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هـای سـازمـان های مستند در مورد نقض شدید حقوق بشر و کنوانسیونبا وجود گزارش
ملل متحد در جنگ داخلی یمن، بریتانیا و آمریکا همچنان به فروش تسلیحات به ائـتـالف 

شنبٔه گذشته بـرآورد دهند. کنش گران یمنی روز سهنظامی به سرکردگی عربستان ادامه می
کردند که ائتالف نظامی به سرگردگی عربستان سعودی که برای بازگرداندن َعِبد َربه منصور 

ت بیست و چهار ساعـت بـه 
ّ

حـمـلـٔه ۹۵هادی به حکومت یمن تالش میکند، فقط در مد
هوایی به مردم غیرنظامی دست زده است.

این حمله ها با استفاده از جنگ افزارهای بسیار مجهز بریتانیایی و آمریکایی، و رایـزنـی 
کارشناسان نظامی این دو کشور صورت گرفت، که نشانگر مـیـزان گسـتـردٔه مشـارکـت و 

همدستی این دو کشور در خونریزی های به راه افتاده در یمن است.
شنبه اگرچـه فـجـیـع های روز سههای اخیر یمن باید گفت که حملهبا توجه به اوضاع ماه

هر روز وقوع حمله های مشـابـهـی را “مرکز قانونی حقوق و توسعه“نبود. “غیرعادی“ولی 
کند.ثبت و گزارش می

وابسته “وبگاه فقر روستایی“میلیون نفر است و به نوشتٔه ۲۶جمعیت کشور یمن در حدود 
المللی توسعٔه کشاورزی که یکی از نهادهای سازمان ملل متحد است، یـمـن به صندوق بین

”ترین کشورها در دنیا است.کم آب ترین، فقیرترین، و توسعه نیافته“یکی از 
کشـور جـهـان از ۱۸۸، یمن در میان ۲۰۱۴بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 

پنجم جمعیت یمن در زیر خـط -م قرار داشت. دو۱۶۰لحاظ شاخص توسعٔه انسانی در رتبٔه 
میلیون نفـر بـا ۱۴اند؛ و فقر به سر میبرد. نزدیک به نیمی از کودکان یمن از دچار سوءتغذیه

روبرو هستند. و عالوه “بحرانی “یا “اضطراری'“کمبود خوراکی در سطحی پایینتر از شرایط 
درپی هوایی کشورهای بیگانه نیز قرار دارند.بر همٔه اینها، این مردم زیر حمله های پی

شنبه، بـه یـک کـارخـانـه و فـرودگـاه مورد بمباران هوایی در آن روز سه۹۵برخی از آن 
بینالمللی در شهر صنعا، پایتخت این کشور، اصابت کرد. دو خانه نیز در استان صعده هـدف 

نفر غیر نظامی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. در ۱۴بمباران قرار گرفت که در نتیجٔه آن 
ه خانه صدمه دید. و اینهـا فـقـط چـنـد نـمـونـه از 

ُ
استان َحَجه یک مرکز درمانی ویران و ن

ها و کشـتـارهـا شنبه است. و این ویرانیهای مالی و جانی بمبارانهای هوایی روز سهخسارت
هر روز و هر شب ادامه دارد.

تا کنـون ۲۰۱۵غیر نظامی کشته شدند. مردم یمن از بهار ۲۱کم در روز عید قربان دست
وبیش پیوسته با چنین فجایع اندوهبار، وحشتآور، و ویرانکنندهای روبرو بودهاند.کم

عالوه بر عربستان سعودی که در رأس ائتالف نظامی درگیر در یمن قرار دارد، کشورهای 
مصر، مراکش، اردن، سودان، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، و کـویـت نـیـز در ایـن 

ائتالف تجاوزگر شرکت دارند.
را به یاد آوریم، یعنی زمانی که کـویـت بـه ۱۹۹۰جالب است اگر وضعیت کویت در سال 
در خاک عراق برای استخراج غیرقـانـونـی “رمیله“خاطر حفر چاههای نفت در میدان نفتی 

نفت اقدام کرده بود و عراق به تالفی این عمل کویت، به آن کشور حملٔه نظامی کرد. پس از 
ویرانی و برگرداندن این کشور به وضـعـیـت “آن حمله، عراق تهدید شد که پیامد این عملش 

خواهد بود. اکنون کویت با جمعیت چهار میلیونی خـود بـا زورگـیـران “دوران پیشاصنعتی
وکشتار و ویرانی کشوری فقرزده همدست شده است. شاید این همدستـی جنایتکار در کشت

کویت، قدردانی آن از میزبانی عربستان سعودی باشد که پس از فرار  حاکـمـان کـویـت در 
-هـاهای خود در برابر کشتار عـراقـی”رعیت“ها یا آستانٔه حمله عراق و تنها گذاشتن کویتی

حاکمان -که دزدی نفتی خود آن حاکمان عامل آن حمله شده بود
کویت را در خاک خود پناه داده بودند. 

همٔه آنهایی که آن روزها به خاطر یک مناقشٔه نفـتـی کـمـر بـه 
نابودی عراق بستند، اکنون یا خامـوشـانـد یـا در کـابـوس یـمـن 
مشارکت دارند، و مثل همیشه، باز هم این پول است که حرف اّول 

زند، و آمریکا و بریتانیا در این میان با فـروش تسـلـیـحـات و را می
زنند.هواپیماهای نظامی میلیاردها پول به جیب می

تر اینکه سال گذشته نمایندٔه عـربسـتـان سـعـودی در طنز تلخ
سازمان ملل متحد به ریاست گروه کارشناسان مستقل در شـورای 
حقوق بشر این سازمان انتخاب شد! همسر راِئف َبـدوی، وبـالگ 

“چراغ سبزی برای شالق زدن او“نویس سعودی، این انتخاب را 
(همسرش) خواند.

در تیر ماه امسال سازمان عفو بینالمـلـلـی خـواهـان بـرکـنـاری 
عربستان سعودی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد، و 
ریچارد بِنت، مسئول این سازمان در امور سازمان ملل متحد گفت: 

اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خطر اسـت... از “
زمانی که عربستان سعودی به این شورا پیوست، شرایط هـولـنـاک 
حقوق بشر در آن کشور بدتر شده است و ائتالفی کـه عـربسـتـان 
رهبری آن را به عهده دارد، به کشته و زخمی شدن ناحـق هـزاران 
شهروند در کشمکش یمن انجامیده است. اجـازه دادن بـه ادامـٔه 
عضویت فعال این کشور در شورا، که عربستان از آن بـرای رفـع 
مسئولیت نسبت به جنایتهای جنگی احتمالی خود استفـاده کـرده 
است، نشان از دورویی ترفندآمیزی دارد. دادن چنین فرصـتـی بـه 

روزی سودجویی به قیمت مرگ و تیره

هاانسان

۱۹ادامه  در صفحه 

کمک های مالی رسیده

کرون ۳۶۰۰                                                      رفیق الف. فنی   کمک مالی از
دالر۱۰۰                           سالگی حزبمان، رفقای قدیمی از کانادا۷۵بمناسبت

   به مناسبت هفتادو پنجمین سالگرد تولد حزب توده ایران
دالر۲۴۰   از امریکا  کمون گرای نوین                                                              
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ادامۀ سود جویی به قیمت...

آبرویی و بـدنـامـی بـرای عربستان، فقط بی
”این نهاد حقوق بشری برجستٔه جهان دارد.

کند که ایـن شـورا ریچارد بنت اضافه می
بایست به تبهـکـاری هـای عـربسـتـان می

سعودی در یمن رسیدگی می کرد، ولـی بـه 
عربستان سعودی ریشخندانـه از “جای آن 

حق عضویتش در این شورا برای جلوگـیـری 
از  تصویب قطعنامه به مـنـظـور بـررسـی و 
رسیدگی بینالمللی در مـورد اوضـاع یـمـن 
استفاده کرد. عضویت عربستان سعودی در 
شورای حقوق بشر سازمان ملل این کشـور 
مستلزم آن است که این کشـور بـاالتـریـن 
معیارهای حقوق بشری را رعـایـت کـنـد. 
لیکن در عمل، عربستان سعودی ائتـالفـی 
نظامی را هدایت و رهبری میکـنـد کـه بـه 
حمله های هوایی غیرقانویی و مـرگـبـار بـه 
بازارهای خرید مردم، و به بیمارسـتـانـهـا و 

ها دست میزند. از این گذشتـه، ایـن مدرسه
ائتالف بارها از جنگافزارهای منع شـده در 
دنیا در منطقه های غیرنظـامـی اسـتـفـاده 

”کرده است.
چـتـر“و “جامعٔه جهانی“دوگانگی رفتار 

 شگفت آور و “
ً
سازمان ملل متحد آن واقعا

ای دیگر از این رفتار باورنکردنی است. نمونه
آور، سـر بـاز زدن یک بام و دو هوا و حیرت

نمایندٔه بریتانیا از مخالفت با انتخاب دوبـارٔه 
نمایندٔه عربستان در شـورا در مـاه مـرداد 
گذشته بود، در حالی که زید رعدالحسـیـن، 
سرنمایندٔه کمیسیون عـالـی حـقـوق بشـر 

قتل عام“اعالم کرده بود که به نظر میرسد 
ناشی از برخی از بمبارانهای هوایی ائتالف “

عربستان سعودی جنایت جنگی باشد.
تـر شـود بـد برای اینکه موضوع روشـن

کارزار ضد تجارت اسلحه“نیست به این آمار 
اشاره کنیم که فقط در سه مـاه نـخـسـت “

مـیـلـیـون پـونـد ۵۳۳بریتانیا ۲۰۱۶سال 
میلیون دالر) اسـلـحـه و ۷۰۰(نزدیک به 

جنگافزار به عربستان سـعـودی فـروخـتـه 
است.

بریتانیا از زمان آغاز حملٔه عربسـتـان بـه 
، تا کنون در مـجـمـوع ۲۰۱۵یمن در بهار 

میلیارد پـونـد ۳٫۵رقم حیرتانگیزی بالغ بر 
میلیارد دالر) تسلیحـات بـه ۴٫۵(بیشتر از 

این کشور فروخته است، که یک مـعـامـلـٔه 
میلیارد پوندی فروش هـواپـیـمـاهـای ۱٫۷

جنگنده و قطعات یدکی اساسی بود.
برای این سوداگران، فروش تسلیحات و 

هـا، افزار همیشه بر تن و جان انسـانجنگ
هـا، و مبارزه با ترور، غـم و انـدوه انسـان

انسانیت اولویت دارد.

ادامۀ سند کمیتۀ مرکزی حزب...

های بسیار کوتاهی امکان فعالیـت سـیـاسـی جامعٔه ایران است. اتفاقی نیست که حزب تودۀ ایران فقط در دوره
های گوناگون، بگیر و بـبـنـدهـا و های مرتب ارتجاع به شیوهعلنی داشته است و بخش عمدٔه تاریخش با حمله

فـقـط نـابـود کـردن های طوالنی، و شکنجه و اعدام همراه بوده است. تالش ارتجاع و امپریالـیـسـم نـهزندان
های مترقی حزب، بلکه نابود کردن سیمای تاریخی رزمنده و قهرمانانٔه حـزبـی بـوده ای و اندیشهرزمندگان توده

است که هدفش رهایی طبقٔه کارگر و زحمتکشان از زنجیرهای استثمار و بنای کشوری آزاد، مستقل، و آباد بوده 
ی و مـهـلـک ها، و ضربهاست.  در طول هفتاد و پنج سال گذشته حزب ما شاهد گسست ها، انشعاب

ّ
های جـد

های استبدادی و سرکوبگر بوده است. نشست اخیر کمیتۀ مرکزی حزب دربارۀ یـورش نیروهای امنیتی حکومت
و دوران دشوار بازسازی حزب در سی و چهار سال گذشته، از جمله تأکید ۱۳۶۱رژیم جمهوری اسالمی در سال 

رگان مرکزی حزب، انتشاِر هزارمین شمارۀ هشتـمـیـن دورۀ »کند که: می
ُ
نـامـۀ »رفقا، هواداران، و خوانندگان ا

ـ ارگاِن مرکزی حزب تودۀایرانـ سی  »نامۀ مردم»وقفۀ اند. ادامۀ انتشاِر بیشاهد بوده۱۳۹۵را در خردادماه  »مردم
و چهار سال پس از یورِش گسترده و سرکوبگرانۀ رژیم جمهوری اسالمی و همچنین در یـکـی از دشـوارتـریـن 

ای در داخل و خـارج از کشـور های زمانِی تاریخ هفتاد و پنج سالۀ حزبمان، که مدیوِن تالش رفقای تودهمقطع
نـاپـذیـرشـان ها در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن و تالش خلـلایاست، نشانگِر ادامۀ پیکاِر توده

هـای هدِف رهایِی ایران از بندهای استبداد قرون وسطایی رژیم والیت فقیه و دستیابی بـه حـقـوق و آزادیبه
های یک سال اخیر نهادهای تبلیغاتی سـپـاه و و سپس با اشاره به توطئه »دموکراتیک و عدالت اجتماعی است.

ای، رهبر رژیم، در دیدارش علی خامنه»افزاید: ای توسط خبرگزاری فارس مییی ضدتودهانتشار مجموعٔه رسانه
ای و چپ در کشـور، های توده، با نشان دادن هراس عمیق خود از نفوذ اندیشه۱۳۹۴تیرماه ۲۰با دانشجویان، 

هایی باز دارند حرف مارکسیسم را دوبـاره ام در دانشگاه ما یک جریانمن شنیده«با حمله به مارکسیسم، گفت: 
خـورد. بـا کنند، منتها این دمیدن در کورۀ خاموش است. این، نقش بر آب زدن است؛ دیگر به درد نمـیزنده می

عا و با آنآن
ّ

های کمونیستی دنیـا بـعـد از همه قربانی گرفتن و مانند اینها، نظامهمه سروصدا و آنهمه اّدعاِمِد
شصت سال، هفتاد سال، جز افتضاح چیز دیگری به بار نیاوردند؛ یعنی دروغ بودن شعـارهـایشـان ثـابـت شـد، 

ای و رهـبـران جالب اینجاست که خامنـه »گردد.ناتوانی و ناکارآمدیشان هم ثابت شد؛ بنابراین آن، دیگر برنمی
ضجخوبی میرژیم به

ُ
ویژه های مارکسیستی با حیات و پیکار نیروهای چپ و بهگیری دوبارۀ اندیشهدانند که این ن

کند تا در ادامۀ همین سخنان، با حزب تودۀایران ارتباطی روشن و انکارناپذیر دارد. بنابراین، رهبر رژیم تالش می
هایی که عضو حزب توده بودند و بـیـسـت همان«کند: اعتبار جلوه دهد، و اضافه میحمله به حزب ما آن را بی

»اسالمی...سال زندان هم کشیده بودند، بعد آمدند در تلویزیون جمهوری
های تلویزیونی قربانیان شکنجه را، یعنی رهـبـراِن ای دستوِر پخش مجدد اعترافدر همین سخنرانی، خامنه

 اعدام و شهید شدند، از صداوسیمای ارتجاع صـادر حزب ما را که در سال
ً
ی اکثرا

ّ
های بعد و در جریان فاجعٔه مل

هـای حـزب از هـمـۀ تـوان و کرد. ما شک نداریم که نهادهای امنیتِی رژیم برای ضربه زدن به ادامۀ فعالیـت
گیری خواهند کرد. در مقابل این تهاجم مداوم، ادامه و گسترِش مبارزۀ حزب مـا نـیـاز بـه های خود بهرهامکان

تالِش مشترِک همۀ رفقا، هواداران، و دوستداران دارد.
های اخیر میان نیروهای چپ دربارٔه ماهیت یک حزب چـپ تـأکـیـد های سالحزب تودۀ ایران در بحث.  ۲۱

داشته است که که یک حزب رزمندٔه انقالبی با داشتن ماهیت طبقاتی روشن و بنیادهای نظری مشخص شکـل 
بـخـش های متفاوت (مـانـنـد سـازمـان آزادیتواند  همانند جبهه گسترده از نظریات و سیاستگیرد و نمیمی

آیند و برای رسیدن به یک برنامـۀ سیاسی گرد هم می-های گوناگون نظریفلسطین) عمل کند که در آن طیف
های اخیر بارها در دیگر نیروهـای سـیـاسـی کشـور کنند. چنین تجربیاتی در سالمبارزاتی مشترک مذاکره می

توان دید. روشنی میتجربه شده است که نتیجٔه آن را به
ساختار حزب ما همچنان بر پایٔه اصل مرکزیت دموکراتیک استوار است. ما ضمن اعتقاد عمـیـق بـه حـقـوق 
اعضا و هواداران حزب برای بیان آزاد نظرهایشان در ساختارهای حزبی و حق انکارناپذیر آنها در تعیین سیاست و 
برنامٔه مبارزاتی حزب (همچنان که در روند تنظیم اسناد ششمین کنگرۀ حزب، طرح اسناد کنگره بـرای اظـهـار 
نظر به طور گسترده در اختیار همه اعضا، هواداران، و نیروهای سیاسی کشور قرار داده شد) معتقـدیـم کـه راز 

ترین عامل اسـت، نـظـم و های عمیق مردمی آن که عمدهسال گذشته، عالوه بر ریشه۷۵ماندگاری حزب در 
اعتقاد تشکیالتی رفقا و هواداران حزب و پاسداری آنها از اصل مرکزیت دموکراتیک بوده است. 

هـا گیری بحران رژیم ضدمردمی والیت فقیه، و سربلند کردن جنبش اعتراضی تودهشرایط کنونی کشور، اوج
ایران متعلـق بـه طلبد که صفوف حزب بیش از پیش تقویت گردد و انسجام سازمانی آن ارتقا یابد. حزب تودهٔ می

ها و برنامٔه حزب باورمندند. حزب ما مشتاقانـه همٔه کسانی است که به وظیفٔه تاریخی حزب طبقٔه کارگر، و آرمان
ویژه پس از ضـربـٔه های اخیر و بهامید به بازگشت و فعالیت همٔه رفقا و رزمندگان راه طبقٔه کارگر دارد که در دهه

های پیش آمده از مبارزه در صحنٔه سیاست ایران یا همراهی بـا ، به دلیل دشواری۶۰ددمنشانه به حزب در دهٔه 
های طبقٔه کارگر نیاز دارد تـا بـتـوانـد هـرچـه اند. حزب ما به همٔه وفاداران به آرمانتشکیالت حزبی دور مانده

ها را برافراشته نگه دارد. ها، و فاطمه مدرسیها، رحمان هاتفیها، روزبهتر پرچم پرافتخار حزب ارانیقدرتمندانه
آغوش حزب تودۀ ایران برای همٔه کسانی که اساسنامه و برنامٔه مبارزاتی حزب تودٔه ایران را در راه طـرد رژیـم 

پذیرند باز است. حزب تودۀ ایران خانۀ تمام کسانی است که جـز والیت فقیه و پایان دادن به استبداد در کشور می
پیروزی طبقٔه کارگر و زحمتکشان و رهایی میهن از بندهای استبداد قرون وسطایی و استقرار سوسیالیسم آرزو و 

اندیشٔه دیگری ندارند. قدرت ما در وحدت ماست!

کمیتٔه مرکزی حزب تودۀ ایران
۱۳۹۵مهرماه ۱۰
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نشانده است. رهبران حکومت ایران الگوهای اقتصادی و اجتـمـاعـی بـانـک 
المللی پول، و دیگر نهادهای جهانی را کـه در خـدمـت جهانی، صندوق بین

ها، کنند. پیامدهای متعدد این سیاستوچرادنبال میچوناند بیمنافع سرمایه
هـای و از جمله تغییر قانون کار به ضرر زحمتکشان و از بین بـردن تضـمـیـن

موجود و الزم برای حفظ حقوق کارگران، برای مجموعٔه زحمتـکـشـان ایـران 
های نـاشـی از ایـن وضـع، از بار بوده است. بخش بزرگی از دشواریفاجعه

افزایش فقر و بیکاری گرفته تا سوءتغذیه و رواج قراردادهای مـوقـت کـار، بـه 
هـا، دوش زنان ایران افتاده است. یکی از عوارض جانبی اجرای این سیـاسـت

ر در جامعـه 
ّ

افزایش چشمگیر خودفروشی زنان و دختران و اعتیاد به مواد مخد
بوده است.

، میزان بـیـکـاری در ۲۰۱۶بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در آوریل 
درصد است. ولی بیکاری در میان زنان دوبرابر میزان بیکـاری ۱۱کل کشور ما 

درصـد ۴۲٫۸مردان است. و از آن بدتر، میزان بیکاری در میان زنـان جـوان 
رغم این واقعیت که تعداد زنان و دختران دارای تحصیالت عـالـی در است. به

هاست، اّما تعداد زنان ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، جزو باالترین
شاغل و صاحب درآمد در ایران بسیار پاییـن اسـت. شـمـار بـزرگـی از زنـان 

هـای کـوچـک یـا در بـخـش درآمد مجبور به کار در کارگـاههای کمخانواده
(بازار سیاه) هستند که هیچ تضمینی هم از لـحـاظ اشـتـغـال و “غیررسمی“

های دارای کمتر از ده کـارگـر زیـر حقوق اّولیه کار در آنها وجود ندارد. کارگاه
توانند کارگران را گیرند و کارفرماها میهای قانون کار قرار نمیپوشش تضمین

ای نـیـز گونه بیمههر وقت که بخواهند اخراج و بیکار کنند، و کارگران از هیچ
۲۱سازمان ملل متحد که “برخوردار نیستند. چهارمین کنفرانس جهانی زنان

سال پیش در پکن برگزار شد، بر مشارکت اقتصادی و اشتغال بـیـشـتـر زنـان 
هـا ترین عامل در بهبود زندگـی زنـان دانسـت. دولـتتأکید کرد و آن را مهم

وظیفه دارند که دسترسی برابر زنان و مردان به منابع اقتصادی را در قـوانـیـن 
های تبعیض جنسیتی گرای ایران که سیاستخود منظور کنند. اّما رژیم واپس

ای رایج کرده است، دسترسی زنان را بـه بسـیـاری از مـنـابـع را در هر زمینه
اقتصادی کشور محدود کرده است.

رغم سابقٔه طوالنی و پختگی و پیگیری شگرفـی کـه مبارزٔه زنان در ایران به
دارد، متأسفانه در شرایط موجود نتوانسته است دستـاوردهـای چشـمـگـیـری 
ت ماهیت نولیبرالی حیات اقتصادی رژیم 

ّ
داشته باشد که بیش از هر چیز به عل

سـیـاسـی ارتـجـاعـی، مـردسـاالرانـه، و -های اجـتـمـاعـیایران و سیاست
ت ایران تحمیل شده است.ساالرانهدین

ّ
ای است که بر کشور و مل

مانده و ارتـجـاعـی در ده سال گذشته، زنان ایران در برابر برخوردهای عقب
انـد اند. زنان ایران توانستـهتوجهی کردهرژیم ایران نسبت به زنان مقاومت قابل

های اجتماعی و فرهنـگـی های مستقل زنان را به وجود آورند، فعالیتسازمان
ًپرشماری را سازمان دهند، کارزارهای سوادآموزی را راه بیندازند و بـه پـیـش 

ساالری و رژیـم برند، و جایگاه مرکزی خود در صحنٔه جنبش مردمی علیه دین
های فوری مطـلـوب های زنان نتیجهوالیی را حفظ کنند. با وجود آنکه فعالیت

را نداشته است، اّما بسیج عمومی زنان به طور کلی به ایجاد تغییرهایی کیـفـی 
تـغـیـیـر “در مبارزٔه عمومی مردم ایران انجامیده است. کارزارهای موفقی مثل 

هـای علیه قـوانـیـن ارتـجـاعـی، نـمـونـه“یک میلیون امضا“و “برای برابری
ای از فعالیت زنان ایران است.برجسته

گرایانٔه حکومت ایـران موضع واپس
المللی نیز را در مجامع و نهادهای بین

تالش پیگیر زنان جهان برای صلح، دموکراسی، و عدالت
۲۸تـا ۲۴در روزهای “  فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان” کنگرٔه شانزدهم 

سـازمـان چـپ و ۶۴تن از فعاالن زن به نمایندگی از ۲۵۵شهریور با شرکت 
کشور در پنج قارٔه جهان در شهر بوگوتا، پایتخت کـلـمـبـیـا در ۴۴خواه از ترقی

آمریکای جنوبی برگزار شد. مراسم بازگشایی کنگره به ریاسـت خـانـم سـِکـوی 
ای فرهنگی و رئیس اروپایی فدراسیون، شامل برنامهکوکوما، اهل قبرس و نایب

های شادباش بود. در ادامه، دبیرکل حـزب کـمـونـیـسـت هنری و خواندن پیام
کلمبیا برای حاضران سخنانی بیان کرد و سپس فیلم ویدیویی سخنان ویکتوریا 

ـح ساندینو، یکی از نمایندگان هیئت مذاکره
ّ
کنندٔه صلح از جانب نیروهای مسـل

پخش شد. خانم ساندینو بر -که در کوبا برگزار شده بود-”فارک“انقالبی کلمبیا 
اهمیت حیاتی نقش زنان، دوشادوش مردان، در تأمین و حفظ صلح تأکید کـرد. 
در پایان مراسم بازگشایی کنگره، خانم مارسیا دو کمپوس، رئیس فدراسیون، بـه 

هایی که به هر دلیلی نتوانسته بودند در کنگـره کنندگان، به همٔه سازمانشرکت
شرکت کنند، و به همٔه زنان مبارز جهان خوشامد گفت.

ای صحبت شـد، از های کلیدی و عمدهدر جریان کار کنگره دربارٔه موضوع
داری و اثـر آن بـر جمله تجاوز امپریالیستی و مبارزه برای صلح، بحران سرمایه

وهوایی و امنیت غذایی در جهان، حقوق دموکراتیک کارگـران زنان، تغییرات آب
وسوی فعالیت فدراسیون در کارزار حقوق برابر برای زنان و کارگران، و نیز سمت
کنندگان در کنگره بر عزم خود در تحکـیـم و گسـتـرش در سراسر دنیا. شرکت

سالٔه مبارزه در راه صـلـح، ۷۰همبستگی و نوزایی در فدراسیون، و بهبود سّنت 
دموکراسی، و برابری زنان تأکید کردند.

کنگرٔه شانزدهم شانزدهم فدراسیون دموکراتیک جهان زنان خانم لوِرنا ِپـنـا، 
اهل السالوادور را برای ریاست فدراسیون در چهار سال آیـنـده انـتـخـاب کـرد. 

یی آن، بـه جـای های منطقههمچنین، برای تقویت حضور فدراسیون و فعالیت
یی، و نیز پنج هماهـنـگ کـنـنـده بـرای رئیس منطقهرئیس، دو نایبیک نایب

کشورهای آمریکایی، آسیایی، اروپایی، آفریقایی، و عربی انتخاب شدند. در یکی 
شد، شرکت کنندگان و حامیان آنها برای نشـان از روزهایی که کنگره برگزار می

دادن همبستگی زنان با صلح و عدالت در سراسر جهان، به طـور جـمـعـی در 
پیمایی کردند.راه“های مرکزی بوگوتا تا میدان پالتوزال پولیکارپاخیابان

تشکیالت دموکراتیک زنان ایران نیز به این کنـگـره دعـوت شـده بـود کـه 
متأسفانه نمایندگان آن امکان شرکت حضوری نداشتند، ولی پیامی برای کنگـره 

خوانید.ارسال کرد که ترجمٔه متن آن را در ادامه می

 شانزدھم 
ٔ

پیام تشکیالت دموکراتیک زنان ایران به کنگره

فدراسیون دموکراتیک جھانی زنان

۲۰۱۶بوگوتا، کلمبیا، سپتامبر 

رفقا و دوستان گرامی،
ترین درودهای خود را به شما و هـمـٔه تشکیالت دموکراتیک زنان ایران گرم

کنندگان در کنگرٔه شانزدهم فدراسیـون دمـوکـراتـیـک جـهـانـی زنـان شرکت
(WIDF) کند. مایل بودیم که بتوانیم در این کنگره شرکت کنیم، ولی تقدیم می

ت دشواری
ّ
توانیم در کنار شما باشیم.هایی که از آن باخبرید، متأسفانه نمیبه عل

تشکیالت دموکراتیک زنان ایران از مبارزٔه فدراسیون برای ایجاد دنیایی فـارغ 
المللی بـا از جنگ، نابرابری، فقر، و استثمار، و برای نشان دادن همبستگی بین

ویژه علـیـه های سرکوب و تبعیض، بهها و شیوههمٔه آنهایی که علیه همٔه شکل
کـنـنـد. تشـکـیـالت کنند، صمیمانه و قاطعانه حـمـایـت مـیزنان، مبارزه می

های ریـاضـتـی و دموکراتیک زنان ایران از کارزارهای فدراسیون علیه سیاست
-رسـدویژه به زحمتکشان و زنان طبقـٔه کـارگـر مـیکه آسیب آن به-نولیبرالی

دانید، زنان ایران درگیر مـبـارزه بـا رژیـمـی طور که میکند. همانپشتیبانی می
ت تـبـعـیـضهای اقتصادی و اجتماعی بـهستیزند که سیاستزن

ّ
آمـیـز و شـد

روزی ها نفر از مردم را به فقر و تـیـرهکند که میلیونای را دنبال میاستثمارگرانه
۳ادامه  در صفحۀ 

ن سیورافده شانزدهم کنگربرگزاری 

زنانتیک جهانی اموکرد

، سیاموکر، دصلحای برن جهان نازپیگیر ش تال

لت اعدو 



۱۰۰۹شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۱۲دوشنبه    ۳

ادامه پیام تشکیالت دموکراتیک ...

پـایـان دادن بـه “کشور پیمان سازمان ملل با عنوان ۱۹۱توان دید. بیشتر از می
]، محمد خاتمی کـه ۱۳۸۲[۲۰۰۳اند. در ماه مه را امضا کرده“تبعیض علیه زنان
جمهور ایران بود موافقت کرد که ایران به این پیمان بپیوندد، اّما در آن زمان رئیس

بنیادگرای حکومت ایران آن را تأیید نکرد. در نتیجه، ایران هنوز “شورای نگهبان“
این پیمان بسیار بنیادی و حیاتی را امضا نکرده و نپـذیـرفـتـه اسـت. در جـریـان 

]، حسن روحانی که برندٔه انتخابات ۱۳۹۲[۲۰۱۳جمهوری سال انتخابات ریاست
شد قول داد که ایران به این پیمان خواهد پیوست، ولی به این قول هـنـوز عـمـل 

سـتـیـز هـم در قـانـون نشده است. زنان ایران به مبارزٔه خود برای لغو قوانین زن
که زنان را به شهروندان درجـه -اساسی و هم در قوانین مدنی جمهوری اسالمی

دهند. زنان ایران برای بازپس گرفتن دستاوردهایی که ادامه می-انددو تقلیل داده
کنند. حق طـالق، اند، مبارزه میاند و اکنون پایمال شدههای پیش داشتهدر دهه

هـایـی از هایی مثل قضاوت، نمونهممنوع بودن چندهمسری، و اشتغال در حرفه
های اصلی زنان ایران بدین قرار اند. برخی از خواستاین حقوق از دست رفتٔه زنان

ها)، حقوق بـرابـر است: حق اشتغال، برابری با مردان در جایگاه شاهد (در دادگاه
در ازدواج و ارث، حق سفر بدون اجازٔه همسر (یا سرپرست مرد)، حـق حضـانـت 
(سرپرستی) فرزند، لغو حق چندهمسری برای مردان، افزایش سـن مسـئـولـیـت 

جلوگیری از خشونت “سال، و پیوستن ایران به پیمان ۱۸کیفری فرزندان دختر به 
“.و تبعیض

 از حق تشکیل سازمان
ً
انـد. هـر های مدنی و سیاسی مـحـرومزنان ایران رسما

ت سرکوب میتالشی در ایران راه به
ّ

آمـیـزی بـا شود و هر جنبش مسـالـمـتشد
دانید که تشکیالت دموکراتیک شود. میبازداشت و دستگیری و شکنجه روبرو می

] مورد یورش و ضربٔه سهمگین رژیم ایران قـرار ۱۳۶۰[   ۱۹۸۰زنان ایران در دهٔه 
گرفت. بسیاری از اعضای تشکیالت، و دیگر زندانیان سـیـاسـی زن کـه بـرای 

های ایران قهرمانانه مقاومت اند، در زندانعدالت اجتماعی و پیشرفت مبارزه کرده
های عظیمی که با آنها روبرویند، بـه مـبـارزه بـا رغم دشواریکردند. زنان ایران به

دهند. بسیـاری از زنـدانـیـان سـیـاسـی زن رژیم قرون وسطایی ایران ادامه می
برند. در های حکومت ارتجاعی ایران رنج میاکنون در بدترین شرایط در زندانهم

شود: از پیر و جوان، فعال صلح، مبارز حقـوق میان اینان همه گونه زنانی دیده می
دار، و حّتی مـادرانـی کـه داغـدار نگار، کارگر، خانهزنان، دانشجو، وکیل، روزنامه

اند. نـقـش مـؤثـر زنـان در ایـران در اعدام فرزندانشان به دست حکومت ایران
های گوناگون و متعددی داشته است. زنان کارزارهای صلح های اخیر، جنبهسال

انـد، و در جـنـبـش را به وجـود آورده“مادران صلح“اند، سازمان به راه انداخته
را عـلـیـه “یک میلیون امضـا“یی اند. زنان ایران جنبش تودهضدجنگ فعال بوده

دهی کردند. همچنین، زنان ایران در ایجاد و تـحـکـیـم تبعیض جنسیتی سازمان
انـد. های دانشجویی و کارگری تالش مؤثـری داشـتـهپیوند جنبش زنان با جنبش

برانگیز از پیکار قهرمانانٔه زنان کشور ماست.هایی ستایشاین دستاوردها مثال
رفقا و دوستان گرامی،

اش را های تـاریـخـیدانید خاورمیانه یکی از دشوارترین دورهطور که میهمان
ناپـذیـری را گذراند. دیکتاتوری، جنگ، و تروریسم چنان شرایط دشوار و تحّملمی

ای جـز ایـن ها نفر از مردم ساکن این منطقه چارهبه وجود آورده است که میلیون
شان را تـرک ندارند که به امید یافتن امنیت در جایی دیگر، میهن و خانه و کاشانه

 نقشه
ً
دهد و تنظـیـم هایش را متناسب با وضعیت تغییر میکنند. امپریالیسم دائما

تمی
ّ
های نولیبرالی را در هم بشکـنـد. ها در برابر سیاستکند تا بتواند مقاومت مل

در نتیجه، مردم ما، از زن و مرد، مجبورند در دو جـبـهـه بـجـنـگـنـد: هـم بـا 
طلبانٔه امپریالیسم، و هم با رژیم ارتجاعی حاکـم بـر ایـران و های جنگسیاست
های نولیبرالی استثمار و تبعیض طبقاتی و جنسیتی.سیاست

خـواهـیـم ما در این مبارزه به پشتیبانی نیروهای مترقی نیاز داریم. ما از شما می
های دموکراتیک های زنان ایران برای دستیابی به آزادیها و تالشکه از خواست

پشتیبانی کنید و با مبارزٔه عمومی مردم ایران اعالم همبستگی کنید. ما امیـد بـه 
های خواهر داریم.پشتیبانی فعال و متقابل سازمان

ما برای شما در برگزاری کنگرٔه شانزدهم آرزوی موفقیت کامل داریم، و به شمـا 
خواه جهان در سراسر جهان بر ضد جنگ، دهیم که مبارزٔه زنان ترقیاطمینان می

ترور، فقر، و نابرابری، و برای لغو خشونت، و استثمار طبقـاتـی و جـنـسـیـتـی از 
دریغ ما برخوردار است و خواهد بود.همبستگی بی

مینا راستین
کنندٔه تشکیالت دموکراتیک زنان ایران (در خارج از کشور)هماهنگ

]۱۳۹۵شهریور ۱۹[۲۰۱۶سپتامبر ۹

ادامه شادباش کمیتۀ مرکزی حزب...

هـای ضـدمـردمـی است و آنچه ما امروز شاهد آنیم، ادامۀ همـان شـیـوه
حکومتی است که در سی و هشت سال گذشته بر ایران حاکم بوده است. 

میهنان گرامی! هم
حزب تودٔه ایران در سراسر هفتاد و پنج سال حیاتش هـمـواره ُمـنـادی 

خواه و ضداستـبـدادی کشـور همکاری و اتحاد عمل همٔه نیروهای آزادی
هـای بار داخلی و خارجی و سیـاسـتهای فاجعهبوده است. ادامۀ سیاست

ی یی، امروزه میهن ما را با خطرها و بـحـرانـیزای منطقهتنش
ّ

هـای جـد
رو کرده است. خارجی و داخلی روبه

یکی از عوامل مهم در عدم موفقیت نیروهای اجتـمـاعـی و سـیـاسـی 
بار کنونی در ایـران و ایـجـاد خواه در جلوگیری از ادامۀ اوضاع فاجعهترقی

تغییرهای بنیادین در مسیر تحّول جامـعـه، پـراکـنـدگـی ُمـزمـن و عـدم 
تـریـن انـد در حّسـاسهماهنگی و همکاری این نیروهاست که نتوانستـه

ها در رخدادهای کشور بر سر شعارهای مبارزاتی مشترک به تـوافـق لحظه
ای را بـر ضـد ارتـجـاع حـاکـم برسند و مبارزٔه یکپارچه و سازمان یافـتـه

دهی کنند. چیره شدن بر این پراکندگـی و اتـحـاد عـمـل هـمـٔه سازمان
-های اساسی مردم و نـه مـنـافـع گـروهـیخواهان حول خواستآزادی

یی، راهکار اساسی تأثیرگذاری بر روند رخدادها و غلبه بـر حـکـومـت فرقه
استبدادی، و گشایش راه به سمت فراهم ساختن زمینه و زیربنای تغییر و 

های بنیادین، دموکراتیک، و پایدار در میهن ماست. این اتحاد عمـل تحّول
ویژه طبقۀ کارگر و گشای جلب قشرهای وسیع اجتماعی، بهو همکاری راه

هـا و تـرفـنـدهـای دهی آنان برای مقابله با توطئهزحمتکشان، و سازمان
ارتجاع است.

ای! اعضا و هواداران حزب! رزمندگان توده
حیات هفتاد و پنج سالٔه حزب تودٔه ایران بیش از هر چیز مدیون پـیـکـار 

ناپذیر و قهرمانانٔه شماست. شما در هفتاد و پنج سال گذشـتـه در خستگی
های واال و انسانی حـزب طـبـقـٔه ها وفادار به آرمانترین آزمونسهمگین

کارگر ایران ماندید و پرچم مبارزٔه حزب ما را در اهتزاز نـگـاه داشـتـیـد. راز 
کـه یـورش وسـیـع ۱۳۶۱تنی حزب ما، همین است. از بهمن ماه رویین

های امنیتی رژیم به حزب ما آغاز شد تا به امروز، اکنون نزدیک به دستگاه
سال است که رژیم والیت فقیه همٔه امکـانـات گسـتـردٔه خـود را، از ۳۴

سازی و تـالش بـرای کشاندن قربانیان شکنجه به پای تلویزیون، تا حزب
اعتبار کردن رهبری آن، به ایجاد تفرقه و از هم پاشیدن حزب از درون و بی

دهـد. ها بر ضد حزب ما ادامه میکار گرفته است و همچنان به این تالش
گاهی تحسین ی اسـاسـی هوشیاری و آ

ّ
برانگیز اعضا و هواداران حزب سد

های رژیم بوده اسـت. حـزب مـا های رژیم و ناکامی تالشدر برابر برنامه
سپاسگزار وفاداری و همیاری شماست. 

ما در هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودٔه ایران با کاروان انـبـوه 
باختگان قهرمان حزب و همٔه شهـیـدان راه آزادی تـجـدیـد عـهـد جان
ناپذیر خود را به رسالت تـاریـخـی کنیم، و بار دیگر اعتقاد عمیق و خللمی

های کار و زحمت برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استقرار حزب توده
کنیم. آزادی، استقالل واقعی، و عدالت اجتماعی اعالم می

ای و هـمـۀ تودهدرود آتشین به خاطرۀ تابناک همۀ شهیدان
باختگان راه آزادی!جان

هـای درود به زندانیان سیاسی قهـرمـان و هـمـٔه خـانـواده
شهیدان و زندانیان سیاسی!

با هم به سوی تشکیل جبهٔه واحد ضد دیکتاتوری!
پیروز باد مبارزٔه متحد مردم برای طرد رژیم والیت فـقـیـه و 

استقرار آزادی، صلح، استقالل، و عدالت اجتماعی!

کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
۱۳۹۵مهرماه ۹

۱۰۰۹شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۱۲دوشنبه   ۱۸

زیادی تمیز میدهند.  در نتیجۀ کار مستمِر حزب رزمندۀ شـمـا مـردم ایـران 
دریافتند که دیگر نمیتوانند به  آنانی که تاحدودی در جایگاه دوستـان تـبـارز 
میکردند اعتماد کنند، زیرا وضع کنونی جـهـان وکشـور هـمـسـایـۀ شـمـا 

افغانستان گواه براین واقعیت است. 
گام ارزشمند رفقای همسنگر مان در زمینۀ طرح وتصویب برنامۀ حزب در 
ششمین کنگرۀ حزب پر افتخار تان، بادر نظر داشت اوضـاع کـنـونـی کـه 
امپریالیزم جهانی در رأس امپریالیزم ایاالت متحدۀ امریکا و جنگ افـروزان 
ناتوی آن نه تنها ایران، بلکه تمام کشورهای منطقه و جهـان را یـا اشـغـال 
نموده ویا تهدید به اشغال میکند مورد خورسندی مـا بـوده ودریـن مـبـارزۀ 

مشترک با شما صف آرایی خواهیم کرد.
فرخنده باد هفتاد و پنجمین سالروز بنیانگزاری حزب تودۀ ایران!

دست تان را بخاطر همکاریهای رفیقانه میفشارم
عبدالله نایبی

رئیس نهضت آیندۀ افغانستان
۲۰۱۶سپتامبر ۳۰جمعه 

پیاِم تبریک و همبستگِی حزب کمونیست صربستان
رفقای گرامی،

الـمـلـلـی هـاِی بـیـنجویـیداری و مداخلهما از مبارزٔه شما بر ضِد سرمایه
سردمدارِی ایاالت متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپـا، پشـتـیـبـانـِی به

داریم. ما با حزب توده ایران، طبقـٔه کـارگـر، و مـردِم مان را تقدیم میکامل
داریم.  مان را اعالم میایران، همبستگی

تان را مـغـتـنـم ما فرصت رویداِد هفتادوپنجمین سالگرِد بنیادگذاری حزب
تـان آرزو ها و مبـارزه بـرایساز در فعالیتهایی سرنوشتشمرده و  موفقیت

هـای کنیم. ما مطمئنیم که حزب شما در آینده هم حزبـی مـدافـِع ایـدهمی
مارکسیسم و لنینیسم خواهد بود و مشعِل همیشه روشِن مبارزه برای ایجاد و 

تر در جامعٔه ایران خواهد بـود. مـا هـمـچـنـیـن بـا گسترش روابطی انسانی
الملل پنجِم کمـونـیـسـتـی بـا گیری از این فرصت، از ابتکار برپایِی بینبهره

هدِف انسجام بخشیدن به مبارزٔه جنبِش کمونیستی در جهان و تقویـِت آن، 
کنیم.مان را اعالم میحمایت

با درودهای رفیقانه،
حزب کمونیست صربستان

خواه در بحرین به رهبری حزب تودٔه ایرانپیام تریبون ترقی

با درودهای رفیقانه
مـنـاسـبـت خواه در بحرین"، بـهدفترسیاسِی کمیتٔه مرکزی "تریبون ترقی

هـای تـریـن تـبـریـکهفتادوپنجمین سالگرد تأسیِس حزب مبارِز شما گـرم
هـای بـزرگ مـبـارزاِن وسیله فداکاریکند. ما بدینرفیقانٔه خود را تقدیم می

نخـسـت -اش راحزب [تودٔه ایران] در جریان تاریخ طوالنی مبارزه و پایداری
اینک در برابر دیکتاتوری تئوکراتیـِک [دیـنـِی] در برابِر دیکتاتوری شاه و هم

نهیم.را ارج می-حاکم بر ایران
[بـهـمـن ۱۹۷۹دیکتاتوری حاکم کنونی، انقالب مردم ایران در سـال 

خواِه ] را از مسیِر دموکراتیک آن منحرف کرده و نیروهای چپ و ترقی۱۳۵۷
وقـمـع و حزب تودٔه ایران)، قـلـع-ایرانی را، و ازجمله حزب شما (حزب برادر

خواهیم روابط تاریخـِی مـبـارزاتـی همین مناسبت اجازه میسرکوب کرد.  به
های ایرانی و بحرینی را افتخارآمیز اعالم کرده و از نـقـِش میان کمونیست

مهم کادرهای حزب شما در انتشار اندیشٔه مارکسیستی در کشورمان تجلیـل 
هـای مـبـارز مـا در بخِش نسـلهای ُپرثمِر شما الهامعمل آوریم. تالشبه

پیکارشان در راِه استقالل ملی، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی بوده است.
های مبارزٔه ما بر ضِد ارتجاع، تروریسم، استبـداد در وضعیت فعلی، هدف

و همچنین مبارزٔه ما -های آندر همٔه شکل-گرایِی دینی و مذهبیو افراط
ها و بحران در منطـقـٔه حسـاس تر جنگمنظور جلوگیری از خطر گستردهبه

مان در استفـاده مان در جهت دست یافتِن مردم کشورهایهایما، و تالش
مـان و تـوسـعـٔه کشـورهـایشان برای برقرارِی عـدالـت های ملیاز ثروت
اند.  رفقای گرامی، ما اطمینان داریم که حزب مبـارِز شـمـا در راه همسان

یـی طـوالنـی را ها مبـارزههای عادالنٔه مردم ایران که برای آنتحقق هدف
پشت سر گذاشته است، سرانجام پیروز خواهد شد.

باد مبارزٔه حزب تودٔه ایرانزنده
جاودان و گرامی باد یاد شهدای حزب تودٔه ایران

خواه در بحرین"دفترسیاسِی "تریبون ترقی

پیام حزب کمونیست اردن
رفقای عزیزوگرامی در حزب تودٔه ایران

وپنجمین سالگرد تأسیس حزب شما، حزِب برادر (حـزب تـودٔه مناسبِت هفتاد
ترین احساِس همبستگـی و هـم بهترین آرزوها و صادقانهایران) را برای تقدیِم 

وندِی مبارزاتی به شما فرصتی مغتنم می شماریم.
های ارزنـدٔه حـزب زمان با این مناسبِت گرامی، تاریخ مبارزات و فداکاریهم

مبارِز شما برای مردم ایران و برای دموکراسی و آزادی و عدالت اجـتـمـاعـی در 
شود. مبارزات شما را در راِه صلح و دموکراسی واقـعـی و یاد آورده میخاطر ما به

برای سوسیالیسم و پیشرفِت اجتماعی در کشور عزیزتان، ارج می نهیم.
و -رغم شرایط سختی که در آن قرار داردبه-ما اهمیِت این مبارزٔه حزب شما

انسجام آن در راه رهایِی کامل از سلطٔه حاکمیت مذهبی و در جهت گسـتـرش 
های عمومی برای تمامی جریان های سیاسی و همچنین تا دموکراسی و آزادی

شان، درک می کنیم.هایدستیابِی مردم ایران به خواست
گذارِی حزب تودٔه ایران، از حزب هـا، گیری از مناسبِت سالروز بنیانما با بهره

های حقوق بشری و انسانی می خواهیم تا با صـدای نیروهای سیاسی و سازمان
بلند آزادِی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتِی ایران و همچنین بازداشت شدگـان 

های رژیم و آزادِی فعالیت سیاسـی حـزب وابسته به حزب تودٔه ایران را از زندان
فداکاری که پیشتاِز مبارزه در راه واژگون کردن نظام دیکتاتوری شاهنشاهی بوده 

است را مطالبه کنند.
مناسبت هفتادوپنجـمـیـن سـالـگـرد آغـاز ها را بهترین تبریکدر پایان،  گرم

تقدیمتان می کنیم.فعالیت حزب شما
مان، -"فرج اطمیزه"، دبیرکل "حزب کمونیست اردن"

َ
۱۴[۲۰۱۶سپتامبر ۴ا

]۱۳۹۵شهریورماه 

مـیـن ۷۵پیام همبستگی حزب کمونیست فیلیپین به مـنـاسـبـت 
گذاری حزب توده ایرانسالگرد بنیان

رفقای عزیز
تـریـن ) گـرم۱۹۳۰-از طریق شما، حزب کمونیست فیلیـپـیـن (پ.ک.پ.

های برادرانه خود به حزب توده ایران را، در آستانه جشن شما بـه درودها و سالم
دارد. ، تقدیم می۲۰۱۶اکتبر ۲تان در مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد حزب

ما به حزب شما برای ادامه مبارزه خود برای دموکراسی و سـوسـیـالـیـسـم در 
های وحشیانه رژیم مذهبی دیکتاتوری به سـرکـوب حـزب ایران، با وجود تالش

فرستیم. ما رژیم دیکتاتوری مذهبی در ایران را بـه خـاطـر توده ایران درود می
اقدامات سرکوبگرانه خشن خود در برابر کارگران ایران و دهـقـانـان، جـوانـان، 

سـازی های نئولیبرالی خصـوصـیدانشجویان و زنان؛ و برای پیروی آن از نسخه
المللی پول، که تنها سـلـطـه بیشتر و مقررات زدایی بانک جهانی و صندوق بین

استثمارگرانه بر اقتصاد ایران توسط بورژوازی بوروکـراتـیـک فـاسـد را تـقـویـت 
کنیم.کند، محکوم میمی

ما از کارزار مبارزاتی شما برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران که تـنـهـا 
ها خواستار شدن حقوق انسانی و دموکراتیک و عدالت اجتـمـاعـی، و "جرم" آن

کنیم.باشد، حمایت میهمچنین لغو مجازات اعدام می
های شما در مسیر تشکیل و تـقـویـت جـبـهـه مـتـحـد ضـد ما برای تالش

دیکتاتوری سراسری در کشور، که ما امیدواریم به توانـد غـلـبـه بـر نـیـروهـای 
اندیشی مذهـبـی در کشـورتـان را الیگارشی طرفدار استثمار، استبداد و تاریک

تسریع کند، آرزوی همه گونه موفقیت داریم. ما همبستگی خود با مبارزات شمـا 
برای صلح، آزادی و پیشرفت ملی و دموکراتیک در راستای سوسیالیسم را اعالم 

داریم. می
–دهیم که حزب کمونیست فـیـلـیـپـیـن (پ.ک.پ. ما به شما اطمینان می

های افشاگرانه و مخالفت خود در رابطه با "طرح خـاورمـیـانـه ) به فعالیت۱۹۳۰
هـای نوین" امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسـرائـیـل، و هـمـچـنـیـن طـرح

شورای “ای که  توسط حاکمان مرتجع ترکیه، عربستان سعودی و جویانهمداخله
شود ادامه خواهد داد. علیه ایران طراحی می“همکاری خلیج فارس

های کمونیستی،با سالم
آنتونیو ای. پاریس

)۱۹۳۰دبیر کل حزب کمونیست فیلیپین (

ادامۀ پیام های تبریک ده ها حزب ...



۱۰۰۹شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۱۲دوشنبه   ۱۷

پیام تبریک حزب کمونیست ترکیه
مین سالگرد بنیادگذاری حـزب تـودٔه ایـران را ۷۵حزب کمونیست ترکیه 

دار جنبش کمونیستی ایـران، در گوید. حزب تودٔه ایران، میراثشادباش می
تاریخ خود همواره با سرکوب و کشتار روبرو بوده است؛ نخست در رژیم شاه و 

داری را پس از آن در حکومت اسالمی، که هر دو منافع طـبـقـٔه سـرمـایـه
کنند.نمایندگی می

های امپریالیـسـتـی از یـک سـو و امروزه منطقٔه خاورمیانه بین سیاست
گرایانه از سوی دیگر در منگنه قرار گرفته اسـت. جـنـگ سـوریـه و اسالم

های گیری خطرناک دخالتتهدیدهای صورت گرفته علیه ایران نشان از اوج
ت

ّ
های خاورمیانه را به تسلیم و زانو زدن در برابر نیروهـای نظامی دارد که مل

یـی و قـومـی های فرقـهامپریالیستی یا تجزیٔه کشورهایشان بر اساس گروه
کند. مردم ایران که مورد اذیـت و آزار و سـرکـوب یـک رژیـم مجبور می

های دوگانه و مزّورانٔه امپریالیـسـم اند اکنون با سیاستساالر قرار داشتهدین
آمریکا روبرویند که به امید همدستی و همکاری اسالمگرایان بـنـیـادگـرا بـا 

های امپریالیستی، از فشار بر دولت ایران کاستـه اسـت. از سـوی سیاست
های استثمارگر دیگر، امیدواری به تشکیل ائتالفی ضدآمریکایی توسط رژیم

به منظور آوردن صلح به خاورمیانه، خیالی واهی بیش نیست و در اسـاس 
غیرممکن است.

کنند کـه های ترکیه نیز برای غلبه بر معضل مشابهی مبارزه میکمونیست
ت ترکیه با آن مـواجـه شـده

ّ
انـد: یـا پس از کودتای نظامی سه ماه پیش مل

بازگشت به سرکوب استبدادی دولت اسالمگرای حزب عدالت و توسعـه بـه 
، اّمـا بـه ”آزادی“، یا رضایت دادن به انتقادهایی که به نام ”دموکراسی“نام 

شود. حزب کمونـیـسـت پشتیبانی و تحریک امپریالیسم، از دولت کنونی می
ترکیه اعتقاد راسخ دارد که بـدون مـبـارزٔه طـبـقـٔه کـارگـر بـرای انـقـالب 

های امـپـریـالـیـسـتـی و سوسیالیستی، مقابله با فاشیسم اسالمی و مداخله
پذیر نیست. مقاومت اجتماعی فـزایـنـده در بـرابـر متوقف کردن آن امکان

با حمایت “جنبش روشنگری“اسالمی کردن آموزش در ترکیه بر اثر فعالیت 
حزب کمونیست ترکیه تقویت شده است. همچنین، در حال حاضـر مـبـارزٔه 

یافتٔه طبقٔه کارگر بـرای افشـای نـقـش دولـت در طـرفـداری از سازمان
خـواه ها و دیگـر نـیـروهـای تـرقـیداری در جریان است. کمونیستسرمایه

ح در سـوریـه که از جهادیهای دولتیخواهان برکناری همٔه مقام
ّ
های مسل

گـرا؛ و های مذهبی فرقـهاند؛ خواهان برخورد با همٔه دارودستهحمایت کرده
، و اتحـادیـٔه اروپـا ”ناتو“های امپریالیستی با آمریکا، خواهان لغو همٔه توافق

سـال مـبـارزٔه رفـقـای ۷۵های ترکیه به منـاسـبـت هستند. ما کمونیست
مان در راه رهایی کشور از بـنـیـادگـرایـی اسـالمـی و تـهـدیـدهـای ایرانی

کنیم و بـر اهـمـیـت مـبـارزٔه امپریالیستی درودهای خود را تقدیم شما می
ت همسایه با امپریالیسم تأکید می

ّ
کنیم.مشترک دو مل

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ترکیه

پیام حزب کمونیست سودان
رفقای گرامی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران،

مناسبِت هفتادوپنجمین سالگرِد حزب کمونیست، متهور و قهرماِن شما به
که مدافع راستین حقوق طبقٔه کارگر ایران است، و نیز از همان آغاز حیاتـش 
قهرمانانه برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری مـبـارزه کـرده 

داریم.  حزب های کمونیستی خود را تقدیم میاست، سالم برادرانه و تبریک
زمان، مقاومت شـجـاعـانـه شـمـا در بـرابـر طور همکمونیست سودان، به

تان های سرکوبگرانه حکومت تئوکراتیک در ایران و همچنین مبارزهسیاست
منظور استقرار دولـتـی سـکـوالر و در یافتن جایگزینی برای رژیم حاکم و به

کند.   دموکراتیک را تحسین می
همبستگِی برادرانه و پشتیبانی کمونیستی و رابـطـه مـحـکـم مـیـان دو 

مان، همواره در خدمت ادامه و گسترش مبـارزه در راه دمـوکـراسـی، حزب
آزادی و برابری و همچنین در جهت غلبه بر اتحاد بین مرتجعان مـحـلـی و 

درنـگ و حزب کمونیست سودان از همبستگِی بـیامپریالیسم بوده است. 
کمونیستی حزب توده ایران با حزب ما و با مردم سودان، مردمی کـه بـرای 

حـزب “طلبان و سرکوبگران حـاکـم در ای در راه سرنگونِی جنگقیام توده
کند. مردم شوند، صمیمانه قدردانی میو حامیان آنان آماده می“کنگره ملی

اند که نافرمـانـِی مـدنـی و هـمـگـانـی و های پرشمار خود آموختهما از تجربه
طور نیز اعتصاب سیاسی، تنها ابزار در گشودِن راه به سمت مسیر ترقـی، همین

توسعه و پیشرفت در سودان است. 

با تشکر از شما و با تقدیم  درودهای برادرانه کمونیستی 
المللِی حزب کمونیست سوداندفتر روابط بین-علی سعید ابراهیم

پیام حزب کمونیست لبنان
رفقای عزیز حزب توده ایران

هـای تان تبـریـکمناسبت سالروز بنیادگذاری حزبحزب کمونیست لبنان، به
دارد.  ما هفتادوپنجمین سالگرد تأسیس حزب برادرانه و رفیقانه خود را تقدیم می

هـا و آلداریم، و این فرصت را برای تأکیِد مجدد بر ایـدهتوده ایران را گرامی می
مان در مبارزه در راستاِی عـدالـت اجـتـمـاعـی، دگـرگـونـی های مشترکهدف

مـان، اجتماعی، آزادی و سوسیالیسم، در همه کشورها و همچنین کشـورهـای
شماریم.مغتنم می

یـی مبارزه حزب توده ایران و اعضای آن در تمـام طـول تـاریـخـش، مـبـارزه
شان بـه حـقـوق خـویـش در شـرایـِط متهورانه در راستای دستیابِی هموطنان

 دیکتاتوری بوده است. حزب توده  ٔپلیسی و سلطههای امنیتیترین نظارتسخت
ایران همواره پیشگام مبارزات طبقه کارگر ایران بوده است و همیشه نیز چـنـیـن 

هـا و ترین سالمخواهد ماند! ضمن اعالم همبستگی و برادرِی کامل خود، گرم
داریم.مراتب عالی احترام خود را به حزب توده ایران اعالم می

المللِی کمیته مرکزی حزب کمونیست لبنانمسئوِل دفتر بین-عمر دیب
]۱۳۹۵مهرماه ۵[  ۲۰۱۶سپتامبر ۲۶

پیاِم همبستگِی حزب کمونیست سوریه
مناسبِت هفتادوپنجمین سالگرِد بنیادگذاری حزب توده ایرانبه

رفقای عزیِز حزب توده ایران
مناسبِت هفتادوپنجمین سالگرد بنیادگذارِی حزب مبـارزتـان، حـزبـی کـه به

تـریـن های حـزب کـمـونـیـسـت ایـران اسـت، گـرمدهنده و وارِث سنتادامه
شده از سوِی حزب شمـا در های درنظر گرفتهمان را بپذیرید.  فعالیتهایسالم

این مقطِع زمانی، بخش مهمی از مبارزه جدی شما را در رویارویی با امپریالیسـم 
گـیـرد. ایـن در بـر مـی-و در اساس در مسیِر منافِع طبقه کارگر ایران-جهانی

 مورد قدردانِی ما در حزب کمونیست سوریه است، و ما آن را در 
ً
مبارزه شما، قویا

کنیم. مسیر کمک به تقویِت جبهه جهانِی مبارزه بر ضِد امپریالیسم ارزیابی می
المللِی خالد بکتاش ٌملِهم و حزب کمونیست سوریه، که از تفکراِت ملی و بین

کـه -صهیونیسمهای امپریالیسم و ها و توطئهبدان وفادار است، در برابِر طرح
اسارت کشاندِن سراسر منطقـه بـه ارتجاِع محلی [بومی] و عربی نیز با هدِف به

جویانه زیر یوِغ سلطه صهیونیستی و امپریالیستی و منهدم کردِن مواضع مقاومت
های مـردم سـوریـه مـبـارزه در کناِر توده-در کشور ما سوریه، در آن نقش دارد

زانـو در کند.  ما مطمئنیم که پیروزی از آِن ما خواهد بود و سوریه هـرگـز بـهمی
نخواهد آمد. ما برای مبارزه و همچنین فعالیت شما در راستای این مـنـاسـبـِت 
بزرگ، آرزوی موفقیت داریم و بر تعهدمان به تـداوِم روابـِط رفـیـقـانـه و ویـژٔه 

ورزیم. مان تاکید میهمیشگی میان دو حزب
داریم.مان را به همه رفقا تقدیم میبدین وسیله، درودهای انقالبی

جاودان باد انترناسیونالیسِم پرولتری
متحد با هم، ما در این مبارزه پیروز خواهیم شد.

دفتر روابط بین المللی حزب کمونیست سوریه 

پیام شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان
رفقای گرانقدر! 

تمنیات نیک شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان را بمناسبـت هـفـتـاد و 
این دژ مطمئن مبارزات دادخـواهـانـۀ -پنجمین سالروز تأسیس حزب تودۀ ایران

به کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران ابراز داشته ، پیروزیهـای -خلق ایران و منطقه
هرچه بیشتر تان را در مبارزۀ برحق مردم ایران علیه رژیم آخندها و ایستاده گـی 

در برابر دسایس ارتجاع داخلی، منطقوی و جهانی آرزومندم.
مامعتقدیم که مردم ایران ومنطقه از تجارب گرانبهای شما استفاده خـواهـنـد 
کرد. اعتقاد ما بر آنست که مردم ایران اکنون به واقعیت هایی که رژیم تئوکـرات 

ایران آنها را مسخ میکردند پی بـرده انـد 
۱۸ادامه  در صفحه ودوستان را از دشمنان خویش تا حـدود 

ادامۀ پیام های تبریک ده ها حزب ...

۱۰۰۹شمارۀ 

یی امیدوارانه نگاه کند. خشم با دیده
کـاران حـاکـم از و هراس جـنـایـت

سـیـنــمـاگـران مـیــهـن نــاشـی از 
هایی اسـت کـه در فضـای تالش
زده ایران، مـوفـق شـده تـا خفقان

حدی سیمای واقعی جامعه ایران را 
نزد افکار عمومی به تصویر بکـشـد. 

شـهـریـور، ۳۰خبرگزاری فـارس، 
سخنان علی مطهری را آورده که در 
رابطه با فیلم فروشنده گفـتـه اسـت 
این فیلم چهره خوبی از جامعه ایران 

دهد.نشان نمی
فضای هنری ایران بـا روی کـار 
آمدن حاکمیت اسالمی، تحوالتی را 
تجربه کـرده کـه تـوسـط تـاریـک 
اندیشان حاکم به آن تحمیـل شـده 
است. تحمل تاریک اندیشان حاکـم 
در عرصه هنری تـا آنـجـاسـت کـه 

هـا در مـرحـلـه قرائت موردنظر آن
عمل پیاده شود. با تمام تمهیدات و فشارهای تاکنونی، صحنه هنری ایران، شاهد مـوارد 
زیادی بوده است که قرائت موردنظر حاکمیـت را نـادیـده گـرفـتـه و در ایـن زمـیـنـه 

های وابسته به المللی را نیز کسب کرده است. نگاهی به رسانههای داخلی و بینموفقیت
ها با هنـر های هنری و ستیز آشکار آنسپاه و دیگر تاریک اندیشان، در مورد این موفقیت

ها از گسترش و بسط هنر مردمی است.دهنده مصمم بودن آنمستقل، نشان
هـای مـتـعـددی اندیشی با چالشجامعه هنری ایران برای مقابله با این جهل و تاریک

ها، جنتـی، وزیـر های انتخاباتی، دولت روحانی و در رأس آنراه است. علیرغم وعدهروبه
 بـا تنها گام اساسی برای خواستارشاد، نه

ً
های هنرمندان میهن برنداشته بلکـه بـعـضـا

کرنش در برابر تاریک اندیشان، وضعیت بازهم دشوارتری را برای جامعه هنری ایـران بـه 
وجود آورده است.

های اعتباری، نوشت:"شبکه بانکـی آغازتوزیع کارتروزنامه ایران، اول مهر، در رابطه با
میلیـون تـومـانـی آمـاده ۵۰تا ۱۰های اعتباری عام کشور خود را برای آغاز توزیع کارت

های اعتباری عـام کند.... اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با عرضه نخستین کارتمی
از این فرصت جدید در نظام بانکی ایران رونمـایـی شـود.... بسـیـاری از کـارشـنـاسـان 

های اعتباری عام آثار مطلوب و مثـبـت اقتصادی و بانکی نیز اعتقاد دارند که توزیع کارت
بسیاری به همراه خواهد داشت." روزنامه ایران، در ادامه به نقل از محمدرضا حسین زاده 

ها از سوی بانـک مـرکـزی گـفـت: با اشاره به صدور دستورالعمل نحوه عرضه این کارت
ها در سراسر کشور آمادگی دارند. وی ادامـه های بانک ملی برای عرضه این کارتشعبه

های خرد بـانـکـی کنندگان تسهیالت و وامها کمک مؤثری برای دریافتداد: این کارت
تواند پاسخگوی نـیـاز مـردم نظیر وام خرید کاال، خودرو و جعاله مسکن خواهد بود و می

صـورت اعـتـبـاری های خصوصی، گفت: با این کارت، فرد بـهباشد. رئیس کانون بانک
تدریج بـه ها بهگیرند، این کارتتواند خرید کند و مهلتی برای تسویه بدهی در نظر میمی

استفاده باشد." وی هدف از اجرای این طـرح جا قابلرود که در همههایی میسمت روش
های اعـتـبـاری، کـمـابـیـش در اکـثـر را تحریک تقاضا عنوان کرد. اجرای طرح کارت

گیرد. ایران به دلیل مشکالتی که با بازارهای مالی کشورهای جهان مورداستفاده قرار می
داری داشته تاکنون موفق به اجرای این طرح نشده است. اجرای این طرح عالوه سرمایه

کند و آن سازی برای پیوند با سرمایه مالی جهانی، هدف دیگری را نیز دنبال میبر زمینه
در رابـطـه بـا ۱۳۹۴آبان، ۵تالش برای خروج اقتصاد ایران از رکود است. روزنامه ایران، 

بسته ضد رکود دولت روحانی به نقل از مسئوالن ارشد دولت یعنـی نـوبـخـت و سـیـف، 
۱۰میلیون تومانی خـریـد خـودرو و ۲۵های نوشت:" از نیمه آبان ماه نیز با پرداخت وام

ای کـه خورد. بستهمیلیون تومانی خرید کاال، اجرای بسته دوم خروج از رکود نیز کلید می
نظران اقتصادی تأثیر مثبتی بر اقتصاد و بخصوص بـخـش تـولـیـد زعم اغلب صاحببه
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به دنبال انتشار مطالب سخیف هفته نامه یـالـثـارات بـر ضـِد 
شهریورماه، در رابـطـه بـا ۲۸هنرمندان میهن، خبرگزاری ایلنا، 

شکایت سینماگران کشورمان، نوشت: "مانی حقیـقـی شـامـگـاه 
شهریور در دهمین جشن منتقـدان و نـویسـنـدگـان ۲۸یکشنبه 

سینمایی طی سخنانی اعالم کرد که به همراه ترانه علیدوستی و 
ای انصـار اصغر فرهادی علیه هفته نامه یالثارات، ارگـان رسـانـه

اند." همین گزارش در ادامه بـه نـقـل از الله، شکایت کردهحزب
حاتمی کیا، نوشت:"حرمِت قلم را از بین بـردنـد و اگـر بـه ایـن 

غیرتی است." ایلنـا، مطالب واکنش صحیحی داده نشود، عین بی
در همان روز در گزارشی دیگر از جشن منتقدان و نـویسـنـدگـان 
سینمایی، قسمتی دیگر از سخنانمانی حقیقی را آورده که خطـاب 
به ترانه علیدوستی و اصغر فرهادی که از سوی نشریه یـالـثـارات 

گوید: "اینجـا بـه نـمـایـنـدگـی از اند، میمورد توهین قرار گرفته
گویم تمام قد از شمـا و هایش با شرافت است میسینمایی که آدم

شهریورماه، اظـهـارات ۲۹کنم." ایلنا، شرف و نجابتتان دفاع می
عبدالله اسفندیاری، بازرس خانه سینما را آورده که گـفـت: "ایـن 
روش ناشی از عدم تعادل روانی است که متاسفانه لطمه زیادی به 

کند." هیئت مـدیـره خـانـه وضعیت فرهنگ و هنر کشور وارد می
سینما، در نامه به هنرمندانی که مورد توهین قرار گرفتند، نوشت: 
"بیش از هر چیز در شگفتیم از سکوت مدیران و مسئولین ذیربـط 

ویژه وزیر فـرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـی در بـرابـر هـتـاکـی به
اندرکاران نشریه موسوم به یالثارات به شما."دست

توضیح است که قبل از هتاکی اخیر نشریه یالثـارات بـه الزم به
هنرمندان میهن، این نشریه توقیف شـده بـود امـا انـتـشـار آن 
همچنان ادامه دارد. نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد، در باره 
آخرین مواضع وزارت ارشاد در قبال این نشریه، اظـهـار داشـت: 
 در این باره اعالم شده. بر اسـاس رأی 

ً
"موضع وزارت ارشاد مکررا

هیات نظارت که شامل نمایندگانی از سه قوه و حوزه علمیـه نـیـز 
هستند این نشریه لغو مجوز شده و در فهرسـت نشـریـات دارای 

شهریورماه]. او همچنین در ارتباط بـا ۲۹مجوز قرار ندارد" [ایلنا، 
شکایت هنرمندان از این نشریه گفت که، بـا تـوجـه بـه هـتـک 
حرمتی که توسط این افراد صورت گرفته و اعتبار آنها را زیر سؤال 

گیرند. در برده، در دستگاه قضایی با جدیت مورد رسیدگی قرار می
مراسم اختتامیه اولین جشنواره فیلم و عـکـس، مـریـال زارعـی، 

ای چـاپ بازیگر سینما، گفت: "امروز در این مـمـلـکـت مـجـلـه
کند و آبـروی دری میکند و پردهشود که به همه ما توهین میمی

۲۹شـود" [ایـلـنـا برد و بدترین الفاظ آن تیتر مـیمسلمان را می
شهریورماه].

 کسـانـی را 
ً
باید یادآوری کرد که، مطالب نشریه یالثارات، عمدتا

مانده و ارتجـاعـی غایت واپسگیرد که در ساختارهای بهنشانه می
های گوناگون اندیشه و عـمـل شوند و یا شیوهحاکمیت حل نمی

کنند. نشریه یـالـثـارات کـه بـدون گیری میمستقل خویش را پی
های قدرتمند در حاکمیت کنترل و شک و تردید با پشتیبانی گروه

تـریـن کـنـنـدهترین و مشـمـئـزیابد، با استفاده از کثیفانتشار می
 تیغ تیز حمالت خود را بیـشـتـر مـتـوجـه اهـالـی 

ً
جمالت، اخیرا

نـامـه فرهنگ و هنر کرده است. حمایت از این نشریه که فـحـش
چنان قوی است کـه حـتـی پـس از تـوقـیـف، کند آنتولید می

دهد. گرچه سخنگـوی وزارت ارشـاد قـول انتشارش را ادامه می
رسیدگی به وضعیت این نشریه و شکایت هنرمندان را داده است، 

گونه سخـنـان توان قانع کرد که نسبت به ایناما کمتر کسی را می
۵ادامه  در صفحه  
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رزنامه
َ

 مردمیتھاجم ھ
ِ

ھای والیی به ھنر

خورده ھای اعتباری، تجربه شکستطرح کارت

داریکشورھای سرمایه
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ادامه رویدادهای ایران ...

خورده دولت، مـا خواهد داشت." یک سال پس از آن طرح شکست
شاهد طرحی هستیم که قرار است با بدهکار کردن دوبـاره مـردم، 
رشد اقتصادی را اجرایی کنند. اینجا ما نسبت به کـارت اعـتـبـاری 

ها خروج از رکود اسـت اعتراضی نداریم اما وقتی هدف از این طرح
زنـد. هـای جـدی را دامـن مـیهای اقتصادی نـگـرانـیواقعیت

جمهور با اشاره به مشکالت در حـوزه جهانگیری، معاون اول رئیس
به دلیل نابرابـری افـزایـش ۹۲تا ۸۵بازنشستگی، گفت: "در سال 

درصد قدرت خرید بازنشستگان ۶۷حقوق بازنشستگان با نرخ تورم، 
مهر) البته وی مـعـتـقـد اسـت 7کاهش پیدا کرده است."(شرق، 

مهـر، بـه 8اکنون وضع این قشر بهتر شده است. سایت فردا نیوز، 
نقل از روزنامه قدس، نوشت:" بر اساس جدیدتـریـن آمـار بـودجـه 

درصـد از ۲۶/۴بـیـش از ۹۴خانوار بانک مـرکـزی، در سـال 
اند که نسبت به سـال گـذشـتـه خانوارهای شهری بدون شغل بوده

دیگر از هـر چـهـار بیاندرصد افزایش یافته است. به۲/۵بیش از 
خانوار ایرانی یک خانواده نقشی در فضای اقتصادی ندارند." همیـن 

خـانـگـی، سایت در گزارشی دیگر به نقل از رئیس اتـحـادیـه لـوازم
ای عجیب اسـت کـه اگـر مـن جـای اندازهنویسد:" شرایط بهمی

کردم، چـون نظر میمتقاضیان بودم از دریافت این تسهیالت صرف
این طرح با شرایطی که برای آن تعیین شده است از هیچ نظر برای 

 جزو اقشار ضعیف جامعه هسـتـنـد، بـه
ً
صـرفـه متقاضیان که اکثرا

نیست." سایت فردانیوز، به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه وابسـتـه بـه 
هـا صادق خرازی نوشت: "دولت هرروز تکلیف جدیدی برای بـانـک

میلیـون تـومـان ۱۰ها را موظف به پرداخت نفری دارد، یک بار آن
کـنـد، بـار دیـگـر بـرای اجـرای طـرح وام ازدواج به هر زوج می

میلیون تـومـانـی خـریـد کـاال، ۵۰و ۳۰، ۱۰های اعتباری کارت
ها را مکلف به ارائه این تسهیالت به متقاضیان کرده است اما بانک
هزار میلیارد تومان از دولت طلبکـار هسـتـنـد و ۹۰هایی که بانک

عنوان زیر بـار هیچشدت کاهش پیدا کرده است بهشان بهنقدینگی
هـای مـاهروند. سیستم بانکی کشـور در اجرای تکالیف دولت نمی

پول شده است امـا دولـت صراحت اعالم کرده بیگذشته بارها و به
هم در تالش برای تحقق شعار خروج اقتصاد از رکود است و بـرای 

زند." در مطلبی در عملی کردن این وعده به هر راهکاری چنگ می
مهر نیز آمده اسـت:"زمـانـی کـه بـرای خـریـد، ۷روزنامه آرمان، 

گرفـت، کاالهایی همچون قند و شکر کوپن در اختیار مردم قرار می
هـایـی هـمـچـون ونـک، ها در میدانما شاهد بودیم که این کوپن

شد! حال همان افراد که در آن روزگار توپخانه و... خریدوفروش می
فروشی مشغول بودند، امـروز هـمـان کـار را بـه شـکـل به کوپن

کـنـنـد. های اعتباری را نقـد مـیدهند و کارتجدیدتری انجام می
هـای های کاال و کارتهای مختلف با اعطای وامکه دولتدرحالی

 قصد حمایت از تولیدکنندگان داخلی را دارند، چنین 
ً
اعتباری معموال

کـنـد و هایی در عمل اهداف مسئوالن را دچار انحـراف مـیتخلف
آیـد." در حسـاب مـیهای دولت بـهمانعی جدی بر سر راه سیاست

شرایطی که جامعه ما با بیکاری باالیی برخوردار است و اکـثـریـت 
های جاری خویش نیستند و مـراکـز شاغالن قادر به تأمین هزینه

برند، دولـت روحـانـی بـازهـم تولیدی در رکود و تعطیلی به سر می
هایی را در دستور کار قـرار داده کـه نـه مشـکـالت اجرای طرح

کند و نه گشایشی برای مردم بـرای خـروج از اقتصادی را حل می
فقر را به همراه خواهد داشـت. اقـتـصـاد مـیـهـن مـا نـیـازمـنـد 

هایی است که در درجه اول تولید داخلی را در اولویت قـرار سیاست
های اقتصادی مبارزه جدی بـکـنـد. دولـت زمان با انگلدهد و هم

 قادر نیست این مهم را عملی کند. نتیجه این رونـد، 
ً
روحانی ماهیتا

کند. در طـول دو سـه دهـه مشکالت اقتصادی ایران را حل نمی
هـای بـدون داری بـا اجـرای وامگذشتـه کشـورهـای سـرمـایـه

شده به مردم، سـقـوط اقـتـصـادی و ورشـکـسـتـگـی ریزیبرنامه
ای را موجب شدند.سابقهبی

برنامۀ رژیم برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت 

که "چهارهزار و اندی" از کارگران نفت گچساران به "اجرای ناقـص طـرح در حالی
]، و "بیش ۹۵شهریورماه ۴بندی مشاغل" و امنیت شغلی خود معترضند [ایلنا، طبقه

۱۶ها" را دارند [ایلنا، از شصت درصد نیروهای شرکت نفت... حداقل مزایا و پرداخت
ایم که از برنامۀ رژیـم بـرای هاِی اخیر شاهد خبرهایی بوده]، در هفته۹۵خردادماه 

خصوصی سازی صنعت ملی نفت، شرکِت فعاِل قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه در صنعت 
هاِی خصوصی داخلی و خارجـی بـرای تـعـیـیـن شـرایـط نفت و قادر بودن شرکت

استخدام و مزایای کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی حکایت دارند.
هاِی مختلف جمهوری اسالمی، از جـمـلـه سـپـاه در یک سال اخیر، بین جناح

پاسداران، در رابطه با "مدل جدید قراردادهای نـفـتـی" و بـراِی تضـمـیـن مـنـافـع 
هـای رسـد جـنـاحایم. ولی به نظـر مـیهای داغی را شاهد بودهشان، بحثجناحی

مختلف رژیم به لزوِمِ◌ "محرمانه" بودِن قراردادهای نفتی اتفاق نظر دارند. به عنـوان 
نمونه، متعاقِب "نشست غیر علنی مجلس و وزیر نفت" در اول شـهـریـور مـاه سـال 
جاری، وزیر نفت بیژن زنگنه گفت: "قراردادهای جدید پس از اصـالحـات از سـوی 
رئیس مجلس تأیید شد و اعمال نظرهای رئیس مجلس و کمیسیون تلفیـق لـحـاظ 
شد... این قراردادها دیگر نیازی به تصویب در مجلس... ندارد... پس از مـذاکـره و 

۵مناقصه باید یک نسخه محرمانه از قراردادها به مجلس ارسـال شـود" [ایسـنـا، 
]. در اوائِل کار دولِت روحانی، کارگزاران جمهورِی اسالمی صحبت از ۹۵شهریورماه 

، خبرگزاری مهر ۹۲اسفندماه ۲۰کردند، ولی روز خصوصی سازی صنعت نفت را می
هـاِی از دستور وزیر نفت، بیژن زنگنه، خبر داد که خواسته بـود "خصـوصـی سـازی

 به
ً
حالِت تعلیق درآید." ولی نایب رییس کمیسیون انـرژی مـجـلـس بـه نفتی... فعال

توسط مقام معظم ۴۴های اصل خبرگزارِی مهر گفته بود: "با توجه به ابالغ سیاست
هـا رهبری و قانون برنامه پنجم، وزارت نفت باید پاسخگوی توقف خصوصـی سـازی

 رئیس هـیـأت 
ً
باشد." در "تشریح ابعاد گسترده فساد اقتصادی در بنیاد شهید"، اخیرا

تحقیق و تفحص مجلس از بنیاِد شهید گفت: "آقای زریبان مورد خاصـی نـداشـتـه 
شهریورمـاه ۳است اما سوء مدیریت ایشان در مفاسد بنیاد غوغا کرده است" [ایسنا، 

]. کارگزاران جمهوری اسالمی، این "ابعاِد گسترده فساد" را در تهیۀ "مدل جـدیـد ۹۵
، خـبـرگـزاری مـهـر ۹۵خردادماه ۲اند. روز پیش بردهقراردادهای نفتی محرمانه" به

"الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز" را "نقِض حاکمیت ملی"، حرکت در جهـت 
هـای "اضمحالل شرکت ملی نفت ایران"، و "تضمیِن منافع هنگفت بـرای شـرکـت

، ۹۴مـاه آبان۱۶خارجی" توصیف کرد. در توصیف قراردادهای "محرمانه" نفت، روز 
وزیر سابق نفت به خبرگزاری مهر گفـت: "در قـراردادهـای جـدیـد نـفـتـی بـرای 

گذاری خـارجـی اجـازه برداری از یک میدان، شرکت نفت باید از شرکت سرمایهبهره
های داخلی موردنظر وزارت نفت، های خارجی با شرکتبگیرد... اجبار قرارداد شرکت

توانـد ای خاص [است]... رانِت دیگر این است که شرکتی میاعطای رانت برای عده
با قیمت پایین پروژه را بگیرد و بعد چون خودش در کمیته مشـتـرک عضـو اسـت، 

ها و قیمت را افزایش دهد و با هزینه باال، پروژه را تمام کند." چنـد روز بـعـد، هزینه
های داخلی را تعیین صالحـیـت وزیر نفت زنگنه، در این مورد گفت: "ما فقط شرکت

 رانـت باره رانتی ایجاد بشود و نمیکنیم... ممکن است در اینمی
ً
گوییم کـه اصـال

ماه آبان۲۷نیست و اشکالی وجود ندارد... ما مبدع این نوع قراردادها هستیم" [ایرنا، 
، خبرگزاری مهر نوشت: "یک روز پس از پـایـان نشـسـت ۹۵شهریورماه 1]. روز ۹۴

غیر علنی مجلس و وزیر نفت و با وجود انتقادهای گسترده کارشناسان... معاون اول 
رئیس جمهور امروز شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نـفـت و 

تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابالغ کرد." دو روز پـیـش از آن گاز را که به
الملل شرکت ملی نفت گفته بود: "دنیا در حال تغییر است و نـفـت نیز، مدیر امور بین

راحـتـی در کشـوری گـذار خـارجـی بـهرا برای چه زمانی نگـه داریـم... سـرمـایـه
۳۰کند، بنابراین باید شرایط حضور آنها فـراهـم شـود" [ایـرنـا، گذاری نمیسرمایه

الملل شرکت نفت به خبرگزاری مردادماه، مدیر سابق امور بین۳۰]. روز ۹۵مردادماه 
مهر گفته بود: "قصد دارند که صنعت نفت را به دوران پیش از ملی شدن بازگردانـنـد 

کـه ها بازیگر اصلی فروش و صادرات نفت ایران بودند." در حالیکه دالالن و واسطه
گیرند، چپاوِل اموال مـلـی "بیش از شصت درصد" کارگران نفت حداقل مزدها را می

رود. به عنوان زحمتکشان، با "مدل جدید" و "محرمانه" قراردادهای نفتی به پیش می
 معاون وزیر نفت اعالم کرد: "تاکنون هفت قرارداد 

ً
بـا  «مـحـرمـانـگـی»نمونه، اخیرا

هـای نـفـتـی المللی با هدف انجام مطالعات مربوط به میـدانهای نفتی بینشرکت
]، و فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء از فعالیِت ۹۵شهریورماه ۹امضا شده است" [ایرنا، 

].۹۵مهرماه ۳های بزرگ در حوزه تفت" خبرداد [ایسنا، قرارگاه در "پروژه

۱۰۰۹شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۱۲دوشنبه   ۱۶

مـیـن ۷۵پیام همبستگی حزب مردم فلسطین به مـنـاسـبـت 
گذاری حزب توده ایرانسالگرد بنیان

رفقای گرامی رهبری حزب توده ایران

های رفیقانه،  با سالم
اجازه بدهید که به نمایندگی از اعضا و رهبری "حزب مـردم فـلـسـطـیـن" 

جویانه خود را به مناسبت هفتـاد و پـنـج سـال های مبارزهدرودها و تبریک
تان در راه صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران به مبارزه

تان تقدیم دارم.شما و از طریق شما به تمام اعضا، حامیان و دوستان حزب
جویانه  بسیار عالـی بـیـن دو ما امیدواریم و بر این باوریم که روابط مبارزه

بـاشـد، ادامـه خـواهـد های ما میحزب ما که در خدمت مصالح عالیه ملت
یافت. حزب توده ایران همواره طرفدار مبارزه عادالنه مردم ما بـرای حـقـوق 
مشروع خود، پایان دادن به اشغال، حق تعیین سرنوشت خود و ایجـاد یـک 

الـمـقـدس و با بـیـت۱۹۶۷ژوئن ۴کشور مستقل در درون مرزهای  قبل از 
شرقی به عنوان پایتخت آن، و حل مسئله پناهندگان فلسطینی بـر اسـاس 

ها بـرای حـزب " سازمان ملل، بوده است. ما خواهان بهترین۱۹۴قطعنامه "
توده ایران و مردم مهربان و دوست داشتنی ایران هستیم.

دبیر کلبسام صالحی،
۲۰۱۶رام الله ، اول اکتبر حزب مردم فلسطین،

عراق-پیام شادباش حزب کمونیست کردستان 
به کمیته مرکزی حزب توده ایران

رفقای گرامی، هفتاد و پنجمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران را بـه 
رهبری و تمام اعضای حزبتان شادباش می گوئیم و بار دیگر همـبـسـتـگـی 
قلبی خود را با شما تجدید می کنیم.  همچنین به تاریخ حزب توده ایران کـه 
همواره برای برقراری اتحاد میان کارگران و خلق های ایران برای دستیـابـی 
به بهروزی و آرمان هایشان کوشیده است، با نگاهی سـتـایـش آمـیـز مـی 
نگریم، حزبی که در لحظه های مهم تاریخی در کشورتان نـقـشـی قـاطـع 
داشته است و در همان حال توانسته است در برابر شرایط گوناگون سرکـوب 
و ستمگری سیاسی، مانند دوران دشوار کنونی فعالیت مخفی استوار بـاقـی 
بماند. ما نیک می دانیم که مبارزه کمونیست هـا، سـوسـیـالـیـسـت هـا و 
عدالتخواهان در منطقه خاورمیانه و بویژه کشورهـایـی کـه اسـالمـگـرایـی 
سیاسی بر آن ها حاکم می باشد چه اندازه دشوار و سخت اسـت. در پـایـان 
موفقیت حزبتان را در جهت رسیدن به آرزوهای انسانی تان، آزادی، صلح و 

عدالت اجتماعی آرزومندیم.
دفتر روابط بین الملل

عراق-حزب کمونیست کردستان

پیام حزب کمونیست هند به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

رفقای گرامی،
ی حزب کمونیست هند به مـنـاسـبـت 

ّ
درودهای برادرانه و گرم شورای مل

مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودٔه ایران را از ما بپذیریـد. بـنـیـادگـذاری ۷۵
المللی کـمـونـیـسـتـی و حزب تودٔه ایران رخداد مهمی در تاریخ جنبش بین

کارگری بود. حزب تودٔه ایران که وارث و ادامه دهندٔه راه حزب کمـونـیـسـت 
دهی طبقٔه کارگر و دیـگـر قشـرهـای ایران است، نقشی محوری در سازمان

های گوناگون سلطنتی و دیکتاتوری ایفا کرده محروم جامعه در مبارزه با رژیم
های حزب تودٔه ایران از همان آغاز فعالیتش برگ زّریـنـی فشانیاست. جان

ت نـقـشـه
ّ
هـا و در تاریخ جنبش کمونیستی و دموکراتیک جهان است. به عل

تـر های امپریالیستی، اوضاع جـهـان پـیـوسـتـه وخـیـمهای قدرتدسیسه
شود. اوضاع در خاورمیانه همچنان بسیار حّساس و خطرناک، و آمـادٔه می

ت وجود چنین وضعیتی در همسایگی ایران، نقش حـزب 
ّ
انفجار است. به عل

ای برخوردار است.تودٔه ایران از اهمیت ویژه
های کنونی بر سر راه فعالیـت و پـیـکـار حزب کمونیست هند از دشواری

حزب تودٔه ایران با هدف دستیابی به صلح، دموکراسی، و پیشرفت اجتماعـی 
در ایران، آن هم با وجود سرکوب هواداران حزب تودٔه ایـران تـوسـط رژیـم 

گاه است. حزب ما ضمن آنکه به حمایت از وحدت و یکپارچـگـی   آ
ً
کنونی، کامال

دهـد، ایران و مخالفت با هرگونه مداخلٔه امپریالـیـسـتـی در ایـران ادامـه مـی
ایران و همبسـتـگـی خـود بـا آن حـزب و همچنان بر پشتیبانی از حزب تودهٔ 

کند. به مناسبت این سالگرد فرخنده، بار دیگر بر حمایت هایش تأکید میفعالیت
کنیم.آمیز تأکید میخود از مبارزات شما برای ایرانی دموکراتیک و مسالمت

با درودهای انقالبی،
ی حزب کمونیست هند

ّ
کمیتٔه اجرایی مل

مـیـن سـالـگـرد ۷۵پیام حزب کمونیست آلمان بـه مـنـاسـبـت 
بنیادگذاری حزب تودٔه ایران

رفقای گرامی،
انـد کـه کمیتٔه مرکزی و همٔه اعضای حزب کمونیست آلمان بسیار خوشوقت

مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودٔه ایران ۷۵درودهای برادرانٔه خود را به مناسب 
تـر از توانید به داشتن تاریخی طـوالنـیتردید شما میکنند. بیبه شما تقدیم می

سال پیش آغاز شد.۹۵این به خود ببالید که با ایجاد حزب کمونیست ایران در 
حزب شما در طول تاریخ حیاتش با شرایط بسیار دشوار سرکوب مـداوم روبـرو 
بوده است. به دنبال مبارزات ضدامپریالیستی شما با دیکتاتوری شـاه، انـقـالب 

وسطایی منتهی شد کـه رژیـمـی ایران به قدرت گرفتن نیروهای اسالمی قرون
ساالر را به وجود آوردند. جمع بزرگی از اعضای حزب شما به علت سرکوب و دین

مجبور به ترک کشور شدند. بسیاری ۱۳۶۰ممنوعیت فعالیت حزب شما در دهٔه 
از آنها به جمهوری فدرال آلمان آمدند. همین مهاجرت مایٔه ایجاد روابط نزدیـک 
میان حزب تودٔه ایران و حزب کمونیست آلمان شد که تا امروز نیـز ادامـه دارد. 

طور که سـه کنید، همانهای ما شرکت میها و جشنوارهشما همیشه در کنگره
شرکت کردید. شـمـا هـمـیـشـه “عصر ما“ماه پیش در جشنوارٔه اخیر نشریٔه ما 

توانید به همبستگی ما اتکا کنید. ما قاطعانه خواستار آزادی همـٔه زنـدانـیـان می
های ایران هستیم.سیاسی از زندان

در پی از میان رفتن جمهوری آلمان دموکـراتـیـک، اکـنـون آلـمـان نـقـش 
امپریالیستی بارزتری را به عهده گرفته است. اتحادیٔه اروپا اکنون زیـر رهـبـری 
اقتصادی و سیاسی امپریالیسم آلمان قرار دارد. امروزه هیچ جنگی در خاورمیانه 

بینید که دولت آلمان در آن حضور نداشته باشد، یا از آن پشتیبانی نظامی را نمی
 عقیدهیا سیاسی یا تدارکاتی نکند. ما با شما هم

ً
ایم که منطقٔه خاورمیـانـه واقـعـا

گذراند. نـیـروهـای امـپـریـالـیـسـتـی ترین فصل تاریخش را از سر میخطرناک
خودشان را اجرا کنند، و تـالش دارنـد کـه “خاورمیانٔه جدید“خواهند طرح می

ای زیر کنترل خود های تازهایران، عراق، و سوریه را تقسیم و نابود کنند، و دولت
نظر از اینکه عـربسـتـان سـعـودی، به وجود آورند. نیروهای امپریالیستی صرف

“دولـت اسـالمـی“های خلیج فارس از نیروهایی مـثـل نشینترکیه، و سلطان
کنند. ما نیز با تـحـلـیـل کنند، با این کشورها همکاری می[داعش] حمایت می

شما در مورد خطر جنگ میان ایران و عربستان سعودی در آینده موافقیم. ایـن 
هـایـی مـثـل دو کشور برای اینکه قدرت برتر در منطقه باشنـد، اکـنـون از راه

های جاری در یمن و سوریه، با یکدیـگـر پشتیبانی از نیروهای مختلف در جنگ
اند. نخستین وظیفٔه ما دفاع از یکپارچگی سوریه و عراق به عـنـوان در کشاکش

راسـتـی اوکـرایـن کشورهای واحد است.از سوی دیگر، آلمان از دولـت دسـت
کند که در کودتای دو سـال پـیـش قـدرت را بـه دسـت گـرفـت. حمایت می

های تهاجمی آلمان نسبت به فدراسیون روسیه نشان دهندٔه تـمـایـل و سیاست
خـواهـد بـازیـگـری بـزرگ در امـور عالقٔه آلمان به این است که بار دیگر مـی

ویکم خودش در پاییز سال گـذشـتـه، المللی باشد. حزب ما در کنگرٔه بیستبین
این نقش تازٔه امپریالیسم آلمان را تـحـلـیـل کـرد. مـا در جـنـبـش صـلـح و 
ضدنظامیگری شرکت فعال داریم و هدف ما این است که جلو تالش بـرای راه 

های تهاجمـی و تـجـاوزکـارانـٔه های بیشتر را بگیریم، و سیاستانداختن جنگ
امپریالیسم آلمان و آمریکا را که به دنبال نفت و دیگر منابع طبـیـعـی، و نـفـوذ 

های دنیا هستند، متوقف کنیم. به این ترتیب روشن است بیشتر در دیگر منطقه
هایی متفاوت، دشمنان یکسان و که ما، اگرچه در شرایطی متفاوت و در منطقه

ط در مرحلٔه امپریالیستیمشترکی داریم؛ سرمایه
ّ
اش، دشمن نوع بشر داری مسل

کنیم و خواهان تحکیـم است. بار دیگر بر همسبتگی خود با حزب شما تأکید می
های نزدیک بین دو حزب هستیم.و تقویت همکاری

زنده باد حزب تودٔه ایران!
ترین درودهای کمونیستی،با گرم

له، صدرپاتریک کویبه
۱۷ادامه  در صفحه المللیگونتر ُپل، دبیر بخش بین

ادامۀ پیام های تبریک ده ها حزب ...
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های ایران بـه خـاطـر ضمن تقدیم درودهای گرم خود به شما، از کمونیست
کـنـیـم. ایـن ابراز همبستگی با حزب ما و مردم برزیل سـپـاسـگـزاری مـی

مان با کودتای اخیر در برزیل و در برابر حکـومـت همبستگی، به ما در مبارزه
جمهوری بـرکـنـار کـرد، روحـیـه غاصبی که دیلما روِسف را از مقام ریاست

های تاریخی حّساسی در آمریکای التین بخشد. کودتا در برزیل در لحظهمی
های (ثروتمندان رخ داد. این منطقه اکنون هدف ضدحملٔه تعّرضی الیگارش

و قدرتمندان) کشورهای منطقه در همدستی با امپریالیـسـم آمـریـکـا قـرار 
های ایرانـی در گرفته است. ما اعتقاد داریم که فعالیت قهرمانانٔه کمونیست

بخش مبارزات جاری همٔه ماست.سراسر تاریخ آنها، سرمشق و الهام
مین سالگرد تأسیس حزب تودٔه ایران!۷۵فرخنده باد 

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

با درودهای کمونیستی،
المللی کمیتٔه مرکزیخوزه رینالدو کاروالهو، دبیر بخش بین

پیام حزب کمونیست پرتغال به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودٔه ۷۵حزب کمونیست پرتغال به مناسبت 
سـال ۹۵های مبارزه و پیکار حزب کمونیست ایران کـه ایران، وارث سّنت

هـای ایـران پیش تأسیس شد، درودهای گرم خود را به شما و به کمونیست
کند.تقدیم می

تـریـن مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما مصادف با یکی از خطـرنـاک۷۵
داری بـا ها در تاریخ نوع بشر است. بحران عـمـیـق نـظـام سـرمـایـهلحظه

های اقتصادی جهان همراه اسـت کـه های مهمی در توازن قدرتدگرگونی
های امپریـالـیـسـتـی کـهـنـه و ظـهـور برآمد آن را در کاهش نسبی قدرت

تـوان دیـد. پـاسـخ های اقتصادی نوین و مهم در دیگر نقاط دنیا مـیقدرت
امپریالیسم به وضع تازه، اعمال زور و جنگ، تشدید استـثـمـار کـارگـران، و 

ت
ّ
هاست. سرشت بربرمنشانه، ویرانگر، استثمارگر، و تجاوزکارانـٔه سلطه بر مل

توان در سراسر جهان، و به حـادتـریـن صـورت در امپریالیسم را امروزه می
های میراث ویرانـی و مـرگ نـاشـی از ترین نمونهرحمانهخاورمیانه دید. بی

تها جنگدهه
ّ
ها در سراسر های تجاوزکارانٔه امپریالیستی علیه کشورها و مل

توان در عراق، لیبی، سوریه، و یمن دیـد کـه بـه دسـت ویژه میجهان را به
های بزرگ اتحادیـٔه اروپـا و امپریالیسم و با مشارکت و همکاری فعال قدرت

طلبانـه های جنگمتحدان ارتجاعی آنها در منطقه پدید آمده است. سیاست
هایی است که در سراسر جهـان و از روی دیگر سکٔه سیاستو تجاوزگرانه،

شـود و شـامـل تشـدیـد جمله در خود کشورهای امپریالیستی دنبـال مـی
رحمانٔه استثمار کارگران، از میان بردن دستاوردهای اجتماعی و سیاسـی بی

آنها، و حفظ و ادامٔه سلطٔه ویرانگر سرمایـٔه مـالـی کـالن بـر کـارگـران و 
ت

ّ
اش های جهان است. افزایش تجاوزگری امپریالیسم، که هدف نـهـایـیمل

گیری رقیبان و حریفان اقـتـصـادی تـازه اسـت، جلوگیری از ظهور و قدرت
اکنون بیش از پیش و آشکارتر از همیشه روسیه و چین را هـدف قـرار داده 

های همیشگی نظام امپریالیستـی اسـت است. کشور شما نیز یکی از هدف
های امپریـالـیـسـتـی که در پی سلطه بر جهان و ادامٔه استثمار است. قدرت

نوکری و فرمانبرداری بـا کشـورهـای -و-فقط حاضر به پذیرش رابطٔه ارباب
ـی 

ّ
دیگر جهان هستند. خطر دائمی تجاوز آشکار به استقالل و یکپارچگی مل

کم گرفت. اکنون خطر واقعی مقـابـلـٔه نـظـامـی در توان دستایران را نمی
هـای ترین قـدرتمقیاس گسترده، و حّتی برخورد نظامی آشکار میان بزرگ

ترین یی جهان وجود دارد. به همین دلیل، بسیج طبقٔه کارگر و گستردههسته
های جامعه و ایجاد جبهٔه پیکار سیاسی و اجتماعی گسترده، ضرورتی بخش

ای جـهـانـی در ابـعـادی عاجل است تا بتوان شتاب کنونی به سوی فاجعه
عظیم را متوقف کرد.

های مبارزاتی قهرمانانه و میراث تاریـخـی حزب کمونیست پرتغال با سّنت
خوبی آشناست. ما همچنین از شرایط دشواری که حـزب حزب تودٔه ایران به

گاهیم. حزب شما که رژیـم ایـران آن را شما در مبارزه اش با آن روبروست آ
اش در راه حـقـوق اجـتـمـاعـی، ممنوع و سرکوب کرده است، در مـبـارزه

ـت ایـران بـا سـرکـوب روزانـٔه خشـنـی 
ّ
اقتصادی، و سیاسی کارگران و مل

هـا، روبروست. حزب کمونیست پرتغال همبستگی خود را بـا کـمـونـیـسـت

شان در راه تحقق دموکراسی، حقوق اجتماعی و کارگران، و مردم ایران در مبارزه
کند.اقتصادی و سیاسی، و صلح در منطقه و جهان اعالم می

مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما فرصت دیـگـری ۷۵ما اطمینان داریم که 
در راه پیشُبرد مبارزٔه شجاعانٔه حزب توده ایران، مبارزٔه طبقٔه کارگر ایران، و مبارزٔه 
زحمتکشان و مردم ایران خواهد بود که راه را برای رسیدن به ایرانی دموکراتیک، 

کند.آمیز، و عدالت اجتماعی و پیشرفت باز میجهانی صلح

کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست پرتغال
۲۰۱۶سپتامبر ۳۰لیسبون، 

پیام کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست اوکراین 
به کمیتٔه مرکزی و همٔه اعضای حزب تودٔه ایران:

رفقای گرامی،
مین سالگرد بنیادگـذاری ۷۵از طرف کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست اوکراین، 

حزب تودٔه ایران، حزب پیکار در راه رهایی زحمتکشان ایران، حزب مبارزه در راه 
صلح و سوسیالیسم، و حزب مدافع آزادی و دموکراسی در ایـران را بـه شـمـا 

صمیمانه شادباش میگویم.
ت موضع اصولی اش دربـارٔه 

ّ
ما کمونیستهای اوکراین از حزب تودٔه ایران به عل

اوکراین بسیار سپاسگزاریم. حزب شما جزو نخستین حزبهای سیاسی بود که در 
حانه در اوکراین و مداخلٔه آشکار قدرتهای امپریالیـسـتـی ۹۲اسفند 

ّ
کودتای مسل

در امور داخلی اوکراین را محکوم کرد، و مخالفت خود را با سرکوب سـیـاسـی و 
ترور کمونیستها و اعضای خانوادههایشان توسط رژیم کودتا و دارودستههای نـو

نازی، و نیز ممنوع کردن -
حزب کمونیست اوکراین و اشاعٔه ایدئولوژی فاشیستی ابراز کرد. کمونیستهای 
اوکراین همبستگی خود را با حزب تودٔه ایران، و پشتیبانی تمام و کمال خود را از 
جنبش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت اعالم میکنند. ما جـامـعـٔه 
جهانی مترقی را فرامیخوانیم که از رهبری ایران بخواهد که به همٔه شکـلـهـای 

اذیت و آزار و سرکوب سیاسی و قضایی کمونیستها پایان دهد. 
ما برای رهبری حزب تودٔه ایران و همٔه کمونیستهای ایران پایداری، شهامت، 
هماهنگی و درک متقابل، قاطعیت و استواری سیاسی در تصمیمگـیـری هـای 
سیاسی، موفقیت در مبارزه با وحشیگری سرمایه داری، با استـثـمـار انسـان از 
انسان، با جهانی سازی و تروریسم، و با احیای فاشیسم، و موفقیت در مبارزه در 

راه حفظ صلح و دستیابی به دموکراسی واقعی و سوسیالیسم آرزو داریم.
برای همٔه شما کامیابی، امیدواری و خوشبینی، و پیروزی ها و دستـاوردهـای 

تازه به سود زحمتکشان ایران آرزومندیم.
زنده باد حزب تودٔه ایران!

زنده باد دوستی انترناسیونالیستی میان حزب تودٔه ایران و حزب کمـونـیـسـت 
اوکراین! کارگران جهان متحد شوید!

دبیر اول حزب کمونیست اوکراین،  پترو سیموننکو 

۱۶ادامه  در صفحه 

ادامۀ پیام های تبریک ده ها حزب ...
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و فرهنگی کشـور، و 
دهی مـبـارزٔه سازمان

زحمتـکـشـان بـرای 
ــت  ــدال ــق ع ــق ــح ت
اجتماعی و آزادی در 
میـهـن مـا بـوده و 
است. انتشار صـدهـا 
کـــتـــاب و جـــزؤه 
روشنگر عـلـمـی، و 
نشریات و مـجـالت 
ُپرمحتوای سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی، 
نشـــر گســـتـــردٔه 

های انقالبـی اندیشه
ســـــــاز و دوران

لنینیسم -مارکسیسم
در جامعه، کمک بـه 

ــــان ــــازم ــــی س ده
های صنفـی دانشـجـویـی و سندیکاهای کارگری و دهقانی، فعالیت در جنبش

گرایی و سـتـم های پیشرو برای رهایی زنان میهن از چنگال واپسایجاد تشکل
اجتـمـاعـی و -های مترقی و انقالبی اقتصادیجنسیتی و طبقاتی، طرح برنامه

مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن حقوق کارگران و تصویب قانون کار، مبارزه 
مـنـد شـدن زنـان از حـق برای تحقق اصالحات ارضی به نفع دهقانان و بهره

انتخاب شدن و انتخاب کردن، تالش برای تحقق بهداشت و درمان و آمـوزش 
رایگان برای همه، تقسیم عادالنٔه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی، تحقـق حـق 

های کشور در چارچوب ایرانی آزاد، و مبارزه برای آزادی خودمختاری همٔه خلق
سازی اسـت های دورانها و اقدامهای صنفی، از جمله برنامهاحزاب و جمعیت

اند.که نخستین بار توسط حزب تودۀ ایران در کشور ما مطرح و اجرا شده

میهنان آزاده!هم
رسد کـه هفتاد و پنجمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودٔه ایران در حالی فرا می

هـای روست. از سیاستهای روزافزون داخلی و خارجی روبهمیهن ما با دشواری
 از دفـتـر عـلـی 

ً
کالن اقتصادی ویرانگر رژیم والیت فقیه گرفته که مستقیـمـا

شود و ثمری جز تشدید فقر و مـحـرومـیـت در ای، رهبر رژیم، دیکته میخامنه
تا ادامۀ جّو ارعـاب و خـفـقـان در سابقه در میهن ما نداشته است،مقیاسی بی

فضای عمومی کشور، همگی ایران را به زندان بزرگی از محرومیت اقتـصـادی، 
ها شهروند آن تبدیل کرده است.اجتماعی، و سیاسی برای میلیون

ها میلیون ایرانی در زیر خط فقر، حّتی خط فقر تعریف شده تـوسـط زندگی ده
ویژه در میان جـوانـان، تشـدیـد دولت جمهوری اسالمی، رشد شدید بیکاری، به

آهنگ ورشکستگی واحدهای تولیدی، گرانی فزایندٔه کاالهای اساسی و روزمـره 
های اجتماعی مانند اعتیاد سابقٔه ناهنجاریو توّرم در حال افزایش، گسترش بی

و فحشا، و تشدید و ادامۀ سرکوب خشن و خونین نیروهای دگراندیش، فـعـاالن 
خواه؛ چنین است سیمای واقعـی کارگری و سندیکایی، دانشجویان و زنان آزادی

   زده ما در شرایط ادامٔه حاکمیت رژیم والیت فقیه. جامعٔه بحران
روی کار آمدن دولت حسن روحانی با صالحدیـد و تـوافـق ولـی فـقـیـه در 

کرد هیچ بینی میطور که حزب ما پیشهمان، ۹۲انتخابات مهندسی شدٔه سال 
تغییری اساسی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کشور ایجاد نکرد و 

نظامی رژیم والیی همچنان حیات سیاسـی-ساختارهای اساسی قدرت سیاسی
اقتصادی کشور را در چنگال کنترل خود دارند. مـا در هـمـان دوران کـارزار -

انتخاباتی رژیم برای تشویق مردم به شرکت در آن عملیات مهندسی شده گفتیم 
آورند تـا مـذاکـرات مـخـفـی آغـاز شـده در دولـت که روحانی را روی کار می

های اقـتـصـادی و نژاد با آمریکا و اروپا، برای رهایی حکومت از تحریماحمدی
زنی برای ایجاد ثبات داخلی و خارجی را به سرانجام برسانند. چانه

های فراوان داده شـده و کارنامۀ سه سال و اندی دولت روحانی، کارنامۀ قول
تحقق نیافته است. از قول پایان دادن به حصر رهبـران جـنـبـش سـبـز، زهـرا 
رهنورد، میرحسین موسوی، و مهدی کروبی، تا تحقق عدالت اقتصادی و توجـه 
به مطالبات برحق زحمتکشان، مقابله با فساد ساختاری و فراگیر در دسـتـگـاه 
حکومتی، شفافیت اقتصادی، و حرکت به سمت گفتمان تعامل و تحّمل سیاسی

کدام تحـقـق نـیـافـتـه اجتماعی، هیچ-

میهنان عزیز!هم
گذاری حزب ، هفتاد و پنج سال از بنیاد۱۳۹۵با فرا رسیدن دهم مهرماه 

گذرد. تـولـد حـزب ترین سازمان سیاسی فراگیر کشور میتودٔه ایران، کهن
مـانـدگـی ای از تاریخ رخ داد که ایران در چنگال واپـستودٔه ایران در دوره
های استعماری، و حاکمیـت ارتـجـاع های وسیع قدرتاجتماعی، مداخله

زد. بنیادگذاری حزب تودۀ ایران بـه دسـت زنـدانـیـان وپا میداخلی دست
هـای کمونیست آزاد شده از زندان حکومت رضاشاه و شماری از شخصیت

مـیـرزا اسـکـنـدری، از خواه کشور، به رهبری سلیـمـانخواه و آزادیترقی
های برجستٔه انقالب مشروطیت، واقعۀ سیاسی بزرگی در تـاریـخ شخصیت

میهن ما بود که در طول هفتاد و پنج سال گذشته منشـأ تـحـوالت مـهـم 
اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی تأثیرگذاری در ایـران بـوده اسـت. شـروع 
حیات مبارزاتی حزب با فعالیت برای ایجاد یک جبهٔه ضد فـاشـیـسـتـی و 

های رسمی و فکری در حمایـت از آلـمـان هـیـتـلـری و مقابله با گرایش
ی و انسانی

ّ
ای بود که حزب نوبنـیـاد مـا در متحدان آن، نمایشگر نقش مل

حیات سیاسی ایران به دوش گرفت.
اغراق نخواهد بود اگر بگوییم که در طول هفتاد و پنـج سـال گـذشـتـه 
بیش از هر نیروی سیاسی دیگری دربارۀ حزب تودۀ ایران مطلـب نـوشـتـه 

هـای شده است و حزب ما هم از چپ و هم از راست، هم توسط دسـتـگـاه
های استبدادی و ارتجـاعـی، و هـم از بـلـنـدگـوهـای تبلیغاتی حکومت

ها قرار گرفته است. و باید گـفـت امپریالیسم جهانی مورد شدیدترین حمله
نویسی، دیگرگونه نشان دادن رخدادهـای که هدف اصلی این کارزار مطلب

تاریخی، و واژگونه تصویر کردن ماهیت انقالبی و رزمندٔه حزب مدافع طبقٔه 
کارگر و همٔه زحمتکشان کشور ما، یعنی حزب تـودۀ ایـران بـوده اسـت. 

های فکری و سیاسی مترقی و پیشـرو حـزب ارتجاع و امپریالیسم از بنیان
هـای مـحـروم چـنـان دهی کارگـران و تـودهما، و از توان آن در سازمان

هراسان، و در نتیجه سرکوبگر بوده و است که حزب مـا فـقـط در دوران 
اش امکان فعالیت در شـرایـط عـلـنـی کوتاهی از حیات هفتاد و پنج ساله

داشته است. 
ها های گستردٔه ارتجاع، و دستگیری، شکنجه، و اعدام دهبا وجود حمله

اعضا و هواداران، حزب همچنان پیگیرانه به مبارزٔه خود ادامـه هزار تن از 
های امنیتی رژیم استبدادی و وابستۀ پهلـوی داده است. از تهاجم دستگاه

ای های واال و رزمندگان قـهـرمـان تـودهگرفته، که شمار بزرگی از انسان
هـا، وارطانها، ها، انوشهها، کیوانها، مبشریها، سیامکهمچون روزبه

های اعدام سپردند یا زیـر ها... را یا به جوخهنیاها، کوچک شوشتریبزرگ
هـای تا مزدوران و دسـتـگـاهشکنجه و به ضرب گلوله به شهادت رساندند،

ترین کشتار سیاسی تاریخ میهـن مـا، امنیتی رژیم والیت فقیه که در بزرگ
ترین زندانیان سـیـاسـی هزاران زندانی سیاسی، از جمله شماری از قدیمی

های شاه و رژیم والیت فقیه را کـه های پایداری در زندانجهان و اسطوره
هـای انسـانـی بیش از سه دهه از عمر خود را به خاطر پایبندی بـه آرمـان

های شاه و جمهـوری اسـالمـی گاهطبقٔه کارگر و آزادی میهن در شکنجه
ها، ها، باقرزادهها، َحَجریمنشسپری کرده بودند، قهرمانانی همچون کی

همواره تالش مداوم امپریالیسم و ها، و دیگران را قتل عام کردند،شلتوکی
ارتجاع داخلی جلوگیری از حضور و فعالیت آزادانٔه سیاسی و تشـکـیـالتـی 
حزب تودٔه ایران بوده و است. رژیم سلطنتـی پـهـلـوی پـس از کـودتـای 

ی ایران، ۱۳۳۲مرداد ۲۸آمریکایی 
ّ
سـال ۲۵و سرکوب خونین جنبش مل

برای نابودی حزب تودٔه ایران تالش کرد و سرانجام خود به دست تـوانـای 
انقالب مردم میهن ما سرنگون شد. رژیم والیت فقیه نیز خیـلـی زود کـار 

، ۱۳۶۱پی گـرفـت. در سـال ۶۰های دهٔه تمام رژیم شاه را در سالنیمه
ای را سران رژیم والیی  یورش به حزب تودٔه ایران و دستگیری هزاران توده

های جنگ ایران و عراق اعالم کردند. تر از پیروزی در جبههمهم
هراس ارتجاع داخلی و امپریالیسـم از حـزب تـودٔه ایـران بـه سـبـب  
تأثیرگذاری چشمگیر حزب ما در دگرگون کردن فضای سیاسی، اجتماعی، 

 
ٔ

شادباش کمیتۀ مرکزی حزب توده

مین سالگرد ۷۵ایران به مناسبت 

بنیادگذاری حزب

۳ادامه  در صفحه 
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پرتغال   -»آوانته«جشنواره

۷۵مناسبِت غرفٔه امسال با نمایِش پوسترهای رنگارنگ به
سال مبارزٔه حزب تودٔه ایران در راِه صـلـح، دمـوکـراسـی و 

های هفـتـادوپـنـجـمـیـن سـالـگـشـِت سوسیالیسم ، جشن
ها را کلید زد.گذاری حزب تودهبنیان

مالقات و گفتگوِی نـمـایـنـدٔه حـزب بـا رهـبـرِی "حـزب 
   کمونیست پرتغال"

دعـوِت حـزب سخنرانِی نمایندٔه حزب در فسـتـیـوال بـه
های کمونیست همراِه نمایندگان حزبکمونیست پرتغال و به

بحث ["پانِل"]" و لبنان در "میزگرِد ،پرتغال، فدراسیون روسیه
   گری و خطِر جنگ"با عنوان: "مبارزه با نظامی

کنندگان در جشنواره از غرفٔه حـزب هزاران تن از شرکت
هـای به زبـان-بازدید کردند. با ارائٔه پنج نشریٔه ویژٔه حزب

دربارٔه شرایط زندگی و کار در ایـران و -پرتغالی و انگلیسی
نیز شمایی از مبارزٔه حزب توده ایران به بـازدیـدکـنـنـدگـان، 

روز شده در اختیار آنان قرار گرفت اطالعاتی به

پیش!]، امسال باشکوه و جلوه بیشـتـری جشنوارٔه باشکوه "آوانته" [به
در شهر کارگری سیشل در استان "ستوبال" در کرانه رودخانـه عـظـیـم 

گذرد برگزار شد. این چهلمین سال پیـاپـی تاگوش که از پایتخت هم می
بود که حزب کمونیست قدرتمند و مبتکر و انقالبِی پرتغال، این جشنواره 

همین مـنـاسـبـت کند و بهاش برگزار میرا زیر نام روزنامٔه ارگان مرکزی
شد. جشنواره امسال با حساسیت، انرژی و گستردگی بیشتری برگزار می

اجرا گذاشته شـدن جشنواره همچنین در چهلمین سالگرد تصویب و به
دو سال پس از پیروزی انـقـالب "مـیـخـک" در -قانون اساسی پرتغال

کـنـنـده که دربر دارنده و منعـکـس-)۱۳۵۳ماه (فروردین۱۹۷۴آوریل 
همین دلـیـل اهـمـیـت شد، و بههای مردم پرتغال بود، برگزار میارزش

بیشتری یافته بود. هزاران عضو سازمان جوانان کمونیـسـت پـرتـغـال، 
سـازی و شـان را صـرف آمـادهچون هرسال دیگر، فعالیت تابستـانـی

های فستـیـوال، برگزاری موفق جشنواره کرده بودند و این در همه جنبه
وجوش و شاِد آن گرفته تا هزاران پرچم سرخی که در از فضای پر جنب

های بـحـثـی پارک عظیم محل برگزاری جشنواره در اهتزاز بود و جلسه
که در گوشه پارک در جریان بـود، بـازتـاب داشـت. جشـنـواره آوانـتـه 

کننده موسیقی سنتی و مدرن، رقص، تئاتر، نمایشـگـاه کـتـاب، عرضه
گون حیات سیاسـی و های گونههای عظیم در رابطه با عرصهنمایشگاه

اجتماعی این کشور و مبارزه حزب کمونیست پرتغال است، بـنـابـرایـن، 
 در آن حضوری پررنگ دارند. جالـب چِپ پرتغال و به

ً
ویژه جوانان معموال

است بدانیم که بر اساس اطالعاتی که از سوی رهبری حـزب پـرتـغـال 
هـای سـازمـان نفر بـه صـف۲۰۰ارائه شد، در طول جشنواره بیش از 

جوانان کمونیست پرتغال پیوستند.   
تر از همیشه بود. رهبری حزب کـمـونـیـسـت جشنواره امسال بزرگ

ها پیش با درک اینکه پارک محل برگزاری جشن به مرزهای پرتغال سال
گنجایش خود برای پذیرش سیصـد هـزار نـفـر در جشـن رسـیـده و 

حلی عملی و همیشگی برای محبوبیت روزافزون جشنواره پیدا کردن راه
کرد، با خرید زمین بزرگی در مجاورت محوطه قبلی و آن را ضروری می

در ساحل رودخانه که خبر آن سال قبل داده شده بود، و آماده کردن آن 
با بسیج مالی و امکانات وسیع انسانی حزب امکان گسترش جشنواره را 
فراهم ساخت. در اقدامی نمادین، سازمان جوانان کمونیسـت پـرتـغـال 

کـمـپ ”  امسال با دعوت از جوانان کمونیست جهان به شرکت در یک 
در هفتٔه پیش از برگزاری جشنـواره، کـه جـوانـان “ مبارزاتی برای صلح

الملـلـی بسیاری از کشورها در آن شرکت داشتند، از یک توان فعال بین

نیز برای آماده کردن منطقه جدید بهره برد. صدها کارگر و مهنـدس سـاخـتـمـان، 
کشی و تأسیسات، طراح محوطه و پارک در کنار این جوانـان در جـهـت برق، لوله

که به منطقه جشن اضـافـه شـده، و ایـجـاد “ کوینتا دو کابو”  آماده کردن منطقه 
ساختارهای مورد نیاز جشنواره در طول تابستان گرم پرتغال زحمت کشیدند. قیمـت 
خرید این قطعه زمین و فراهم کردن امکانات وسیعی که در آن مستـقـر شـده بـه 

جـانـبـه بـا شـرکـت ها یورو از طریق بسیج یک کارزار مـالـی هـمـهارزش میلیون
خواهان کشور ممکن شد. الزم به توضـیـح های حزبی و دوستداران و ترقیسازمان

 بـه حـزب 
ً
است که تمامی اراضی محل برگزاری جشن و تـأسـیـسـات آن رسـمـا

کمونیست تعلق دارد. امسال برای اولین بار مراسم افتتاحیه جشنواره با سخنـرانـی 
، دبیرکل محبوب حزب کمونیسـت پـرتـغـال، در “ جرونیمو دو سوسا”  پرشور رفیق 

هـای کـه دسـتـهکننده در فستیوال برگزار گردیـد، درحـالـیحضور هزاران شرکت
های خود در دست و سرودخـوانـان بـه مـراسـم مـلـحـق مختلف جوانان با پرچم

شدند. می

فعالیت غرفٔه حزب تودٔه ایران
دعـوت حـزب امسال هم هیئت نمایندگی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایـران، بـه

یی کـه بـا دهِی غرفهکمونیست پرتغال، در فستیوال آوانته شرکت کرد و با سازمان
کننـدگـان ها پوستر و بنر مختلف تزئین شده بود، در راستای مطلع کردن شرکتده

هـا، جشنواره در رابطه با حقایق زندگی، کار و مبارزه در ایران و نقش حزبمان در آن
خرج داد. غرفٔه حزب در "آوانته!"    امسال با نمایش پوسـتـرهـای ای بهتالش ویژه
سال مبارزٔه حزب تودٔه ایران در راِه صلـح، دمـوکـراسـی و ۷۵مناسبت رنگارنگ به

هـا را گذاری حـزب تـودههای هفتادوپنجمین سالگشِت بنیانسوسیالیسم، جشن
المللی حـزب کلید زد. امسال هم چون چند سال گذشته، با هماهنگی با دفتر بین

سال مبارزه برای صلح، دموکراسی و ۷۵یی با عنوان: "کمونیست پرتغال، اعالمیه
ای در رابطه با تاریخ حزب تودٔه ایران، تحلیـل یی دوصفحهسوسیالیسم"،    اعالمیه

های مبـارزاتـی حـزب بـه زبـان های سیاسی ایران و منطقه و آماجسیاسی تحول
پرتغالی ترجمه و در طول فستیوال بین هزاران نفر از دیدارکنـنـدگـان تـوزیـع شـد. 

المللی ، ارگان بین“توده نیوز” براین اعالمیه، هزاران نسخه از سه شمارٔه آخر عالوه
المللی، که در بر دارنده ترجمه مقاالت اصـلـی "نـامـٔه مـردم" و زبان بینحزب به

های اخیر بود، و همچنین آخـریـن های کمیتٔه مرکزی حزب در ماههمچنین بیانیه
زبان کمیتٔه شماره مجله رنگین "ایران امروز" (ایران تودی)، نشریه وزین و انگلیسی

کنندگان به غـرفـه قـرار داده دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر)، در اختیار مراجعه
شد. همکاری اعضای داوطلب حزب کمونیست پرتغال و همچـنـیـن سـه تـن از 

های غرفٔه حزب مـا اعضای رهبری حزب کمونیست انگلستان در کمک به فعالیت
دریغ و ارزشمند بود، چنان که بدون آن این سطح از فعـالـیـت غـرفـه مـمـکـن بی

گردید.نمی
دعوت حزب کمونیست پرتغال، در بعدازظهر روز دوم فستیوال نماینـدٔه حـزب به

های پرتغال، فدراسیون روسیه و لبنان در یـک همراه نمایندگان حزبتوده ایران به
گری و خطـِر جـنـگ"، شـرکـت و میزگرد (پانل) بحث با عنوان: "مبارزه با نظامی

سخنرانی کرد. صدها تن از بازدیدکنندگان فستیوال به این بحث و سؤال و پاسخ در 
جانبه در های منطقه گوش دادند و در بحث زنده و همهرابطه با مسئلٔه کلیدی خلق
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پیام  فرقۀ دموکرات آذربایجان 
به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

رفقای گرامِی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران ، هفتاد و پنجمین سالگـرد   
بنیان گذاری حزب را به شما و از طریق شما به همۀ اعضـاء و هـواداران و 

دوستداران حزب تودۀ ایران تبریک می گوئیم.
، حزب تودۀ ایران به مثـابـه ۱۳۲۰مهرماه سال ۱۰سال قبل در روز ۷۵  

فرزند شایستۀ حزب کمونیست ایران ، حزب حیدرعمواوغلی ها  و ارانی ها ، 
برای ادامۀ راه آن حزب و با هدف تامین مـنـافـع کـارگـران و دهـقـانـان و 
زحمتکشان و خلقهای ایران تاسیس گردید.   حزب تودۀ ایران با ارائۀ برنـامـه 
های مبارزاتی مترقی و واقعبینانه برای منافع توده های کار و زحمت ، بـرای 
دستیابی به آزادی ها و حقوق دمکراتیک و برای مبارزه با فاشیسم هیتلری و 
تحکیم استقالل ایران ، به سازماندهی گردانهای مبارز در میـان کـارگـران، 
دهقانان، زحمتکشان، دانشجویان، جوانان، زنان، روشنفکران و هنرمـنـدان 
پرداخت ، و به این شکل ، بذری که حیدرعمواوغلی ها  و ارانی ها  در مـیـان 
توده ها افشانده بودند بارور ساخت.  حتی به گواهی صریح برخی از عـنـاصـر 
صادق در میان مخالفین طبقاتی حزب تودۀ ایران، در میان جبهـۀ مـلـی و 
نهضت آزادی، نظیر مهندس بازرگان و مهندس سحابی، حزب تـودۀ ایـران  
یگانه حزب سیاسی فراگیر و پیگیر به معنای واقعی کلمه است که در تـاریـخ 
گاهی رسانی و سازمانگری اقشار گـونـاگـون  معاصر ایران به وجود آمده و با آ
توده ها ، اثرات شگرف و درازمدتی در تاریخ مبارزات مردم ایـران بـر جـای 
گذارده است که تا کنون نیز باقی است.  چنین است که ، هم رژیم سلطنتـی 
و هم رژیم فقاهتی علیرغم اینکه به شدید ترین و خونین ترین شکلها ، ایـن 
حزب را مورد سرکوب قرار داده  و بارها و بارها انحالل و مرگ آن را اعـالم 
کرده اند ، هر بار که با خیزش های اعتراضی وسیع اقشار گونـاگـون مـردم 

مواجه می گردند ، آن را به دستهای مرموز توده ای ها  نسبت می دهند.
حزب تودۀ ایران در تمامی تاریخ پر فراز و نشیب زندگی مـبـارزاتـی خـود    

اثبات کرده است که عالوه بر مبارزه در راه  تـحـقـق آزادی هـا و حـقـوق 
دمکراتیک و عدالت اجتمائی در مقیاس سراسر ایران ، همواره تـوجـه ویـژه 
ای به حقوق ملی خلقهای ساکن ایران و دیگر اقلیتهای مـلـی و مـذهـبـی 
داشته است. مبارزه علیه تبعیض و ستم ملی  برای تامین حقوق برابر هـمـۀ 
خلقها و اقلیتها و تامین حق تعیین سرنوشت در چارچـوب ایـران مـتـحـد ، 
همیشه بخشی از برنامۀ سیاسی و تئوریک و فعالیت عملی حزب تودۀ ایـران 
را به خود اختصاص داده است. در نظر حزب تودۀ ایران ، مبارزۀ متحد بـرای 
اهداف سراسری و اهداف ملی و منطقه ای، بخشهای جدائی نـاپـذیـری از 
مبارزۀ تمامی خلقهای ساکن ایران در جهـت تـحـقـق حـاکـمـیـت آزادی، 

دمکراسی و عدالت اجتمائی در ایران است.
آذر نشان می دهـد ۲۱تاریخ مبارزۀ خلق آذربایجان نیز در دورۀ جنبش    

که حزب تودۀ ایران نه تنها با قاطعیت و پیگیری از مـبـارزۀ بـه حـق خـلـق 
آذربایجان ، فرقۀ دمکرات آذربایجان و حکومت ملی و خودمختار آذربایجان 
دفاع کرده ، بلکه عمال و به اشکال مختلف در آن مشارکت نـمـوده اسـت.  
پیوستن ده ها هزار کادر توده ای سازمان ایالتی حزب در آذربایجان به فرقـۀ 
دمکرات آذربایجان ، گسیل بسیاری از افسران توده ای از طرف حزب تـودۀ 
ایران به آذربایجاِن خودمختار برای آموزش نظامی و سـازمـانـدهـی دفـاع 
مسلحانه در برابر تعرضات گروه های مسلح خان ها و فئودالهای مرتـجـع و 
مزدوران مسلح دولت مرکزی ، دفاع جانانۀ فراکسیون نمایندگان توده ای در 

آذر و ۲۱مجلس شورای ملی از اعتراضات اهالی آذربایجـان و جـنـبـش 
بسیاری موارد مشابه ، دالیل تاریخی انکارناپذیِر مشارکت حزب تودۀ ایران در 

آذر و مبارزات فرقۀ دمکرات آذربایجان برای کسب خودمختـاری ۲۱جنبش 
ملی و حفظ  و تحکیم آن بود که نهایتا به اتحاد عمِل تاریخی این دو حـزب 

منجر گردید.

رفقای گرامی!   
بار دیگر هفتاد و پنجمین سالگرد بنیان گذاری حزب تودۀ ایران را به شما و    

اعضاء و هواداران حزب تبریک می گوئیم ، و در ادامۀ مبارزۀ دشوار و ایثارگـرانـۀ 
شما  برای بهبود زندگی خلقهای ایران ، صمیمانه برایتان آرزوی موفقـیـت مـی 

کنیم. 
جاوید باد خاطرۀ شهدای قهرمان حزب تودۀ ایران و جـنـبـشـهـای تـرقـی -

خواهانۀ کشورمان !
برقرار باد اتحاد همۀ احزاب مترقی و خلقهای ایران برای تحقق حاکمـیـِت -

استقالل ، آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتمائی در ایران !

کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان
۱۳۹۵مهر ماه 

پیام حزب کمونیست فدراسیون روسیه به کمیتٔه مرکـزی حـزب 
تودٔه ایران

رفقای گرامی،
مـیـن ۷۵هیئت رئیسٔه کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست فـدراسـیـون روسـیـه 

یـی در سالگرد بنیادگذاری حزب تودٔه ایران را که نخستین سازمان فراگیر تـوده
گوید.تاریخ کشورتان است، به گرمی به شما شادباش می

های حکومت، حـزب شـمـا بـه رغم پیگردها و سرکوبدر این دورٔه دشوار، به
پیکار برای تحقق حقوق طبقٔه کارگر، و برای دستیابی به صلح و سوسیـالـیـسـم 

دهد.همچنان ادامه می
هـای هـمـٔه در اوضاع و احوال کنونی، همبستگی و حمایت برای کمونیست

های کمونیسـت و کـارگـری ای دارد. ما نیز همراه با حزبکشورها اهمیت ویژه
های مشترکمان، و مبـارزه در راه تـحـقـق کشورهای دیگر آمادٔه پیشُبرد هدف

های مشترکمان و استقرار سوسیالیسم هستیم.آرمان
ها، حزب شما بـه راه خـود ادامـه رغم همٔه دشواریما تردیدی نداریم که به

خواهد داد، صفوف خود را تقویت خواهد کرد، و قدرت و نفوذ بیشتری در جامعـه 
به دست خواهد آورد.

بینی در پیکار در راه حـقـوق ما برای شما استواری انقالبی، قاطعیت، و خوش
کارگران آرزومندیم.

با درودهای برادرانه،
هیئت رئیسٔه کمیتٔه مرکزی

پیام حزب کمونیست برزیل به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
رفقای گرامی،

مین سالگرد بنیادگذاری حزب تـوده ایـران، حـزب ۷۵حزب کمونیست برزیل 
گـویـد. گرمی شادبـاش مـیهای ایرانی بههای ایران، را به کمونیستکمونیست

ف برحق و ادامٔه دهندٔه راه حزب کمونیست ایران است کـه 
َ
ل

َ
حزب تودٔه ایران، خ

توسط حکومت سلطنـتـی ۱۳۱۰سال پیش تأسیس شد و فعالیتش در سال ۹۵
های برزیل این سالگرد را فـرصـت مـغـتـنـم وقت ممنوع اعالم شد. کمونیست

ایران، تحکیم صفوف آن حـزب، و دیگری در تأیید هوّیت و حقانیت حزب تودهٔ 
دانند.تعمیق پیوندهای آن با زحمتکشان و مردم ایران می

زمان شده است با اوضاع بـحـرانـی مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما هم۷۵
های اجتماعی و سیاسی در این منطقـه تر شدن بحرانمنطقٔه خاورمیانه و وخیم

گرانٔه امپریالیسم آمریکا و متحدان طلبانه و مداخلههای جنگدر نتیجٔه سیاست
هـای های ارتـجـاعـی، کـه بـه جـنـگهای اسرائیلی، و رژیمآن، صهیونیست

تجاوزکارانه، ویرانی کشورها، و تروریسم منجر شده است. در چنین وضـعـیـتـی، 
های کمونیست و نیروهای انقالبی و ضدامپریالیستی در امر اتحاد و نقش حزب

مبارزه با دشمن مشترک مـردم سـراسـر 
۱۵ادامه  در صفحه کـنـد. مـا جهان اهمیت زیادی پیدا مـی

پیام های تبریک ده ها حزب کارگری و 

کمونیستی جهان به کمیتۀ مرکزی 

حزب تودۀ ایران
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جمله عدم دستیابی به زباِن مشترک و اتحاِد عمل، محصول خونینی در برابـر 
های دموکراتیک، کاری در مبارزه در راه آزادیما گذارده است. تفرقه و پراکنده

گرای جمهوری و در مرکِز آن آزادِی زندانیان سیاسی، جز به سود حکام واپس
گـذارد. هـای تـازه بـاز مـیاسالمی نیست و دست آنها را برای ریختن خون

باتوجه به این واقعیات، ما بار دیگر همۀ نیروهای انقالبی و مترقی را به اتحـاد 
ایـن خـوانـیـم.عمل در مبارزه علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی فـرامـی

جان امروز همچنان در برابر ماست. هـدف از تـالش در راه واقعیِت سخت
ی، آزادی

ّ
خواه، و دموکـراتـیـک کشـور، تـدارک اتحاِد عمل همۀ نیروهای مل

ای است که بتواند با طرِد رژیم والیت فقیه راه را برای تحـوالت جنبش مردمی
دموکراتیک اساسی و پایدار در میهن ما بگشاید. بدون این تـالِش مشـتـرک، 

هـای جـنـایـتـکـارانـه و رژیم والیت فقیه و رهبری آن همچنان به سیـاسـت
»ضدانسانی خود ادامه خواهند داد.

جـمـهـوری و انتخاب آقای محمد خاتمی به ریاست۱۳۷۶دّوم خرداد .  ۱۷
نقطٔه عطفی در مبارزات مردم ما بر ضد رژیم والیت فقیه بود. حزب تودٔه ایران 

های جنبش مردمی برای تحقق اصالحات و ضمن حمایت اصولی از خواست
ها و خـواسـت حرکت به سمت استقرار دموکراسی و حکومتی متکی بر آرمان

های داده شـده از روشنی اعالم کرد که برخالف قولمردم، از همان ابتدا به
توان با حفظ چـارچـوب سوی آقای خاتمی و همفکران او، اعتقاد ندارد که می

ساختارهای استبدادی، یعنی حاکمیت مطلق ولی فقیه بر امور، امر تـحـقـق 
های مردمی را به پیش ُبرد. کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در پنـجـم خواست
با استقبال از رأی تاریخی مردم در نفی نامزد اصلح ولی فقـیـه، ۱۳۷۶خرداد 

اکنون روشن است، این حقـیـقـت آنچه از هم«یعنی ناطق نوری، اعالم کرد: 
ها برای انجام تغییـرات است که رهبری رژیم والیت فقیه بر رغم خواست توده

 راه هـرگـونـه دموکراتیک، مصّمم است به سیاست
ّ

های خود ادامه دهد و سد
وسوی حرکت جامعٔه ما باشد... امـروز در مـقـابـل تغییرات اساسی در سمت

اند های میلیونی مردم، همان افراد و نهادهایی ایستادهامیدها و آرزوهای توده
آزادی، -های انقالب بهمنسال گذشته با خیانت آشکار به آرمان۱۸که در 

جامعٔه ما را به لبٔه پرتگاه کنونی سوق دادنـد و -استقالل، و عدالت اجتماعی
حزب ما بـا ارزیـابـی »چنین شرایط دهشتناکی را به مردم ما تحمیل کردند...

اوضاع کشور، با ارزیابی مبارزٔه طبقاتی جاری در درون جامعه، و بـا ارزیـابـی 
طلـب بـر ای که با عنوان اصالحترکیب ناهمگون و متزلزل نیروهای سیاسی

دانست که ضمـن گرد محمد خاتمی جمع شده بودند، همواره وظیفٔه خود می
هـا در ِبسـتـانبینانه به مذاکرات و بـدههشدار دادن نسبت به اتکای غیرواقع

باال، توجه نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور را به مسئلٔه مهم اتکا به نیـروی 
ها در بطن جامعه جلب کند. حزب ما با پرهیز دهی مبارزٔه تودهمردم و سازمان

هـای از انحراف به راست، یعنی غلتیدن به این نظر که با خاتمی و سـیـاسـت
توان تغییرات بنیادی مورد نیاز مردم و جامعه را تحقق طلبان دولت میاصالح

بخشید، و همچنین پرهیز از انحراف به چپ، یعنی انکار هرگونه سـودمـنـدی 
حوادث دّوم خرداد و روندی که در جامعه ما آغاز شده بود، توانست سـیـاسـت 
گاهی دادن به جنبش و تالش در راه بسیـج  پیگیر و اصولی خود را در زمینٔه آ

خواه در درون کشور به پیش ببـرد. حـزب مـا در خواه و آزادینیروهای ترقی
هـا و روش اسناد چهارمین کنگرٔه خود و هنگامی که موج دفاع از سیـاسـت

طلبان دولت و دفاع از سیاست مذاکره و سازش در باال و بـه مـیـدان اصالح
های میلیونی برای ایجاد فشار بر ارتجاع حـاکـم دامـن بـخـش نیاوردن توده

کـرد کـه: خواه را گرفته بود، تأکید مـیوسیعی از نیروهای اپوزیسیون و ترقی
در مرحلٔه کنونی مردم با عمل خود راه رویارویی ممکن و قابل اجرا و بـدون «

حانه را برگزیدههای منجر شونده به درگیریتنش
ّ
 حاّد و مسل

ً
انـد. های احتماال

ای برای تـحـقـق ای در مبارزهتر تودهمرحلٔه بعد از این، مشارکت هرچه وسیع
ها و شعارهایی است که روح حرکت یکپارچٔه مـردم را در دّوم همان خواست

هـا دهد. مهم این است که اجرای حّتی نسبی این خواسـتخرداد تشکیل می
 کمک به ایجاد مرحلٔه گذار خواهد کرد...

ً
تـر ایـنـکـه حـزب مـا مهـم»عمال

خـودی و برخالف برخی نظرهای داده شده در مورد امکان استحالٔه خـودبـه
حـکـومـت «درونی رژیم والیت فقیه و تبدیل شدن تـدریـجـی آن بـه یـک 

 اعتقاد داشت که: »ساالرمردم
ً
وجه به معنای استحالـٔه هیچاین امر به«عمیقا

رژیم از درون نیست، زیرا استحاله، چشم امید به تغییرات تدریجی بـه دسـت 
های حکومتی دوخته است. آنچه ما در تـحـلـیـل خـود از آن نیروها و جناح

گاهی تـودهسخن می هـا گوییم ویژگی مهم خود را دارد و آن پیدا شدن عنصر آ
طی تجربٔه سالیان دراز ظلم و ستم و استبداد همین حاکمیت است. این عنصر 
در رویارویی مردم و حکومت به وجود آمده است و خود را تابع منافع و مصـالـح 

بیند، زیرا در تعارض با آن به وجود آمده است و برای پیشبرِد کارش، از رژیم نمی
 »کند.نیروهای حکومتی و پیرامونی آن نیز استفاده می

، و بـرگـزاری ۱۳۷۶امروز پس از گذشت نزدیک به بیست سال از دّوم خرداد 
، ۱۳۹۴ها انتخابات گوناگون، از جمله انتخابات اخیر مجلس در اسفنـدمـاه ده

پذیر نـیـسـت و از خود استحالهخودیدیگر روشن است که رژیم والیت فقیه به
ترین تغیـیـری رود و کوچکمهندسی کردن یک انتخابات به انتخابات دیگر می

در وضعیت دهشتناک مردم که در فقر و محرومیت فزاینده و فضـای تـرور و 
آید. افزون بر این، کودتای انتخاباتی سال کنند پدید نمیاختناق رژیم زندگی می

و سرکوب خشن و کشتار شهروندان معـتـرض و پـایـمـال کـردن رأی ۱۳۸۸
ها ایرانی بـه ها ایرانی، به زندان انداختن نامزدهای انتخاباتی که میلیونمیلیون

 فاسد و ضدمـردمـی احـمـدی
ً
نـژاد، آنها رأی داده بودند، و تحمیل دولت عمیقا

فقط اعتقادی بـه حـقـوق نشان داد که رژیم والیت فقیه و رهبران مرتجع آن نه
مردم ندارند، بلکه ادامٔه حیات خود را با سرکوب خشن و خونین این حقوق گـره 

سیاسی به این سراب کـه در چـارچـوب -جانبٔه نظریاند. باید با مبارزٔه همهزده
گرایان ممکن است دولت و مجلسی مدافع حقوق مردم سررشتٔه حکومت اسالم

امور را به دست بگیرد، یک بار برای همیشه پایان داد. 
های دموکـراتـیـک و زمان در دو عرصٔه آزادیحزب ما بر لزوِم پیکار هم.  ۱۸

محور، و تلفیق آنها با یکدیگر در مسیر جنبش مـردمـی اقتصاد مردمی و عدالت
اقـتـصـادی یـا -تأکید دارد، زیرا در نبوِد هر یک از دو مقولٔه عدالِت اجتـمـاعـی

های دموکراتیک، هر دو از محتوا تهی خواهند شد. حزب ما، حزب مدافع آزادی
زمان در ایـن داند که هممنافع زحمتکشان و طبقٔه کارگر ایران، وظیفٔه خود می
ِی جامعه

ّ
ای که فارغ از عـدالـتهر دو عرصه پیگیرانه مبارزه کند. استقالل مل

های دموکراتیک باشد دستخوش و قربانِی انواع و اقتصادی و آزادی-اجتماعی
هـای خـارجـی و های اقتصادی، سیاسی، و نظامی قـدرتاندازیاقسام دست

خواه و ضد استبداد برای ای مّتحد از نیروهای ترقیشود. جبههامپریالیستی می
ای طرد رژیم والیی به اتکای توان تودٔه مردم و فشار از پایین، عامل ذهنی عمده

اقتصادی است.-های دموکراتیک و عدالت اجتماعیدر تحقق آزادی

انترناسیونالیسم پرولتری و همبستگی جهانی طبقٔه کارگر
اش گذاریحزب تودۀ ایران، حزب طبقۀ کارگر ایران، از همان آغاز بنیان.  ۱۹

های کارگری و کمونیستی جهان دانسته و خود را بخشی از خانوادٔه بزرگ حزب
نـاپـذیـری از داند و مبارزٔه طبقٔه کارگر و زحمتکشان ایران را بخـش جـدایـیمی

داری جـهـانـی و بـرای تـحـقـق مبارزٔه جهانی برضد امپریالیسم و سـرمـایـه
کند. مبارزٔه طبقٔه کارگر جهان در صد سال گـذشـتـه و سوسیالیسم ارزیابی می

ویژه در پیروزی انقالب کبیر اکتبر در روسیه و پس از آن، مـنـشـأ تـحـوالت به
شگرفی در جوامع بشری بوده است و امروزه بسیاری از حقوق اجـتـمـاعـی کـه 
مردم در گوشه و کنار جهان از آن برخوردارند ثمرۀ همین مبارزٔه پیگیـرانـه بـوده 
است. از تأمین حقوق صنفی و سیاسی کارگران و مبارزه برای برابری جنسیتی و 

ستیزانه و واپسگرایانه، تـا تـحـقـق اصـل آمـوزش و پایان دادن به قوانین زن
ها، تأمین اجتماعی برای زحمتکشان، پایان بهداشت و درمان رایگان برای توده

زیسـت، دادن به استعمار خشن کشورها، حفظ صلح جهانی، و حـفـظ مـحـیـط
ها و رزمندگـان راه همگی بخشی از هویت و سیمای چپ و مبارزات کمونیست

طبقٔه کارگر در گوشه و کنار جهان بوده است، و حزب ما به عضویت خود در این 
بالد. نقش حزب ما در کارزارهای مـهـم خانوادٔه بزرگ نیروهای مترقی جهان می

جهانی طبقٔه کارگر، در تالش برای جلوگیری از جنگ و برای استقرار صلح، در 
مبارزه با نژادپرستی و آپارتاید و در مبارزه با امپریالیسم در گوشه و کنار جـهـان و 

هـای های پیگیر آن برای افشای سیاسـتویژه در منطقٔه خاورمیانه، و تالشبه
نیروهای ارتجاعی، جای ویژه و ُپراحترامی را برای حزب ما در این خانوادٔه بزرگ 

ها در سـراسـر جـهـان ایایجاد کرده است که ثمرٔه تالش و مبارزٔه پیگیر توده
است. 

دربارۀ وحدت حزب
ای تاریخ هفتاد و پنج سالۀ حزب تودۀ ایران مانند هـر نـیـروی رزمـنـده.  ۲۰

هاست. آنچه از هفتاد و پـنـج ها و شکستها، و پیروزیمحشون از فراز و نشیب
سال پیش تا کنون تغییری نکرده است، تالش نیروهای ارتجـاعـی رنـگـارنـگ 

داخلی و امپریالـیـسـم جـهـانـی بـرای 
۱۹ادامه  در صفحۀ کنی حزب تودۀ ایـران از نابودی و ریشه

ادامۀ سند کمیتۀ مرکزی حزب ...

۱۰۰۹شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۱۲دوشنبه   ۸

اقیانوس اطلس، اقیانوس هـنـد، و دریـای مـدیـتـرانـه؛ در خـاورمـیـانـه و در 
سازی کشورهای و مـنـاطـق؛ و در بـرانـگـیـخـتـن و دامـن زدن بـه ثباتبی

توان دیـد. خـطـر آن ها مییی خشن و به راه انداختن جنگهای فرقهکشمکش
های کنونی در خاورمـیـانـه، اروپـای شـرقـی، و های کشمکشرود که شعلهمی

روزی که مرگ و تـیـره-در سوریه، عراق، یمن، لیبی، و اوکراین-آفریقای شمالی
یـی های گستـردٔه مـنـطـقـهها تن آورده است، باال بگیرد و به جنگبرای میلیون

تر در جهان را هرچه بیشـتـر ور شدن آتش جنگی گستردهفراروید، و احتمال شعله
کند. حزب تودٔه ایران مدافع صلح و ترقی است. ما این موضع خود را امری بنیادی 

دانیم که امپریالیسم جهانی به سـرکـردگـی آمـریـکـا دانیم. ما ضمن اینکه میمی
دهد که بشریت را نابود کند ولی جـهـانـی بـرابـرحـقـوق، عـادالنـه، و ترجیح می

ناپذیر نـیـسـتـنـد، دموکراتیک را نپذیرد، ولی معتقدیم که خشونت و جنگ اجتناب
اند.هایی سیاسیبلکه انتخاب

گاهی در جنبش صـلـح و  گاه است که گسترش آ حزب تودٔه ایران بر این نکته آ
ترقی نسبت به ماهیت واقعی ناتو و خطر نظامیگری در جهان ضروری است، و بـه 

های تجاوزکارانٔه آمـریـکـا، ها و پیمانکارزار خود در مخالفت با ناتو و همٔه ائتالف
اتحادیٔه اروپا، و متحدانشان، و در نهایت برای انحالل خوِد ناتو، ادامه خواهد داد. 
، پـس از 

ً
وضعیت خاورمیانه پیچیده و بسیار حّساس و شکننده اسـت، و اخـیـرا

شکست کودتای نظامی در ترکیه که موضع ترکیه در موازنٔه قدرت در خاورمیانه را 
تر هم شده است.ثبات کرد، پیچیدهبی

رهبران آمریکا و اتحادیٔه اروپا آشکارا و علنی دربارٔه مسائل عملی تغییر مرزهای 
هـای قـومـی و جای آنها بر اساس تفاوتها بهکشورسوریه و عراق و ایجاد خرده

سـرعـت در حـال بـه ”خاورمیانٔه جـدیـد “کنند. طرح یی بحث و گفتگو میفرقه
گیری و در دست اجراست.شکل

یـی مـتـحـد حزب تودٔه ایران بارها اعالم کرده است که بدون یک کـارزار تـوده
های کنونی در منطقه و پایـان آمیز کشمکشوفصل مسالمتالمللی برای حلبین

تر خواهد شد. تنها قربانیان این های کنونی فقط وخیمدادن به نظامیگری، فاجعه
 مستأصل

ً
اند و بـه وضع زحمتکشان و تنگدستان هستند که برای بقای خود کامال

ها مجبور به ترک خـانـه و شوند. قربانیان این کشمکشای متوّسل میهر وسیله
اند به این امید که بتوانند محل امنی برای زندگی خـود بـیـابـنـد. کاشانٔه خود شده

ت آمریکا برای خاورمیانه، 
ّ

است که شـامـل  ”مهار کردن چندجانبه “نقشٔه درازمد
-جمهوری اسالمی ایران، ترکیه، عربستان سعودی، و مصـر-های منطقهقدرت

در ماه ژانـویـٔه گـذشـتـه،  ”۱+۵ “نامه با است. ایران والیی از زمان امضای توافق
مشی آمریـکـا در شود. تغییر جهت خطاطمینانی تبدیل میکم به شریک قابلکم

یی میان بازیگران کلـیـدی حـمـایـت زمان هم از تضادهای منطقهخاورمیانه، هم
وسـیـلـٔه رویـکـرد کند. آمـریـکـا بـهکند، و هم در موارد الزم با آنها مقابله میمی

اش، بـه اتـکـای در دیپلماسـی ”تشویق و تهدید “دقت تنظیم شدٔه تر و بهپیچیده
کند.برداری میهای داخلی بهرهقدرتش از تضادها و ناآرامی

های داخلی منطقٔه خاورمیانه به صحنٔه بازی قدرت دیپلماتیک، همراه با جنگ
هـای عـمـدٔه دهی شده توسط قـدرتهای هوایی تاکتیکی ساماننیابتی و حمله

جهانی تبدیل شده است.
بـس فوریٔه گذشته، جان کری وزیر امور خارجٔه آمریکا گفت که اگر آتش۲۳روز 

انـدازی صـد سـال پـیـش موفق نباشد، تجزیٔه سوریه محتمل خواهد بود. چنگ
پیکو و بالفور، امروزه بار دیگر -امپریالیستی بر خاورمیانه با اجرای قرارداد سایکس

های جهانی در دستور کار است. در ایـن ویکمی قدرتو در پرتو منافع قرن بیست
به مثابه قدرت ایدئولوژیـکـی  ”اسالم سیاسی “ها و میان، دوستی میان این قدرت

ط در خاورمیانه، از هر زمان دیگری بیشتر شده است. این رونـد، نـقـشـٔه راه 
ّ
مسل

هـای امـپـریـالـیـسـتـی در های ویرانگر آینده و دائمی کردن مداخـلـهکشمکش
خاورمیانه است. باید با آن مخالفت کنیم.
ها دارد:ناپذیری نسبت به این هدفحزب تودٔه ایران موضع قاطع و سازش

ی ایران۱
ّ
. حفاظت از استقالل و حاکمیت مل

ی و دموکراتیک در ایران۲
ّ
. مبارزه برای گذار از دیکتاتوری به مرحلٔه تحّول مل

ت۳
ّ
های خاورمیانه. تأمین صلح و امنیت برای مل

های سیاسی خطرناک میان آمریکا و روسیـه ما نظامی شدن خاورمیانه و تحّول
گـفـتـه هـای پـیـشدر ارتباط با آیندٔه منطقه را مانعی در راه دستیابـی بـه هـدف

دانیم.می
ما خواهان آنیم که همٔه نیروهای نظامی خارجی از منطقٔه خاورمـیـانـه بـیـرون 

هـای بروند و به مردم منطقه امکان داده شود که خودشان از راه گفتگو و مـذاکـره
واقعی آیندٔه خودشان را تعیین کنند.

ادامۀ  این سرود ما را کشتن کی توان ...

شده، شرکت داشتند. رفیق جورج کادیما، عضو کمیتـٔه رابطه با مسائل مطرح
عـهـده مرکزی حزب کمونیست پرتغال، مسئولیت برگزاری این میزگرد را بـه

داشت و رفیق ایلدا فیگوئریدو، عضو سابق پارلمان اروپا از حزب کمونـیـسـت 
پرتغال و رهبر جنبش صلح این کشور، در رابطه با مسئله محورِی بحث ایـن 
میزگرد، سخنرانی کرد. متن سخنرانی نمایندٔه حزب تودٔه ایـران در هـمـیـن 

شمارٔه  نامه مردم" درج شده است.  
نماینده کمیته مرکزی حزب همچنین در طول جشنواره با اعضای رهبـری 

های برادر دیگر که در جشنواره شرکت داشتند حزب کمونیست پرتغال و حزب
های برادر از هلند، قبرس، ترکیه، شیلی، اسپانـیـا، ایـتـالـیـا، و ازجمله حزب

آلمان، بلژیک، روسیه، لبنان، مالقات و گفتگو داشت. در روز آخر فستیوال، 
المللی جشنواره، در جلسـه رفیق نماینده حزبمان همراه با همٔه میهمانان بین

الـمـلـلـی بحثی اختصاصی با دبیرکل حزب، سردبیر آوانته و مسئول امور بین
از آن در ضیافت نهار سازمان داده شـد و بـا حزب کمونیست پرتغال و پس

حضور همه اعضای رهبری حزب شرکت کرد. در مالقات رسمی با نمـایـنـده 
هیئت سیاسی حزب کمونیست پرتغال، دو طرف در رابطه با شرایط اجتماعـی 

نـامـه بـرجـام و نظر کرده و پیامـدهـای مـوافـقـتو سیاسی دو کشور تبادل
ویـژه همچنین شرایط بسیار دشوار، حساس و خطرناک منطقه خاورمیانه و به
هـای جنگ داخلی در سوریه را مورد توجه قرار دادند و در رابطه با همـکـاری

متقابل قرارهایی مشخص را بررسی کردند. نماینده حزبمـان از حـمـایـت و 
همبستگی پیگیر حزب برادر در رابطه با مبارزه مردم برای آزادی، دموکراسـی 

راستین و عدالت اجتماعی قدردانی و تشکر کرد.
شهریورماه]۱۳سپتامبر [۳دعوت حزب کمونیست پرتغال، در روز شنبه به

های پرتغال، فدراسیون روسیه و همراه نمایندگان حزب، نماینده حزبمان، به
در “ گری و خطِر جنگمبارزه با نظامی” لبنان در یک میزگرد بحث با عنوان: 

حضور نزدیک به هزار تن شرکت و سخنرانی کرد. متن سخنرانی نـمـایـنـده 
حزبمان در همین شماره نامه مردم منتشر شده است.

سخنرانی نمایندۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ 

»آوانته«ایران در جشنوارۀ 

ما با جنگ و نظامیگری مخالفیم!
رفقای گرامی،

بـارتـریـن دنیا در مقطع خطرناکی قرار دارد و خاورمیانه به صحنٔه فـاجـعـه
هایی تبدیل شده است که قربانیان اصلی آنها مردم عادی و نیـروهـای جنگ
خواه هستند. در ماه ژوییه گذشته، قاضی چیلکوت گزارش خود دربـارٔه ترقی

رغـم را منتشر کرد. به۲۰۰۳شرکت بریتانیا در تجاوز آمریکا به عراق در سال 
هایی که برای کمرنگ کردن این گزارش صورت گرفـت، حـکـم تالشهمهٔ 

یکی از اعضـای -این بررسی و تحقیق هفت ساله دربارٔه رفتار دولت بریتانیا
 روشن است. بـریـتـانـیـا و -کلیدی ناتو

ً
در مشارکت در تجاوز به عراق کامال

المللی را نقض کـردنـد و آمریکا همٔه قوانین سازمان ملل و دیگر قوانین بین
شان را دنبال کنند. جالب اینجاسـت های امپریالیستیزیر پا گذاشتند تا هدف

رغم این واقعیت که گزارش چیلکوت خیلی روشن خواهان آن است که که به
-از آنچه در آن جنگ خانمانسوز پیش آمد درس گرفته شود، ولی تونـی بـلـر

اصرار دارد که اگر همان وضـعـیـت تـکـرار -وزیر بریتانیا در آن زماننخست
شود، او باز هم همین کار را خواهد کرد. البته این برخورد جای تعجبی نـدارد 

ای کلیـدی از اند که برای آنها جنگ مؤلفهچون رهبران ناتو بارها نشان داده
هایی است که آنها برای تضمین ادامٔه اقتصاد نولیبرالی و سرکردگـی سیاست

کنند.شان دنبال میامپریالیستی
داری های امپریالیستی به بحران اقتصادی جاری سـرمـایـهواکنش قدرت

چیزی نیست جز تشدید تجاوز در تالش برای حفظ سرکردگی، کنترل بازارها 
کن کردن نفـوذ و مـقـاومـت و منابع، منکوب کردن رقیبان نوظهور، و ریشه

خواه و چپ در سراسر جهان به هر وسیلٔه ممکن. این های ترقیبالقؤه جنبش
های آمریکا، ناتو، و اتـحـادیـٔه اروپـا در امـور داخـلـی واکنش را در مداخله

شـامـل حـاشـیـٔه  ”مناطق مورد عـالقـه “در نظامی کردن کشورهای دیگر؛
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سند کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران 

مین سالگرد تأسیس ۷۵به مناسبت 

حزب تودۀ ایران

ــران .  ۴ ــودۀ ای حــزب ت
نخستین سازمان سیـاسـی 
کشور بود که مبارزه در راه 
حقوق کارگران و دهقـانـان 
و دیگر زحمتکشان و بـرای 
ایجاد تحوالت بنیادیـن در 

گرفتار روابـط و ایجامعه
–قید و بندهای فـئـودالـی

داری را سـرلـوحـٔه سرمایه
برنامه و فعالیت خـود قـرار 
داد، و بـا پـیـش نـهـادن 

هایی مترقی در دفـاع طرح
از حــق زحــمــتــکــشــان، 

قـانـون «خواهان تصویـب 
هـای بیـمـه«و قانون »کار

برای تأمین کـار »اجتماعی
و زنــدگــی و حــقــوق 
زحمتکشان شد، و در راه  

هـای خـود، و اجرایبرنامه
همچنین رسمیت یـافـتـن 
ــت  ــی ــال ــع ــل و ف ــی ــک تش

هـای سندیکاها و اتحـادیـه
کارگری و دهقانی کوشـش 

نـاپـذیـری کـرد. خستـگـی
شـورای مـتـحـدٔه «ایجاد 

هزار عضـو، کـه ۳۰۰با بیش از »های کارگران و زحمتکشان ایرانمرکزی اتحادیه
فـدراسـیـون «ترین سازمان سندیکایی خاورمیانه بود و به عضویت ترین و مهمبزرگ

در مـهـر »اتحادیٔه دهقانان ایران«دهی نیز درآمد، و سازمان»سندیکاهای جهانی
، از جـمـلـه «های دهقانـی ایـرانسازمان مرکزی اتحادیه«و تمرکز آن در ۱۳۲۳

عالوه، حزب تودۀ ایـران دستاوردهای مبارزٔه حزب تودۀ ایران در آن دوران است. به
با ارائٔه یک برنامۀ ارضی مترقی و فعالیت گسترده به منـظـور تشـکـل دهـقـانـان، 

در ۱۳۲۰توانست صدها هزار دهقـان و روسـتـایـی کشـور را در اوایـل دهـٔه 
های دهقانی متشکل سازد و جنبش دهقانـی را در چـارچـوب جـنـبـش اتحادیه

ی و دموکراتیک کشور سازمان
ّ
دهی کند. سراسری مل

بـه تصـویـب اّولـیـن ۱۳۲۳نخستین برنامٔه حزب تودٔه ایران که در مردادماه .  ۵
های واالی آن کنگرٔه حزب رسید، سند درخشانی از ماهیت انقالبی حزب و آرمان

در راه رهایی کارگران و دهقانان و دیگر زحمتکشان، زنان، جوانان، و دانشـجـویـان 
کشور است. این نخستین سند مبارزاتی یک حزب سیاسی در آن دوره از تـاریـخ 

آور رهایی میهن از بندهای استعمار و اسـتـبـداد، و سـاخـتـن میهن ما بود که پیام
هـای یی حزب در چـارچـوبترین وظایف برنامهایرانی آزاد و آباد بود، که در آن مهم

بندی شده بود: زیر جمع
مبارزه در راه استقرار رژیم دموکراسی و تأمین کلیٔه حقوق فردی و اجتـمـاعـی از 

قبیل: آزادی زبان، قلم، عقیده و اجتماعات.
مبارزه برعلیه رژیم دیکتاتوری و استبداد.

ت کار 
ّ

ی بر اصول زیر: تقلیل مد
ّ
سعی در گذراندن قانون کار از مجلس شورای مل

روزانه در تمام کشور به هشت ساعت و پرداخت دستمزد متناسب بـرای کـارهـای 
اضافی... [ایجاد] بیمٔه اجتماعی کارگران و کارمندان و مستخدمین.

ملک.واگذاری بالعوض خالصجات و امالک قابل کشت دولتی به دهقانان بی
اصالحات اساسی در مورد تقسیم غیرعادالنٔه محصول بین ارباب و رعیت.

 شـرایـط مـعـاش و 
ً
تجدید نظر در قانون استخدام کشور به نحوی که مخصوصا

زندگی کارمندان جزء تأمین گردد.
کوشش در توسعٔه حقوق اجتماعی و برقراری حقوق زنان (حق انتخاب شـدن و 

دی.انتخاب کردن) در مجلس مقننه و انجمن
َ
های ایالتی و َبل

بهبودی اوضاع ماّدی و تأمین استقالل اقتصادی زنان.
ت قطع نظر از مذهب و نژاد.

ّ
تساوی کامل حقوق اجتماعی بین کلیٔه افراد مل

های زیر ستم ایران، از جملٔه دیـگـر مبارزه در راه احقاق حقوق پایمال شدٔه خلق
های فعالیت حزب ما در هفتاد و پنج عرصه

سال گذشته بوده است. بنیادگذاری حـزب 

سیما و هویت تاریخی حزب تودۀ ایران

هفتاد و پنج سال پیش، پس از سقوط حکومت رضاشاه، و در پـی .  ۱
شـاهـی و بـاز شـدن فضـای رهایی یاران دکتر تقی ارانی از زندان ستم

به هّمت شمـاری ۱۳۲۰سیاسی کشور، حزب تودۀ ایران در دهم مهرماه 
از زندانیان سیاسی آزاد شده، از جملـه احسـان طـبـری، عـبـدالصـمـد 
دوه، رضا رادمـنـش، 

ُ
کامبخش، رضا روستا، اکبر شانِدرمنی، محمدرضا ق

ایرج اسکندری، بزرگ علوی، و دیگر مبارزان راه آزادی و ُمنادیان رهایـی 
ماندگی، به ریاست سلیـمـان میهن از بندهای استثمار، استبداد، و واپس

خواه صدر مشروطیت بنیاد محسن اسکندری، یکی از رجال به نام آزادی
ویـژه گذارده شد. پیدایی حزب تودۀ ایران ریشه در رشد جامعۀ ایـران، بـه

بخش در مـنـطـقـه و ایـران های رهاییرشد طبقۀ کارگر و رشد جنبش
داشت. مرحلٔه توسعه و رشد کشور ما و طبقۀ کارگـر آن ضـرورت وجـود 

-ساز و علمـی مـارکسـیـسـمهای دورانحزبی پیشرو و مجهز به اندیشه
داری حاکـم، لنینیسم را به وجود آورده بود که بتواند با درک نظام سرمایه

ای جـامـع بـرای ماندگـی جـامـعـٔه ایـران، بـرنـامـهها و عقبو ویژگی
سازی و پیشرفت جامعٔه ما ارائه دهد.دگرگون

–حزب تودٔه ایران وارث و ادامه دهندٔه راهی بود که اجـتـمـاعـیـون.  ۲
ها پیش از آن آغـاز ها دههها] و کمونیستدموکرات-عامیون [سوسیال

کرده بودند. حزب کمونیست ایران در حالی نخستین کنگرٔه خـود را در 
در شهر انزلی برگزار کرد کـه حـدود نـیـم قـرن مـبـارزٔه ۱۲۹۹تیرماه 

خواه و دموکـرات ایـران را پشـت سـر داشـت. حـزب کوشندگان ترقی
کمونیست ایران با هدف استقرار جمهوری انقالبی، تشـکـل و رهـبـری 
طبقٔه کارگر، حل مسئلٔه ارضی و محو کامل بقایای فئودالیسـم، و حـل 

ی (خلق
ّ
های مترقی پـرداخـت، ها)، به روشنگری و نشر اندیشهمسئلٔه مل

که دستاوردهای بزرگی برای مردم در بر داشت. این حزب نخستین حزب 
کارگری و کمونیستی منطقٔه ما بود که کارگران پیشـرو و روشـنـفـکـران 

نگاران انقالبـی و نـویسـنـدگـان انقالبی ایران آن را بنیاد نهادند. روزنامه
وری)، کـامـران آقـازاده، ای همچون سیدجعفر جوادزاده (پیشهبرجسته

الـدیـن زاده، علی امیرخیزی، میریـوسـفضیاء علینعمت نصیر، حسین
های خود در کرمانشاهی، حسابی دهزاده، ابوالقاسم ذره، با آثار و نوشته

نسل روشنفکر و جوان تأثیری بس عـمـیـق بـر جـای نـهـادنـد. حـزب 
کمونیست ایران، به رهبری حیدر عمواوغلی، مـبـارز نـامـدار و چـهـرٔه 

های درخشان انقالبی و از رهبران برجستٔه انقالب مشروطیت، در عرصه
ای همچون مبارزه در دفاع از حقوق کارگران  )اعتصاب کارگران گسترده

، ۱۳۱۰، اعتصاب کارگران نساجی اصفهان در سال ۱۳۰۸نفت در سال 
دهـی آهن شمال(، دفاع از حقوق زنـان، سـازمـاناعتصاب کارگران راه

جوانان و دانشجویان، و مبارزۀ گسترده برای کسب آزادی و اسـتـقـالل 
دهی کـرد. های ارزشمندی را سازمانسیاسی و اقتصادی کشور، فعالیت

مبارزۀ حزب کمونیست ایران با تصویب قانون سیاه ضدکـمـونـیـسـتـی و 
هجوم دستگاه امنیتی رضاشاه به اعضا و فعاالن حزب در سراسر کشور، 
دستگیری، و شکنجه و زندانی کردن پنجاه و سـه نـفـر از رهـبـران و 
کادرهای حزب و به شهادت رساندن دکتر تقی ارانی در زندان دچار وقفـه 

شد.

های حزب تودۀ ایرانهای مبارزاتی و آرمانهدف
مصادف با رشد خطرنـاک و ۱۳۲۰تولد حزب تودٔه ایران در مهرماه . ۳

مخّرب فاشیسم در اروپا و آسیا و همچنین کشور ما بود. حزب تودۀ ایران 
نخستین سازمان سیاسی کشور بود که پرچم مبارزه با فاشیسم در کشـور 

مـردم «(کـه بـه »مـردم«را به اهتزاز درآورد و با انتشار نشـریـٔه وزیـن 
ای را در روشـن کـردن افـکـار معروف گردید) کار ارزنده»ضدفاشیست

۱۰ادامه  در صفحه عمومی و خنثٰی کردن تبلیغات فاشیستی در ایران به انجام رساند.  

۱۰۰۹شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۱۲دوشنبه   ۱۲

را در داخل کشور آغاز کردند.»نوید«انتشار 
برخالف همٔه ادعاهای رژیم شاه دربارۀ نابود شدن حزب تودۀ ایـران، .  ۱۳

هـا ها توانستند نقش بسزایی در روشنگری افکار عمومی و بسیج تودهایتوده
بر ضد رژیم کودتا ایفا کنند. یورش وحشیانٔه نیروهای سرکوبگر شاه و کشتـار 

، و در پی آن برقراری حکومت نظامی، جنبش مردمـی ۱۳۵۷شهریورماه ۱۷
ی روبرو کرد. نشریٔه توده

ّ
شهریور با ایـن ۱۸در روز »نوید«ای را با چالشی جد

ت برقراری حکومت نظامی در تهران و دیگر شهرهای ایران، 
ّ
ارزیابی که به عل

تـی 
ّ

تظاهرات وسیع خیابانی، که عمده وسیلۀ مبارزٔه مردم بود، دیگـر تـا مـد
 بسیار دشوار است، شعار 

ً
را مطرح کرد و نـوشـت: »اعتصاب عمومی«عمال

تنها یک راه باقی است؛ مؤثرترین راه: با اعتـصـاب عـمـومـی سـراسـری، «
به گواهی اسـنـاد، ایـن »کودتای نظامی شاه علیه مردم را در هم شکنیم...

ویـژه ها و تحقق اعتصاب عمومی مردم، و بـهایموقع تودهشعاِر درست و به
اعتصاب کارگران نفت، سرانجام کمر رژیم شاه را شکست و بـه سـرنـگـونـی 

منجر شد. ۱۳۵۷رژیم سلطنتی و پیروزی انقالب بهمن 
های جان به لـب ، انقالب شکوهمند توده۱۳۵۷انقالب بهمن سال .  ۱۴

رسیده بر ضد حکومت کودتایی ضدمردمی و وابستٔه شاه بود. این انقـالب بـا 
شعار آزادی، استقالل، و عدالت اجتماعی بساط سلطنت در ایران را جمـع و 

های امپریالیسم آمریکا در منطقه را سرنـگـون کـرد. ترین پایگاهیکی از مهم
ی و دموکراتیک 

ّ
برخالف ادعاهای سران رژیم والیی، انقالب ایران انقالبی مل

هـای الله خمینی، در نـبـود سـازمـانبود و نیروهای مذهبی به رهبری آیت
ی به خاطر سال

ّ
های طوالنی سرکوب خونین رژیم شاه بود منسجم چپ و مل

که توانستند رهبری انقالب را به دست بگیرند. اکثریت مردم و همٔه نیروهای 
خواه آن روز ایران، از جمله حزب تـودۀ خواه، و آزادیدار، ترقیسیاسی سابقه

های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب ایران، سازمان چریک
ت ایـران، بـه

ّ
ی، و حزب مل

ّ
رغـم دموکرات کردستان، نهضت آزادی، جبهٔه مل

 بر های متفاوتی که از تحوالت کشور داشتند، آیتتحلیل
ً
الله خمینی را صرفا

اقـتـصـادی -اساس قول طرد دیکتاتوری و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی
به عنوان رهبر انقالب پذیرفتند. 

ها در سیاست حزب ما پس از انـقـالب، از جـمـلـه با وجود برخی کاستی
الله خمینی، در زمان رهبری شخص آیت»والیت فقیه«پذیرش ضمنی اصل 

 تحت
ً
داد و الشعاع قرار میاصلی که همٔه اصول دیگر قانون اساسی را عمال

گرا و ارتجاعی فـراهـم کـرد، زمینه را برای استقرار  دیکتاتوری فردی واپس
حزب ما از دیدگاه اصولی مخالف این اصل بود. 

در نامۀ سرگشادۀ کمیتۀ مرکزی وقت حزب دربارۀ قانون اساسی و تـدویـن 
نگـرانـی نـاشـی از «از جمله آمده است: ،۱۳۵۸آذرماه ۳متمم آن به تاریخ 

اصول مربوط به مبنای حاکمیت و اعمال آنست. تمرکز این هـمـه قـدرت و 
اختیار مستقیم و غیرمستقیم... به یک فرد تفیض گـردد، زمـیـنـه فـراهـم 

(نگاه کنیـد »نخواهد کرد که حاکمیت فردی جایگزین حاکمیت خلق گردد؟
تا پایان اسفنـدمـاه ۱۳۵۷های حزب تودۀ ایران از شهریور به اسناد و اعالمیه

) ۲۶۲صفحٔه –۱۳۵۸
برخالف تبلیغ دشمنان و مخالفان ما، حزب تودۀ ایران در شـرایـط آن روز 

هـای خـود از آن ها و ارزیابـیایران سیاست مستقل و واحدی را با برداشت
حـمـایـت «، «وابسـتـگـی بـه رژیـم آخـونـدی«شرایط به پیش برد. ادعای 

های تاریـخـی سـی و یک از واقعیتاز ارتجاع و یغیره، با هیچ»وچراچونبی
هشت سال اخیر میهن ما همخوانی ندارد. حزب تودۀ ایران در دشـوارتـریـن 

کـه رونـد سـرکـوب ۶۲تا ۶۰های شرایط آن روز ایران، یعنی در فاصلٔه سال
هـا فـقـط از سـرکـوبشد، نـهنیروهای دگراندیش با شتاب زیادی دنبال می

کرد. حـزب مـا بلکه سرسختانه مخالف آن بود و افشاگری میحمایت نکرد،
در مواضع کلیدی مانند پایان دادن به جنگ ایران و عراق و دفاع از حـقـوق 
کارگران و زحمتشکان نیز همواره مواضع مستقل و قاطعی را در مـخـالـفـت 

های رژیم اتخاذ کرد. پرده با سیاستبی
هـای جـنـگ جـنـوب و به عنوان نمونه، پس از پیروزی ایران در جـبـهـه

آزادسازی خرمشهر، و  هنگامی که رهـبـری رژیـم شـعـار  نـابـخـردانـه و 
را سر داده بود، حزب تودۀ ایـران بـا »جنگ، جنگ، تا پیروزی«سوز خانمان

بـار قاطعیت به مخالفت با این سیاست پرداخت و آن را برای میهن ما فاجـعـه
دانست. موسوی اردبیلی، رئیس وقت قؤه قضاییٔه رژیم، در نماز جمعٔه تهران 

دشـمـنـی«و  »زهـر ریـخـتـن«گیری قاطع حزب ما با عـنـوان از این موضع
توان از مبارزات ُپـرشـور حـزب در ای دیگر نیز میها نام برد. در عرصهایتوده»

دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان و مقابله با قانون کار ارتجاعی احمد توکلی، 
وزیر وقت کار رژیم، نمونه آورد. در شرایطی که اعضای حزب ما تـحـت پـیـگـرد 

دهـی کـارگـران و نیروهای سرکوبگر قرار گرفته بودنـد، حـزب کـار سـازمـان
ت و پیگیری 

ّ
زحمتکشان برای مقابله با این قانون ارتجاعی و ضدکارگری را با شد

به پیش برد و سرانجام طبقٔه کارگر ایران توانست رژیم را به پس گرفتن قانون کار 
توکلی وادار سازد، و بدین ترتیب شکست سنگینی را به رژیم تحمیل کند. 

هـای گـرایـان حـاکـم بـه آرمـاندر پی خیانت روشن خمینی و اسـالم.  ۱۵
های عظیم مـردم کـه در طلبانٔه تودهجویانه، و عدالتخواهانه، استقاللآزادی

های شگرفی از خود نشان داده بودند، شرکت کرده و فداکاری۵۷انقالب بهمن 
گرایی، در میهن ما استقرار یـافـت، و باردیگر استبداد، و این بار با پوشش اسالم

داری تـجـاری و سـرمـایـهکالن-دارانسرمایهبار دیگر اقلیتی کوچک از بزرگ
–خوار نوین رشد یافته در درون دسـتـگـاه اداریداری بوروکراتیک و رانتسرمایه

ها میلیون ایرانی مشغول شـدنـد. به غارت منافع و ثروت ده-نظامی فاسد جدید
انقالب مردمی ایران نتوانست پس از پیروزی در مرحلۀ سیاسی و سرنگون کردن 

اقتصادی فراروید، و در هـمـان مـرحـلـه -رژیم شاه به مرحلۀ نوسازی اجتماعی
متوقف و سرانجام به شکست منتهی شد. کـارنـامـۀ حـاکـمـیـت انـحـصـاری 

عدالتی، ظلم، و های قدرت، کارنامۀ سیاهی از جنایت، بیگرایان بر اهرماسالم
سابقه در میهن مـاسـت. ای بیاجتماعی در مقیاس و گستره-تخریب اقتصادی

کنـنـد، سختی زندگی میها میلیون انسان که زیر خط فقر بهها بیکار، دهمیلیون
ها میلیارد دالر بدهی که حّتی حقوق کارمندان خـود را دولتی ورشکسته و با ده

جـای ایـجـاد زیـرسـاخـتـار های تولیدی کشور بهتواند بدهد، ویرانی پایهنیز نمی
ـی، فسـاد 

ّ
اقتصادی سالم و متکی به نیروی انسانی متخـصـص و تـولـیـد مـل

جای نهادینه شدن حکومت قـانـون و ساختاری گسترده در دستگاه حکومتی به
گرایانه و ضـد انسـانـی و تـخـریـب های واپسعدالت، رواج خرافات و اندیشه

ویژه در عرصٔه حـقـوق زنـان و کـودکـان، مـحـدود شـدن فرهنگی جامعه، به
های دموکراتیک و فشار بر جوانان و دانشجویـان و هـنـرمـنـدان، رشـد آزادی

هـا جـوان سابقه و آیندٔه ناروشن میلیـونهای اجتماعی در ابعادی بیناهنجاری
تـوجـهـی بـه مسـائـل زیست و بـیهای زیانبار برای محیطایرانی، اجرای پروژه

والیـت «ها، فقط بخشی از کارنامٔه سیاه رژیـم محیطی مثل آب و جنگلزیست
در میهن ماست.»فقیه

ی کشتار هزاران زندانیان سیاسی در تابستان سال . ۱۶
ّ
به فرمان ۶۷فاجعٔه مل

های تاریـخ ترین جنایتخمینی و دستیاری دیگر رهبران رژیم یکی از دهشتناک
 مـدرک الله منتظری در جلسهیاد آیتمعاصر میهن ماست. زنده

ً
ای کـه اخـیـرا

ای در ایران و جهان انتـشـار یـافـت، های آن به صورت گستردهصوتی صحبت
خواند کـه ترین جنایتی میهای زندانیان سیاسی توسط رژیم حاکم را بزرگاعدام

اسالمی انجام شده، و خطاب به حاضران از اّول انقالب تا آن زمان در جمهوری
ها کـه عـبـارت بـودنـد از در آن جلسه، یعنی گروه مرگ اعزامی رژیم به زندان

علی نّیری، حاکم شرع وقت؛ مرتضی ِاشراقی، دادستان وقت؛ مصطفـی حسین
پورمحمدی، نمایندۀ وقت وزارت اطالعات در زندان اوین؛ و ابراهیـم رئـیـسـی، 

سال دیگر بـرای آقـای ۵۰خواهم می«گوید: معاون وقت دادستان کشور، می
ـاک و خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهرۀ خـون

ّ
ریـز، َسـف

ّتاک [گستاخ] بود، و به نظر من این بزرگ
َ
ترین جنایتی است که از اّول انقالب ف

کـنـنـد... و تا حاال در جمهوری اسالمی شده است و در تاریخ ما را محکوم مـی
اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حـزب »نویسند.شما را در آینده جزِء جنایتکاران تاریخ می

امروز پس از سـپـری «نویسد: در این مورد می۱۳۹۵تودٔه ایران در شهریور ماه 
ی و نیز دیگر جنایتشدن بیست

ّ
های پیـش و پـس از وهشت سال از فاجعۀ مل

جمعی را از سوی های دستههای سرکوب خشن و اعدامآن، هنوز ادامۀ سیاست
چنیـن رژیم والیت فقیه شاهد هستیم. بدون مبارزه و تالش مشترک، جلو تکرار 

ای کـه در توان گرفت. کمیتۀ مرکزی حزب ما در اعـالمـیـههایی را نمیفاجعه
ی«با عنوان ۱۳۶۷آذرماه 

ّ
منتشر »کشتاِر جمعی زندانیاِن سیاسی، یک فاجعٔه مل

کرد، ازجمله دربارۀ چنین ضرورتی و در خطاب به نیروهای مترقی و دموکراتیک 
، ارگان مرکزی حزب، در »نامۀ مردم«کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران و «نوشت: 

هـا و دیـگـر اییک سال گذشته بارها و بارها دربارۀ تدارِک کشتاِر جمعی تـوده
هـای خواهان و احـزاب و سـازمـانمبارزان دربند هشدار دادند و از همۀ آزادی

خواه خواستند تا با اقداِم مّتحد و یکپارچۀ خود نگـذارنـد تـوطـئـۀ مترقی و آزادی
ُرف تکوین بود تـحـقـق 

ُ
خونینی که در ش

یابد. امروز باکمال تأسف باید بگوییـم از 

ادامۀ سند کمیتۀ مرکزی حزب ...

۱۳ادامه  در صفحه 



۱۰۰۹شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۱۲دوشنبه   ۱۱

ایران است که تحقق آن، برپا داشتن اتحادهای وسـیـع مـیـان نـیـروهـای 
ای مشترک را بـه ضـرورتـی ای ضد دیکتاتوری با برنامهاجتماعی در جبهه

کننده در جبهٔه نیروهای شرکتهای مشترکعینی تبدیل کرده است. دیدگاه
ای مشـتـرک یـا توان و باید به صـورت بـرنـامـهمّتحد ضد دیکتاتوری را می

اجـتـمـاعـی -های اقتصـادیهای دموکراتیک و برنامهمنشوری برای آزادی
مترقی برای ایران و مردم آن بازتاب داد. واقعیت تاریخی نزدیک بـه چـهـار 

های بنیادی و دهد که تنها راه تحقق خواستدهه حکومت والیی نشان می
خودی رژیم حاکم، بـلـکـه دموکراتیک مردم، نه دل بستن به استحالٔه خودبه

پایـان مـردم و مبارزٔه منسجم و فراگیر نیروهای اجتماعی به اتکای توان بی
خـواه، و خـواه، تـرقـیجنبش مردمی، و اتـحـاِد عـمـِل نـیـروهـای آزادی

طلب کشور در این مبارزه است.اصالح

حزب تودۀ ایران و مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر 
ـی کـردن نـفـت از ۱۳۲۰جنبش ضد استثماری دهٔه .  ۸

ّ
و جنبـش مـل

ترین پیکارهای مردم ایران برضد امپریالیسم و ارتجاع داخـلـی بـودنـد. مهم
حزب تودۀ ایران نخستین حزب سیاسی کشور بود کـه مسـئـلـۀ مـبـارزه بـا 

های وسیع مردم را امپریالیسم و اهمیت این مبارزه را در جامعه طرح و توده
به سوی این مبارزه جلب کرد. 

غرض در پی انتشار اسناد و مدارک فراوان، اکنون دیگر برای اشخاص بی
هایی که با بـخـشـی از تردیدی نیست که حزب تودۀ ایران با وجود مخالفت

ق داشت، با نقـشـی کـه در سـازمـانسیاست
ّ

دهـی های دولت دکتر مصد
های کارگری در شرکت نفت و بسیج افـکـار ها و اعتصابکارگران و اعتراض

ی میهن ایفا کرد، اّولین نیروی سیاسی کشور بود 
ّ
عمومی در دفاع از منافع مل

ی شدن نفت را در آن زمان فراهم آورد. اسـنـاد تـاریـخـی که پیش
ّ
زمینۀ مل

سابقۀ کارگران و زحمتکشـان دهد که پیروزی اعتصاب فراگیر و بینشان می
در مخالفت با تصمیم شرکت نفت به کاهش شـدیـد ۱۳۳۰در فروردین سال 

نشینی دولت حسین عـالء شـد، و در هزینۀ مسکن بود که منجر به عقب
ـی 

ّ
ق با استفاده از فرصت پیش آمده، طرح خود بـرای مـل

ّ
نتیجه، دکتر مصد

جانبۀ نفت را از طریق کمیسیون نفت در مجلـس مـطـرح کـرد. کردن همه
، که یـکـی از «پنجاه سال نفت ایران«مصطفی فاتح در کتاب خود با عنوان 

نـویسـد کـه ترین منابع موجود به زبان فارسی در این مورد اسـت، مـیمهم
ی کردن همه۱۳۳۰اعتصاب فروردین 

ّ
جانبۀ نفت و انتخاب کشور را تا مرز مل

ق به نخست
ّ

۳۰وزیری پیش راند و هر دو امر را محقق کرد. قیام دکتر مصد
ق ۱۳۳۰تیر 

ّ
نیز نقطۀ عطفی در روند حمایت حزب تودۀ ایران از دکتـر مصـد

ت سوء
ّ
ظّنی که نسبت به اطرافیان بود. اگر تا آن زمان حزب تودۀ ایران به عل

ق داشت، نسبت به خود او نیز سیاست احتیاط
ّ

آمیزی در پـیـش دکتر مصد
تیر حزب، که ُپرشمارترین حزب سیاسی آن زمـان ۳۰گرفته بود، ولی پس از 

ی کشور بـود. قدمبود، از ثابت
ّ
ق در جنبش مل

ّ
ترین مدافعان دولت دکتر مصد

تیر حزب تودۀ ایران از همۀ هواداران خود خواست که در سراسر ۳۰در واقعۀ 
ها بیایند.کشور به خیابان

های آمریکا و بریتانیا برای شکست دادن جنبش کودتای ننگین دولت.  ۹
ی شدن نفت و در هم کوبیدن حزب تودۀ ایران سازمان

ّ
دهی شـد. سـنـد مل

تـریـن مـهـم،۱۹۵۳سپتامـبـر ۱۰منتشر شده توسط سازمان سیا به تاریخ 
کند. زاهدی را در هم کوبیدن حزب تودۀ ایران اعالم می-وظیفٔه دولت کودتا

بـه دولـت ۱۹۵۳اکـتـبـر ۲سند دیگر سازمان سیا از کیم روزولت به تاریخ 
ق و «دهد کهآمریکا گزارش می

ّ
شـاه خـواهـان مـحـاکـمـٔه فـوری مصـد

ق ایمحکومیت او به مرگ است و نگران است که توده
ّ

ها و هواداران مصـد
ق آغاز کنند.کارزار گسترده

ّ
این گزارش اضافـه »ای را برای نجات جان مصد

ت نگران حملٔه حزب توده در سی روز آینـده اسـت...شاه به«کند که می
ّ

شد
ای کـه ترین افسران و مـبـارزان تـودهپس از کودتا، شمار کثیری از شریف»

عشق به میهن و دفاع از حقوق زحمتکشان و محرومان تنها ُجرمشان بـود، 
ها، دستگیر، شکنجه، و اعـدام ها، و وارطانها، کیوانها، مبشریسیامک

مرداد لکٔه ننگ بزرگی بر دامن امپریالـیـسـم آمـریـکـا و ۲۸شدند. کودتای 
بریتانیا و نوکران داخلی آنها از جمله محمدرضا پهلوی، زاهدی، نصیـری، و 
ی میهن ما را ایـن چـنـیـن سـد 

ّ
بختیار بود که راه پیشرفت دموکراتیک و مل

کردند، حکومت قانون و جامعٔه مدنی پویا را تحّمل نکردند، و بـا اسـتـقـرار 

ی ایران را قربانی منافع استعمارگران کردند. 
ّ
حکومتی دیکتاتوری منافع مل

تا انـقـالب ۱۳۲۲مرداد ۲۸دوران دشوار پس از سرکوب خونین کودتای . ۱۰
تـوان بـه مصادف بود با تحوالت مهمـی کـه از آن جـمـلـه مـی۱۳۵۷بهمن 

، و ۴۲، قیام مـردم در خـرداد «اصالحات ارضی«رژیم کودتا و »هایرفورم«
پیدایش جنبش چریکی در میهن ما اشاره کرد. حزب تودۀ ایران یگانه سـازمـان 

رفـورم «رژیم کـودتـا و »انقالب سفید«سیاسی کشور بود که ماهیت ارتجاعی 
رگان تئوریک«دنیا«شاه را َبرَمال کرد. مجلۀ »ارضی

ُ
سیاسی کمیتۀ مـرکـزی -، ا

تـثـبـیـت «، در مطلبی با عـنـوان ۱۳۴۱حزب تودۀ ایران، شمارۀ دّوم، تابستان 
باید گفت که محتوای این مواعـیـد «از جمله نوشت: »ارتجاعی یا تحّول انقالبی

وجه آن نیست که در ساخت و نظام اجتماعی کنونی هیچو دعاوی اصالحاتی به
کشور ما تحوالت بنیادی رخ دهد و قدرت حاکمه از چنگ نـیـروهـای مـطـیـع 
استعمار به دست نیروهای مخالف استعمار منتقل گردد، و فئودالیسم در میهـن 
ما را ریشه کن کند، و اقتصادی مترقی و متحرک بنیاد گذارده شود... برعکـس، 

نشاندۀ استعمار، حفظ امتیـازات هدف حفظ وضع موجود، یعنی حفظ رژیم دست
ط دربار پهلوی، و ادامۀ سیاست طبقاتی مالکان و سرمایه

ّ
داران دالل، حفظ تسل

ـی اسـت. مـحـتـوای واقـعـی مـواعـیـد و دعـاوی 
ّ
داخلی و خارجـی ضـدمـل

بند جزئی و فـرعـی بـرای نیم»هایرفورم«عبارتست از برخی »طلبانهاصالح«
«ای که عمده و اساسی است.نجات آن بقیه

های سرکوب رژیم پلیسی شـاه، ، با وجود دشواری۱۳۴۰در سراسر دهٔه .  ۱۱
ها و پراکندگی ناشی از آن، و انشقاق بزرگ در جنبش کارگـری ایمهاجرت توده

و کمونیستی جهان در پی رشد پدیدۀ مائوئیسم، حزب تودۀ ایران دمی از ادامـٔه 
مبارزه و پشتیبانی از جنبش ضد استبدادی میهن باز نایستاد. حمایـت حـزب از 

محافل ارتجاعی کوشیدنـد در اّیـام «با وجود اینکه ۱۳۴۲خیزش مردمی سال 
ای سوءاستفاده کرده، و گـروهـی از افـراد عزاداری از احساسات مذهبی عده

عمال و رفتاری جاهالنه، ضـد تـرقـی و بـرخـالف عقب
َ
افتاده و متعّصب را به ا

»انسانیت و حّتی شعارهایی علیه آزادی زنان در میان تظاهرات پخش نماینـد...
های اساسی آنها برای سرنگونی رژیم کودتـا همگامی با مبارزات مردم و خواست

، «مـردم«و باز شدن امکان برای تحوالت بنیادین در کشور بود. (نگاه کنید بـه 
) ۱۳۴۲، اّول تیرماه ۶۲دورۀ پنجم، شمارۀ 

های خـود در کشـور در همین دوران بود که حزب ما برای بازسازی سازمان
جو و خاوری به ایران در سـال هایی را آغاز کرد. اعزام رفیق شهید حکمتتالش
ت برخی اشتباهاز جمله این تالش۱۳۴۳

ّ
های سازمـانـی، ها بود. متأسفانه به عل

زاده، و این اقدام به دستگیری این رفقا، ناپدید شدن رفـقـا رزمـی و مـعـصـوم
های دژخـیـمـان حـکـومـت جو در زندان در زیر شکنجهشهادت رفیق حکمت

پهلوی منتهی شد. اّما با وجود این ضربٔه سنگین، و نیز دفـاع دلـیـرانـٔه رفـیـق 
خاوری از حزب و حقانیت تاریخی آن در بیدادگاه شاه، این تـالش حـزب جـان 

بـه «ای به مبارزٔه نیروهای هوادار حزب در درون کشور داد. انتشار نشـریـٔه تازه
تی بعد در شکنجه»سوی حزب

ّ
گـاه توسط رفیق قهرمان هوشنگ تیزابی، که مد

رژیم جان باخت، برگ زّرین دیگری است از تاریخ مبارزاتی حزب ما.
های اعتراضی مـردم بـر آغاز دهٔه پنجاه شمسی مصادف با رشد جنبش.  ۱۲

هـای ضد رژیم شاه و همچنین رشد جنبش چریکی بود که بـر اسـاس آرمـان
خلقی و شورانگیز رهایی ایران از چنگال حکومت استبدادی پا به عرصٔه مـبـارزه 

بـرداری مـحـض از گذاشته بود. به اعتقاد حزب ما، مشی چریکی بر پایٔه نسخه
های مشابه در کشورهای دیگر و شرایطی دیگر شکل گرفت و نـاشـی از جنبش

اقتصادی کشور و توان و سطـح -درک نادرست از مرحلٔه رشد و شرایط اجتماعی
یافتگی نیروهای اجتماعی میهن ما بود. این جنـبـش نـیـز مـتـحـمـل سازمان

هایی سنگین و به شهادت جوانان پرشوری شد که نام و یادشان در تـاریـخ ضربه
مبارزاتی ایران ثبت است. 

با بررسی دقـیـق ۱۳۵۴نشست کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در تیرماه سال 
و طرح شعار ضرورت سرنگونی رژیم شاه، مرحلٔه تحوالت کشور را شرایط کشور

ی و دموکراتیک ارزیابی کرد و همٔه نیروهای ترقی
ّ
خـواه خـواه و آزادیمرحلٔه مل

کشور را به مبارزٔه مّتحد با حکومت دیکتاتوری فرا خواند. تولد سازمـان مـخـفـی 
به مسئولیت رفیق قهرمان رحمان هاتفی (حیدر مهرگان) آغـاز مـرحـلـٔه »نوید«

ای در تشدید مبارزات حزب ما بر ضد رژیم شاه بود. در پی شهادت قهرمانانٔه تازه
، پیام کمیتۀ مرکزی حزب به رفقای حزبـی ایـن ۱۳۵۳تیرماه ۷رفیق تیزابی در 

حاضرید این درفش خونین را که بر زمین افتاده، دوباره بـه اهـتـزار «بود که آیا 
این افتخار بزرگی است... بگذار پیکر غرقـه در «که رفقا پاسخ دادند: »درآورید؟

زخم و خون رفیق تیزابی از زیـر خـاک 
۱۲ادامه  در صفحه و بدین گونه بود که رفـقـا »لبخند بزند...

ادامۀ سند کمیتۀ مرکزی حزب ...

۱۰۰۹شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۱۲دوشنبه   ۱۰

ـی و تودۀ ایران با آغاز پیکار در راه رهایی خلق
ّ
های ایران از بـنـد سـتـم مـل

ناپذیر دارد. حزب تودۀ ایران نـخـسـتـیـن سـازمـان طبقاتی ارتباطی گسست
سیاسی کشور بود که خواست واگذاری خودمختاری در چارچوب ایرانی واحد 

ها در ایو دموکراتیک را در دستور کار مبارزات سیاسی کشور قرار داد و توده
هـای های آذربایجان، کردستان، و دیگر خلقهای پیکار خونین خلقصحنه

محروم کشور، از جمله خلق عرب، بلوچ، و ترکمن، در راه احقاق حقـوقشـان 
اند. گونه فداکاری کوتاهی نکردهاز هیچ

کنـد برنامۀ مصّوب ششمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران در این باره تصریح می
هـای ایـران و حزب تودٔه ایران طرفدار برابری کامل حقوق همٔه خـلـق«که 

خواهان اتحاد داوطلبانٔه آنها در چارچوب میهن واحد و برپایٔه حفظ تمامـیـت 
ارضی ایران است. بر این اساس، حزب تودٔه ایران طرفدار سرسخت وحـدت 
کشور بر اساس استقرار یک حکومت فدرال در ایران و تأمین حقوق کـامـل 

های ایران در تعیین سرنوشت خویش و برخوردار شدن از کلیٔه حـقـوق خلق
ی، اجتماعی، و فرهنگی است.

ّ
هـای انـقـالبـی و طرح چنین خواسـت»مل

اجتماعی ایران را در مقاطع زمانی و مراحل گوناگـون -پیشرو فضای سیاسی
خواهی را در میهن ما تاریخ معاصر آن دگرگون کرده است. هیچ نیروی آزادی

هـای اش مستقیم یا غیرمستقیم از انـدیشـهتوان یافت که برنامٔه سیاسینمی
دوستانٔه حزب تودٔه ایران تأثیر نگرفته باشد. مترقی و انسان

اجتماعی ایران–دگرگون کردن فضای سیاسی
هـای ها، و دیـگـر نشـریـهها، کتابها، مجلهانتشار انبوهی از روزنامه.  ۶

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فـرهـنـگـی، نسـل جـوان کشـور را بـا 
لنینیسم آشـنـا کـرد و –ساز مارکسیسمهای مترقی، انقالبی، و تاریخاندیشه

ای در تغییر گفتمان جامعٔه ما ایفا کند. شـمـاری توانست نقش مهم و سازنده
ترین اندیشمندان، ادیبان، شاعران، نویسنـدگـان، و مـتـرجـمـان از برجسته

سـاز کشور ما در دامان و در کنار حزب تودٔه ایران پرورش یافتـنـد و زمـیـنـه
اللـه یاد مهندس عزتپیدایش و رشد فرهنگی پیشرو در جامعٔه ما شدند. زنده

) کـه در روزنـامـۀ ۱۳۸۴سحابی در گفتوگویی با اسماعیل آزادی (در سال 
اقبال منتشر شده است، دربارۀ تأثیر فرهنگی و سیاسی حـزب تـودۀ ایـران 

وسـیـلـٔه دانید بخش عمدٔه ادبیـات جـدیـد بـهطور که میهمان«گوید: می
 
ً
کمونیسـت »ژان ُپل سارتر«نویسندگان حزب توده [ایران] به ایران آمد. مثال

 دبیر ادبیات دبیرستان من ها آثار او را ترجمه میاینبود، اّما توده
ً
کردند. مثال

که فردی بسیار توانا بود و به قـدری قشـنـگ »صادق گوهری«به نام دکتر 
شد، از میان آثار ادبیات جـدیـد مـا را ها میزد که باعث جذب بچهحرف می

 ادبیات جدید بـهتشویق به خواندن آثار ژان ُپل سارتر می
ً
وسـیـلـٔه کرد. اصوال

 نهضت حزب توده نهضتی ترجمه
ً
ای بود. الـبـتـه حزب توده ترجمه شد و کال

در درون ترجمه، نویسندگانی نیز پدیدار شدند، مثل احسان طـبـری کـه آن 
 قلم او بیداد می

ً
»شـکـنـجـه و امـیـد«کرد. ایشان کتابی به نام زمان واقعا

نوشته. با اینکه مخالف حزب توده بودم اّما خواندن ایـن کـتـاب مـن را بـه 
دفعه مقدار زیـادی فـرهـنـگ وارد برد. در واقع حزب توده یکها میآسمان

ای که در زمان رضاشاه آن را خـالـی نـگـه داشـتـه جامعٔه ایران کرد. جامعه
درصد ۳۰  -۲۰درصد این فرهنگ مارکسیستی بود، اّما ۷۰-۸۰بودند. البته 
 یکی از کتابنیز فرهنگ

ً
های سارتر های جدید و غیرمارکسیستی بود... مثال

که از ادبیات جدید اگزیستانسیالیستی بود چنان مورد استقبال »دیوار«به نام 
ها تـرجـمـه ایخواندند. این کتاب را نیز تودهواقع شده بود که همه آن را می

 با مکتب اگزیستانسیـالـیـسـت مـخـالـفـت 
ً
کردند، هرچند حزب توده شدیدا

کردند. به این تـرتـیـب ها را نیز منتشر میکرد، اّما در عین حال منابع آنمی
های جدید بودند، از حزب تـوده خصوص نسل جوان که تشنٔه حرفمردم، به

ای برای جذب افراد به حـزب دیدند که همین وسیلهآثار فرهنگی زیادی می
»توده بود.

/http://news.gooya.com/politicsنــگــاه کــنــیــد بــه )
archives/031389.php)

خواه و حزب تودۀ ایران ُمنادی همکاری و اتحاد نیروهای ترقی
خواه کشورآزادی

هـای های مهم و درخشان فعالیت حـزب مـا تـالشیکی دیگر از عرصه.  ۷
خواه کشور خواه و آزادیپیگیر آن در عرصٔه ایجاد همکاری میان نیروهای ترقی

ها همواره در راه ایجاد اتحـاد ایبوده است. از همان فردای تأسیس حزب، توده
دوستان کشور برای رهایی ایران از چـنـگـال خواهان و میهنعمل همٔه آزادی

هـا در های درخشانی از این فعـالـیـتاند و نمونهاستبداد و استعمار تالش کرده
تاریخ معاصر میهن ما ثبت شده است.

هـا و ، متشکل از نیروهای مترقی و همچنین روزنامه»جبهٔه آزادی«ایجاد -
؛۱۳۲۳مدیران نشریات کشور، در تابستان سال 

؛۱۳۲۷ماه ، در اردیبهشت»مطبوعات ضد دیکتاتوری«ایجاد جبهٔه -
ی مبارزه با استعمار«ایجاد -

ّ
؛ ۱۳۲۹ماه ، در دی»جمعیت مل

بـرای ۱۳۵۰، در دهـٔه »جبهٔه واحد ضد دیکتاتوری«تالش برای ایجاد -
سرنگونی رژیم شاه؛

برای حفظ و تعمیق دسـتـاوردهـای »جبهٔه واحد خلق«تالش برای ایجاد -
؛۶۱تا ۵۷انقالب، در سال های 

برای طرد رژیـم والیـت »جبهٔه واحد ضد دیکتاتوری«تالش برای تشکیل -
تـا ۱۳۷۰فقیه و ایجاد تحوالت بنیادین، دموکراتیک، و پایدار در ایران، از دهٔه 

کنون؛
ای برای تشـکـیـل به عنوان کار پایه۱۳۷۲در سال »منشور آزادی«انتشار -

خواه کشور. کمیتٔه مرکز ی حـزب خواه و آزادیجبهٔه وسیع همٔه نیروهای ترقی
منتشر کرد و در »منشور آزادی«سندی را با عنوان ۱۳۷۲تودۀ ایران در آذرماه 

کشور ما در تاریخ معاصر خود به دلیل «توضیح ضرورت انتشار این سند نوشت: 
هـای اسـتـبـدادی و ضـد دخالت بیگانگان، استعمارگران، و حاکمیـت رژیـم

های کوتاهی را در صلح، آرامش، و آزادی بـه سـر بـرده دموکراتیک، تنها دوره
هاست که آزادی اندیشه و بیان ُجـرمـی نـابـخـشـودنـی اسـت و است... دهه

جو به خاطر تسلـیـم نشـدن بـه خواه، و عدالتدوست، آزادیهای میهنانسان
اند و چه بسـیـار کـه بـه اند، شکنجه شدهاستبداد و ظلم به زندان انداخته شده

ت ایران در چند دهٔه گذشتـه بـه انـدازٔه جوخه
ّ
ها ی اعدام سپرده شده اند... مل

ریزی، و ستم تحّمل کرده است و امروز حق دارد تا عدالتی، ظلم، خونکافی بی
ای آزاد، با امنیت، و عادالنه را از نیروهای سیاسی و سیاستمداران کشـور آینده

طلب کند. به گمان ما تنها راه تأمین چنین خواست عـاجـلـی مـبـارزٔه وسـیـع، 
(نـگـاه »خواه کشـور اسـت...فراگیر، و مّتحد مردم و نیروهای سیاسی و آزادی

). این سند سپـس اصـول ۱۳۷۲آذرماه ۱۶، ۴۱۶، شمارٔه «نامٔه مردم«کنید به 
نظر دربارٔه چنین پیکار مشترکی بـه ای را به عنوان کارپایٔه بحث و تبادلچندگانه

کند: خواه پیشنهاد میخواه و آزادیهمٔه نیروهای ترقی
ی؛ استقرار آزادی-

ّ
های فردی، سیاسی، اجتماعی، و حاکمیت مل

تأمین حق بالمنازع شهروندان در تعیین و انتخاب نوع و ترکیب حـکـومـت -
مرکزی از طریق مراجعٔه مستقیم به آرای عمومی؛ 

تأمین بدون قید و شرط آزادی اندیشه، مذهب، بیان، و تشکل؛-
تأمین بدون قید و شرط آزادی مطبوعات با هر دیدگاه فکـری، فـلـسـفـی، -

فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی؛ 
های سـیـاسـی و ها و گروهتأمین بدون قید و شرط آزادی احزاب، سازمان-

صنفی با هر دیدگاه فکری، فلسفی، سیاسی، یا مذهبی؛ 
تأمین برابری حقوق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زنان و مردان و از بـیـن -

بردن کلیه قوانین محدود کننده حقوق زنان؛ 
ی خلق-

ّ
های ایران در چارچوب یک ایران آزاد، مستـقـل، و تأمین حقوق مل

دموکراتیک؛ 
های مذهبی از جـمـلـه زرتشـتـیـان، تأمین بدون قید و شرط آزادی اقلیت-

مسیحیان، کلیمیان، آسوریان، بهاییان، و دیگران؛ 
رگان-

ُ
های تفتیش عقاید، سرکوب، و ترور در جامعه؛ انحالل کلیٔه ا

ی ایران بر پایٔه اسـتـقـرار -جدایی کامل دین از حکومت؛-
ّ
تأمین حاکمیت مل

روابط دوستانه، برابر، و عادالنه با تمامی کشورهای منطقه و جهان.
های مشترک در طول هفتاد و پـنـج سـال ها تالش دیگر برای همکاریو ده

گذشته. 
واقعیت این است که جا افتادن این اندیشٔه مهم که رهایی ایران از بـنـدهـای 

خـواهـان کشـور ارتجاع و استبداد نیازمند تالش مّتحد و همکاری همٔه آزادی
های مستقیم حزب تودۀ ایران در جامعٔه ما بوده است.است نتیجٔه تالش

ی
ّ
دموکراتیک نخستین -در شرایط کنونی، طرد رژیم والیی و گذر به مرحلٔه مل

ترین مرحله بـرای بـه وجـود و بنیادی
۱۱ادامه  در صفحه  آوردِن تغییری بنیادی در جامعـٔه امـروز 

ادامۀ سند کمیتۀ مرکزی حزب ...


