي نژاد با سرکوب خـونـیـن و 
خشن مردم کردستان در عین حال نشانگر نقشه هاي شـوم و خـطـرنـاک 
ارتجاع براي سرکوب کل جنبش مردمي و تحکیم پایه هاي خشن استـبـداد 
در میهن ماست.  بدیهي است که در شرایط بسیار حساس منظقه و با تـوجـه 
به حضور نیروهاي اشغالگر خارجي در همسایگي مرزهاي ایران  دشـمـنـان 
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خارجي و نیروهاي مشکوک ضد ملي نیز مترصدند تا از شرایط بحراني موجود به 
نفع منافع دراز مدت و سلطه جویانه خود استفاده کنند. مقابله با این نقشه هـا و 
برنامه هاي ضد میهني و ضد مردمي نیازمند هوشیاري هرچه بیـشـتـر، اتـحـاد 
عمل و مبارزه مشترک همه نیروهاي ضد استبداد و ضد ارتجاع است. حزب تودة 
ایران همه نیروهاي ملي و مترقي کشور را به همراهي و مبارزه مشترک بـر ضـد 
رژیم والیت فقیه فرا مي خواند و از همه نیروهاي انسان دوست و آزادي خـواه 
جهان مي طلبد که صداي اعتراض خود را بر ضد این اعمال ضد انسانـي رژیـم 

 ”بلند کنند...
گزارشـی “، در مطلبی با عنوان: ۱۹۹۳ اسفندماه  ۱۸، ۹۶۸، شماره ”نامه مردم“

باختـگـان و  داشِت جان المللِی "زباِن مادری"، و گرامی از برگزارِی مراسم روز بین
با اشاره به سخنان نمانیده حزب ما از جـمـلـه  ”فعاالِن فرهنگِی خلق عرب ایران

های حزب توده ایـران را در زمـیـنـه حـقـوق  گیری مادری،موضع“می نویسد: 
اش از جمله گفـت:  های ساکن ایران برای حضار بیان کرد. او در سخنرانی خلق

گیرِی فرهنگی غنـی و  های ساکن ایران در راستای شکل "مبارزٔه فرهنگِی خلق
برپایِی اتحادی آفریننده در سراسر محدودٔه جغرافیائِی ایران، اهمیتـی حـیـاتـی 
دارد. در این راستا، بزرگداشِت روز جهانی زباِن مادری گامی مهم و تـاثـیـرگـذار 

های سرکوبگـرانـه و  است... نمایندٔه حزب در پایان سخنانش با اشاره به سیاست
های رژیم  باِر رژیم والیی در کشورمان، گفت:"حقیقت اینکه دامنٔه اجحاف فاجعه

های ملی در ایران به مسئلٔه زباِن مادری  طوِرکلی اقلیت نسبت به خلِق عرب و به
های مهم دیگری از حیات اقتصـادی، اجـتـمـاعـی،  شود، بلکه عرصه ختم نمی

ست که در رویارویی بـا  گیرد، و طبیعی ها را دربر می سیاسی و فرهنگی این خلق
خیزند. این رویـارویـی نـه فـقـط  شان، آنان نیز به مقاومت برمی تجاوز به حقوق

طبیعی بلکه احترام برانگیز است. حزب تودٔه ایران، مدافـع و هـمـراِه مـبـارزان 
های ایران، ازجمله خلق عرب، اسـت و  راستین راه دستیابی به حقوق ملی خلق

هـا از  ها را ستوده است. ما سرکوب خلـق همواره نقش مبارزان و پیکارگران خلق
 ”کنیم. ... سوی رژیم والیی را محکوم می
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 ۱۰۰۰شمارۀ   ۱۳۹۵خرداد ماه  ۱۰دوشنبه    ۱۴ 

های جنبش سندیکایی موجود و محکـم  حقوِق سندیکایی، اتحاِد عمِل صف
های اجتماعـی جـنـبـش مـردمـی، اولـویـتـی  کردِن رابطه با مبارزه گردان

 آید! شمار می انکارنشدنی در مقطع زمانی کنونی به
 

 در کنار نبرد جوانان و دانشجویان 
جنبش دانشجویی و جوانان کشور در دهه های اخیر نقـش بسـزایـی در 

کرده اسـت و از هـمـیـن رو  پیکار بر ضد رژیم استبدادی والیت فقیه ایفاء
پرداختن به مسایل و معضالت پیش روی جنبش دانشجویی در عین گرامـی 
داشت تاریخ افتخار آفرین جنبش دانشجویی در هـفـت دهـه گـذشـتـه از 
موضوع های مهمی بوده است که جای ویژه ای در هـزار شـمـاره ارگـان 

 مرکزی حزب به خود اختصاص داده است. 
در مقاله مـهـمـی دربـارۀ ۱۳۸۷خرداد ماه  ۱۸، ۷۹۲، شماره ”نامۀ مردم“

مبارزه جنبش دانشجویی و دشواری های پیش رو از جـمـلـه مـی نـویسـد: 
تهاجم وسیع گزمگان استـبـداد، دسـتـگـیـری هـای گسـتـرده فـعـاالن “

دانشجویی، به کار گرفتن کمیته های انضباطی برای محروم کردن کادرها و 
فعاالن جنبش دانشجویی و اشغال دانشگاه های کشور تـوسـط نـیـروهـای 

زیـر “  انصار ولـی فـقـیـه” انتظامی و همچنین حضور گسترده چاقو کشان و 
برخی از دشواری ها و چالش های سنگینی است “  بسیج دانشجویی” عنوان 

که جنبش دانشجویی کشور با آن رو به روست. با وجود همه این دشواری ها 
ما در هفته های اخیر شاهد مبارزه تحسین برانگیـز دانشـجـویـان بـر ضـد 

انتظامی حاکم بر دانشگاه ها بوده ایم. پـس از نـه -سیاست های ارتجاعی 
روز تحصن و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، انجمن های 

دانشگاه کشور در همبستـگـی بـا ایـن اقـدام شـجـاعـانـه  ۴۰دانشجویی 
دانشجویان تربیت معلم اعالمیه ای صادر کردند... چهل انجمن دانشجویی 
کشور اعالم کردند که در صورت ادامه سیاست های فشار و بی توجهـی بـه 
خواست های دانشجویان دانشگاه تربیت مـعـلـم دامـنـه اعـتـراض هـای 
دانشجویی را به دانشگاه های دیگر کشور خواهند کشید. جنبش دانشجویی 
کشور در دهه اخیر آزمون های دشواری را از سر گذرانده و نـقـش مـهـم و 
تعیین کننده یی را در تحوالت سیاسی کشور، به نفع جنبش مـردمـی ایـفـاء 
کرده است. حوادث روزهای اخیر در دانشگاه های کشور در حالـی رخ مـی 

تیر، یعنی سالگرد  ۱۸دهد که جنبش دانشجویی به استقبال نهمین سالگرد 
قیام قهرمانانه دانشجویان دانشگاه های کشور در مقابله با تهاجم وحشیـانـه 

، شعار فنـا نـاشـدنـی جـنـبـش “ اتحاد، مبارزه، پیروزی” مزدوران می رود....
دانشجویی در پنج دهه اخیر بوده است و درک اهمیت و به کار گـیـری ایـن 
شعار در شرایط دشوار و حساس کنونی از اهم وظایف فعاالن و کـادرهـای 
جنبش دانشجویی کشور است. بدون همبستگی محکم و خلل ناپذیر نـمـی 
توان رژیم ارتجاعی را به عقب نشینی وادار کرد و زمینه تحقق خواست هـای 

 ”صنفی و سیاسی جنبش دانشجویی کشور را فراهم کرد...
گرامی داشت 
تاریخ پرافـتـخـار 
جـــــنـــــبـــــش 
دانشــجــویــی و 
گـرامـی داشــت 
ــارزه  ســنــن مــب
جویانه جـنـبـش 
ـــی  ـــوی ـــج دانش
کشور از جـمـلـه 
دیــگــر عــرصــه 
هـــای مـــهـــم 
فعالـیـت ارگـان 
مــرکــزی حــزب 

 بوده است. 
 ”نامۀ مـردم“

همواره بر نقـش 
آذز، روز  ۱۶و تجربه های مقاطع حساس جنبش دانشجویی، از جـمـلـه 

تیر، روز تـهـاجـم وحشـیـانـه  ۱۸دانشجو در ایران و همچنین برگزاری روز 
 مزدوران والیت فقیه به دانشگاه های کشور تأکید ورزیده است. 
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از جمله می خوانیم:  ۱۳۸۹، اول آذرماه ”نامۀ مردم“، ۸۵۶در سرمقاله شماره 
اتحـاد، ” شانزدهم آذرماه، روز تاریخی تولد جنبش  دانشجویی کشور، روز شعار  “

، سالروز مبارزه متحد دانشجویان، با اندیشه های متـفـاوت، بـر “ مبارزه، پیروزی
ضد استبداد، در شرایط حاکمیت نظامیان و تشدید جو فشار و اختناق فـرا مـی 

 رسد.
آذر فرستاد ضمن اشـاره بـه  ۱۶میر حسین موسوی در پیامی که به مناسبت 

بیش از پیش محدود شدن پایگاه مستبدان حاکم در زمینـه وظـایـف جـنـبـش 
یاد و یادآوری مبارزان در بند از زن و ” دانشجویی در شرایط کنونی اعالم کرد: 

گاه کردن مردم از ایستادگی زندانیان سیاسی و رسیدگی به خانواده هـای  مرد و آ
شهدا و آسیب دیدگان جزو وظایف همه ماسـت.... یـکـی دیـگـر از مـقـاصـد 
کودتاچیان درافزایش اعمال فشار بردانشگاه ها، تحمیل انزوا و گسستن پـیـونـد 
میان مردم با جنبش دانشجویی است. جنبش دانشجویی فقط با تکیه بر توده ها 
و برقراری پیوند عمیق با آنان قادر خواهد بود فشارها و سرکوب را تحـمـل و بـه 

، و  ۸۸مبارزه خود ادامه دهد. بنابر این، با استناد به تجربه جنبش سبز در سال 
مبارزه دلیرانه توده ها با کودتای انتخاباتی، تحکیم رابطه و پیوند بـا تـوده هـای 
محروم جامعه از اولویت های انکار ناپذیر جنبش دانشجویی در وضعیت سرکوب 
و اعمال فشار شدید ارتجاع است.  جنبش دانشجویی به عنوان یک گردان تاثیـر 
گذار و موثر اجتماعی، بخشی از جنبش مردمی ست در برابر  اسـتـبـداد والیـی. 
تجربه چند سال اخیر گواه بر این واقعیت است که، جنبش دانشجویی زمانی می 
تواند به ارتقاِء نقش خود در مجموعه مبارزات سراسری مردم موفق گردد کـه بـا 
حفظ ویژگی ها و مختصات خاِص خود، توان ، امکانات و نیروی خـویـش را در 
چارچوب جنبش مردمی ارزیابی و ارائه کند. به بیان دقیق تر، جنبش دانشجویی 
ضمن پرهیز از افتادن در دام نیرنگ های ارتجاع حاکم، می باید همواره بـه دور 
از واکنش های شتابزده و یا اقدام های زود هنگام، انطباق با جنبش مـردمـی، 

 ”سطح، توان و امکانات آن را در مرکز توجه خود قرار دهد. ..

 ۱۵ادامه  در صفحه 


