


 سالگی زحب توده اه۰۸وژیه انهم 

تامین و تضمیِن آزادی های دموکراتیک اجتماعی و فردی کلیۀ شهروندان 
 ایران را به خواست ملی تبدیل کنیم!



گراری   بریریرا  هشتادمین سالگردد 
حزب تودٔه ریدر  بدر  بازنگد  عملکدد 
حزب دی ریتباط برا دیرگرد نریرد هرا  
سیاسی کشویما    ضد یت همکرای  
با یکدیگد دی پدتو تغییدها   یخدردهرا  
ریدر    جها  فدصتی میاسر  رسر   

جرلرو    نگاه حزب ترودٔه ریردر  ی  بر 
آموز  مؤثد رز گاشرتر  رسر      دیس

تالشش زد د  جّو   ذهیّی  بدبییی   
گدیزِ  مخدبی رس  ک  رمرکرا   تشکل

همکای  نید ها  متدقی دی مبایزه برا 
دیکتراتروی   ییری یر ترا کریرو  برا 

هایی بسیای ی بد  کردده رسر    چالش
هرا  مرؤثرد  تأکید حزب ما بد همکای 

بین نید ها  متدقی بد رساس تحلیلری 
دقیق رز شدریط مشخص کیونی   ریرئر  
نقش  یره بدر  تدریک نید  دی یرسرترا  
گاری رز حاکمی  مطلق  یی  فقریر    

میظوی حل  ر  جامع ب  ریرئ  درد  بدنام 
ها  کلید  کشویما  دی د یه  مسئل 

 پسادیکتاتوی  کیونی رس  
رما متأسفان  شورهد متعدد  نشرا  

نیرد هرا  دهید ک  بخش زیاد  رز  می

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

  ۳۰۱۱مهر  ۵، ۳۳۱۱شماره 
 هشتم، سال  سی و هشت دوره  

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

با هشتاد سال تجربه، 
نگاه حزب تودۀ ایران 

جلو و برای  رو به
های بنیادی  دگرگونی

 است! 

 اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت هشتادسالگی حزب!
ها  ناپذیر حزب توده فرخنده باد هشتاد سال پیکار خستگی

برای استقرار آزادی، استقالل، حکومت ملی و مردمی و 
های  تحقق حقوق کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و خلق

 محروم ایران!

 میهیا  گدرمی! هم
ریدر   حزب مدرفع میافرع بربرقر  کرایگرد     گاری  حزب تودهٔ    هشتاد سال رز بییا ۰۰۱۱با فدریسید  دهم مهد 

بدگ تاییخ معاصد  شود ک  بدگ گاید  هشتاد سال پدفدرز نشی  رز حیات حزبی سپد  می زحمتکشا  کشویما  می
رند ترا حریرات  باخت  میهن ما با تالش   مبایزۀ آ  گده خویده رس    دی رین یره هزریر  رنسا  مبایز   فدهیخت  جا 

تردیرن  ر  تاییخی دگدگو  شود  حزب تودۀ ریدر  دی یرکری رز مرهرم گون  سیاسی  رجتماعی   فدهیگی جامع  ما ب 
ها   ما  دستخوش دخال  ها  زمانی تاییخ معاصد کشویما    دی حالی ک  رستقالل   حفظ حاکمی  ملی  مقطع

گریرد   رعتدرف د س    دشمن تأثید  شگدف بد شرکرل خایجی بود تولد یاف    رز هما  نخستین سال حیاتش ب 
 جامعٔ  مدی  ریدر  درش  

هشتاد سال پیش دی پی سقوط حکوم  دیکتاتوی  یضاخا    آزرد  یایر  دکتد تقی ریرنی رز زنردر   حرزب ترودۀ 
هم  شمای  رز زندرنیرا  سریراسری   ب  ۰۲۳۱ریدر  دی مهد 

 های   باخته توده ای اسطوره سرود خوانان دلیر صبح امید: به یاد افسران جان
 ۳۱پایداری و انسانیت !                                                                                                       ص 
 ۳۳اطالعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی دربارۀ نشست کمیتۀ مرکزی حزب                         ص 

شماری از پیام های پرشور تبریک و همبستگی حزب های کارگری و کمونیستی جهان 
 ۳۱به مناسبت هشتادمین سالگرد حزب به کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران                  ص 

های  حزب توده  ایران حمله  نظامی سپاه پاسداران حكومت اسالمی ایران به پایگاه 
های ُکرد ایرانی مخالف حكومت ایران در کردستان عراق را  ها و سازمان حزب

 ۳۱کند                                                                                                  ص  شّدت محكوم می به

 ۱و  ۱، ۷، ۶، ۵، ۰ادامه  در صفحات 

 ۳۱ادامه  در صفحه  



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱خردادماه  ۳۱دوشنبه    ۰ 

هرایری مرتردقری دی دفراق رز حرقرو   حزب تودۀ ریدر  با پیش نهاد  برد 
ها  رجتماعی"  زحمتکشا   رزجمل  خورس  تصوی  "قانو  کای"   قانو  "بیم 

بدر  تأمین کای   زندگی   حقو  زحمتکشا    تالش دی یره یسمیر  یرافرترن 
هرایری  ها  کایگد    دهقانی کروشرش  تشکیل   فعالی  سیدیکاها   رتحادی 

هرا  کرایگردر     ناپاید کدد  ریجاد "شویر  متحدٔه مدکز  رتحرادیر  خستگی
تردیرن    زحمتکشا  ریدر "  با بیش رز سیصدهزری عضرو   دی مرقراز برزیگ

دهی "رتحادیٔ  دهقانا  ریدر "  تدین سازما  سیدیکایی خا یمیان    سازما  مهم
ها  دهقانی ریردر "     تمدکز آ  دی "سازما  مدکز  رتحادی  ۰۲۳۲دی مهدماه 

ر   ر  متدقی  پرایرگراه رجرترمراعری   همچیین ریرئٔ  یک بدنامٔ  رصال  ریضی
 پددرمی  یر بدر  حزب پدید آ ید  

حزب تودۀ ریدر  همچیین نخستین سازما  سیاسی کشوی برود کر  مسرئرلر  
مانده   نیم  فرئرودرلری آ   بدربد  حقو  ز    مدد یر دی دستویکای جامع  عق 

شا  رزجمرلر  حرق  یابی زنا  ب  حقو  رجتماعی ی ز ریدر  قدری درد دی یره دس 
ربرترکرای   کرمرک  بوی پیگید یزمید  بر  رنتخاب شد    حق رنتخاب کدد  ب 

ها  مستقل "تشکیالت زنا  ریردر "   برعردرت "تشرکریرالت  ها تشکل ر  توده
دموکدرتیک زنا  ریدر " بدر  پیشبدد رمد مبایزه دی یره دسرتریرابری زنرا  بر  

کددنرد    شا  تأسیس شد   دی رین عدص  ب  زنا    جامع  خدماتی ریزنده حقو 
یرابری  ها  ریدر    دسر  حزب تودۀ ریدر  پیگیدرن  دی یره دفاق رز حقو  خلق

ها ب  خودمختای  دی چایچوب ریدرنی مستقل  آزرد   دموکدرتیک پیکای کردد  آ 
هرا   د ش گرددر  بر    بسیای  رز رعضا   هوردریر  حزب ما دی رین یره د ش

 شا  یر فدر کددند     ملی دی کددستا    آذیبایجا  جا 
هرا    ها  نرو   رنرترشرای نشردیر   ها   بدنام  حزب تودۀ ریدر  با بد  رندیش 

نظید بودند  هایی متدقی   گوناگو  ک  دی آ  د یر  دی تاییخ کشویما  بی مجل 
سراز  هرا  مرتردقری  رنرقرالبری    تراییرخ نسل جور  کشروی یر برا رنردیشر 

لییییسم آشیا کدد   دی تغیید   تعمیق گفتما  جامع  ریدر  نرقرشری  مایکسیسم
درش  چیدر  ک  تورنس  ب  حزبی پدتور    محبوب برا پرایرگراه   مهم   سازنده

ر  گستدده خصوصات دی میا  نسل جور  کشوی ک  تشی  دستدسی ب   رجتماعی
رلل  سحابی دی  یاد مهیدس عزت ها  نو   پیشد  بودند تبدیل شود  زنده رندیش 

( دی ی زنام  رقبال  دیبرایۀ ترأثریرد ۰۲۳۰گفتگویی با رسماعیل آزرد  )دی سال 
درنید برخرش   بوی ک  می گوید: "هما  فدهیگی   سیاسی حزب تودۀ ریدر  می

 سیلٔ  نویسیدگا  حزب توده ]ریدر [ ب  ریدر  آمد    مثل  عمدٔه ردبیات جدید ب 
کدد  ریشا  کرترابری بر  نراز  رحسا  ببد  ک  آ  زما   رقعات قلم ر  بیدرد می

نوشت  بارییک  مخالف حزب توده ]ریدر [  بودز رّمرا خرورنرد   ٬شکیج    رمید٬
دفع  مقدری  بدد  دی رقع حزب توده ]ریدر [ یک  ها می  رین کتاب من یر ب  آسما 

 زیاد  فدهیگ  رید جامعٔ  ریدر  کدد " 
خرورهری  گورهی تاییخ هشتادسال  مبایزۀ جیبش مددمی   آزرد  گما  ما   ب  ب 

تور  یاف  کر  بردنرامرٔ   خورهی یر دی ریدر  نمی دی میهن ما  هیچ نید   آزرد 
د سرترانرٔ   ها  متدقی   رنسرا  رش مستقیم یا غیدمستقیم رز رندیش  سیاسی

 حزب تودٔه ریدر  تأثید نگدفت  باشد 
با یشد نهضر   ۰۲۳۱ها  ده   د یر  یشد   بالیدگی حزب تودۀ ریدر  دی سال

یاد دکتد محمد مصرد    شردت   زید  زنده ملی شد  صیع  نف    نخس 
ها  ریتجاق درخلی   رمپدیالیسم بدر  جلوگید  رز یشد نرهرضر   یافتن توبئ 

هرا ترأثریرد  خورهی   ضد رستعمای  دی ریدر    میطق  همدره بود   بد آ  آزرد 
ها  حزب جور  مرا  گید  شد  نخستین موضع ها متأثد می گارش    رز آ  می

 ۵ادامه  در صفحه  

رزجمل  رحسا  ببد   عبدرلصمد کامبخش  یضا ی ستا  رکربرد شرانردیمریری  
د ه  یضا یردمیش  ریدج رسکیدی   بزیگ علو   

ُ
ریدشید آ رنسیا   محمدیضا ق

  دیگد مبایزر  یره آزرد    میادیا  یهایی میهن رز بیدها  رستثمای  رستبدرد    
خروره  ماندگی  با زعام  سلیما  محسن رسکیدی   رز یجال بیاز   آزرد   رپس

رند  صدی مشد بی   بییاد گاریده شد  رگدچ  دیبایۀ تاییخ حزب ما بسیای نگاشت 
ها  مدت    مدر ز ریتجاق درخلری  رز یییرم     رظهاینظد شده رس    لی حمل 

شاه گدفت  تا حکوم  جمهوی  رسالمی   همچیین دستگاه نید مید تبلیرغراتری 
ها  فعالی  علیی حزب رجرازه  ها محد د بود  سال رمپدیالیسم   عال ه بد رین

هرا   د ی رز تبلیرغرات یریرس دسرترگراه ندرده رس  تا با رتکا ب  رسیاد تاییخی   ب 
 یز  مخالفا  تراییرخ   یز  دشمیا    غدض رمییتی د  یییم ضد مددمی   کیی 
بوی ک  شایست  بوده رس  نگاشت  شود   ها آ  هش  ده  یزز خونین حزب توده

تور  ب  چهای د یر  پدتالبم   تاییخری  حیات هشتادسال  حزب تودۀ ریدر  یر می
 مهم تقسیم کدد:

ترا  ۰۲۳۱رز دهرم مرهرد  -  د یر  بالیدگی   بدپایی یک حزب بزیگ مددمی۰
  ۰۲۲۳مددرد  ۳۳کودتا  آمدیکایی 

  مددرد تا پید ز  رنقرالب برهرمرن ۳۳  د یر  دشوری مهاجدت ر ل  رز کودتا  ۳
۰۲۳۱  

    د یر  بازگش  رز مهاجدت   رزسدگید  فعالی  علیی   نیم  علیی رز بهرمرن۲
  ۰۲۳۰  تا بهمن ۳۱

 رمد ز  تا  ۰۲۳۰    رز یویش گستددٔه حکوم  جمهوی  رسالمی دی بهمن۰
 

از دهم مهر  -. دوران بالندگی و برپایی یک حزب بزرگ مردمی۱
 ۱۲۲۳مرداد  ۳۲تا کودتای آمریکایی  ۱۲۳۱

 
ریدر  دی شدریطی پا ب  عدص  حیات نهاد کر  جرهرا  شراهرد یشرد   حزب تودهٔ 

خطدناک   مخدب فاشیسم آلما  دی ری پا   آسیا بود  حزب تودۀ ریدر  نخستیرن 
رهرترزرز دیآ ید   سازما  سیاسی کشویما  بود ک  پدچم مبایزه با فاشیسم یر بر 

گاری  جمعی  هوردریر  صلح   رنتشای نخستین نشدی  ضد فاشیستی  کر   پای 
ر  یر دی ی شن کردد  رفرکرای  ب  "مددز ضد فاشیس " معد ف گددید  کای ریزنده

 عمومی   خیثی کدد  تبلیغات مسموز فاشیستی دی ریدر  رنجاز درد  
ها  کهی    بلیرد کردد  پردچرم  ر  رسید سی  ها  نو دی جامع  آ ید  رندیش 

هایی نو دی زمیریر   دفاق رز حقو  زحمتکشا  محد ما    همچیین بد  بدنام 
دی   سابقر  ها  زید ستم تحولی بی دفاق رز حقو  دهقانا   زنا   جورنا    خلق

تصویر   ب  ۰۲۳۲جامع  پدید آ ید  نخستین بدنامٔ  حزب تودٔه ریدر  ک  دی مددرد 
ر لین کیگدٔه حزب یسید  سید  دیخشا  بود ک  ماهریر  رنرقرالبری حرزب   

درد  رین نخستین سید مبایزرتی حزبی سیاسی  ها   ری  آ  یر بازتاب می آیما 
آ ی عزز یهایی رز بریردهرا  رسرترثرمرای   دی آ  د یه رز تاییخ میهن ما بود   پیاز

تدیرن  رستعمای  رستبدرد    نویدبخش ساختن ریدرنی آزرد   آباد بود ک  دی آ  مهم
 ها  زید رعالز شده بود: ها  حزب دی چایچوب  ظیف 

مبایزه دی یره رستقدری یییم دموکدرسی   تأمریرن کرلریرٔ  حرقرو  فردد     •
 رجتماعی رز قبیل: آزرد  زبا   قلم  عقیده   رجتماعات؛

 مبایزه علی  یییم دیکتاتوی    رستبدرد؛ •
سعی دی گایرند  قانو  کای رز مجلس شویر  مّلی بد رصول زید: ترقرلریرل  •

مّدت کای ی زرن  دی تماز کشوی ب  هش  ساع    پددرخ  دستمزد متیاس  
]ریجاد[ بیمٔ  رجتماعی کایگدر    کرایمریردر    …  بدر  کایها  رضافی

 مستخدمین؛
کش  د لتری بر  دهرقرانرا    رگاری  بالعوض خالصجات   رمالک قابل •

 ملک؛ بی
 رصالحات رساسی دی موید تقسیم غیدعادینٔ  محصول بین ریباب   یعی ؛ •
ک  مخصوصات شدریط معاش    نحو  تجدیدنظد دی قانو  رستخدرز کشوی ب  •

 زندگی کایمیدر  جزء تأمین گددد؛
کوشش دی توسعٔ  حقو  رجتماعی   بدقدری  حقو  زنا  )حرق رنرترخراب  •

رد   شد    رنتخاب کدد ( دی مجلس مقیی    رنجمن رلد ها  ریرالرتری   بد
 ]شهد [؛

 بهبود  ر ضاق ماّد    تأمین رستقالل رقتصاد  زنا ؛ •
نظد رز مراهر     تسا   کامل حقو  رجتماعی بین کلیٔ  رفدرد مّل  قطع •

 نژرد 

 ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب ...



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه   ۵دوشنبه     ۵ 

 ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب ...

هایی تراکرتریرکری دی  ی     رشتباه دی مقابل د ل  دکتد مصد  آغشت  ب  چپ
شیاخ  تور  د ل  ملی دکتد مصد  بود ک  دی آ  شدریط حساس تاییخی بر  
ی ند نزدیکی نید ها  جبهٔ  ملی ریدر    حزب تودۀ ریدر  لطم  زد  برا شردت 

ها  د ل  بدیتانیا بد ضرد د لر  دکرترد مصرد    گسرتردش  گدفتن حمل 
هایش تجدیدنظرد  دیستی دی سیاس  ها  ریتجاق  حزب تودۀ ریدر  نیز ب  توبئ 

ها  گوناگو  حزب دی رین د یر  پدتالبم بدر  همکای  نید ها   کدد  تالش
خوره با یکدیگد رز دیگد ربتکایها  سیاسی حزب تودۀ ریدر  برود  متدقی   آزرد 

ی  شد کر  دی  خوره کشوی نیز ی ب  ک  با رقبال بخشی رز نید ها  متدقی   آزرد 
 تور  ب  ربتکایها  زید رشایه کدد: رین زمیی  می

هرا    ریجاد "جبهٔ  آزرد " متشکل رز نید ها  متدقی   همچریریرن ی زنرامر   –
 ؛۰۲۳۲مدیدر  نشدیات کشوی  دی تابستا  سال 

 ؛۰۲۳۱  ریجاد جبهٔ  "مطبوعات ضد دیکتاتوی " دی ریدیبهش –
 .۰۲۳۱  ریجاد "جمعی  مّلی مبایزه با رستعمای" دی د  –

  مبایزه بدر  مّلی کدد  صیعر   ۰۲۳۱ها  دهٔ   جیبش ضد رستعمای  سال
ها  مبایزرت مددز ریدر  بد ضد رمپدیالیسم   ریتجاق  تدین مدحل  نف  جز  مهم

درخلی بودند  حزب تودۀ ریدر  نخستین حزب سیاسی کشوی بود کر  مسرئرلر  
مبایزه با رمپدیالیسم   رهمی  رین مبایزه یر دی جرامرعر  پریرش کشریرد   برا 

سو  رین مبایزه جل  کردد   ها  سیاسی   رجتماعی توج  مددز یر ب  ی شیگد 
سرابرقر   دهید عامل پید ز  رعتصاب فردرگریرد   بری رسیاد تاییخی نشا  می

دی مخالف  با تصمیم شردکر   ۰۲۲۱سال    کایگدر    زحمتکشا  دی فد یدین
نف  ب  کاهش شدید هزیی  مسکن ک  رز سو  تشکیالت حزب سازما  یافتر  

نشییی د ل  حسین عال میجد شد   دینتریرجرٔ  آ     هدری  شده بود ب  عق 
رش یر بردر  مرّلری  دکتد مصّد  با رستفاده رز فدص  پیش آمده بد  تاییخی

جانب  صیع  نف  ریدر  رز بدیق کمیسیو  نف  دی مجلس شویر   کدد  هم 
نیز نقط  عطفی تاییرخری   مرانردگرای دی  ۰۲۲۰تید  ۲۱ملی مطد  کدد  قیاز 

 ها  حزب تودۀ ریدر  رز دکتد مصّد  بود                                              حمای 
فقط میافع رستعمای   رمپدیالیرسرم  گید  نهض  ملی شد  نف  دی ریدر  ن  ر ج

کردد   ی  مری ب  هایی جد  ی  دی ریدر  بلک  دی کل میطق  خا یمیان  یر با چالش
( دی پری ریرئر  دکرتردیرن ۰۲۳۳) ۰۱۰۱آغاز "جیگ سدد" رمپدیالیستی رز سال 

تدین مریرابرق  آمدیکا   تصوی  آ   ریدر  یر ب  یکی رز حساس  تد من ب  کیگدهٔ 
رسرترعرمرای   هرا  نرو سیاسی( جها  بدر  سریراسر  یئوپولیتیک )جغدرفیایی

دری  جهانی تبدیل کدده بود   یشد فزرییدٔه حزب تودٔه ریردر  دی مرقراز  سدمای 
مرا  بردر   حزبی کمونیستی مدرفع حقو  کایگدر    زحرمرترکرشرا  مریرهرن

کیتدل نف    میابع ببیعی میطقر  خرطرد   هدف  هایش با رمپدیالیسم   نقش 
ها  آمدیکا   بردیرترانریرا  بزیگ بود  بد رین رساس بود ک  کودتا  نیگین د ل 

بدر  شکس  درد  جیبش مّلی شد  نف    دیهم کوبید  حزب ترودۀ ریردر  
)  ۰۱۳۲سپتامبرد  ۰۱تاییخ  دهی شد  سید میتشد شدٔه سازما  سیا ب  سازما 

تدین  ظیفٔ  د ل  کودتایی زرهد  یر دیهم کروبریرد   مهم  (۰۲۲۳شهدیوی  ۰۱
 ۳تاییخ  کید  سید دیگد سازما  سیا رز کیم ی ز ل  ب  حزب تودۀ ریدر  رعالز می

"شراه   دهرد کر  ( ب  د ل  آمدیکرا گرزریش مری۰۲۲۳مهد  ۰۱) ۰۱۳۲رکتبد 
خورها  محاکمٔ  فوی  مصّد    محکومی  ر  ب  مدگ رس    نگدر  رس  ک  

ر  یر بدر  نجات جا  مصد  آغاز  ها   هوردریر  مصد  کایزری گستدده ر  توده
شدت نگدر  حملٔ  حرزب تروده دی  کید: "شاه ب  کیید " رین گزریش رضاف  می

تردیرن رفسردر     پس رز کودتا  شمای کثید  رز شدیرف…"  سی ی ز آییده رس 
هرا     هرا  کریرور  هرا  مربرشرد  ها  سیامک ر  همچو  ی زب  مبایزر  توده

شا  عشق ب  میهن   دفاق رز حقو  زحرمرترکرشرا     ها ک  تیها جدز  ریبا 
مددرد لکٔ  نیگی  ۳۳محد ما  بود   دستگید  شکیج     رعدرز شدند  کودتا  

شرا  رز قربریرل  بزیگ بد درمن رمپدیالیسم آمدیکا   بدیتانیا   نوکردر  درخرلری
محمدیضا پهلو   زرهد   نصید     بختیای بود  نوکدرنی ک  یره آغراز شردٔه  

 زید  دکتد مصد  یر سرد  پیشدف  دموکدرتیک   ملی میهن ما دی د یه نخس 
کددند  حکوم  قانو    جامعٔ  مدنی پویا یر تحمل نرکرددنرد    برا رسرترقردری 

 حکومتی دیکتاتوی  میافع ملی ریدر  یر قدبانی میافع رستعمایگدر  کددند   
 

مرداد تا پیروزی  ۳۲. دوران دشوار مهاجرت اول، از کودتای ۳
 ۱۲۳۱انقالب بهمن 

 
هولیاک ب  پیکد جیبش ملی   مددمی ریردر    ر  ضدب  ۰۲۲۳مددرد  ۳۳کودتا  

 رید کدد  دستگید  شمای زیاد  رز رعضا   هوردریر  حزب   دیهم پاشیده شد  
ها  حزبی دی ریدر    مهاجدت ناخورست  یهبدر    کادیها  حرزب بر   سازما 

کشویها  سوسیالیستی دی ی ند یشد   بالیدگی حزب دی دی   کشروی ترأثریرد  
ها  حزب تودٔه ریدر  رز آغاز پیدریی  رستیاد کتاب "رسیاد   دیدگاه میفی درش   ب 
"  پلیوز چهایز ) سیع( کمیت  مدکز  حزب ترودۀ ریردر  ۰۲۳۱تا رنقالب بهمن 

تید  ۳۳تا  ۳سال رز نشس  قبلی کمیتٔ  مدکز   دی  ۱پس رز فاصلٔ  زمانی حد د 
هرا    ه رش تحلیل رشتبرا تدین  ظیف  دی خایج رز کشوی تشکیل شد   مهم ۰۲۲۳
ها  یهبد  حزب   "کوشش بدر  خد ج حرزب رز برحردر    نرگردشری  نقص

 سو  بحدر  سو  درده بود "  رنتقاد  ب  ی یدردها   مسائلی بود ک  حزب یر ب 
 ۰۲۲۳یکی رز پیامد ها  رین جلسٔ  تاییخی آغاز ب  کای یردیو پیک ریدر  دی آذی 

بود  یردیو پیک ریدر  دی شدریط حاکم بود  جو تد    رختیا  یییم پلیسری شراه  
تورنس  با پخش بدنام  ب  س  زبا  فایسی  آذیبایجانی   کدد  نقش موثد  دی 
بد  بدنام  ها   نظدرت حزب تودۀ ریدر    بدد  رندیش  ها   متدقی بر  دی   

ریفاء کید   رییکای یر ب  هم   ۰۲۲۳مددرد  ۳۳جامع  رستبدرد زدۀ پس رز کودتا  
 ردرم  درد  ۰۲۳۳گد هی رز بهتدین کادیها  حزبی تا آذی 

د یر  مهاجدت ر ل همچیین مصادف بود با گسس  بزیگ دی جیبش کایگد    
کمونیستی جها  ک  خود ب  گسس  دی دی   حزب ما نیز میجد شد   برد ی نرد 

د یر  آغاز  ۰۲۰۱ها  ده   دشوری بازساز  حزب ُمهد   نشانش یر گارش   سال
    ۰۳ها " یییم کودتا   "رصالحات ریضی"رش  تظاهدرت گستددۀ خددرد  "یفدز

ها  همین ده  نیز جیبش چدیکی دی ریدر  پردیردری شرد  حرزب  دی ر رخد سال
تودۀ ریدر  با رفشا  ماهی  ریتجاعی "رنقالب سفید" یییم کودتا   "یفدز ریضری" 

سیاسی کمیت  مدکرز  حرزب ترودۀ ریردر    شاه دی مجل  "دنیا"  ریگا  تئوییک
  دی مطلبی با عیور : "تثبی  ریتجاعری یرا ترحرّول رنرقرالبری"  ۰۲۰۰تابستا  

 جر  آ   هیرچ نوش : "باید گف  ک  محتور  رین مورعید   دعا   رصالحاتی ب 
نیس  ک  دی ساخ    نظاز رجتماعی کیونی کشوی ما تحویت بییاد  یخ دهد   
قدیت حاکم  رز چیگ نید ها  مطیع رستعمای ب  دسر  نریرد هرا  مرخرالرف 

کن کید    رقرترصراد   رستعمای میتقل گددد    فئودرلیسم دی میهن ما یر ییش 
بدعکس  هدف حفظ  ضع موجود  یعیری …  متدقی   متحدک بییاد گاریده شود

دریر   نشاندۀ رستعمای  حفظ رمتیازرت ببقاتی مالکا    سدمای  حفظ یییم دس 
دیل  حفظ تسّلط دیبای پهلو     ردرم  سیاس  درخلی   خرایجری ضرد مرلری 

 رس   "                                                              
هرا  حرزب بردر  برازسراز   هرمرچریریرن برا ترالش ۰۲۰۱ها  ده   سال

جرو    باخت  پد یز حکم  زما  بود  رعزرز یفیق جا  هایش دی کشوی هم سازما 
ها بود  مترأسرفرانر   دی زمدٔه رین تالش ۰۲۰۲یفیق علی خا ی  ب  ریدر  دی سال 

ها  سازمانی  رین رقدرز ب  دستگید  رین یفرقرا  نراپردیرد  عّل  بدخی رشتباه ب 
جرو    جا  باختن یفیق حکمر  -زرده یفقا یزمی   معصوز -شد  د  یفیق دیگد

 ها  دیخیما  حکوم  پهلو  میتهی شد  دی زندر  زید شکیج 
ها  سیگین تشکیالتی  دفاق   مقا مر  دلریردرنرٔ  یفرقرا  رّما با جود رین ضدب 

دیده    یفقا  دیگد رز حرزب    جو  صابد محمدزرده  آصف یزز خا ی   حکم 
ها بردر   ها  شاه  ب  رین تالش گاه ها   شکیج  حقانی  تاییخی آ  دی بیدردگاه

ر  درد   بازساز  حزب   مبایزٔه نید ها  هوردری حزب دی دی   کشوی جا  ترازه
 سیلٔ  یفیق قهدما  هوشیگ تیزربی ک  مرّدتری  سو  حزب" ب  رنتشای نشدیٔ  "ب 

هرا  حرزب بردر  برازسراز   گاه یییم جا  باخ  جرز  ترالش بعد دی شکیج 
هرایرش دی ریردر  برود  ر رخرد  سازما 

 ۶ادامه  در صفحه   ۰۲۳۱  آغاز دهٔ   ۰۲۰۱ها  ده   سال



 ۳۳۱۱شمارۀ 

هرا  جرد  ریترجراق  ها  عمیق   حساسریر  ها نگدرنی ر  ها  توده فعالی 
 درخلی   رمپدیالیسم یر بدرنگیخ  

ها  حزب بد رهمی  مبایزۀ ضد رمپدیالیستی   کم توجهری بر   تمدکز سیاس 
رز   هایی بسیای نگدر  کییرده ک  نشان  حقو    آزرد  ها  دموکدرتیک دیحالی 

ها رز سو  حاکمی  بردآمرده رز رنرقرالب بر  چشرم  نقض رین حقو    آزرد 
خوید  رز جمل  کاستی هایی رس  ک  دی سیاس  حزب دی آ  زما  ب  چشم  می

می خوید  حمل  ب  مطبوعات  تعدض شدید ب  حقو  فدد    رجتماعی زنا    
ها    دی کیای رییها قربرول رصرل  ییر   ها  ملی خلق سدکوب خشن خورس 

فقی  توسط حزب ما تا زمانی ک  خمییی دی قید حیات رس  رز سو  حرزب کر  
ر  رز رعتماد بیش رز حد   نادیس  یهبد  حرزب بر  خرمریریری    خود نشان 

ها  ر  بود ک  بد پایٔ  "رسالز سیاسی" رستوری بود  دی زمردٔه  ها   دیدگاه سیاس 
هایی جد  دی سیراسر  حرزب ترودۀ ریردر  پرس رز رنرقرالب برود   کاستی
ر  بدر  حزب   رعتبرای تراییرخری آ  دی  هایی ک  دی رنتها نتایس میفی کاستی

ی   رز یییرم  دنربرالر ” ها  ردعرا   همدره درش   با جود رین کاستی جامع  ب 
    ردعاهایی رز رین دسر   “  چدر  حزب رز ریتجاق چو  حمای  بی”   “ آخوند 

ها  فعالی  حزب دی د یر  پرس رز پریرد ز  رنرقرالب  با سدش     رقعی 
یعیی دی  -همخورنی ندریند  حزب تودۀ ریدر  دی دشوریتدین شدریط آ  ی ز ریدر 

ک  ی ند سدکوب نید ها  دگدرندیش با شتابی  ۰۲۳۳تا  ۰۲۳۱ها   فاصلٔ  سال
کردد  برا  ها رعالز می رش یر با رین سدکوب مخالف  جد  -شد بسیای دنبال می

شد   سدکوبگد    فشرایهرا   ها  سیاسی محد دتد می رییک  آزرد  فعالی 
هرا   گریرد  یاف   حزب مرا دی کریرای مروضرع حکوم  رسالمی رفزریش می

ر  مانید خورس  پایا  درد  ب  جیگ ریدر    عدر    دفراق رز حرقرو   کلید 
ها  یییم نریرز هرمروریه  پدده با سیاس  کایگدر    زحمتکشا   دی مخالف  بی

هایی مستقل   قابع درش   بدر  نمون   پس رز پید ز  ریردر  دی  گید  موضع
ک  یهبد  یییم شعای نابخددرنر   ها  جیگ جیوب   آزردساز  خدمشهد  جبه 

درد  حرزب ترودۀ ریردر  برا  سوز "جیگ  جیگ  تا پید ز " یر سد می   خانما 
برای  ما  فاجرعر  قابعی  ب  مخالف  با رین سیاس  پددرخ    آ  یر بدر  میهن

درنس   موسو  ریدبیلی  یئیس  ق  قؤه قضائیٔ  یییم  دی نماز جمعٔ  تهدر  رز 
ها ناز بدد   ر  "دشمیی" توده  گید  حزب ما با عیور  "زهد ییختن"   رین موضع

تور  رز مبایزرت پدشوی حزب دی دفاق رز حقو  کرایگردر     دی نمون  دیگد  می
زحمتکشا    مقابل  با قانو  کای ریتجاعی رحمد توکلی   زید  ق  کای یییم  ناز 

 بدد  
ها  ریرئ  شده رز  یشد سدیع حزب دی سدرسد کشوی   تأثیدگاری  نظدرت   بدنام 

هایی همچو : رجدر  رصالحات ریضری )رجردر   سو  آ    تأکید بد خورس 
بید "ج"   "د"(  تصوی  قانو  کای متدقی بدر  کایگدر   ریجاد سریردیرکراهرا  
مستقل کایگد   کیتدل بازیگانی خایجی توسط د ل   پدهیز رز رنحصایگدریی   

هرا   درد  حق فعالی  ب  نید ها  سیاسی    حدک  بر  سرمر  سریراسر 
تورنسر  خشرم   هردرس نریرد هرا   ها نمی ر  مددمی   تبلیغ آ  رقتصاد 

رنگیزد  یشد چشمگید حزب تودۀ ریدر  دی  ریتجاعی درخل   خایج کشوی یر بدن 
د یر  چهایسال  فعالی  علیی   نیرمر  

رش پس رز رنقالب نشا  درد کر   علیی

  ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه     ۶ 

ها  رعتدرضی مددز بد ضد یییم شاه  آغاز فعالریر  سرازمرا   با یشد جیبش
مسئولی  یفیق قهدما  یحما  هاتفی )حیدی  ( ب ۰۲۳۰  زیدزمییی "نوید" )د 

هرایری  زمرا  شردنرد کر  برا آیمرا  مهدگا (    یشد جیبش چدیرکری هرم
ر  شویرنگیز بدر  یهایی ریدر  رز چیگال حکومر  رسرتربردرد   گدریان  مددز

عدصٔ  مبایزه گارشت  بودند  ب  رعتقاد حزب ما  مشی چدیکی بد  کودتایی پا ب 
هایی مشاب  دی کشویهایری دیرگرد کر  شردریرط  بددری  رز جیبش پایٔ  نسخ 
ر  متفا ت درشتید شکل گدف    رز دیکری نرادیسر  رز  سی سیا رجتماعی

یرافرترگری  رقتصاد    تور    سطرح سرازمرا  مدحلٔ  یشد   شدریط رجتماعی
دنربرال  نید ها  رجتماعی میهن ما ناشی شده بود  جریربرش چردیرکری بر 

هرایری  کایرنٔ  پلیس رمییتی یییرم شراه )سرا رک( ضردبر  ها  جیای  یویش
سیگین   جا  باختن  جورنانی پدشوی یر متحمل شد ک  ناز   یادشا  دی تاییخ 

 مبایزرتی ریدر  بدر  همیش  ثب  رس  
 

. دوران بازگشت از مهاجرت و بازگیری فعالیت علنی و نیمه ۲
 ۱۲۳۱  تا بهمن ۳۱علنی از بهمن 

 
ر  مرهرم  ها دی آ  نقش معریرو  ر  با یشد جیبش رنقالبی دی ریدر  ک  توده

درشتید  یییم شاه سدنگو  شد  دی موید نقش   تأثید نریرد هرا  سریراسری 
رجتماعی میجد ب  رنقالب بهرمرن  ها  سیاسی گید  تحول مختلف دی شکل

شک نقش خرمریریری   نریرد هرا   رظهاینظدهایی بسیای شده رس   بی ۳۱
ترور  نرادیرده  ها  خیابانی نباید   نمی دهی رعتدرض بدفدری ر  یر دی سازما 

ها  خیابانی نبود ک  سردرنرجراز  عل  رعتدرض گدف    لی یییم شاه فقط ب 
شرهردیروی  ۰۱سقوط کدد  کشتای  حشیان  مددز معتدض دی میدر  یرل  دی 

نظامی  جیبش مددمی یر با چالشی جد     دی پی آ  بدقدری  حکوم  ۰۲۳۱
با ریرن ریزیرابری کر   ۳۱شهدیوی  ۰۳ر  "نوید" دی ی ز  ی  کدد  نشدیٔ  توده ی ب 

نظامی دی تهدر    دیگرد شرهردهرا  ریردر  چرو   عل  بدقدری  حکوم  ب 
ر  ک  عمده شیوۀ مبایزٔه مددز بروده عرمرالت بسریرای  تظاهدرت  سیع خیابانی

دشوری شده  شعای "رعتصاب عمومی" یر مطد  کدد   نوش : "تیهرا یرک یره 
باقی رس ؛ مؤثدتدین یره: با رعتصاب عمومی سدرسد   کودتا  نظامی شراه 

تجدبٔ  پید ز  رنقالب بهمن نشا  درد کر  …"   علی  مددز یر دی هم شکییم  
ها   عملی شد  رعترصراب عرمرومری     ر  موقع توده رین شعای دیس    ب 

 یژه رعتصاب کایگدر  نف   سدرنجاز ب  سدنگونی حکوم  سرلرطریرتری    ب 
 میجد شد                                            ۰۲۳۱پید ز  رنقالب بهمن 

ها  جا  ب  ل  یسیده بد    رنقالب شکوهمید توده۰۲۳۱رنقالب بهمن سال 
ضد حکوم  کودتایی ضد مددمی    ربستٔ  شاه برود  بردخرالف ردعراهرا  
خمییی   دیگد سدر  یییم دی موید "رسالمی" بود  رنقالب  رنقالب برهرمرن 

ها  مشخرص آزرد   رسرترقرالل     رنقالبی مّلی   دموکدرتیک با خورس 
یهربرد   عدرل  رجتماعی بود  دلیل رساسی حاکم شد  نید ها  ماهبی بر 

ها  بوینی سدکوب خونین نریرد هرا   خمییی بد ی ند رنقالبی کشوی  سال
 چپ   رزجمل  حزب تودۀ ریدر  رز سو  یییم شاه بود 

با پید ز  رنقالب بهمن  بازگش  بسیای  رز رعضا  یهربرد   کرادیهرا    
مهاجدر  حزبی ب  کشوی    آزرد شد  یفقا  دیبید رز زندر  ها  ستم شاهی 
  ی   آ ید  شمای کثید  رز یفقا  توده ر  ک  سالها  بوینی خرود یر رز 
گزند نید ها  رمییتی یییم حفظ کدده بودند  حزب تودۀ ریردر  خریرلری ز د 
تورنس  ب  حزبی سدرسد   نید مید    تأثیدگاری تبردیرل شرود  مرحرویهرا  
رساسی سیاس    مبایزۀ حزب تودٔه ریدر  پس رز پیرد ز  رنرقرالب دفراق رز 

شکس   دستا یدها  رنقالب  مبایزه با تهدیدها  رمپدیالیسم جهانی بدر  ب 
ر  برزیگ رز هرمرٔ  نریرد هرا   کشاند  رنقالب  تالش دی یره بدپایی جبه 

تد رز هم   تعمیق پید ز  رنقالب   ریترقرا  آ  رز  پشتیبا  رنقالب    مهم
رجتمراعری برود    ها  بییاد  رقتصاد  رش ب  مدحلٔ  دگدگونی مدحل  سیاسی

ها  متدقی گیجانده شده دی قرانرو  رسراسری بردآمرده رز  بسیای  رز رندیش 
رعتدرف سدر  یییم  ییی نتیج  نفوذ معیو  حزب ما   حاکم بود   رنقالب ب 

 جو رنقالبی دی کشوی بود  
هرا  کرایگرد    حزب تودۀ ریدر  خیلی ز د تورنس  با کای دی میا  مرحرفرل

دهقانی درنشجویی    زنا    ی شیفکدر  ساخرترایهرا  فرعرال صریرفری   
سرازمرا    ها  بدپایی جیبش رجتماعی حدک  دیآ ید   زمیی  سیدیکایی یر ب 

 ۷ادامه  در صفحه  ها  رساسی رنقالب یر فدرهم آ ید  یشد چشمگریرد  یافت  ر  پیدرمو  خورس 
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ها  عمیق رجتماعی آ  دی میرا   ساز حزب   ییش  ها  د یر  نفوذ رندیش 
کایگدر    زحمتکشا    دیگد نید ها  رجتماعی کشوی بسریرای نریرد مریرد 

ها  جاسوسی غدب  ی    یییم  یی  فقی  با همکای  دستگاه رس   رزرین
کن کدد  کامل آ  تردریک  یویشی گستدده ب  حزب یر بدر  نابود    ییش 

 دیدند 
 

. از یورش گستردٔه حکومت جمهوری اسالمی در بهمن  ۴
 امروز تا  ۱۲۳۱

 
ها  نخس  رنقالب نشانگد رین  رقرعریر  رسر  کر   بدیسی حوردث سال

شا  حاف   سدکوب نید ها  چرپ  نید ها  ریتجاعی رز هما  آغاز هدف
رز صحی  سیاسی ریدر  بود  بد رین رساس  یویش سدرسرد  یییرم  ییر  

ها  رمییتی    دستویخمییی   دیگد سدر  یییم   با همیای  دستگاه فقی  ب 
هدف نابرود  حرزب ترودٔه  جاسوسی غدب  پاکستا   تدکی     رسدرئیل ب  

کرن  میظروی ییشر  ها  یییم ب  بخشی دیگد رز بدنام  ۰۲۳۰  ریدر  دی بهمن
ر  کر   ها  چپ دی میهن ما بود  دستگید  هرزریر  تروده کدد  رندیش 

شهد   دردستا   ق  بیدردگاه رنقالب یییم  شمای آنا  یر ترا ده هرزری  ی 
نفد تخمین زد  دی پی آ   شوها  تلویزیونی   رعالز "رنحالل حرزب ترودٔه 
ریدر " رز سو  کسانی ک  زید شکیج  ها  مزد یر  یییم رسالمی شکست  

هرا خرودشرا  یر بر   ر  شده بودند   دنبالٔ  آ  صادی کدد  فدمرا  "تروده
دستگاه ها  رمییتی معدفی کیید"  بد رعتبای یهبد    ترور  تشرکریرالتری 

    هرا هایی سرخر   رید آ ید  ربرعراد ریرن ضردبر  حزب توده ریدر  ضدب 
فقط دی تراییرخ حرزب  ها  ن  ها  سیاسی   تشکیالتی بدآمده رز آ  دشوری 

نظید رس   هردف  ما  بلک  دی تاییخ جیبش کایگد    کمونیستی جها  کم
یییم رز بدپایی شوها  تلویزیونی قدبانیا  شکیج   ساخرترن   پرددرخرترن 
سیاییویی بود ک  دی آ  نابود  تشکیالت حزب  سیاه نمایی چهدٔه آیمانی   

نرمرایرش  مددمی حزب ببقٔ  کایگد    رمن نبود  ساختایها  حرزب یر بر 
رلیاس گارشت    پایدرنده شود  خمییری دی "پریراز مرهرمری" کر  دی  عورز

چاپ یسید  حمل  ب  حزب   دستگید  شمای   ها  آ  ی ز ریدر  ب  ی زنام 
رز یهبدر  حزب یر "پید ز " درنس  ]رز جرمرلر  دی ی زنرامر  "جرمرهروی  

[  دی هرمرا  ی زهرا ۰۰۲۳  شرمرایه ۰۲۳۳  ریدیبهرشر  ۰۳رسالمی"  
ها  تربردیرک    ها  مجاز کشوی پد بودند رز شمای زیاد  رز تلگدرز ی زنام 
میاسب  حمل  ب  حزب    دی تمامی نمازها  جمع  کشوی  دی مقطع  تأیید ب 

  بر  ۰۲۳۳ریدیبرهرشر   ۰۰زمانی رعالز "رنحالل حزب تودٔه ریدر " یعیی 
ها رز خطدها  محتمل نراشری رز  گد  ها  حزب"   تحلیل تشدیح "خیان 

رین خطدها رختصاص درش  ]رزجمل  نگاه کیید ب : سخریردرنری مرهرد   
سخیدرنری جریرتری    ؛۰۲۳۳  ریدیبهش  ۰۳کیی  نماز جمع  تهدر   جمع  

  ک  مردعری شرد: "دسرترگریرد    ۰۲۳۳  ریدیبهش  ۰۳نماز جمع  قم  
رلمبین بود ک  نصی  مل  ما شد"  ب   رعتدرفات صدیح سدر  حزب توده فتح

 [.۰۰۲۱  شمایه ۰۲۳۳  ریدیبهش  ۰۱نقل رز ی زنام  "جمهوی  رسالمی"  
هایی فردمرایشری  یییم  ییی با بدپایی شوها  تلویزیونی   همچیین دردگاه

شرا    رفسدر  قهدما  حزب  یفقا رفضلی  کبید   عطاییا   آذیفد   یایر 
مرا   خریرال    رعدرز رین مبایزر  یرستین یره آزرد    بهد ز  مددز میهرن

ها  تاییخی حزب تودۀ ریدر  یر بدر  همیش  دی مریرهرن مرا  کدد ییش  می
مرانرده حرزب ترودٔه ریردر     خشکانده رس   تالش بدر  فلس کدد  باقی

هرا   حال مترزلرزل کردد  پرایر  کشاند  آ  ب  سم  چیدپایگی   دیعین
تردیرن  هایش دی مقاز قردیرمری رعتبای ساختن تاییخ مبایزه رش   بی رعتقاد 

ها  رستدرترژیرک  سازما  سیاسی   رنقالبی میهن ما بخشی دیگد رز هدف
ر  کوتاه چیا  ک   یییم بود  رزسدگید  فعالی  حزب توده ریدر  پس رز  قف 

موسو  ریدبیلی  یئیس  ق  قوه قضائریر  کشروی  برا رذعرا  بر   جرود 
ها  عمیق حزب ما دی جامع  ریدر   ب  آ  رعتردرف کردد    سرپرس  ییش 

  رنترخراب ۰۲۳۳" کمیتٔ  مدکز  حزب تودٔه ریدر  دی آذی ۰۳بدگزری  "پلیوز 
مشی نویرن حرزب  جدید حزب    رعالز خط  کمیت  مدکز    هیئ  سیاسی

هرا   بدر  مبایزه با ریتجاق   رستبدرد حاکم  همگی نشانگد شکس  بدنام 
ر   کن کدد  حزب ما بود  مهاجدت هزریر  توده یییم رستبدرد  بدر  ییش 

هایی یر  قصد خایج شد  رز زید ضدب  دستگاه ها  رمییتی یییم ک  دست  ب 
یره رندرختر  برودنرد     ر "ها دی گوش    کیای کشوی ب  میظوی "شکای توده ب 

همچیین تالش یییم بدر  رستفاده رز پدیدۀ مهاجدت )با رعرزرز مرأمرویر  

ها  رمییرتری یییرم(  رمییتی ب  خایج   یا با رستفاده رز تسلیم شدگا  ب  دستگاه
ها  حزب   ضدب  زد  ب  کای دشوری بازساز  حرزب   بدر  یخی  کدد  دی صف

ی  بروده رسر    ر  بود ک  حزب ما برا آ  ی بر  ها  جد  رزجمل  دیگد معضل
سرالر  رخریرد   رقعی  رمد رین رس  ک  فعالی  حزب تودۀ ریدر  دی د یر  چرهرل

دیپی تشرکریرالتری    ها  پی    رفز   بد ضدب  ۳۰  فعالی  پس رز یویش بهمن
ها  مختلف سدکوب یییم  یی  فقی   حزب با  رقرعر   تبلیغاتی رز سو  دستگاه

فد ییز  رتحاد شوی     دیگد کشویها  سوسیالیستی دی ری پرا  شردقری   
ی  بوده رسر   آ ری  سدییز شد  آ ری "شکس  سوسیالیسم  رقعات موجود" نیز ی ب 

ها  نید مید کایگد    کرمرونریرسرتری جرهرا   سیگییی ک  بد بسیای  رز حزب
 رثدهایی  یدرنگد بد جا  گارش    

د یر  مهاجدت د ز حزب پس رز یویش گستددۀ یییم  ییر  فرقریر  یرکری رز 
رش  تدین د یر  تاییخ حزب ما دی بول حیات هشترادسرالر  دشوریتدین   پدچالش

هایی عظیم ک  حزب ما با دیری    هروشریرای   ها   چالش بوده رس   دشوری 
ر   هم    فدرکای  یفقا  تروده یفقا  بدجست  ر  مانید یفیق علی خا ی    ب 

دی ریدر    سدرسد جها  رین د یۀ دشوری یر با موفقی  پش  سد گارشت  رسر    
هرا   رمد ز ب  رعتدرف سدر  یییم   مخالفا  حزب  بای دیگد دی بردد  رنردیشر 

متدقی ب  میا  مددز   ریرئ  یرهکایهایی میاس  بدر  نجات کشوی رز برخرترک 
 یییم  یی  فقی  نقشی فعال   مؤثد درشت  رس  

ب  فدما  خمییری  ۳۱فاجعٔ  ملی کشتای هزریر  زندرنی سیاسی دی تابستا  سال 
ها  تاییخ مرعراصرد  تدین جیای    دستیای  دیگد سدر  یییم یکی رز دهشتیاک

هرا  آ  بر   ر  ک  صرحربر  رلل  میتظد  دی جلس  یاد آی  میهن ماس   زنده
ها  زندرنیا  سریراسری  ر  دی ریدر    جها  رنتشای یاف   رعدرز صویت گستدده

تدین جیایتی خورند ک  رز ر ل رنقالب ترا آ  زمرا  دی  توسط یییم حاکم یر بزیگ
رسالمی رنجاز شده    خطاب ب  حاضدر  دی آ  جلس   یرعریری گرد ه  جمهوی 

علی نّید   حاکم شردق  ها ک  عبایت بودند رز حسین مدگ رعزرمی یییم ب  زندر 
 ق ؛ مدتضی رشدرقی  دردستا   ق ؛ مصطفی پویمحمد   نرمرایریردۀ  قر  
 زریت ربالعات دی زندر  ر ین؛   ربدرهیم یئیسی  معا    ق  دردستا  کشروی  

سال دیگد بدر  آقا  خمییی قضا ت نکیید   بگویریرد  ۳۱خورهم  گوید: "می می
ییز  سّفاک   فتاک ]گستاخ[ بود    ب  نرظرد مرن  آقا  خمییی یک چهدۀ خو 

تدین جیایتی رس  ک  رز رّ ل رنقالب تا حای دی جمهوی  رسالمی شده  رین بزیگ
  شما یر دی آییده جزِء جیایتکایر  تاییخ …  کیید رس    دی تاییخ ما یر محکوز می

 نویسید "  می
مردکرز    رعضرا   حزب ما دی جدیا  رین جیای  هولیاک رکثردیر  کرمریرتر ٔ 

رش  صدها تن رز رعضا   هوردریرنش    دی کیای آنها شمای  رز بردجسرتر   یهبد 
تدین متفکدر   نویسیدگا   کادیها    فعای  جیبش سیدیکایی   درنشرجرویری 

ر  دی یییم شاه یر ک  بیش  تدین زندرنیا  سیاسی توده کشوی   شمای  رز بدجست 
شاهی گایرنده بودند  رز دس   ها  یییم ستم سال رز عمد خود یر دی زندر  ۳۳رز 

 درد  
  دی نبوِد رتحاد عرمرل نریرد هرا  مرتردقری   ۰۲۳۱رنقالب شکوهمید بهمن 

خوره ب  مثاب   زن  ر  دی بدربد حاکمی  ی حانی  مدرفع "رسالز سیاسی" رز  آزرد 
شعایها  مرددز  -مسید رجدر   عملی شد  آزرد   رستقالل   عدرل  رجتماعی

میحدف گددید   ب  سم  رستقدری " یی  مطلقٔ  فقریر  )حرکرومر   -دی رنقالب
دی نجف نروشرتر   ۰۲۰۳رش دی  ر  ک  خمییی دی یسال  رسالمی(" هما  نظدی 

بود  پس یف    شکس  رنقالب شکوهمید بهمن ک  مددز   نید ها  مرتردقری 
ر  ی شن رز رین  رقعی  تکدری شدٔه  میهن ما بدر  آ  بها  سیگییی دردند نمون 

تیهایی   خود ب  خرود بر   ها  دیکتاتوی  ب  تاییخی رس  ک  سدنگونی حکوم 
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رنجامرد    رستقدری آزرد    عدرل  رجتماعی نمی
نخس  دی ترحرویت   رین سدنگونی فقط مدحل ٔ 

رنقالبی یک کشوی رس  ک  تعمیق آ    ریترقرا   
هرایری پرایردری    گستدش آ  ب  تغیید   ترحرول

  دمکدرتیک   تالش مشتدک   سرازمرا  یرافرتر ٔ 
 خوره نیازمید رس   نید ها  متدقی   آزرد 

هرا   رنقالب بهمن دی ریدر  با تحکیم شد  پایر 
قدیت نید ها   رپسگردر   ی حرانریر  حراکرم 

جا  آزرد    عدرلر   شکس  کشانده شد   ب  ب 
ر  مطلق   رجتماعی بای دیگد حکوم  رستبدرد 

رما رین بای بد رساس نظدیات "رسالز سیاسی" برد 
میهن ما حاکم شد  بدخالف ردعا  سدر  یییم  
"نظاز" کیونی حاکم بد میهن ما نظاز سیاسری   

ر  جدید نیس   بلرکر  تردر ز نرظراز  رقتصاد 
ر  پیش رز خرود رمرا برا ی بریرایری  دری  سدمای 

 رپسگدر رس    همچو  یییرم گراشرتر  ی نرد 
پیشدف    تدقی میهن ما یر سد کدده رس   فقرد 

ها میلیو  رنسا  یر ب  کراز خرود  سابق  ک  ده بی
کشیده رس   ظلم   تعد  ساختایهرا  حراکرم 

 یژه سپاه پراسردریر   ها  رمییتی یییم رزجمل    ب  خصوصات دستگاه
کریرتردل خرود دیآ یده  ر  رز رقتصاد کشوی یر هم ب  ک  بخش عمده

سابق  حکومتیا  دستا ید حکوم  جمهوی   رس   دی کیای فساد بی
رسالمی دی چهل سال حراکرمریر  آ  بروده رسر   سردکروب   

هرا  رخریرد یییرم  کشتایها  حکوم  جمهوی  رسالمی دی دهر 
ها  میطقر      یی  فقی  یر دی زمدٔه یکی رز جیایتکایتدین حکوم 

جرمرهروی  جها  قدری درده رس  ک  سدرنش رز یهبد گدفت  ترا یئریرس
بدگمایدٔه یهبد  ربدرهیم یئیسی  باید ی ز  ب  جردز جریرایر  عرلریر  

 بشدی  محاکم  شوند 
 

 میهیا  گدرمی! هم
مرا  برا  یسد ک  میهن هشتادسالگی حزب تودۀ ریدر  دیحالی فدرمی

ی س   ردرم  حکوم  رستبدرد   ها   خطدهایی متعدد ی ب  دشوری 
تدین سد یره هدگون  گشرایشری    ضدمددمی جمهوی  رسالمی بزیگ

رتفا  مددز   حردکر  بر  سرمر   ب  دی  ضعی  رسفیاک رکثد قدی 
ها   عدرل  رجتماعی دی مریرهرن  رستقدری حکومتی مددمی   آزرد 

ریم ک  یییم  ماس   ما دی د  ده  رخید هموریه بد رین نظد تأکید کدده
ناپاید رس    رمید درشتن ب  رییرکر  حرکرومرتری   یی  فقی  رصال 

چیین سفاک   ضد مددمی با نصیح    خیدخورهی تغیید جهر   رین
شا  تن دیدهد سدربری بریرش  دهد   ب  حاکمی  مددز بد سدنوش 

فردیر   ها  مرددز گون  سیاس  نیس   ثمدۀ تبلیغ   پیش بدد  رین
رمد ز بیش رز هد زما  دیگد  بدر  مددز آشکای شده رسر   رمرد ز 

رش کر   دی میهن ما حاکمیتی بد سد کای رس  ک  سدر  هد س  قوه
هایری قرطروی رز  رند پد نده همگی توسط  لی فقی  یییم گمایده شده

خوره کشروی  سدکوب   جیای  بد ضد مددز   نید ها  متدقی   آزرد 
 دریند 

کر  رز سرو   ۰۰۱۱تجدب  رنتخابات فدمایشی ییاس  جمهروی  
خوره   مددز تحدیم شرد برای  رکثدی  قابع نید ها  متدقی   آزرد 

دیگد بد رین  رقعی  تأکید کدد ک  حاکمی  مطلق  ییر  فرقریر    
ها  بریریرادیرن  رنتخابات فدمایشی آ  عامل رصلی سد یره دگدگونی

ها  فروقرانری برویی رز   جا  تکی  کدد  ب  بدخی رز یی  رس    ب 
ها  رنتخابراتری  بوی کدرتیک دی   هدز قدیت   رمید بستن ب  یقاب 

هرا  کرایگردر   کرایمریردر    ها  با پیوند درد  رعرتردرض میا  آ 
خرورهرانر   ها  مدنی   آزرد  بازنشستگا     محد ما    رعتدرض

چالش بلبید  حزب تودٔه  دیگد  حاکمی  مطلق  یی  فقی  یر باید ب 
ریدر   معتقد رس  ک  مدحلٔ  گاری فدری   مریرهرن مرا  مربرایزه دی 

ها  دموکدرتیک دی سطح ملی رس   گاری ب   یرستا  تحقق خورس 
مرعریرا  زد د  کرامرل  دموکدرتیک" دی کشوی ما بر  - مدحلٔ  "ملی

دیکتاتوی  حاکم دی ی بیا  سیاسی   بدپا درشتن مبانی رساسی دموکردرسری   عردرلر  
رجتماعی رس   خورس  تغیید ی بیا  سیاسی رستبدرد   فصل مشتدک بیفی  سیع رز 

ر  رس  ک  دی حکم پشتورن    گوره  مشد عی  حکرومرتری  ها   قشدها  رجتماعی ببق 
 ملی   دموکدرتیک نیز خورهد بود 

 
 یفقا  هوردریر    د ستا  حزب!

هشتاد سال رز تاییخ  پدفدرز نشی    سدرسد یزز حزب کایگدر    زحمتکشا  مریرهرن مرا 
ها  هشر   تدین تیدبادها  حوردث سال گاید  حزبی ک  رعضا   هوردریرنش دی مهم می

ده  رخید بدخالف بسیای  ک  رز یره مبایزه میحدف شدند  همچیا  پیگید   رستوری دی یره 
یهایی میهن رز چیگال رستبدرد   حدک  ب  سرمر  رسرترقردری حرکرومرتری مرددمری   

هرا   یزمید  حزب تودۀ ریدر  هموریه خود یر رز خرانروردٔه برزیگ حرزب بل  می عدرل 
درند   ب  مبایزٔه ببقٔ  کایگد   زحمتکشا  ریدر   کایگد    کمونیستی جها  درنست    می

ناپاید رز مبایزٔه جهانی بد ضد سدمای  رنحصای    رمپدیالیسم   بردر   دی حکم بخشی جدر
ر  ک  مددز دی گوش    کیرای  تحقق سوسیالیسم رعتقاد درید  بسیای  رز حقو  رجتماعی

خروره دی  ها   نید ها  چپ   تردقری جها  رز آ  بدخویدریند ثمدۀ مبایزٔه پیگید کمونیس 
سدرسد جها  بوده رس   رز تأمین حقو  صیفی   سیاسی کایگدر    مبایزه بدر  بدربرد  

ستیزرن     رپسگدریان  گدفت  تا رجدر  رصل آموزش    جیسیتی   پایا  درد  ب  قورنین ز 
ها  تأمین رجتماعی بدر  زحمتکشا   پایا  درد  ب   بهدرش    دیما  یریگا  بدر  توده

زیس   هرمرگری هرویر      رستعمای خشن کشویها  حفظ صلح جهانی    حفظ محیط
ها   یزمیدگا  یره ببقٔ  کایگد دی گوش    کیای جها  یر  سیما  چپ   مبایزرت کمونیس 

بالرد   زنید   حزب ما ب  عضویتش دی رین خانوردٔه بزیگ نید ها  متدقی جها  می یقم می
نقش حزب ما دی کایزریها  مهم جهانی ببقٔ  کایگد ریدر    جرهرا   دی ترالش بردر  

خابد رستقدری صلح  دی مبایزه با نژردپدستی   آپایتاید  فاشیسرم    جلوگید  رز جیگ   ب 
 یژه دی میطرقرٔ  خرا یمریرانر      نئو فاشیسم   با رمپدیالیسم دی گوش    کیای جها    ب 

ها  نید ها  ریتجاعی   شدک  دی کرایزریهرا   ها  پیگیدش دی رفشا  سیاس  تالش
بدر  حرزب مرا دی   همبستگی با نید ها  تدقی خوره میطق    جها   جایگاهی شایست 

ها دی سدرسد  ر   جود آ یده  رس  ک  ثمدٔه تالش   مبایزٔه پیگید توده رین خانوردٔه بزیگ ب 
ها  رخید بین نید ها  چپ دیبایٔه  ها  سال جها  بوده رس   حزب تودۀ ریدر  دی بحث

ماهی  یک "حزب چپ" هموریه تأکید کدده رس  ک  یک حزب یزمیدٔه رنقالبی تریرهرا برا 
گریردد    ر  مشخص شرکرل مری ر   ی شن   بییادها  نظد  درشتن ماهی  ببقاتی

هرا   هایری مرترفرا ت   بریرف رز نظدها   سیاس   ر  گستدده تورند همانید جبه  نمی
هرا دی  دری  گدفت  تا مایکسریرسر  ر  گوناگو  رز بدفدریر  نولیبدرلیسم   سدمای  نظد 
ها  مرتریروق  ر  مشتدک باشد  چیین مجموع   گو بدر  یسید  ب  بدنام  مبایزرتی گف 

 ها ناموفق بوده رس     ها  رخید بایها تجدب  شده رس    نتیجٔ  آ  نظد  دی سال
کیده رز فدرز   نشریر  تاییخ هشتادسال  حزب تودۀ ریدر  مانید هد نید   یزمیده هرا   ر  آ

هاس   آنچ  رز هشتاد سال پیش تا کیو  تغریریرد  نرکردده رسر   ها   شکس  پید ز 
کوشش پیگید توده ر  ها دی یره ترحرقرق آیمرا  
ها  رنسانی حزب    تالش نید ها  ریترجراعری 

ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی 

 ۱ادامه  در صفحه  



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۱ 

کن کردد   ینگاینگ درخلی   رمپدیالیسم جهانی بدر  نابود    ییش 
حزب تودۀ ریدر  رز جامعٔ  ریدر  بوده  رس   یفیق قرهردمرا  یحرمرا  

ها   حشیان  مرزد یر  یییرم  هاتفی )حیدی مهدگا ( ک  زید شکیج 
ها: حزب تودۀ  باخ  دی مقدم  کتاب "رسیاد   دیدگاه   یی  فقی  جا 

کید کر   دیستی رشایه می "  ب ۳۱ریدر  رز آغاز پیدریی تا رنقالب بهمن 
گویرد  تراییرخ حرزب  تور  دی غ گف   رما تاییخ دی غ نمی ب  تاییخ می

تودۀ ریدر  کلمات نیستید  خس   خاشاک باد درده ب  دس  دشمیرا  
ببقاتی   ب  بوفا  سپدده شده تروسرط غرافرال  نریرسر   برلرکر  

هرا  سروخرتر  دی شرعرلر  برای ت   ها  خونین  سدگراشر  تجدب 
ها   سع  درده شرده  ها  شکیج    حبس   تبعید   آموزش میدرث

جا  جیگل ب  نسرل  ها یر ب  دیخ  ب  ببق    رنقالب رس   نباید تک
 رز یره یسیده فد خ !

 
 یفقا!

حزب توده ریدر  دی هشتاد سال مبایزه خونین   نرابردربرد   برا جرود 
رش یر مدیو  مبایزه هم   ها   کشتایها  ماندگای  ها  شکیج  سدکوب

درند کر  هردکرجرا برودنرد  ر  می ها   فادری  مؤمن   یزمیده ر  توده
هرا   شا  پا  فشددند   آیمرا  ها  رنسانی رستوری   مقا ز بد آیما 

شا  یر پیش بددند  آنا  پدچم خونین   پدرفترخرای  خورهان  حزب عدرل 
 شا  یر بدرفدرشت  نگاه درشتید  حزب

هرا   حزب تودۀ ریدر  دی بول هشتاد سال گاشت  دی معدض گسس 
هایی جد    مهلک رز سرو   ها    همچیین ضدب  دیدناک  رنشعاب

ها  رستبدرد    سدکوبگد بوده رس   رمد ز  نید ها  رمییتی حکوم 
ها  د د ردعاها  دی غین بسیای  دیبایۀ عمرلرکردد   مربرایزۀ  پدده
ها  رخید حزب ب  کیای  یفت  رس    ماهی  رنقالبی   مرتردقری  ده 

ها  پدتالبم پس رز یویش یییم  یی  فرقریر   حزب ما دی خالل سال
ریدر  ب  همٔ  کسرانری   دیخشد  حزب تودهٔ  دی بدربد خویشید حقیق  می

هرا    متعلق رس  ک  ب   ظیفٔ  تاییخی حزب ببقٔ  کایگرد    آیمرا 
ها  ببرقرٔ   بدنامٔ  حزب با یمیدند  حزب ما ب  همٔ   فادریر  ب  آیما 

تد پردچرم پردرفرترخرای حرزب  کایگد نیاز درید تا بتورند هدچ  قدیتمیدرن 
ها یر بدرفردرشرتر   ها    فابم  مدیسی ها  یحما  هاتفی ها  ی زب  ریرنی

 نگ  درید 
دی هشتادمین سالگدد تأسیس حزب تودۀ ریدر  شرایسرتر  رسر  کر  

ر  یر گدرمی بدرییم    مربرایزٔه  باختٔ  توده ها هزری جا  خابدٔه تابیاك ده
ستدگ آنا  ریج گارییم   رعالز درییم حزب تودۀ ریدر  دی کیای هرمر  

کرن کردد   خورها    نید ها  ملی   متدقی کشوی دی یره ییش  آزرد 
رستبدرد   رستقدری آزرد   رستقالل    عدرل  رجتمراعری بر  مربرایزٔه 

هرایرش یر دی یره  ها   رمکا  دهد   هم  تالش رش ردرم  می تاییخی
ها   رییش بدر  بهبود زندگی زحرمرترکرشرا   دس  یافتن ب  آیما 

کای خورهد گدف   مبایزه ردرم  درید    آییده رز آِ  خلق   نریرد هرا   ب 
ها   خورهی رس  ک  دی کیای مددز   بدر  تحقق خورس  ملی   آزرد 

 یزمید! جیبش مددمی می
 

ر    هرمرٔ   براخرترگرا  تروده دی د آتشین ب  خابدٔه ترابریراك جرا 
 باختگا  یره آزرد   رستقالل    عدرل  رجتماعی!  جا 

 فدخیده باد هشتادمین سالگدد تأسیس حزب تودۀ ریدر !
سو  تشکیل جبه   رحد ضد دیکتاتوی    بدپائری حرکرومر   باهم ب 

 ملی   دمکدرتیک  بدر  آزرد   صلح  رستقالل    عدرل  رجتماعی!
 

 کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
 ۱۴۱۱مهر  ۳
 

زان به آینده ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب ...  صدایی وَ
 "هشتاد سالگی حزب توده ها"

 
 صدایت چونان قطرات رویایی آبشار

 که در متن نوای آهنگین آب
 شور می نوازند،

 از فراز صخره 
 بر جانم فرو می ریزند

  و پودر می شوند
 در فضای بیکران اندیشه ام

 و من احساس می کنم
  دگر بار و دگر بار

 رفاقت را
 چون دستان ِمه در گیسوان بلوط

 جانی دوباره می بخشم.
  ژرفای نگاهت

 انگیز در زیر امواج واژگانی به غایت شور
 رسوباتی بر جای می نهد

 که تا نهایت زیستن با من همراه خواهد بود
 بی آنکه حتی برای لحظه ای

  در خیالم آنرا به فراموشی بسپارم. 
 تو دریایی و من قطره

 تو کهساری و من صخره
 تو خرمنی و من دانه
 تو توده و من شاعر.

 م. د. پویا                                      



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۳۱ 

 ۳۳ادامه  در صفحه 

سرود خوانان دلیر صبح امید:  
ای باخته توده  یاد افسران جانبه 

 اگر ای مردک نامرد به شالق سکوت
 بشکنی برلب من قصۀ گویای امید

 اگرای شاه همۀ روسیهان، پاره کنی
 دفترشعر مرا، تا ندمدصبح سپید

 باز بر سینٔه دیوار نویسند به راه
 مرگ برشاه براین عامل رسوای سیاه

 اگر ای شاه بیاویزیم از چوبٔه دار
 یا بتازی به سرم همچو دِد آدمخوار
 یا کنی طعمۀ سرنیزه تنم راصدبار

 یاکه چون شمع بسوزانیم اندرشب تار
 بازخاکسترمن طعنه زند برره باد

 که براین شاه فرومایۀ دون نفرت باد
 اگر ای شاه من وهمسرزیبای مرا

 درسحر هدیه کنی چندگل سرب مذاب
 یا سم اسب بکوبی به سروسینۀ ما

 یا شوی مست ز خون من و اوجای شراب
 صبح فرداپسرم باز بخواندبه سرود

 که به هشیاری حزب پدرم باد درود
 

 ۱۲۲۳زندان تیپ زرهی ،مهر 
 سرگردشهیدجعفروکیلی

 
شص    هرفر  سرال رز رعردرز  ۰۰۱۱با فدر یسید  مهد   آبا  

هرا   رفسدر  توده ر  ب  دس  یییم جیایتکای شاه می گاید  دی مراه
رعدرز س  گد ه رز رفسدر  عضو سرازمرا  نرظرامری  ۰۲۲۲مهد   آبا 

ر   آغراز  حزب توده ریدر     ب  همدره آنا  مدتضی کیور  شاعد توده
ر  شرامرل  گددید    ب  فاصل  چید ماه بعد گد ه چهایز رفسدر  تروده

رفسرد  ۳۳نیز تیدبایر  شدند  دی مجموق  ۰۲۲۰مددرد  ۳۳شش تن دی 

  یک تن شاعد جور  ب  دستوی یییم جیایتکای شاه ب  جدز میهن پردسرتری  آیمرا  
ر  همگی رز زمرده  گدریی    عدرل  جویی  جا  خود یر رز دس  دردند  رفسدر  توده

تدین رفسدر   ق  ریترش ریردر   تدین    میهن پدس  تدین  پاک تدین  نخب  بدجست 
 بودند   د س    دشمن بد رین رمد گورهی درده رس  

ر   رنرقرالبری تروده ۰۱  قل  تپیده   پدمهد ۰۲۲۲مهدماه سال  ۳۱دی سحدگاه 
ها  دیخیما    سدسپددگا  تبهکای حکوم  ستم شاهی قدری گردفر    هدف گلول 

تیدبایر  ریرن ده 
مبایز خسرترگری 
ناپاید   مریرهرن 
پدس   دی  رقرع 
آغرراز مرروجرری رز 

هرا  ر  کشتای توده
توسط یییم کودتا 
  ب  مثاب  رستقدری 
د ی جرردیررد  رز 
رستبدرد آ  هرم 
برررر  شررررکررررل 
دیکتاتوی  خشن 
  کامالت  ربسرتر  
بود  رفردرد  کر  
دی ر لین گد ه بر  
حررروخررر  هرررا  
رعرردرز سررپرردده 
شررردنرررد   بررر  
شررهرریرردر  یره 
آزرد  مرریررهررن 
پیوستید  عبرایت 
بودنرد رز یفرقرا: 
سرررردهرررریررررگ 

رلل  سیامک  عزت
  سررردهررریرررگ 

نگای رنقالبی(  سترور   محمدعلی مبشد   مهیدس مدتضی کیور  )شاعد   ی زنام 
رلدیرن مردنری  سرد ر  مرحرمردعرلری  یکم عباس رفدرخت   سد ر  شهدبانی نظاز

قائمی  ستور  نعم  عزیز  نمین  سدگدد هوشیگ  زیدیا   سدگدد نصردرلر    رعظ
عطاید   سد ر  نویرلل  شفا  رین سد دخورنا  آزرد  با دی ی   یژه خویش لحظاتری 

زنده براد “   ”  زنده باد حزب توده ریدر “ قبل رز رجدر  فدما  آتش  با سد درد  شعای 
سکوت سدد سحدگاهی یر دی میدر  تید شکستیرد   آغراز پرایرا  شر  ” …  ریدر 

 رستبدرد یر د بایه بشایت دردند 
مرددرد   کشرف سرازمرا   ۳۳ر  ب  دنبال کودتا  نیگین سیا دی  رفسدر  توده

نظامی حزب بازدرش  شدند   موید شکیج  قدری گدفرتریرد  رعردرز رفسردر  عضرو 
سازما  نظامی حزب دی حقیق  بدر  دیهم کوبید  جیبش مددمی صویت گدفر   

دلیل نبود ک  همزما  با رعدرز رین یردمددر  دی ی قردریدرِد نرفر  مریرا  یییرم  بی
غایتگد نف  رمضا شد  مقا م    پرایردری  رفسردر  “  کیسدسیوز“ سلطیتی کودتا با 

هرا   تردیرن بردگ نظید آنا  دی بدربد جوخ  رعدرز رز دیخشرا  ر    شجاع  بی توده
ها  زحمتکش ریدر  دی تاییخ میهن مراسر   دیریرن  دفتد پیکای یهایی بخش توده

ها  بسیای   جود درید  ب  عیور  مثال  دی کتاب ریدر  بیرن  زمیی  رسیاد   گزریش
د  رنقالب  دی بایه لحظ  رعدرز یفقا  قهدما  ما  چیریرن نروشرتر  شرده رسر : 

خبدنگایر  غدبی ک  شاهد مدرسم رعدرز بودند  ب  سازما  سیا گفتید ک  رفسردر  ” 
جسویرن  با سددرد  شعایها  حزب توده )ریدر ( ب  سو  مدگ یفتیرد   فردمرانرده 
جوخ  آتش مجبوی شد کای یر با تیدخالص تماز کید  زیدر جوخ  چهل نفده ب  سبر  
نایرحتی عصبی یا همدید  با قدبانیا  حضروی نردرشر   سریرا گرزریش درد کر  

ها  زیاد  رز مددز ب  دلیل جسایت   شهامتی کر  مرحرکرومرا  )رفسردر   گد ه
ریدر  بین د  رنقالب  رز مشد بر  “ ]  ر ( رز خود نشا  دردند  ب  شدت متاثدند توده

 [.۲۱۱تا رنقالب رسالمی  ید رند آبدرهامیا   چاپ پیجم  نشد مدکز  صفح  
ها  تبلیغاتی یییم ستم شاهی بسی ترالش کردد کر  یراد   رثرد  رز  دستگاه

فدرکای    دی ی  رین قهدمانا  ب   یژه هیگاز تیدبایر  دی یادها باقی نمرانرد  لری 
هرا  کروتراه   نامر  چیین  صی  هایی ک  رز لحظات رعدرز ب  جا مانده   هم عکس
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هایی ک  ب  بید   رز زندر  یره پیدر کددند  نشا  رز پایبید    ریما  رین  ها   یاد نوشت  خابده
هرا   فتید  درید  بدر  نمون  دی زید ما ب  نقل ترکر  ی یفقا ب  میهن  حزب خود   یرهی ک  می

کییم: یفیق سدهیگ سیامک یک ی ز پیش رز رعدرز  دی مرالقراتری کر   کوتاهی رکتفاء می
آدز “ ها  خود بدر   درق درشتید  بدر  دلدری  ب  بستگا  خود گرفر :  رفسدر  با خانورده

  زما  جدریی مش  حود یر گده کردد   ”   قتی قدری رس  بمیدد  چدر خوب   باشکوه نمیدد؟
ما یفتیم  شما زنده باشید   خوب زندگی کیید " سدهریرگ سریرامرک “ با صدر  یسا گف : 

صدر با آنا  برا  ر  قو    عزمی یرسخ درش    دی کیای یایر  خود دی لحظ  رعدرز هم ی حی 
ها  آتش دشمن سپدد   بدگی رز تاییخ خونریرن  تن ب  گلول ”  زنده باد حزب توده ریدر “ شعای 

 حزب ما یر یقم زد 
نویسد: "من جز سعادت  رش چیین می یفیق مبشد  دی آستا  مدگ ب  همسد   یای زندگی

شوز     خوشبختی مل  عزیز ریدر  هیچ سودر   آیز یی دی سد ندرشتم   دی رین یره کشت  می
 …"رس  رین مدگ  مدگ شدرفتمیدرن  

مدتضی کیور  شاعد   رنقالبی بزیگ  تیها غیدنظامی گد ه محکوز ب  رعدرز بود   با سد  
رفدرشت  تماز مدرحل شکیج  دی زندر  یر قهدمانان  بی کدده بود  یک زندرنی سیاسی ک  ر  

 ری  کید: ر  دی زندر  مثل سیگ خایر ریسرتراد   حرالج یر دی زندر  دیده بود  چیین نقل می
نگای  بدجست   رندیشرمریرد    یفیق مدتضی کیور  ی زنام …  ها یر تحمل کدد هم  شکیج 

بیدرنش چیین گرفرتر   دریر  شم سیاسی قو  بود     دی آستان  رعدرز خود   یایرنش ب  هم
هرایری  دی بید   خبدهایی هس   ییح  نف  باید ب  تصوی  بدسد  رین ییح  قدبانری“ بود: 

رلوقوق خود متاسف نیستم  زندگی ما دی بدربد آزرد    رستقالل  درید  من هیچ رز مدگ قدی 
درشتریری   یفیق عباس رفدرخت   رین رفسد فد تن   د س ”  میهن عزیز ما هیچ ریزشی ندرید

کید ک  ب  فردزنردر  ر  یره  دی  صیتیام  خود ش  پیش رز رعدرز ب  خانورده رش توصی  می
ر  بر   رلدیرن مردنری دی نرامر  ها یعیی ردرم  یره پدی یر بیاموزند  همدزز ر  نظاز  رقعی توده

ها  عزیزز پس رز رین ک  بزیگ شدند بدرنید  د س  دریز  بچ ” نویسد:  همسدش چیین می
بوی ک  ناظد بود  رز بدف مرن  ک  پدیشا  شدرفتمید بود   شدرفتمیدرن  رز دنیا یف   هما 

قائمی دی یکی رز آخدیرن     یفیق  رعظ…“   ب  رحد  رجحاف نشد   هم  مدر د س  درشتید
مدر ب  جدز حقیق    پراکردرمریری   بریرگریراه بر  قرترل ” هایش چیین نوشت  رس :  نام 
شوز  حتی دی آخدین مدحل  زندگی هم مردر  من دی یره حق   حقیق  شهید می…  یسانید می

رز دیدری تو   نویچشمانم محد ز کددند  پاکدرمیی   صدرق    خدم  بود ک  شمرا یر ترهری 
 …“دس  نمود  چیین رس  پادرش هیئ  حاکم  ب  دیستی   یرستی

بسیای قو  حتی دی لحظ  رعدرز ب  جوخر  آترش   یفیق سدگدد هوشیگ  زیدیا  با ی حی 
خورهم دی دز مردگ لردزش  چشمانم یر نبیدید! می” درد   چیین دیخورس  کدد:  فدما  می

 “ها  شما یر ببییم! دس 
(  دیپا  عرکرس یفریرق شرهریرد ۰۲۲۲هما  سال )   چاپ“ ربالعات“خبدنگای ی زنام  

زرده رس   دی همین لحظ  ر  یر رز رترا   رین سد ر  محقق” زرده نوشت  بود:  سد ر  محقق
 “رند  خیده ر  رعجاب بدرنگیز رس   شکیج  ب  سلول زندر  آ یده

تیدبایر  شدند  رسرامری  ۰۲۲۲آبا   ۳گد ه د ز رفسدر  حزب توده ریدر  دی سحدگاه ی ز 
رین سددریر  عبایت رس  رز: یفقا سدگدد محمدیضا بهییا  سد ر  مصطفی بیاتری  سرد ر  

حسین محبی   سد ر  رحمد مهدیرا   د   حسن کاللی  سد ر  میصوی کلهد  سدگدد غالز
ر  ب  گلول  بسرتر     پیکدها  گد ه سوز رز قهدمانا  توده۰۲۲۲آبا   ۰۱هفت  بعد دی تاییخ 

شد  یفقا  شهید رین گد ه عبایت بودند رز: یفقا سدگدد جعفد  کیرلری  سردهریرگ کراظرم 
جمشید   سدهیگ رمید رفشای بکشلو  سدهیگ محمد جاللی   محمدباقد  رل     بایخرده 

ر  با سد د آزرد  بد ل   دی خرو  خرود    گد ه چهایز رز رفسدر  توده۰۲۲۰مددرد  ۳۳دی 
شکس  چیین رس : یفقا  شهید سدگدد یحریرم برهرزرد   غلتیدند  رسامی رین سددریر  بی

زرده  سرترور  حسرن مردز ر   سرترور   سدگدد ریسطو سد شیا   سد ر  رسماعیل محقق
میوچهد مختای    ستور  رسدرل  نصید   دی بول شص    شش سال گاشتر   دی یثرا  

هرایری  نگاه درشتن خابده عزیز همر  آ  رفسدر  شهید   ساید سددریر  سد بدری   بدر  زنده
ها   جودشا  پدپد شرد   ها  رعدرز بست  شدند   گل مددرد  ب  چوب  ۳۳ک  بعد رز کودتا  

ها   آثای هید  فدر رنی ساخت    پددرخت  شرده رسر   ریرن هرمر   ها  شعدها  آهیگ یما 
ها  برعرد  بروده  هایی رز آموزش رنقالبی   پد یش نسل گویا  عهد   پیما    خود گوش 

 رس  
ما دی هشتادمین سالگدد تأسیس حزب تودۀ ریدر   حزب سیامک ها  مبشد  ها   زید  
ها  کیور  ها   کیلی ها   ی یزب  ها یاد   خابده غد یرنگیز رین مبایزر  یره آزرد  هرمروریه 

ر  بهتد   عادین  رسر   یراد  آموز  بدر  مبایزه دی یره ساختن جامع  مای  سدمشق   دیس
ها هریروز  سوزد    ریما  آ  ها می ر  دی خابده چو  شعل  شکس  هیوز هم رین سددریر  بی

 پدچم مبایزه مددز میهن ما رس  
 

اطالعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ  ...سرود خوانان دلیر صبح امید ادامه  
مرکزی حزب تودۀ ایران 

دربارۀ برگزاری نشست کمیتۀ 
 مرکزی

نشس  کمیت  مدکز  حزب تودۀ ریردر  برا شردکر  هرمر  
رعضا  کمیت  مدکز  حزب بدگزری شد  نشس  دی ربتدر  کرای 
  خود با دییاف  گزریشی دیبایۀ مقدمات رنجاز شده بدر  تردریک
بدگزری  مدرسم بزیگدرش  هشتاد سالگی حزب   هرمرچریریرن 

پژ هشی حرزب دی ریرن مردرسرم برا شردکر   -سمییای علمی
ها  کایگد    کمونیستی جها  زید عریرور :  نماییدگا  حزب

ها  یزز یر دی  ها  رجتماعی"  تصمیم ها   جیبش "کمونیس 
 ها رتخاذ کدد  رین زمیی 

مدکز   دی ردرمٔ  کای خود ب  بدیسی بدحی کر   نشس  کمیت ٔ 
هرا   ضد یت بازبییی فرعرالریر   رز سو  هیئ  سیاسی دیبایهٔ 

تبلیغاتی حزب   تشدید آ  تهی  شده بود پددرخ   نشس  پرس 
رز ربدرز نظد دیبایٔه محتور  پیشیهادها  ریرئ  شرده دی برد   

  ر  متشکل رز یفقا  کمیتٔ  مدکز  بدر  تیظیم بردنرامر  کمیت 
 میظوی رجدریی کدد  پیشیهادها  ریرئ  شده رنرترخراب کردد  ب 

هرا   یرافرترن  نشس  گزریش گد ه کرای  "بردیسری چرالرش
یرهکایها  عملی تازه بدر  همکای  با نیرد هرا  مرتردقری   

نظد کدد   پس رز ربردرز  خوره" یر بدیسی   دیبایۀ  آ  تبادل آزرد 
خرورسر  ترا   نظد دی رین زمیی   رز یفقا  کمیت  تیظیم بدنرامر 

ها  مفصلی ک  دیبایۀ  ضعی  نید ها  مختلف  بدپای  گزریش
ر  مشخرص بردر   سیاسی کشوی تهی  شده رس  بدنامٔ  کای 

 ریرئ  ب  هیئ  سیاسی تهی  کیید 
 

 ایران دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 
 ۱۴۱۱مهر  ۴
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ثربراتری  نرظردهرا    تبع رین بری رند   ب  کشویما  بد   ثبات نظد سیاسی 
شا  رز رنسجاز یزز بدخویدری نیستید   رز رین  ها  یسمی ها   رعالمی  بدنام 

جه  بدر  بسیس نید  دی مبایزه با یییم  ییی آمادگی همکای   رقعی ندریند  
ها  رجترمراعری  جر  چشرمرگریرد  ها   شبک  ها  فدد  دی یسان  فعالی 
ها  رین نید ها  سیاسی رس  ک  رلبت  دی جا  خود بسیرای یزز    تالش

 ج  جایگزین کای سیاسی حرزبری برد پرایر   هیچ ر  ب  مفیدند  فعالی  یسان 
میظوی همکای  نید هرا  سریراسری  ب   ر  میسجم   مبتیی بد بدنام  نظد 

 تورند بشود  نمی
ها  نامریرسرجرم  ثباتی حزبی   بدنام  شویبختان  بدر  یپوشانی کدد  بی

نظد   همکای   شیوۀ یریس دی میا  بخشی رز فعای     یعیی ناتورنی دی تبادل
نرویسری  رند تراییرخ ر  کشیده شده سو  کای یسان  ر  ک  ب  نید ها  سیاسی

ثمد دیبایٔه  قایع گاشت  رسر    رنتها   بی هایی بی هدف  رید شد  دی بحث ب 
گدیز   رنشقا     کای غیدحزبی    نهایتات ب   آنا  درنست  یا ندرنست  ب  تشکل

ها   زنید   دی رین ریتباط کشاند  بحث ب  "رشتباه همکای  نکدد  درمن می
حزب تودٔه ریدر " ب  یکی رز شگددها  متدر ل آنرا  تربردیرل شرده رسر   

ها  مغدضان   زد  غیدمسئوین  رتهاز دی حد "خیان " ب  حرزب دی  قضا ت
ر   مزمن تبدیل شرده  بیمای  ها  کالب ها س ب  فضا  مجاز    دی رتا 

نظدها  یسمی     ری جایگزین تبادل رس   رین ی یکددها  تکدری    بوبی
ها  کیونری نریرد هرا   ها  حزب   جز  بدنام  رنتقادها  سازنده رز تحلیل

 سیاسی شده رس  
ها  حزب تودٔه ریدر " ک  گاه  "رشتباه  رصطال  "مثیو  هفتاد من کاغا" ب 

گاهان  تد  مغدضان  بسیای مبتال شود پهلرو بر   تد رز حد معمول هم می تد   ناآ
زند  مسلمات حزب ما دچای رشتباه شده رس   ها  رمییتی می دستگاه  جعلیات

ها  جامرعرٔ  مروجرود    خورهد شد  زیدر کای حزبی  رقعی  کاِی جمعی رنسا 
هم دی کشویهایی رستبدردزده  رس    فعالی  سیاسی کای  رس  پیچیده آ 

شوند کر   ها  قو  دییی مانید ریدر   فقط کسانی مدتک  رشتباه نمی با پای 
رند یا فقط گاهی تئوی   تماشا نشست  کیید   دی بید   گود مبایزه ب  کای  نمی

بافید  حزب ما برد رسراس رعرترقرادش   بردخروید   نویسید   فلسف  می می
هرایرش  ه ها هموریه دی تشخیص   رصرال  رشرتربرا رش با  رقعی  دیالکتیکی

شرا  ی   بردنرگرددرنرده   رز  پوشی عمل کدده رس    رز پرایردش پدده بی
رش مفیرد  ها  آییده ها یر بدر  فعالی  رنتقادها  سازنده رستقبال کدده   آ 

ها   ها  نظد  دی رسیاد یسمی  تحلیل درنست  رس   نگاهی ب  سید تحول
نام  مددز رز ی یدردها  ریدر    جها     بدنام  کیونی حزب گویا  ی ند رین 
بدخوید دیالکتیکی رس   رما رز سو  نید ها  سیاسی یادشده متأسفانر  دی 

هرا    نظد   نرگراه بر  جرلرو دی مروید ترحرلریرل جا  تبادل بیشتد مورقع ب 
هرا    ها بر  گراشرتر  ها  کیونی حزب ما عامدرن  مسید بحث گید  موضع

شوند  رین نشانگد ناتورنی   ضعف  میظوی خوددری  رز همکای  کشانده می ب 
شمای  رز نید ها دی عدصٔ  بحث  رنتقاد سازنده    میل ب  همکرای  رسر   
صدف رندی  بدر  "کای سیاسی فدد " غیدمتمدکز دی کیای رظرهراینرظردهرا  

گرد  دی  تروجر    جرلروه هم صدفات بدر  جلر  پدهیاهو  غیدکایشیاسان  آ 
هرا   ها  کالب ها سی    شربرکر  مدز   رتا  ها  بد    تلویزیو  ٔصفح 

مجاز  جایگزین کای جمعی دی چایچوب فعالی  حزبی شده رس   دیحرالری 
دهد کای سیاسی بد رساس همکای    ی ربط شفاف بریرن  ک  تجدب  نشا  می 

ها تیها یره مؤثد دی جه  پیدریی آلتدناتیو  مرددمری رسر  کر  بردر   حزب
عدص  سیاسی کیونی ریدر  رمد  عاجل   حیاتی رسر   بردر  مربرایزه برا 
دیکتاتوی  حاکم   تغیید تورز  نید  ب  نفع جیبش مددمی   تدریک آلتدناتیو  

 مید شد   صویتی مؤثد بهده تور  ب  بدر  آ   رز فضا  مجاز  می
مسلمات نظد شخصی رفدرد دی موید مسائل سیاسی   رجتماعی کشویما     

تورند مفید باشد   رسرترفراده رز فضرا   رنتقاد مستید ب  رین یا آ  حزب می
ترور  بر   تورند کمک کیرد  دی ریرن ریتربراط مری مجاز  هم ب  رین رمد می

 گرو برا  دهری گرفر  ر  مفید   مؤثرد رزجرمرلر  سرازمرا  ها  یسان  تالش
پددرزر    کایشیاسا  متدقی   ملی ی   کدد  رما حضوی یافتن رفردرد   نظدی 

ر  مانید ریدر  رییتدنشیال  بی بری سری  مدز  ها  بد   تلویزیو   دی صفح 
ها  کالب ها سی   مرعردفری خرویرش  شمای رتا   یژه دی بی فایسی    ب 

هرا   ر  بر  ترحرلریرل هیچ رشایه ر  مستقل رما بی  عیور  "فعال سیاسی" ب 
 ج  نخورهد تورنس  جایگزین کای سیاسی  هیچ شا   ب  یسمی   بدنام  حزبی

یافت    مؤثد  باشد  رین نوق یفتای غیدشفاف بدخی فعای  سیاسری رز  سازما 

شود  جالر   ر  میسجم ناشی می ر  مشخص   بدنامٔ  حزبی ندرشتن پای  نظد  ادامه  با هشتاد سال سابقه ...
ها  متزلزل فدد  هدرزچیدگاه بدحس  پیش آمد   آنک  رین نوق نظدها   تحلیل

 یژه حزب ما خدج هزییٔ  ریجاد ی ربرط  فدص  موید نظد با حمل  ب  تاییخ چپ   ب 
شوند! یکی  بلبا  حکومتی می با نید ها  یرس  رپوزیسیو  یا همدلی با رصال 

دیپی بوده ک  پیدر   سپس  هایی پی رز عوریض ناشی رز رین  ضعی   بد ز رنشعاب
شود ک  تمدکز   ترأکریردشرا  برد  هایی یر باعث می ها   جدیا  ناپیدر شد  حزب

هرا حرتری بردر   ر  تقلیل یافت  رس   رز رین جرهر  آ  فعالی  تبلیغاتی یسان 
رنورق پیشوندهرا     شوند   بیاچای ب  گزییش ناز حزبی جدیدشا  دچای مشکل می

شوند  رین یفتایها دیعمل ب  پدرکیدگی نید    رترالف  قر   پسوندها متوسل می
 رند    رنجامیده

شود  هش  ده  بقا   فعالی  حرزب  تا آنجا ک  ب  حزب تودۀ ریدر  مدبوط می
ها  نرظرد      میزلٔ  نید یی مطد  دی جیبش مددمی  خود دلیلی بد تحول ما ب 

دری رسر    ییشر   لیییییستی ها   حضوی حزبی مایکسیستی آموز  رز تجدب  دیس
رضرافر  کردد   هایش ناز   پای  نظد  آ  نیاز  بر  حزبی ک  با همٔ  فدرز نشی 

لییییرسرم  مشی حزب ما بد رساس مایکسیسم پسوند ندرشت  رس ! خط  پیشوند  
بییی نبوده   رز  دنبال کس  حق رنحصای  رستفاده رز ناز رین جها  رس   رما ب 

ر  مرایکسریرسرتری یرا  یابی نید ها  دیگد دی چایچوب حزبی   سازمانری تشکل
  کریرد  زیردر مرا مرعرترقردیرم برد رسراس فصرل غیدمایکسیستی رستقبال مری

ها  حزبی   همدره ترفرا ت دی رنردیشر   ها   بدنام  ما  دی تحلیل ها  مشتدک
تور    باید با دیگد نید ها  متدقی   ملی ریتبابی دموکدرتیک بدقدری سراخر   می

   همکای  کدد 
 یرژه  رما  رقعی  رمد آ  رس  ک  دی خالل بیش رز پیس دهرٔ  گراشرتر    بر 

ها  "چرپ چردیرک"   تیها ظهوی   رفول پی دی پی رنورق بیف ها  رخید  ن  ده 
هرا   "چپ نو"  "چپ مستقل"  "کایگد    کمونیستی" یرا رخریردرت رنرورق نرحرلر 

خوره" نتورنست  جایگزین حزب توده ریدر  شونرد   دموکدرت" یا "جمهوی  "سوسیال
نظد ریرئ   هایی میسجم بدر  تبادل رند نظدی  شا  نتورنست  بلک  حتی بخش عمده

ی     دفاق رز نولیبدرلیسم دی  گدر ب  یرس  ی   ذهیی دهید  تغیید   نوسا  رز چپ
هایی غیدمیسجم   ربدرز نرظردهرا   ها  یا رنتشای رعالمی  ها   تحلیل گید  موضع

ها  سیاسی ب  بردقردری  ریتربراط مرؤثرد  فدد    متیاقض باهم یهبدر  جدیا 
 نید ها  سیاسی   همکای  با یکدیگد کمکی نکدده   نخورهد کدد 

ها  سیاسی   رقرترصراد  دی بردخری  رلجزرید " رز نظدی  ب  تعبید   "مجمع
ها یر زید ناز گدریش ب  "تکثدگدریری"  ها  جود درید ک  بدر  حفظ ظاهد  آ  جدیا 

زما  دیکتراتروی   ییری یر  بوی هم تور  ب  کیید  بدر  مثال  مگد می پیها  می
زمرا  مردعری  بروی هرم ترور  بر  ناپاید درنس ؟ مگد مری پاید   رصال  رصال 

حرال نرولریربردرلریرسرم  هوردری  رز عدرل  رجتماعی   سوسیالیسم بود   دیعیرن
شرود  شد  یر پایدف     جود رمپدیالیسم یر میکرد شرد؟ مری رقتصاد    جهانی

ترورنرد  ها  بای چ  بسرا مری بدیهی درنس  ک  نید یی سیاسی دی پاسخ ب  سؤرل
  ر  سیراسری مشی هایی غیدمایکسیستی درشت  باشد  رما عجز رز ریرئ  خط دیدگاه

ها ضرعرف نرظرد  یرا  چ  مایکسیستی یا غید مایکسیستی دی پاسخ ب  رین سؤرل
 تورند باشد  بلبی می فدص 

ر  عمیق دیگیدند چیدر  کر   رجتماعی ها  رقتصاد  مددز کشوی ما با بحدر 
هرا   کریرد  رعرتردرض شا  یر تهدید می   حتا هستی  میافع ملی   زندگی ی زمده

شوند  حکوم   تد   شدیدتد می مددمی ب  مسببا   ضعی  کیونی هدچ  گستدده
هایش یر نردرید   "رسرالز  ها  چید جهی زرده سیاس   ییی تور  حل بحدر 

سرا  آیریرده کشرویمرا   رند   بدین رعتبای شده سیاسی"   جایگاه  یی  فقی  بی
 سرو  ریرن  ها   تغییدهایی خورهد بود  ی شن رسر  رگرد سرمر  آبستن تحول

یخدردها یر نید ها  متدقی   ملی تعیین نکیید ی ند رفزریش بحدر  سریراسری   
تد خورهد کشاند  دی ریرن  تد   خطدناک ر   خیم رقتصاد  کشویما  یر ب  مدحل 

 یژه حزب ترودٔه ریردر  رز  شدریط بسیای حساس تهاجم ب  تاییخ جیبش چپ   ب 
برلر      هرا  رصرال  یسان  ر  حکومتی  بدخی یسانر  جان  دستگاه رمییتی

ها  سابق دی کیای رپوزیسیو  یرستگدر رمد همکای  بیرن  همچیین بدخی رز چپ
 نید ها  متدقی   ملی یر پیچیده کدده رس  

حزب تودٔه ریدر  دی بول هشتاد سال گاشت  بد ضد یت بدپایی جبه   سریرع 
کید  دی ریرن  دمکدرتیک تأکید کدده   می ضد دیکتاتوی  بدر  گاری ب  مدحل  ملی

ها  تاییخی تعیین کییده   رزجمل  دی بده  کیونی بد  ریتباط حزب دی هم  مقطع
نظد    رساس تحلیلی مشخص رز شدریطی مشخص نقش  یره   بدنام  بدر  تبادل

همکای  نید ها  متدقی   ملی تد ین   ریرئ  کدده رس   نکتٔ  مهم ریرن رسر  
عزز تغیید کهی    زریش نو    ها  حزب تودٔه ریدر  همیش  ی  ب  پیش   ب  ک  گاز 

ها  شدید  رید آمده بد حزب مرا  یغم ضدب  جامعٔ  نوین بوده رس    رین فدریید ب 
 رز جان  دیکتاتوی  شاه    ییی ردرم  درشت    خورهد درش  



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۳۱ 

پیام حزب کمونیست یونان به کمیتٔه 
 مرکزی حزب تودٔه ایران

 [۰۰۱۱مهد  ۳] ۳۱۰۳سپتامبد  ۳۰
 یفقا  گدرمی 

مریرن 08حزب کمونیس  یونا  ب  میاسبر  
سالگدد تأسیس حزب تودٔه ریردر  دی دهرا  
یفیقانٔ  خود یر ب  کمیتٔ  مردکرز   رعضرا    

 کید  کادیها  حزب شما تقدیم می
حزب کمونیس  یونا  همبستگی قابع خود 
یر با حزب تودٔه ریدر    مبایزرت ببقٔ  کایگد   رقشای مددمی دی ریدر  دی تأمین 

ها  سیدیکایی      تحقق حقو  رجتماعی   دموکدرتیک خود  رحیا  آزرد 
سیاسی    آزرد  زندرنیانی ک  بدر  تحقق حقو  کایگدر    مرددز پریرکرای 

کید  حزب ما خورستای قانونی شد    فعالی  سیاسری آزرد  کیید  ربدرز می می
 ها  ریدر  رس   کمونیس 

هرا   سالٔ  خود برا آزری   رذیر  حرکرومر  ۳۱حزب تودٔه ریدر  دی تاییخ 
بویی ریی   متحدر  خایجی آنها ی بد  بوده رس    هرمرچریرا  ی برد سر ؛ 

کرن کردد  جریربرش  هایی غریردرنسرانری  ییشر   هایی ک  ب  شیوه حکوم 
 رند  کمونیستی دی ریدر    نابود  رین جیبش ب  بوی کلی یر هدف قدری درده
ها   ب  عّل  موقعی  مهمی ک  کشوی شما دی نظاز رمپدیالیستی  دی بد 

تجا زکایرنٔ  آمدیکا   ناتو دی میطق     دی یقاب  جای  رمپدیرالریرسرتری درید  
رنرد  بسریرای  ها  ریدرنی ب  د ش درشتر  ر  ک  کمونیس  مسئولی  تاییخی
 بزیگ بوده رس  

حزب کمونیس  یونا  تهدیدها  آمدیکا   نراترو   هردگرونر  مردرخرلرٔ  
یی قصد حمل  ب  ریدر  یر درشت   ها  هست  رمپدیالیستی یر ک  ب  بهانٔ  سال 

باشد    ب  دنبال پیشُبدد بد  بازچییی "خا یمیانٔ  بزیگ" باشد ک  بر  زیرا  
نظرد  کید  صدف شیاسد   محکوز می ها  میطق  رس   مدد د می همٔ  مّل 

ها  تجا زکایرنٔ  خود  ها بدر  پیها  کدد  رقدرز هایی ک  رمپدیالیس  رز بهان 
ها یر ب  بوی گستدده تقبیح   رز آنرهرا  ها باید رین رقدرز کیید  مّل  رستفاده می

 جلوگید  کیید 
حلی  تورنید یره دی هد صویت  فقط ببقٔ  کایگد   مددز ریدر  هستید ک  می

 بدر  مشکالت ریدر  ریرئ  دهید 
 یفقا 

ر  پیردر  ها  کمونیس  رهمی   یژه رین ی زها مشایک    همفکد  حزب
دری     کدده رس   ببقٔ  کایگد   رقشای مددمی با تشدید رستثمرای سردمرایر 

دری  ناشی رز شردیرد شرد   دیپی سدمای  ها  پی پیامدها  دیدناک بحدر 
دری  برد رسراس  تضادها  بییاد  رین نظاز    پیامدها  یشرد سردمرایر 

گید  جای     ها  سدرسد جها  با هم  رند  مّل  سودآ ی  رنحصایها مورج 
ها  بهدرش    دیما  همگانی بای تضعیف   فد پاشی نظاز پیامدها  فاجع 

رند  تجا ز آمدیکا  ناتو    رتحادیٔ  ری پا همدره با شّدت گردفرترن  د لتی مورج -
گید یر پردیرد  ها  هم  یقاب  رمپدیالیستی با چین   ی سی   خطد  قوق جیگ

 آ یده رس  
ی یدردها  رخید دی کشوی همسایٔ  شما  رفرغرانسرترا   ییراکرای  رنرورق 

تردیرن  رنردیرش گید  رز تراییرک دری  یر رفشا کدد ک  رز بهده نید ها  سدمای 
 ها  دییغ   دینگ نکددند  نید ها بدر  پیشُبدد میافع خود  علی  میافع مّل 

ها  کمونیس  دی جریربرش  حزب ما بد رین با ی رس  ک  همفکد  حزب
دری    ضدرنحصای  حمل  ب  حقرو   مددمی دی مسید  ضدسدمای -کایگد 

شماری از پیام های پرشور تبریک 
و همبستگی حزب های کارگری و 

کمونیستی جهان به مناسبت 
هشتادمین سالگرد حزب به کمیتۀ 

 مرکزی حزب تودۀ ایران

ر  بدر  تأمین میافع نید ها  کایگد  رندرز رمید ریکییده کایگدر  یر دفع    چشم
 مددمی ریرئ  خورهد درد -

رند ک  هیچ یرهری بردر   ها کایگد دی سدرسد جها  متوج  شده رمد زه میلیو 
دری    سرلرطرٔ  رنرحرصرایهرا  خد ج رز رین  ضع دی محد دٔه شیؤه تولید سدمای 

مروقرع برود   ها  جای  بد ضد یت   ب  تورند  جود درشت  باشد  همٔ  تحّول نمی
ییز  علمی مدکز    ِرعمال قدیت کایگدر   رجتماعی کدد   سایل تولید  بدنام 

   سوسیالیسم تأکید درید 
ر  ک  رز بدپا کدد  جامعٔ  سوسیالیستی دی قد  بیستم ب  دسر  آمرد   تجدب 

هرا  گسرترددٔه  بدتد  سوسیالیسم دی عدصٔ  تأمین سالم   کرای    حرمرایر 
ها  ضدرنقالبری هرمرٔ  ریرن   تور  با سدنگو  کدد  رجتماعی یر نشا  درد؛ نمی

هرا   ها  جای   دی مجرمروق  مسرئرولریر  ها پاک کدد  تحّول مورید یر رز ذهن
ها تأکید  رس  برد  گارید  رین تحّول سیگییی یر بد د ش جیبش کمونیستی می

لریریریریرسرم   -ریدئولوییک مبتیی بد مرایکسریرسرم-ضد یت ضدحملٔ  سیاسی
دهی مجدد رنقالبی جیبش کمونیرسرتری  دی  رنتدناسیونالیسم پد لتد   سازما 

بلبری  ریرن مسریرد   تقابل با ریدئولوی    سیاس  بویی ریی    مقابل  با فدص 
دهی   پیشُبدد مبایزٔه ببقاتی  بدر  دفاق رز مریرافرع  دشوری رما یزز بدر  سازما 

دس  مددمی  دی مبایزه بدر  سدنگو  کددِ  رنقالبی     ببقٔ  کایگد   رقشای تهی
 دی یره رز بین بدد  رستثمای رنسا  رز رنسا  رس  

 تا  تورنایی   رستقام  آیز  درییم  بدر  شما دی مبایزه
 زنده باد رنتدناسیونالیسم پد لتد !

 با دی دها  یفیقان  
 رلمللی کمیتٔ  مدکز  حزب کمونیس  یونا  شعبٔ  بین

 آتن  یونا 
 

مرکزی آکل به کمیتٔه   پیام کمیتهٔ 
 مرکزی حزب تودٔه ایران 

 [۰۰۱۱مهد  ۳] ۳۱۳۰سپتامبد  ۳۰
 یفقا  عزیز 

کل )حزب متدقی زحمتکشا   کمیتٔ  مدکز  آ
تردیرن دی دهرا  یفریرقرانر     قبدس( گردز

پیکایجویانٔ  خود یر بر  مریراسربر  سرالرگردد 
سال پیش  ب   ۳۱تأسیس حزب تودٔه ریدر  دی 

مثاب  جانشین شایستٔ  حزب کمونیس  ریدر   
کید  حزب شما رین سالگردد  ب  یهبد    رعضا   مبایزرِ  آ  حزب بدردی تقدیم می

گریردد   یر دی دشوریتدین شدریط دی درخل ریدر    دی خایج رز کشروی جشرن مری
سالگدد  ک  نقطٔ  عطف  رقعات مهمی دی تاییخ   جیبش زحرمرترکرشرا  ریردر  

 رس  
کل همدره با شما  مسید دیخشا  مبایزٔه شما یر ریج می درید؛  نهد   گدرمی می آ

سفد  رنقالبی   یردیرکرال کر  شراهرد 
 ۳۰ادامه  در صفحه دستا یدها   سهم فدر ر  حزب شمرا دی 



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۳۰ 

ها  مددز کشویتا  بدر  درشتن ریدرنی مستقل   دموکدرتیک  بردر   تالش
جانبٔ  کایگدر     پیشدف    یفاه رجتماعی   رقتصاد     تضمین توسعٔ  هم 

ها  ریدر    حرزبشرا   برا  جرود ترمراز  مددز ریدر  بوده رس   کمونیس 
هرا   رز  فشانی یغم جا  یحمان    مدر ز ب  آ  حزب  ب  ها  بسیای بی یویش

هرا   ها  تبرعریرد   سردکروب ها   شکیج  دس  درد  هزریر  یفیق  حبس
فقط تسلیم نشدند  بلک  محکم ریستادند   دی بردربرد رنرورق  رجبای   هدگز ن 

ها  ضد حزب  مقا م  کددند  حزب شما بایها رشتباه  ها   سیاس  سدکوب
ها  نید ها  رمپدیالیستی خایجی   ریتجاعری درخرلری دی  بییی بود  پیش

رلوقوق   دی نهای  رز بین یفتن کامل حزب یر ثرابر  کردده  موید ز رل قدی 
 رس  

 یفقا!
ها یر پش  سد گارشت    هموریه ترورنسرتر   حزب تودٔه ریدر  همٔ  رین یویش

ر  یر بدر  مبایزه تدسیم کید  حزب شما  رس  تور  خود یر بازیابد   مسید تازه
ها  عرمریرقری دی  دی رین کای موفق بوده رس   دقیقات ب  رین دلیل ک  ییش 

رندرزها  آنها بردر   دهیدٔه آیز ها  قلبی   چشم میا  مددز درید  زیدر بازتاب
ریدرنی نوین متعلق ب  مددمش بوده رس ؛ زیدر رقشرای مرددمری  کرایگردر   
جورنا   زنا   ی شیفکدر  با دید  یهبد  مقا ز   رسرتروری حرزب شرمرا   

شمای یفقا  شما  حزب شما یر با آغوش باز پایدفتید  رز آ   ها  بی فدرکای 
دفاق کددند    ب  آ  ریج نهادند؛ حزبی ک  بازتابرگرد قرلر    ی   هرمرا  

 رندرز بدر  ریدرنی نوین  بدر  صلح   دموکدرسی   سوسیالیسم رس   چشم
کل ب  همٔ  یفقایی ک  دی رین یره جا  خود یر درده رند  بر  شرهریردر     آ

هرا  خرود دیخر  آزرد     ها با فدرکرای  قهدمانانی ک  دی همٔ  رین ده 
رند ک  خشک   قرطرع شرود  ردر   رند   نگارشت  دموکدرسی یر آبیای  کدده

گیدیم  آ  ی ز خورهرد  جویان  قدیت می کید  ما نیز رز رین یرِه مبایزه رحتدرز می
کر   ها  جدید مددز ریدر  ب  رین تاییخ ُپدرفتخای   غیی  چریرا  آمد ک  نسل

 شایست  رس   رفتخای کیید 
سال  دی خط مقرّدز هرد مربرایزٔه  08حزب تودٔه ریدر  دی سدرسد رین مسید 

بروی  کوچک   بزیگ بوده رس   ب  همین دلیل رس  ک  حزب شما  هرمرا 
هاس   حزب تودٔه ریدر  رثد   نشا    سهرم  آید  حزب توده ک  رز نامش بدمی

ر  رز زندگی مددز ریدر  گارشت  رس   بیابدریرن   خود یر دی هد عدص    جیب 
د سر      رقع میهن ها    نید یی ب  یرستی ک  حزب شما حزب  رقعی توده ب 

 دی عین حال رنتدناسیونالیس  رس  
کل ب  میاسب   مین سالگدد بییادگاری  حزب شما  همبستگی خرود ۳۱آ

قدز   مدر ز خود یر رز مبایزٔه رمد زیرن شرمرا دی یره  یر با شما   حمای  ثاب 
تأمین صلح  دموکدرسی  رقعی    پیشدف  رجتماعی  دی بدربد یییم خودکامر  

سایی ریدر     بدر  تالش دی یره محقق کدد  ریرده   خورس  مستقل    دین
کید  ما خورستای آزرد  همٔ  زندرنیا  سیاسری    مددز   کشوی شما  ربزری می
رعتیایی آشکای ب  حقو  بییادین دموکردرتریرک    پایا  درد  ب  سدکوب   بی

کل  ک  خرود  حقو  رساسی بشد دی ریدر  هستیم  یفقا! مطمئن باشید ک  آ
رلمللی درید  همیشر  رسرتروری    شدک  فعالی دی کایزریها  همبستگی بین

 ریستد  قابع دی کیای حزب تودٔه ریدر    مبایزٔه آ  می
ها   ها  دیدییٔ  رمپدیالیستی خایجی   سیاس  میطقٔ  ما ب  دلیل مدرخل 

نشاندٔه محلی آ   گدفتای مشکالت  صاحبا  قدیت   نفوذ   نماییدگا  دس 
ر  بدر  صلح   ثبات ب   جرود  ها  زیاد  رس  ک  خطدها  تازه   دیگید 

ها دی سطو  گوناگو    فدر رنی دی جردیرا  رسر   بر   آ یده رس   آشوب
کل ب  بوی خستگی ناپاید  بدر  گدد هم آ ید  همٔ   همین دلیل رس  ک  آ

د س   دموکدرتیک    متدقی ب  مریرظروی مرتروقرف کردد   نید ها  صلح
هرا   کوشد  ما نیز ب  ضد یت بسیرس کردد  مرّلر  ها  تازه می ماجدرجویی

یری  ما    ب   جود آ ید  جیبش صلحی گستدده  مرترحرد    تروده میطق 
 کوشیم  رعتقاد درییم   دی یره تحقق آ  می

ب  میاسب  سالگدد تأسیس حزب شما  مایلیم قدیدرنی خرود یر رز حرزب 
رش ب  سّی    رصول دیدین رنتدناسیونالیستی     خابد  فادری  تودٔه ریدر  ب 

هرا  شراخرص  ک  یکی دیگد رز جیبر  -خابد همبستگی همیشگی شما ب 
 ربزری کییم  -تاییخ حزب شما رس 

کل با حزب تودٔه ریدر  ک  بد پای  ها  محکمی بیا  ی ربط بدردیرن    نزدیک آ
ها  دی جدیا  کریرش مشرتردک   نریرز دی چرایچروب  شده   دی بول سال

ها  کمونیس    کایگد  شکل گدفت  رسر    رلمللی حزب ها  بین نشس 

بدر  ما بسیای ریزشمید رس   ما خورها  تعمیق بیشتد رین ی ربرط صرمریرمرانر   ادامه شماری از پیام های پرشور تبریک  ...
ها  حزب شما دی مروید  هستیم    مثل همیش   عمیقات قدیدر  مورضع   ریزیابی

فقط دی کشوی خودتا  بلک  ب  بوی کلی دی میطق    مسائرل  ها  جای  ن  تحّول
 رلمللی هستیم  بین

 یفقا!
سالٔ  حزب تودٔه ریدر  خود گویا  ی شن  رقعی  رس   تاییرخ  ۳۱مسید مبایزٔه 

ی د  ما ضمن شادباش گفتن ب  شما ب  میاسب  هشتادمین سالگردد  ب  پیش می
شرمرای  دهیده   جا در  یکی رز بری بییادگاری  حزب تودٔه ریدر   رز سخیا  تکا 

کریریرم: "هردگرز  شهیدر  حزب شما  یفیق ی زب   دی بدربد دردگاه نظامی یاد مری
ر   پردترو  تورند موجودی  خویشید یر نفی کید   پس رز لرحرظر  ر  ربد نمی لّک 

بردز   مستقیم خویشید ب  هم  گدمی خورهد بخشید  رگد رز لرحرظر  رسرم مری
ها فد خورهد نشس     مقصودز لحظٔ  تاییخی    رس     بد   تددید رین بوفا 

حقایق عدیا  خورهد شد  جامعٔ  ریدر  ی ز  یر نیز خورهد دید ک  آزردرنر  دیبرایٔه 
 رین گونٔ  مسائل بحث کید   نظدرت خود یر ربدرز درید  آ  ی ز چیدر  د ی نیس  "

 مین سالگدد بییادگاری  حزب تودٔه ریدر !۳۱گدرمی باد 
پاییده باد همبستگی با مبایزٔه مددز ریدر  بدر  تحقرق آزرد   دمروکردرسری  

 صلح  حاکمی  مّلی    رستقالل!
کل   حزب تودٔه ریدر ! پدتور   تد باد پیوندها  بدردیرن  بین آ

کل  کمیتٔ  مدکز  آ
 نیکوزیا  قبدس

 
پیام تبریک حزب کمونیست 

 پرتغال
شرهردیروی  ۳۱]   ۳۱۳۰سپتامبد  ۳۱

۰۰۱۱] 
 

 یفقا  گدرمی 
سالگی تأسیرس حرزب ترودٔه ریردر    ۳۱حزب کمونیس  پدتغال ب  میاسب  

 کید  همبستگی   دی دها  بدردیرنٔ  خود یر ب  شما تقدیم می
ها  ریدر  بوینی   قهدمانان  رس   فعالی  حزب شرمرا دی  تاییخ کمونیس 

مّدت حیاتش ممیوق بوده رس    هزریر  کمونیس  ریدرنی ب  دلیل دفراق  بیشتد
رز حقو  کایگدر   زنا   درنشجویا     مددز ریدر   ب  دلیل دفاق رز حراکرمریر  

ب  زنردر  رفرتراده    سوسیالیسم ملی  دموکدرسی  صلح  پیشدف  رجتماعی   
رند  رما شما هموریه ردرمٔ  فعالیر     موید آزری   رذی    شکیج    تد ی قدری گدفت 

 رید  مبایزه حزب خود یر فدرهم کدده
سالگدد بییادگاری  حزب شما مصادف با زمانی رس  ک  جهرا  دی مرعردض 
تغییدهایی بزیگ   خرطردهرایری عرظریرم قردری درید  چریردیرن دهر  جریرگ 

رمپدیالیستی  ک  پس رز تغییدها  عظیم دی تورز  جهانی نید ها بد رثد رز  تجا ز  
هم پاشید  رتحاد جماهید شوی     فد ییز  نظاز سوسیالیستی جها  شرّدت 

 یژه دی میطقٔ  شما  ب  بای آ یده رسر    ها  ب  ر  بزیگ بدر  مّل  گدف   فاجع 
تجا ز  مانید مددز فرلرسرطریرن  عردر    ها  قدبانی رما مقا م  قهدمانانٔ  مّل 

ها  تجا زکرایرنرٔ  آمردیرکرا نراترو    سویی   لبیا   یا یمن    نیز شکس  جیگ
دهد ک  رمرپردیرالریرسرم  نشا  می -تدین آنها دی رفغانستا  بود ک  تازه -رسدرئیل
ها هستید ک  با مبایزٔه خود دی نهای  مسید تاییخ  ناپاید نیس    رین مّل  شکس 

   کیید  یر تعیین می
یابی کشویها   ها  دی کیای قدیت دری   مقا م  مّل  بحدر  ساختای  سدمای 

 یژه جمهوی  خلق چریرن  برحردر  پریرِش ی    رلمللی  ب  جدید دی سطح بین
کید  رما رمپدیالیسرم   ر  حاّد می یر ب  بوی فزرییده رمپدیالیستی ها  بزیگ قدیت

آ   خرطرد  ب  دلیل ماهی  خود  نظامی تهاجمی   دینده رس   ی ند رنرحرطراط
دری  رنرحرصرای  یر  هرا  سردمرایر  تدین بخرش آمیز ریتجاعی  رکیش خشون 

هرا  همٔ  کمونیس  همگدریی دهد    رین رمد  تقوی  عمل مشتدک   نمی کاهش
د س  یر بیش رز پیش مرهرم   فروی     صلح   دیگد نید ها  ضدرمپدیالیستی

شود ک  دی کیای تقوی   کید  دی رین صویت  ظهوی جیبشی جهانی تضمین می می
تورند جیگ یر متوقف   یره یر ب  سو   کمونیستی   رنقالبی می رلمللی جیبش بین

 ر  سدشای رز پیشدف  رجتماعی   صلح باز کید  آییده
ریدر   بردر   تودهٔ  مین سالگدد بییادگاری  حزب08با دی د مجدد ب  میاسب  

حزب شما دی مبایزه دی یره تأمین حقو  کایگدر    زحمتکشا  ریدر   بدر  ریجاد 

 ۳۵ادامه  در صفحه 
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ر  عای  رز تجا ز   جیگ رمپدیالیستی    دی یره پیشردفر   ریدر    خا یمیان 
 آیز   موفقی  درییم    سوسیالیسم رجتماعی  صلح 

 
 مدکز  حزب کمونیس  پدتغال  کمیت ٔ 

 
پیام همبستگی و درودهای 

رفیقانٔه حزب کمونیست 
سودان به مناسبت 
هشتادمین سالگرد 

 بنیادگذاری حزب تودٔه ایران
 یفقا  گدرمی 

مریرن ۳۱ب  میاسب  ی یدرد مرهرم 
سالگدد تأسیس حزب تودٔه ریردر   
کمیتٔ  مدکز  حزب کمونیس  سودر  دی دها  گدز بدردیرنر    برهرتردیرن 

کریرد  حرزب  آیز ها  خود یر ب  یهبد    رعضا  حزب شمرا ترقردیرم مری
توجهی یر ک  حزب تودٔه ریدر  دی مبرایزٔه مرددز  کمونیس  سودر  نقش قابل

ریدر  دی یره یهایی مّلی   رجتماعی ریفا کدد  ب  یاد درید  ما نیز همدره با شما  
ها  ب  دس  آمده شاد   سدبلید شدیم    هم دی لرحرظرات  هم رز موفقی 

ها  ریتجاعی   دیکتاتوی  گوناگو  علی  شرمرا  شکس    سدکوبی ک  یییم
رمرا   ب  یره رندرختید  با شما همدید بودیم  تاییخ مشتدک مبایزٔه پیوست    بی

ر  زنده رز تعهد ب  آیما   ما دی خدم  مددز   ببقٔ  کایگد کشویهایما  نمون 
 شدیف سوسیالیسم   کمونیسم رس  

سال گاشت  مترحرمرل  ۰۱یغم سدکوب مدر می ک  دی  حزب تودٔه ریدر  ب 
شده رس   نقش مهمی دی مبایزٔه مددز ریدر  دی یره ترحرقرق دمروکردرسری  
صلح    سوسیالیسم ریفا کدده رس   سهم قابع حزب شما دی مبایزٔه ببرقرٔ  

ها بدر  زندگی کدد  دی  ها  رکثدی  ریدرنی کایگد متشکل  ب  پیشُبدد آیما 
صلح   بدخویدری شد  رز محصول کایشا  میجد شرده رسر   رمرد زه  دی 

هرا   هرا  سردکروب   یرویش سایی ریدر  سیاس  زمانی ک  حکوم  دین
رش یر  هرا   یشرکرسرتر  رش ب  مقا م  فزرییده دی بدربد سیاس  یحمان  بی

شّدت بخشیده رس   حزب تودٔه ریدر  همچیا  مددز یر بردر  بر  چرالرش 
ها   گاز بددرشتن بر  سرو  ترحرقرق    کشید    شکس  درد  رین تالش

 کید  ها  دموکدرتیک بسیس می تثبی  حقو    آزرد 
فدستیم   ب  شهیدر  حرزب شرمرا ردر   بای دیگد ب  مبایزٔه شما دی د می

 کییم  رحتدرز می
 کمیتٔ  مدکز  حزب کمونیس  سودر 

 
 

 پیام حزب کمونیست هند
 

 [۰۰۱۱شهدیوی  ۲۰] ۳۱۳۰سپتامبد  ۳۳
 

 یفقا  گدرمی 
رز برردف خررودز   شررویر  مرلرری حررزب 
کمونیس  هید  دی دها  بدردیرنٔ  گدز خود 

مین سالگدد بیریرادگراری  ۳۱یر ب  میاسب  
حزب تودٔه ریدر  ب  یهبد    همٔ  رعضرا  

 کییم  حزب شما تقدیم می
بییادگاری  حزب تودٔه ریدر  یخدرد  تاییخی بود ک  دی مربرایزٔه جرامرعرٔ  
ریدر  دی دفاق رز رستقالل   حاکمی  ملی رز یک سرو    ترحرقرق حرقرو  
دموکدرتیک   عدرل  رجتماعی بدر  مددز ریدر  رز سو  دیگد  نقشی مرهرم 

 دی بسیس کدد  ببقٔ  کایگد   دیگد قشدها  رجتماعی جامعٔ  ریدر  درش  
رش ب  بوی عمده فعالریر   حزب تودٔه ریدر  دی هشتاد سال زندگی سیاسی

رعرالز کرددنرد   «غیدقانرونری»غیدعلیی درشت  رس   زیدر هد د  یییم آ  یر 
ها  عرظریرم رسر   هرزریر  ترن رز  تاییخ حزب تودٔه ریدر  تاییخ فدرکای 

ها  غیدرنسانی  رعضا  حزب شما جا  خود یر رز دس  دردند  موید شکیج 
 رند  ها حبس قدری گدفتید    هیوز بسیای  رز یفقا  شما دی زندر 

رش با یییم ریتجاعی ریردر  براز   لی همٔ  رییها حزب تودٔه ریدر  رز ردرمٔ  مبایزه ادامه شماری از پیام های پرشور تبریک  ...
ندرش   حزب تودٔه ریدر  ضمن رییک  ب  تالشش دی یره ریجراد جربرهرٔ  مرترحرد 
ضددیکتاتوی  بدر  تحقق آزرد   صلح  رستقالل  عدرل  رجترمراعری   بردد 

دهری  دهد  دی عین حال  نقشی مرهرم دی سرازمرا  یییم  ییی ریدر  ردرم  می
ها  همبستگی دی دفاق رز صلح  دموکدرسی    عدرل  رجرترمراعری دی  فعالی 

جها  ب  عهده گدفت  رس   حزب تودٔه ریدر  هموریه هد نوق مدرخلٔ  نظرامری دی 
 هد کشوی یر محکوز کدده رس  

کریریرم کر   ما ضمن شادباش ب  رعضا   یهبد  حزب تودٔه ریدر   رفتخای مری
ریم  میاسربرات مرا برا  همیش  رز پیکایها  دموکدرتیک مددز ریدر  حمای  کدده

حزب تودٔه ریدر  نشان    بازتاب تالش مشتردک مرا دی مربرایزه دی یره صرلرح  
 دموکدرسی    پیشدف  رجتماعی رس  

بدر  شما دی بزیگدرش  هشتادمین سالگدد بییرادگراری  حرزب ترودٔه ریردر  
 آیز   موفقی  کامل درییم 

 
 با دی دها  رنقالبی   یفیقان  

 د  یرجا  دبیدکل حزب کمونیس  هید
 

 پیام حزب نوین مردم افغانستان
 به مناسبت هشتادمین سالگرد اساسگذاری حزب تودۀ ایران

 
 یفقا  گدرمی  

ها  گدز یفیقان  ما یر ب  میاسب  هشتادمین سرالرگردد حرزب ترودۀ  شادباش
ها  پیشد  عصدمرا   ریدر   رین ُگددر  یزمیدۀ زحمتکشا  ریدر    پاسدری رندیش 

ها  مسرتربرد  بپایدید  شما دی شدریط دشوری رختیا    سدکوب رز سو  حاکمی 
شاهی   آخوند  با قامتی رفدرخت  دی تاییخ دی مورضع کایگدر    زحرمرترکرشرا  

ها  رنقالبی میطق  ما گددید  پیوندها   پایدری  کددید   سدمشقی بدر  ُجیبش
رستوری  ُجیبش رنقالبی رفغانستا  یر با حزب تودۀ ریدر  دی پهی  تاییخ ِگرده زده 

مرا   رس    بدر  ما جا  مسدت رس  ک  رین پیوندها یر دی بستد پیکای مشتردک
 بخشیم  بدر  بهد ز  خلقها  ریدر    رفغانستا  تدر ز می

خد ج قور  مسلح رمدیکا ر ناتو رز رفغانستا    رستقدری د بایۀ حاکمی  قرد   
 سطایی بالبی  ضعی  جدید   تهدید آمیزتد  یر دی میطق  ما بر   جرود آ یده 
رس   ما دی تالش آنیم تا نید ها  متدقی   دموکدرتیک یر ک  دی هیگاز حضروی 
رمدیکا ر ناتو دی میهن ما ب  حاشی  یرنده شده بودند  د بایه ب  صحیر  سریراسری 

 بدگددرنیم  یگان  یره نجات مددز رفغانستا  تقوی  همین نید هاس   
 کییم   رز شما ب  خابد حمای  تا  رز تالش   مبایزۀ ما سپاسگزری  می

 یفقا  عزیز 
رش نید میدتد رز پیش خرورهرد  یقین کامل درییم ک  حزب شما دی پیکای بدحق

شد   جامع  ریدر  یر ب  سو  عدرل  رحتماعی یهیمو  خورهد شرد  هرمرکرای  
ها  ما رستوری رس   ب  سوِد دنیا  کای تمراز  یفیقان  ما ک  بدمیافع مشتدک خلق

 خورهد شد  
 فدخیده باد هشتادمین سالگدِد حزب تودۀ ریدر  

 گی رحزرب متدقی جها ! زنده باد هبست 
 هیئ  رجدریی  حزب نوین مددز رفغانستا 

 ۳۱۳۰سپتامبد  ۳۳
 

 پیام شادباش حزب کمونیست شیلی
با دی د ب  میاسب  هشتادمین سالگردد بریریرادگراری  

 حزب تودٔه ریدر 
 ۰۰۱۱ مهد ۳۱۳۰سپتامبد 

 ریدر    یفقا  گدرمی حزب تودهٔ 

 ۳۶ادامه  در صفحه 



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۳۶ 

ها  شیلی هشتادمین سالگدد تولد حرزب ترودٔه ریردر  یر  کمونیس 
سال پیش بدآمِد مبرایزٔه  ۳۱گویید  بییادگاری  حزب شما دی شادباش می

ها پیشتد کاشرتر  برودنرد   ببق  کایگد ریدر    بایهایی بود ک  کمونیس 
ریتباط با پیشدف  جیبش رنقالبی جها  دی آ   گید  حزب شما بی شکل

 زما    مبایزٔه رتحاد شوی   علی  دیو ناز  نبود 
ر  یر پش  سد گارشت  رسر  تراییرخ  حزب تودٔهایدر  مسید قهدمانان 

    دی «غیدقانونی»سال گاشت  دی عمل دی شدریط  ۳۱حزب شما دی هم ٔ 
معدض آزری   رذی    شکیج    مدگ بوده رس   با رین حال حزب شرمرا 

گید  قرابرع دی مریرا   ر  رز پایدری    رستوری    موضع هموریه نمون 
 رند  ها  رنقالبی جها  بوده ک  بدر  پیشبدد تاییخ یزمیده گددر 

ها  شیلی  همبستگی با مبایزٔه ببقٔ  کایگد ریردر     بدر  کمونیس 
خابد تاییخی ک  خود پشر  سرد  ر  رصولی رس   ما ب  حزب آ   ظیف 

  زندر   شکیجر     مردگ ”غیدقانونی” درنیم ک  فعالی   ریم می گارشت 
یهبدر    فعای  حزبی ب  چ  معیاس   ب  همین دلیل رس  ک  مرا دی 
محکوز کدد  جیای    سدکوب دیکتراتروی  عرلریر  حرزب شرمرا  دی 

 ریم  همبستگی با شما ریستاده
رمد زه ما دی شیلی بدر  شکس  درد  نولیبدرلیسم تحمیل شده توسط 

کییم  هردِف مربرایزٔه مرا  بویی رز  بزیگ   رمپدیالیسم آمدیکا تالش می
ها  آمدیکا  یتین دی ریرن مربرایزه   دی  همچیین متحد کدد  مّل 

 رتحاد بدر  یهایی   توسعٔ  جورمع خودما  رس  
ب  همین تدتی  ضمن تأکید د بایه بد همبستگی خود با مبایزٔه شرمرا 
دی یره آزرد    دموکدرسی بدر  مددز ریدر   حمایر  خرود یر رز کروبرا  

کییم ک  مروید یرویش رمرپردیرالریرسرم     نز ئال    نیکایرگوئ  ربدرز می
 ها  قایٔهما هستید  رلیگایشی

 گدرمی باد هشتادمین سالگدد تأسیس حزب تودٔه ریدر !
 حزب کمونیس  شیلی

 
 

پیام شادباش حزب کمونیست 
 پاکستان

مریرن  ۳۱حزب کمونیس  پاکستا  
سالگدد تأسیس حزب ترودٔه ریردر  یر 

گررویررد  حررزب مررا  شررادبرراش مرری
همبستگی قابع خود یر برا یفرقرا  
ریدرنی   حزب رنقرالبری   بردجسرترٔ  

هرا  ریردر    کایگدر    کمونریرسر 
کید  مرا دی  حزب تودٔه ریدر   ربدرز می

هرا  دشروری  پاکستا  هموریه رز مبایزٔه بزیگ یفقا  ریدرنی بی رین سال
ها  بزیگ یفقا  حزب تودٔه ریردر  یر بردر   ریم  ما فدرکای  رلهاز گدفت 

ها  حّتری  دی دشروریتردیرن  زنده نگ  درشتن شعلٔ  رمید دی همٔ  رین سال
 کییم  ها  تاییخ ریدر   تحسین می بده 

حزب کمونیس  پاکستا  نیز مانید حزب تودٔه ریدر  بریرشرترد ر قرات 
تدین شدریط زیدزمییی فعالی  کید  ما خروب  مجبوی بوده رس  دی سخ 

ها  کشویها  ما دستویها  رمپدیالیسم آمدیکا یر  فهمیم ک  د ل  می
ریرم کر  ریرن  کددند  ما دی تاییخ خود بایها دیده دی میطقٔ  ما تحمیل می

ها  رمپدیالیستی آمدیکا دی میطقٔ  ما  بردر  پریرشرُبردد  کایگزریرِ  د ل 
میافع رمپدیالیسم جهانی  حقو  بییاد  مددز پاکستا    ریدر  یر نقرض 

 رند  کدده
ریدر  شاهد ب  قدیت یسید  حکوم  جدید بییادگدریا  رسرالمری دی 

هرا    بوده رس     ما شاهد سرخرتری“  رنقالب رسالمی”رصطال   پی ب 
ر  هستیرم کر   یحمان  ها  بی ها  فدرقضایی   حکم ها   قتل شکیج 

رند  رما دی عین  ها  رسالمی دی موید یفقا  ریدرنی ما ِرعمال کدده دردگاه
حال ما شاهد مبایزه   پیکای بزیگ یفقا  ریدرنی خود هستیم ک  مبایزه   
بدنامٔ  خود دی دفاق رز ببقٔ  کایگد   عردرلر  رجرترمراعری یر دی صردی 

 رند  ها  خود نگ  درشت  فعالی 
گیرد   ر  رز ظهوی   قدیت پاکستا    تماز میطق  رخیدرت شاهد د ی تازه

  ریدئولوی  بییادگدر  ماهبی   رسالمی پس رز جیگ رفغرانسرترا  بروده

رس   رین ریدئولوی  رز مدزها  کشویها عبروی کردده رسر    دی حرال حراضرد   ادامه شماری از پیام های پرشور تبریک  ...
کیید  یفقا  ما دی پاکسرترا    دی  نید ها  ریتجاعی کل موجودی  ما یر تهدید می

میطق  بیش رز پیش موید تهدید رین نیرد هرا  ریترجراعری قردری درینرد   رمرد زه 
تد شده رس    ثبات میطق  یر ب  خرطرد  رفغانستا  دی زید حکوم  بالبا  خطدناک

رندرخت  رس   کای ما دشوریتد بوده   رکیو  مبایزه دی یره تحقق   حفظ دموکدرسی   
 سکویییسم  بد مبایزٔه ببقاتی ر لوی  یافت  رس  
ها  میطق   همدره برا هرم  دی  بیایید بد تعهد خود تأکید کییم ک  ما کمونیس 

 رندیش ریتجاعی مبایزه خورهیم کدد  بدربد رین شّد بییادگدریی رسالمی   عیاصد کهی 
 زنده باد پیکای ما!

 زنده باد همبستگی!
 زنده باد رنقالب سوسیالیستی!

 رلمللی کمیتٔ  مدکز  حزب کمونیس  پاکستا  شعبٔ  بین
 

 پیام شادباش حزب کمونیست فنالند 
پیاز شادباش حزب کمونیس  فیالند ب  یهبد  
حزب تودٔه ریدر  ب  میاسب  هشتادمین سالگدد 

تردیرن حرزب  بییادگاری  حزب تودٔه ریدر   کهن
سیاسی معاصد ریدر  حزب کمونیس  فیالند ب  

مین سالگدد بییادگاری  حزب شما  ۳۱میاسب  
فدستد   همبستگی خود یر برا  ب  شما دی د می

 کید  شما ربزری می
دهیدٔه یره حزب  حزب تودٔه ریدر  جانشین   ردرم 

سرال پریرش  ۰۱۰کمونیس  ریدر  رس  کر  
تأسیس شد  یییم دیکتاتوی  حاکم بد ریدر  دی آ  زما   فعالی  آ  حزب یر ممیوق 

معد ف شرد  آ   «قانو  سیاه»کدد    سپس بد رساس قانو  ضدکمونیستی ک  ب  
 حزب یر غیدقانونی رعالز کدد 

سال گاشت  تجدبٔ  گستدده   ریزشمید  دی زمییٔ  مبرایزٔه  ۳۱حزب تودٔه ریدر  دی 
مددمی رنباشرتر  رسر   حرزب -سیاسی   شدک  دی مبایزرت کایگد -ریدئولوییک

بخش حزب تودٔه ریدر    تالش آ   خابد فعالی  سیاسی رلهاز کمونیس  فیالند ب 
 فدستد  رش  ب  حزب تودٔه ریدر  دی د می حزب بدر  حفظ هوّی  کمونیستی

سال رخید بد حزب تودٔه ریردر   رید شرده  ۰۱یغم فشایها  مستمد  ک  بی  ب 
ها  سیاسی درخل ریردر  درشرتر  رسر      رس   نقشی ک  حزب شما دی تحّول

 همچیا  خورهد درش   چشمگید رس  
حزب کمونیس  فیالند تددید  ندرید ک  حزب تودٔه ریدر  تماز تالشش یر خورهرد 
کدد تا جیبش صلح  دموکدرسی  رقعی    سوسیالیسم تقوی  شود    ببقرٔ  کرایگرد 

ر  دی شکل درد  مسید آییردٔه ترغریریرد  برد  کییده متشکل ریدر  بتورند نقش تعیین
 رساس خورس    ریردٔه مددز ریدر   ریفا کید 

آ ی دی یره تغیید جرهرا    دی مبایزٔه مشتدک ضدرمپدیالیستی  مایکسیستی    صلح
 بیید  حزب کمونیس  فیالند خود یر دی کیای حزب تودٔه ریدر  می

خابد فعالی  حزب تودٔه ریردر  دی ترقرویر  شربرکرٔ   حزب کمونیس  فیالند ب 
 فدستد  ها  کمونیس    کایگد  ب  شما دی د می رلمللی حزب بین

 زنده باد حزب تودٔه ریدر !
 رلمللی! زنده باد صلح   همبستگی بین

 پکا  رییسایین-یوها
 صدی حزب کمونیس  فیالند

 
 پیام حزب کمونیست ایرلند

 [۰۰۱۱شهدیوی  ۲۱] ۳۱۳۰سپتامبد  ۳۰
 یفقا  عزیز

حزب کمونیسر  ریردلریرد بر  مریراسربر  
هشتادمین سالگدد ترأسریرس حرزب ترودٔه 
ریدر  همبستگی عمیق خود یر با آ  حرزب 

کید  ما همچیین همبستگی خرود  ربدرز می
دسترا  ریردر  ربردرز  یر با ببقٔ  کایگد   تهی

 کییم  می
ها  زیاد  مورج  رس   رز جرمرلر     رلمللی کایگدر  با چالش رمد ز جیبش بین

خصروص   یژه تهدید فزرییدٔه صلح جهانی رز بدف نید ها  رمپردیرالریرسرم   بر  ب 
جدید علی  چین  نظامیگرد    ترجرا ز نرظرامری “  جیگ سدد” تهدیدها  فزرییدٔه 

تورند  فزرییدٔه نید ها  رمپدیالیستی فقط می
 ۳۷ادامه  در صفحه 



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۳۷ 

 آلوری  ی دییگز
 رلمللی حزب کمونیس  آمدیکا دبید شعبٔ  بین

 رز بدف ی زرنا کمبد     جو سمیز  یهبدر  مشتدک حزب کمونیس  آمدیکا
 

 
 پیام تبریک حزب مردم فلسطین

 
 یفقا  گدرمی 

 
رز بدف یهبرد   رعضرا    هروردریر  

تردیرن  حزب مرددز فرلرسرطریرن  گردز
ها  خود یر ب  میاسب  هشتادمین سالگدد بییادگاری  حرزب مربرایز  شادباش

ریدر  ب  شما    رز بدیق شما ب  همٔ  رعضا  آ  حرزب بردردی   هرمرٔ    تودهٔ 
کییم  تاییخ بوینی حزب شما دی دفاق رز آیریردٔه  خورها  ریدر  تقدیم می تدقی

بهتد بدر  مددز ریدر    دی یره تدقی   رستقالل کشویتا   یهایی رقرترصراد    
هرا   رجتماعی  عدرل  رجتماعی    سوسیالیسم دی ریدر   مشحو  رز صفرحر 

فدر ر  مبایزه   رز خود گاشتگی رس   دی همین میاسربر   خرود یر مروظرف 
خابد موضع محکم شما دی حمای  رز آیما  عادینٔ  مددز مرا    درنیم ک  ب  می

ربدرز همبستگی با مبایزٔه مددز فلسطین بدر  پایا  درد  ب  رشغال رسدرئریرلری  
 ۰تأمین حق حاکمی     بدقدری  د ل  مستقل فلسطین دی دی   مردزهرا  

  با پایتخ  آ  دی ر یشلیم    تضمین حق پیاهیدگا  ب  بازگش  ب  ۰۱۳۱ی ئن 
ها  سازما  ملل متحد    نیز آزرد  زنردرنریرا   میهن خود مطابق با قطعیام 

 ها  رسدرئیل  صمیمان  رز شما سپاسگزری  کییم  فلسطییی رز زندر 
 تدین آیز ها  ما یر بپایدید  ها   صمیمان  تدین شادباش گدز

 مبایزٔه شما سدرنجاز ب  پید ز  خورهد یسید 
 

 بساز رلصالحی
 دبیدکل حزب مددز فلسطین

 
 

پیام تبریک حزب کمونیست استرالیا 
به مناسبت هشتادمین سالگرد 

 بنیادگذاری حزب تودٔه ایران
 [۰۰۱۱شهدیوی  ۰۳] ۳۱۳۰سپتامبد  ۳
 

 یفقا  گدرمی 
حزب کمونیس  رستدرلریرا دی دهرا  گردز   
یفیقانٔ  خود یر ب  میاسب  هشتادمین سالرگردد 

ریدر  تقردیرم بر  شرمرا   بییادگاری  حزب تودهٔ 
فدستیم کر   ها  شجاعانٔ  یفقا  حزب تودٔه ریدر  دی د می کید  ما ب  تالش می

رنرد   دی  ها  سیاسی   جانی ی بد  بروده هش  ده  رس  با رنبوهی رز چالش
رنرد   کید  با قدیت پابدجا مانده قام  حزبی ک  میافع مددز ریدر  یر نماییدگی می

ر  پدرفتخای دریند   یفقا  ما دی حزب تودٔه ریدر  رمد زه تجدبٔ  فدر ر    تاییخچ 
درییم ک  جرا    زنردگری خرود یر دی یره  خابدٔه یفقا  بسیای  یر گدرمی می

 دری   فدر کددند  تدین آیما   یهایی رز  حشیگد  رمپدیالیسم   سدمای  شدیف
ها  رمپدیالیستی عرلریر  ریردر   حزب کمونیس  رستدرلیا هموریه با سیاس 

شدک  کدده رس   ما برا ریرن  «ها رز ریدر  کوتاه دس »مخالف بوده   دی کایزری 
ها  سدکوبگد فقرط  دیدگاه حزب تودٔه ریدر  مورفقیم ک  یهایی هد کشوی رز یییم
 پاید رس   ب  دس  خود مددز آ  کشوی    ن  نید ها  خایجی  رمکا 

بخش رس    هرمربرسرترگری  پایدری    رستقام  یفقا  ریدرنی بدر  ما رلهاز
 کییم  کامل خود یر با مبایزرت شما ربدرز می

 زنده باد حزب تودٔه ریدر !
 زنده باد رنتدناسیونالیسم ببقٔ  کایگد!

 ب  رمید پید ز  سوسیالیسم 
 رلمللی حزب کمونیس  رستدرلیا  ییی مولییا  شعبٔ  بین

 
 

 پیام حزب کمونیست کلمبیا
مریررن سرالررگرردد ۳۱بر  مریرراسرربر  

تردیرن  بییادگاری  حزب تودٔه ریدر   گدز

هایی میجد شود ک  مروید هردف  ها   مّل  ها  بیش رز پیِش د ل  ب   رکیش
 تجا زها  رمپدیالیستی قدری دریند 

دستا  با آ  ی برد یریرد   بحدر  بزیگ دیگد  ک  ببقٔ  کایگد جهانی   تیگ
دسرترا  جرهرا  درید   زیس  رس  ک  تأثید  یدرنگد  بد ترهری بحدر  محیط

بحدرنی ک  بیش رز د یس  سال دی جدیا  بوده    نراشری رز شریروه ترولریرد 
 دری  رس   سدمای 

رلمللی کایگدر   تقوی  حزب ترودٔه  رکیو  زما  تقوی  رتحاد دی جیبش بین
 ریدر     تقوی  حزب کمونیس  ریدلید رس  

 زنده باد همبستگی ضدرمپدیالیستی!
 با رحتدرز   همبستگی ضدرمپدیالیستی 

ن یوجین مک  کایتد
 دبیدکل حزب کمونیس  ریدلید

 
 پیام حزب کمونیست آمریکا

یهبد    رعضا  حزب کمونیسر  آمردیرکرا بر  
مین سالگدد ترأسریرس حرزب ترودٔه ۳۱میاسب  

ریدر   دی دها  یفیقانٔ  خود یر ب  یفقا  خود دی 
کیید  دی هشر  دهرٔ  گراشرتر    ریدر  تقدیم می

حزب تودٔه ریدر  هموریه بدر  میافع ببقٔ  کرایگرد 
 ریدر  یزمیده رس    حزب ما مفتخد رس  ک  رز یفقا  حزب شما باشد 

تاییخ فعالی  حزب تودٔه ریدر  تاییخ آسانی نبوده رس   هیوز حّتی  یک ده  
هم رز موجودی  حزب نگاشت  برود کر  یهربردر  ریترجراعری ریردر  آ  یر 

هرا     مجبوی ب  فعالی  زیدزمییی کددند  با  جرود ریرن چرالرش «غیدقانونی»
رعضا  حزب تودٔه ریدر  ب  نماییدگی رز ببقٔ  کایگرد ریردر    مربرایزه بردر  

ها  آ  ردرم  دردند  حزب شما حّتی  دی حالی ک  زیردزمریریری   زیرد  خورس 
کدد  نقشی بدجست  دی جیربرش مرّلری  تهدید مدر ز ب  آزری   رذی  فعالی  می

  زید  محمد مصد  درش   شد  نف  دی زما  نخس 
 زید مصد  با کودتا  موید حمای  آمدیکرا بردیرترانریرا  هیگامی ک  نخس 

بدکیای شد  نید ها  ریتجاعی ک  قدیت یر دی ریدر  دی دس  گدفتید  سردکروب 
  آزری رعضا  حزب یر رفزریش دردند  حزب تودٔه ریدر   با  جود رییک  مرجربروی 

ها  بدردی دی جها  تورنس  بر   ب  فعالی  دی تبعید بود  با کمک یفقا  حزب
 مبایزٔه خود دی یره دموکدرسی   سوسیالیسم دی ریدر  ردرم  دهد 

آغاز شد  حزب تودٔه ریدر   ۰۲۳۱ ۰۱۱۱هیگامی ک  رنقالب ریدر  دی سال 
ر  دی سدنگونی شاه مستبد درش   حزب تودٔه ریدر  پیشاهیرگ  نقش بدجست 

خورهان   سوسیالیستی    دموکدرتیک بروده رسر    مبایزه بدر  رنقالب تدقی
رین پیاز   تعهد حزب تودٔه ریدر  موید پایدش مددز ریدر  قدری گدفر    حرزب 

گردر    سراییر  یرسر  تودٔه ریدر  دی سدرسد کشوی یشد کدد  رما زمانی ک  دین
کای ب  قدیت یسریردنرد  دی ترالش بردر  خرامروش کردد  پریراز  محافظ 

جویان    با خشون  مروید آزری    ها  حزب شما یر ستیزه ر  سوسیالیستی توده
تقدیبات کل یهربرد  هرمردره برا  ۰۲۳۳/ ۰۱۳۲رذی  قدری دردند  دی آغاز سال 

هزریر  عضو   هوردری حزب تودٔه ریدر  توسط نید ها  رمییرتری یییرم  ییری 
شرمرای  ۰۲۳۱ ۰۱۳۳بازدرش     سپس زندرنی   شکیج  شدند  دی سرال 

زیاد  رز رین رعضا  زندرنی حزب رعدرز شدند ک  آنها یر دی گویها  جرمرعری 
ها  خشیی ک  نسب  ب  رعضا   یهربردر   یحمی دفن کددند  با  جود تماز بی

حزب تودٔه ریدر  رعمال شد  رین یفقا هدگز دس  رز مبایزه دی یره سوسیالیرسرم 
لییییسم یر یها نکددند  آنها ب  مبایزه با حکوم  -بدندرشتید   هدگز مایکسیسم

رنرد   ریتجاعی دی کشوی خود   بدر  دفاق رز میافع ببقٔ  کایگد ریدر  ردرم  درده
رمد زه حزب تودٔه ریدر  صدر  پیشد  نید ها  بدفدری دموکردرسری دی ریردر  
رس   مبایزه بدر  دفاق رز میافع ببقٔ  کایگد ریدر  فقط محد د ب  پریرکرای برا 

هرا  رصرلری  نید ها  ریتجاعی دی هد کشوی نیس   ریردر  یرکری رز هردف
رمپدیالیسم آمدیکا رس  ک  بدر  ب  زرنو دیآ ید  بربرقرٔ  کرایگرد ریردر  بر  

شود  ما دی حزب کمونیس  آمدیکا رفرترخرای  ها  رقتصاد  متوسل می تحدیم
درییم ک  دی کیای یفقا  خود دی ریردر  برا رمرپردیرالریرسرم   دی یره آیریردٔه 

 یزمیم  سوسیالیستی بدر  ببقٔ  کایگد ریدر  می
باشد ک  حزب تودٔه ریدر  بتورند ب  مبایزٔه عادینٔ  خود ردرم  دهرد   مرددز 

 ر  بهتد هدری  کید  ریدر  یر ب  سو  آییده
 زنده باد حزب تودٔه ریدر     زنده باد رنتدناسیونالیسم کمونیستی!

 ادامه شماری از پیام های پرشور تبریک  ...

 ۱۵ادامه  در صفحه 



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۳۱ 

ریرم   بوی ک  دی چهای دهٔ  رخید شاهرد بروده دی مجموق باید گف  ک  هما 
حلی عملی بدر  مسائرل مرلری   قرومری  ها  نظامی یره سدکوبگد    حمل 
هرا   هرا   سرازمرا  ها  ساکن ریدر  حق درینرد حرزب  نیس   رقورز   خلق

هرا  مرحرلری  ها  محلی خود   دی یهبد  د ل  سیاسی خود یر دی حکوم 
ر  ک  نیرد هرا  هروردری رسرالز  خورهان  ها  تمامی  حل خود قدری دهید  یره

بوی ک  دی چهای دهٔ  رخید ثرابر  شرده  بدند  هما  سیاسی دی ریدر  پیش می
 رس   یره ب  جایی نخورهد بدد 

ها  نظامی خود یر مقابل   خوره حمل  سدر  یییم دیکتاتوی  رسالمی تمامی 
ها  ُکدد ریدرنی ک  ب  عریرور  پریراهریردٔه  ها   سازما  ها " حزب با "شیطی 

سیاسی دی رقلیم کددستا  عدر  دی شمال آ  ساکن هستید  رعالز   توجریر  
تشرکریرالتری -کیید   لی دی  رقعی  رمد  بین فعالی  ب  بوی عمده مردنری می

جانبٔ   مدگبای یییم  ییی علیر   ها  نظامی هم  نید ها  ُکدد دی ریدر    حمل 
رمییتی سدکوبرگرد یییرم -رین نید ها هیچ تورزنی  جود ندرید  نید ها  نظامی

رسالمی ریدر  دی بدخوید با  فعای    مبایزر  ُکدد با خشون    شرّدت عرمرل 
ها  نظامی   پهپادهرا  مردی   رفکن رند  آنها رز بم  ر  عمل کدده  حشیان 

ها  جانی  کیید ک  خسایت نظامی بدر  سدکوب نید ها  مخالف رستفاده می
آ ید  عملکردد یییرم  ییری    مالی   ببیعی عظیمی دی رین میابق ب  بای می

رلمللی رس   رلبت  رین نیز حقریرقرتری رسر  کر   ها  بین ریدر  ناقض پیما 
رلرمرلرلری  ها  بریرن ها   پد تکل فقط دی رین موید  بلک  رصویت یعای  پیما  ن 

 هدگز بدر  جمهوی  رسالمی ریدر  رهمی    ضمان  رجدریی ندرشت  رس  
ها   نید ها  مرلری  حزب تودٔه ریدر  هموریه رز مبایزٔه خلق ُکدد   دیگد خلق

کید  ما مورفق حق خودمختای  محلری  دموکدرتیک آنها دفاق کدده رس    می
ها  ساکن ریدر   دی چایچوب ریدر   رحد   دی دفاق رز  رقلی  ُکدد   دیگد خلق

 ها  دموکدرتیک بدر  همٔ  زحمتکشا  هستیم  حقو    آزرد 
  حزب تودٔه ریدر  همدره با همٔ  نید ها  ملی   دموکردرت ریردر   برمربرایر 

ها  ُکدد ریردرنری دی خراک عردر  یر  ها   سازما  ها   دفتدها  حزب پایگاه
کید  رین یویش نظامی جیایتکایرنٔ  سپاه پراسردریر  یییرم  شّدت محکوز می ب 

فقط رقدرمی ضدرنسانی  برلرکر  نرقرض آشرکرای قرورنریرن    رسالمی ریدر  ن 
رلمللی   تمامی  ریضی   حق حاکمی  کشوی همسایر  عردر   ها  بین پیما 

 شود  نیز محسوب می
ها  د لتی رقلیم کددستا  عردر (  ما د ل  مدکز  عدر  )  همچیین مقاز

خورنیم ک  دی چایچوب  ظایف خود دی مقاز کشوی   د لتی مستقل     یر فدرمی
مثاب  عضو سازما  ملل متحد   نهادها   ربست  ب  آ   دی مقابل عملریرات  ب 

گید  کیید   مرانرع ترعرّدض  نظامی سپاه پاسدریر  یییم رسالمی ریدر  موضع
نید ها  نظامی   رمییتی جمهوی  رسالمی ریدر  ب  مخالفا  خود دی خراک 
عدر  شوند  ما همچیین سازما  مرلرل مرترحرد   نرهرادهرا  ترابرع آ  یر 

هرا    خورنیم ک  ب   ظیفٔ  خود دی موید پیاهیدگا  ُکدد کر  دی رید گراه فدرمی
رند عمل کیید    بر  حرمرالت مرکردی  مقدها  خود دی کددستا  عدر  ساکن

فدرمدز  جمهوی  رسالمی ریدر  ب  دی   قلمرد  رقرلریرم کرددسرترا  عردر  
تورند ب  ردرم  یافترن    رعتدرض کیید  هد گون  کوتاهی   تعلل دی رین موید می

 ها  تازه دی رین میطقٔ  حساس میطق  بییجامد  ها  دیگید  بای گدفتن شعل 
 
 حزب تودٔه ایران 

 ۱۴۱۱مهر  ۱
 

حزب توده  ایران حمله  نظامی سپاه پاسداران 
ها و  های حزب حكومت اسالمی ایران به پایگاه

های ُکرد ایرانی مخالف حكومت ایران در  سازمان
 کند شّدت محكوم می کردستان عراق را به

هرا   شرهردیروی پرایرگراه ۰۳ها  ی ز پیجشیب   ب  گزریش تأیید شدٔه یسان 
ها  سیاسی ُکدد ریدرنی دی کددستا  عدر  مروید حرمرلرٔ   ها   سازما  حزب

قدری گردفر   سرپراه  «سپاه پاسدریر  رنقالب رسالمی»یی  پهپاد    توپخان 
پاسدریر  یسمات رعالز کدده رس  ک  دی رین تهاجم نظامی جیایتکرایرنر   کر  

ها  هوشمید بر  مرقرد چرهرای  چید ی ز پیاپی ردرم  درش   با پهپاد   سال 
حزب مخالف حکوم  رسالمی ریدر  دی رقلیم کددستا  عدر  دی شمال آ  
کشوی حمل  کدده رس   حزب دمکدرت کددستا  ریدر  نیز رعالز کدده رس  

ها  سپاه پاسدریر  دی ی ز  ک  دی جدیا  مقا م    پاسخ رین حزب ب  حمل 
ها  رین حزب چهای پرهرپراد مرهراجرمرا  یر  شهدیوی  پیشمدگ  22د شیب  

ها فقط چید ی ز پس رز دیدری مرحرمرد پراکرپروی   رند  رین حمل  سدنگو  کدده
غدب ریردر  دی  فدمانده نید   زمییی سپاه پاسدریر   رز میابق مدز  شمال

ها  سیاسی ُکدد  شهدیوی    تهدید ر  ب  "حمالت کوبیده" علی  حزب 51ی ز 
 مخالف جمهوی  رسالمی ریدر  صویت گدف  

خالد عزیز   دبیدکل حزب دمکدرت کددسرترا   دی رظرهرایرتری دیبرایٔه 
ها  خطدناک   رقدرز نظامی یییم سدکوبگد  ییی  ک  خربردگرزری   دیگید 

"رلعدبی " آ  یر میتشد کدده  گف : "رین ر لین حملٔ  نریرد هرا  جرمرهروی  
هرا  گراشرتر  هرم بر   رسالمی ریدر  ب  رین میابق نریرسر   دی سرال

رند  موقعی  رستدرترژیرک    ها  مختلف ب  رین میابق حمل  کدده میاسب 
ها دی موقعی  خوبی  کوهستانی رین میابق سب  شده ک  مقدها  پیشمدگ

هرایری  قدری بگیدند   دی رین حمالت تلفات جانی ندرشت  باشیم   لی خسایت
ها یر تالش  ب  ببیع    میابق مسکونی  رید شده رس  " ر  دلیل رین حمل 

حکوم  رسالمی ریدر  بدر  ب  خشرونر  کشرانرد  مربرایزرت مردنری دی 
هرا   کدد  رفکای عرمرومری رز برحردر  کددستا  ریدر    همچیین میحدف

 درخلی حکوم  عیور  کدد 
شهدیوی  محمدحسین باقد  یئیس ستراد  ۳۳ب  گزریش رلعدبی   یکشیب  

کل نید ها  مسلح ریدر   دی مدرسم معدفی جانشیرن یئریرس سرتراد کرل 
ها  عدر    رقلیم کددستا  عدر  هشدری درد کر   نید ها  مسلح  ب  د ل 

ها  مخالف جمهوی  رسالمی ریدر  بدخوید کیید  ر  تهدید کدده  باید با گد ه
گون  فعالی  نید ها  ُکدد ریدرنی رپوزیسیو  یر "دی ریرن مردزهرا  بود ک  هیچ
هرا   کییم " ر  همچیین رز قصد ریدر  بدر  ردرمٔ  یویش ب  حزب تحمل نمی

 ُکدد مخالف جمهوی  رسالمی ریدر  دی رقلیم کددستا  عدر  خبد درد 
 زید عدر   ب   توج  دیگد  سفد رخید مصطفی رلکاظمی  نخس  نکتٔ  قابل

شهدیوی صویت گدف   یرعریری دی  ۳۰تهدر  رس   رین سفد دی ی ز یکشیب  
زمانی ک  نید ها  سپاه پاسدریر  ب  بمبایر  میابق کرددسرترا  عردر  بر  

 زید عردر   ها  هوشمید توپخان  مشغول بودند  نخس   سیلٔ  پهپاد   گلول 
تردیرن  تیها رعرتردرض  برلرکر  کروچرک دی مالقات خود با ربدرهیم یئیسی ن 

 ها نکدد  ر  هم ب  رین حمل  رشایه
ها  یییم  ییی ریدر  ب  نید ها  مخالرف دی  آنچ  رمد زه رز لحاظ حمل 

گاید  جدر رز آنچ  دی کرل  کددستا  ریدر    ب  تبع آ  دی کددستا  عدر  می
گاید نیس   یییم  ییی پس رز رستقدری حاکمی  خود رز بدیق بر   ریدر  می

کای بستن سیاس  جیایتکایرنٔ  حاف جسمانی   قهدآمیز هرمرٔ  نریرد هرا  
  ۰۲۳۱ها  رّ ل بعد رز پید ز  رنقالب بهمرن  مخالف   دگدرندیش دی سال

 یرژه دی  ر  یر دی سردرسرد ریردر   بر  خورهان    خودکامان  سیاس  تمامی 
ها  ملی پیش بدده رسر   آنرچر  رکریرو  دی  میابق محل زندگی رقلی 
بیییم  دی  رقع ردرمرٔ  لشرکردکشری بر  مریرابرق  سدکوب نید ها  ُکدد می

  سدکوب همٔ  نریرد هرا  مرددمری دی آ   ۰۲۳۳ُکددنشین ریدر  دی سال 
میابق رس   دی تماز چهل   د  سال گاشت   رین سیاس  دی تماز میابرق 

ها   ها  قانونی   ببیعی همٔ  خلق ریدر    ب  قصد سدکوب خشن  خورس 
 ساکن ریدر   دی چهای گوشٔ  آ   ب  پیش بدده شده رس  
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جرمرعر  مشرهرد  دی  رلهد   رمراز همدره درشت  رس   دی همین یربط  علم یییم یر نیز ب 
گاهی رز رین مسئل  ک  نایضایتی سخیدرنی نماز جمع  هرا  یییرم  ها رز سیاس  رش   با آ

مریرظروی  فز نی رس   ضمن هشدری  گف : "د لتمددر  باید بر  جمهوی  رسالمی ی  ب 
ریمکا  رز  عده درد  خوددری  کیید   پرس رز  بازساز  رعتماد مددز  سعی کیید حتی

رییک  کای  یر رنجاز دردند  بگویید کای یر رنجاز دردیم  رز قبل  عده ندهیرد؛ چردرکر  دی 
خروید " ر  رضرافر  کردد:  ها رعتماد مددز بیشتد لرطرمر  مری صویت عدز تحقق  عده

"همچیین د ل   عده ساخ  یک میلیو  مسکن دی یک سال یر درده رس   یرعریری دی 
باید یک میلیو  مسکن دی رین کشوی ساخت  شده براشرد  دی غریرد ریرن  ۰۰۱۰تیدماه 

 [.۰۰۱۱شهدیویماه  ۰۳ی د" ]سای  خبد  قطده   صویت رعتماد مددز رز بین می
ر  فدیبکایرن  "رز رفزریش سقف تسهیالت مسکرن  رخیدرت بانک مسکن نیز دی ربالعی 

شرهردیرویمراه  ۳۰میلیاید توما  خبد درد" ] ریرلریرا   ۰میلیو  توما  ب   ۰۱۱جورنا  رز 
گریردد  سال دی رختیای متقاضی قدری می ۰۳[    لی رین  رز دی شدریط عاد  پس رز ۰۰۱۱

سال    ندخ سود آ  بدر  رقسراط  ۳۱همین گزریش " بازپددرخ  رین تسهیالت  ک  بیا ب 
سال حرد د  ۳۱دیصد رس  یعیی فدد متقاضی دی بول  ۱دیصد   بیش رز آ   ۳سال   1
 ۳۱میلیو  توما  ب  بانک مسکن باید بدگددرند یعیی سود  بریرش رز  ۰۳۱میلیاید    ۳

گاری  ماهان  مترقراضری  دیصد بدر  بانک مسکن ک  رلبت  رین سود فایغ رز سود سپدده
 ۳هرزری ترومرا     ۲۱۱سال د ز  ۳هزری توما   دی  ۳۱۱سال ر ل  ۳رس  ک  باید دی 

 حساب  رییز شود" ]همانجا[  هزری توما  ب  ۰۱۱سال آخد 
هرا  مرالری  ر  آشکای دیگد   غایت آخردیرن ذخریرده بددری  رین ب  مفهوز یک کاله

 رند    پایدتدین   نیازمیدتدین قشدها  جامع  مددمی رس  ک  دی زمده آسی 
رحمد حاتمی یزد  کایشیاس مسائل پولی   بانکی  نیز ب  غیدعملی بود    فدیبکایرن  

گوید: "رفدرد بدر  دییاف   رز یک میلیاید تومانری برایرد دی  کید   می بود  آ  رشایه می
گاری  کدده باشید       رلربرتر  هردچریرد  میلیو  توما  سپدده ۳۱ماه باید بیش رز  ۰۳۱

سرال  ۰۳زما  ریزش زیاد  ندرید رما دی پایا   گاری  با رین پول هم دی رین مدت سپدده
یسرد   برایرد پردسریرد دیصرویت  میلیو  توما  مری ۳ریزش همین پول هم ب  کمتد رز 

رستقبال  بانک مسکن رز چ  میابعی قدری رس   رز یک میلیاید تومانی یر بپددرزد  رلربرتر  
ها  بانک مسکن چ  تحویتی یخ  سال مشخص نیس  دی سیاس  ۰۳رساسات دی مدت 

 دهد   رین  عده تا چ  حد محقق شود" ]همانجا[ 
با رجدر    رقعی  رین رس  ک  بحدر  مسکن دی ریدر  دی دیآمیختگی رقتصاد ریدر    

ها  رقتصاد  رزجمرلر  برخرش مسرکرن       ها  نولیبدرلی   یهاساز  بخش   سیاس 
سپدد  آ  ب  دس  سودرگدر  رقتصاد  ییش  درید  د ل  هاشمی یفسیجانی زیرد نراز 

رجردر  -رصرطرال  ترعردیرل رقرترصراد  هرا  بر     "د ل  سازندگی"  آغازگد سریراسر 
هرا یر  ها  بعد  نیز با سدع  بیشتد  رین سیاس     بود   د ل  -ها  نولیبدرلی سیاس 

ها  رقتصاد  حاکم بد کشروی  ها   نابسامانی رند ک  نتیج  آ  رفزریش بحدر  ردرم  درده
هرا  ها  رقتصاد  یر عامل رین بحدر     بوده رس   هدچید یییم جمهوی  رسالمی تحدیم

هرا  رند رما عل  بریریراد  آ  ها یر فقط تشدید کدده ها بحدر  کید   لی تحدیم معدفی می
هرا آغراز  نیستید  نباید رین یر فدرموش کدد ک  بحدر  مسکن بحدرنی نیس  ک  با تحدیم

شده باشد  بحدر  مسکن مشکلی بزیگ دی رقتصاد کشوی رس  ک  بسیای پیش رز تشدیرد 
هرا   ی    تا زمانی ک  تغییدهایی بییاد  دی سریراسر  ها شد ق شده رس   رزرین تحدیم

ها  نولیبدرلی رلگو  رقتصراد  کشروی  رقتصاد  ریدر  یخ ندهد   تا زمانی ک  سیاس 
ها  ی ز رفز   رقتصاد    دینتیجر  برحردر  مسرکرن دی  باشد  رمید  ب  حل بحدر 

 یرژه کرایگردر     کشوی  جود نخورهد درش   چیین رس   ضع مسکن کایگردر    بر 
زحمتکشا  جور  ریدر  دی کشوی دی لور  حاکمی   یی  فقیر   یییرمری ضرد مرلری  

غایت بدده رس   بسیای   ها  ملی کشوی یر ب  غیددمکدرتیک   چپا لگد ک  تمامی ثد ت
رند بسریرای  رز یرهکایها  گوناگونی ک  رز سو  مسئوی    کایشیاسا  تا کیو  ریرئ  شده

رند   هستید   دیعمل هم دی جه  تأمین میافرع برزیگ مرالرکرا   بوده  پای    موقتی بی
هرا دی یرسرترا   کدرز رز آ  شوند ک  هیچ   می     مسکن   سودرگدر  مالی بدرحی شده

تریرهرا  رند  رین یرهکایهرا نر    بهبود زندگی مددز صویت نگدفت      تحقق عدرل  رجتماعی
هرا   تورنید بحدر  مسکن یر کاهش دهید  بلک  ب  شکاف بربرقراتری   نرابردربرد  نمی

 رقتصاد  هدچ  بیشتد درمن خورهید زد  

فریبانه   های توخالی و عوام وعده
 رئیسی درباره  بحران مسكن

یابی ب  مسکن بدر  رکرثرد  تد   دس  ی ز بحدرنی مشکل مسکن دی میهن ما ی ز ب 
نیافتیی تبدیل شده رس   بحردر  مسرکرن بر   رتفا  مددز ب  آیز یی دس  ب  قدی 

رش سرکروت کریرد   تورند دیبرایه ر  یسیده رس  ک  یییم دیگد نمی چیا  مدحل  آ 
ها بیشتد رز گاشت  مطالبی پریردرمرو  مشرکرل  بوی  ک  رمد زه صفحات ی زنام  ب 

ما  قشدها  گرونراگرو   رند  هدچید رمد ز دی میهن خود رختصاص درده مسکن یر ب 
ها   خان  ی ی  کدری  تور  گف   نبود مسکن   رفزریش بی جامع  رز کمبود    بهتد می

 یژه جورنا  کایگد   زحمتکش بیرشرترد رز  بدند  رما دی رین میا   ب  کمدشکن ینس می
کریریرد  بسریرای  رز جرورنرا   دیگدر  رین بای سیگین یر بد د ش خود رحساس مری

خورستای تشکیل خانورده   ریجاد زندگی مستقل خودشا  هستید   ر لین شردط یزز 
ر  مشتدک درشتن یک سدپیاه   مسکن میراسر  رسر    لری  نیز بدر  آغاز زندگی

 جود آ یده رس  کر  رگرد یرک ز ج  چیا  شدریطی یر ب  یییم جمهوی  رسالمی آ 
جور  هد د  کای  ثاب    دیآمد  حتی بایتد رز حدرقل خط فقد هم درشت  باشریرد  

سرازد   تیها خدید خان  یر بدر  آنا  ب  یک یؤیا تربردیرل مری باز مجموق دیآمدشا  ن 
دهد   رین تیها یک قلرم  ر  یر هم نمی بها  یک مسکن رجایه بلک  حتی کفاف رجایه

کریرد  ریرن  ها  جور  سیگیریری مری رز مخایج گوناگونی رس  ک  بد د ش خانورده
آ ی رجرایه  ها  سردسراز دلیل هزیی  مسئل  سب  شده رس  ک  بسیای  رز جورنا  ب 

 ها   یا خدید خان   رمکا  تشکیل زندگی مشتدک یر ندرشت  باشید  خان 
نویسد: "بازری مسکن هرمروریه برا ترقراضراهرا   دی همین یربط  "خبد آنالین" می

تدین رین تقاضاهرا نراشری رز رزد رج رسر       ] [  جدید  مورج  رس  ک  عمده
هزری رزد رج یخ درده رسر    ۱۳۲صویت میانگین  ک  دی ده سال رخید  ب  رزآنجایی

 تور  گف  بازری مسکن باید پاسخگو  رین تعدرد تقاضا  جدید باشد  می
"رما رین نکت  قابل رهمریر  رسر  کر  مریرزر  رزد رج دی کشروی بر  شردریرط 

ها  ربستگی بسیای  درید  دی رین بین تأمین مسکن نقرش بسریرای  خانورده رقتصاد 
ها  کرمرترد  مرمرکرن  رساسی درید؛ یعیی رگد تأمین مسکن ب  سهول    با هزیی 

ی  خورهد شد  بیرابردریرن  توجهی ی  ب  شود  بی شک آمای رزد رج دی کشوی با یشد قابل
یک ی ش دیگد بدر  محاسب  مسکن مویدنیاز کشوی بدر  عدض  بر  ترقراضراهرا  

ها  ممکن دی کشوی رس   برد هرمریرن  ناشی رز رزد رج  دی نظد گدفتن تعدرد رزد رج
میلیو  نفد مدد هدگز رزد رج نکدده دی  ۰۰  حد د ۰۲۱۳رساس مطابق با سدشمای  

برا رحرترسراب  -۰۰۱۳سال   بیشتد دی کشوی  جود درید ک  تا سرال  ۰۱بازٔه سیی 
سال خورهید یسید  ببعات  ۳۱ها ب  سن بای   میلیو  نفد رز آ  ۰۳حد د  - مید مدگ

هرا   بییی بایس  پیش میلیو  نفد  می ۰۳بدر  تشکیل خانورده   نیاز ب  مسکن رین 
 [.  ۰۰۱۱خددردماه  ۱یزز صویت پایدد" ]خبدآنالین  

کیید ک  مشکل مسکن دی چید سال آییده هردچر   سدر  یییم خود نیز رعتدرف می
نرویسرد  "بردر  حرل  بیشتد تشدید خورهد شد  دی همین موید نیز خبد آنرالیرن مری

 ۰۰۱۰تا سال  ۰۰۱۱  رلزرز رس  رز سال ۰۰۱۳مشکل عدض  مسکن کشوی تا سال 
میلیو   رحد مسکونی تولید   ب  بازری عدض  گددد  بیابدرین مریرزر  نریراز  ۳بیش رز 

میلیو   رحد دی سال رس    ردرم  ی ند فعلی برد   ریرجراد  ۰٫۳ رقعی کشوی تولید 
تورند مشکلی رز مشکالت بازری مسرکرن کشروی حرل  جهش دی ساخ  مسکن نمی

فردیربرانر   ها  گوناگو    عرورز کید" ]همانجا[  با رین حال  یییم با تدفیدها    عده
هرا   کید رز زید بای مسئولی  خود شان  خالی کید  تشکیرل کرمریرسریرو  تالش می

 سازها  رنبوه مرانریرد "مسرکرن  گوناگو    ریرئ  "بد " هایی جدید رز قبیل ساخ 
رنرد  دی رقرع  شا  یر نشا  درده حاصلی رس  ک  دیعمل ناکایریی ها  بی مهد"   عده

دلریرل سردشر   ر  ندرید بلکر  بر  تیها هیچ بدنام  د ل  بدر  حل مسئل  مسکن ن 
ر  درشت  باشد  زیردر مشرکرل مسرکرن  تورند بدنام  ش نمی ر ها  رقتصاد  سیاس 

مانید بسیای  رز مشکالت دیگد رقترصراد    رجرترمراعری کشرویمرا  بردآمرده رز 
ها  ضد مددمی   ضد ملی   غایتگدرن  یییم رس    دی چایچوب سریرسرترم  سیاس 

پرایر   رفشریرن  ها  بری حل شود  دی یربط  با چیین  عده تورند  حکومتی کیونی نمی
پوی  عضو ستاد رنتخاباتی سید ربدرهیم یئیسی  رز تد ین بد   یژه مسکرن دی  پد ین

بدنام  رقتصاد  یئیسی دی جدیا  کایزری رنتخاباتی ر  خبد درده   گفت  بود: "دی برد  
میلیو   رحد مسکونی ساخت  شود؛ بدر  تأمیرن  ۰سال آییده  ۰جدید قدری رس  بی 

مالی رین بد  رز میابع بانکی با بدرحی یک تیم مالی خیلری قرو  رقردرز خرورهرد 
 [.  ۰۰۱۱خددردماه  ۰۰شد" ]ریدنا  

جمهوی جدید ریردر   یئریرسری   پای    غیدکایشیاسانٔ  یئیس ها  بی دی موید  عده
سال آییده ک  خرود مرقردری   ۰بدر  ساختن هدسال یک میلیو   رحد مسکونی تا 

تد رز نیازها  جامع  رس    حتی دی صویت "موفقریر " هرم کشروی مرا  بسیای پایین
هرا  نرزدیرک  میلیو   رحد مسکونی دیگد دی سال ۳تا  ۳همچیا  با کمبود  بین 

ی بد  خورهد بود  مسئل  چگونگی تأمین بودج    تور  د ل  با دی نظد گدفرترن ترویز 
گسیخت  دی کشوی   چگونگی ریجاد تدریکات   رمکانات یزز  رجدریی کدد  رین  لجاز

بد  نیز با رما رگدها   تددیدهایی جد  ی بد  شده رس  ک  حتی هشدریها  سردر  
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زنان افغانستان قربانیان بازی 
امپریالیسم  »برد-برد«

لیز پین  عضو هیئ  رجدرئیٔ  "مجمع ملی زنا  بدیتانیا"  رسرتردیل 
ثربرات کردد   کید ک  تصدف کدد  میابع ببیعی رفغانستا    بری می

مرترحرده دی  مردت ریرایت سیاسی میطق  محوی رصلی براز  مریرا 
 رفغانستا  رس   

چهای ده  پیش  حزب "دموکدرتیک خلق رفغانستا " حکوم  یر دی 
دس  درش   د ل  غیدماهبی   سکویی برود   شرکرل حرکرومر  

هرا     دی سرال  ۰۲۰۱/ ۰۱۱۱ها  ده   جمهوی   دی ر رخد سال
  حاکمریر  د لر  حرزب دمروکردرتریرک خرلرق ۰۲۳۱ ۰۱۳۱ده  

 یرژه زنرا   هایی عظیم بدر  مددز رفغانستا    بر  رفغانستا  پیشدف 
متحده   متحدرنرش  همدره درش   رین تا زمانی بود ک  ریایت رفغا  ب 

ها  مراهربری حراکرم دی ریردر     رزجمل  بدیتانیا  ناتو  دیکتاتوی 
هرمردره  هرا  مرخرفری پراکسرترا  بر  عدبستا  سعود     سد یس

آ ی دی  بدز  شدز ب   تدین نید ها  رفغانستا  رین حکوم  یر ریتجاعی
 سدنگو  کددند  ۰۲۱۰/  ۰۱۱۳سال 
هرا  بدر  یهرایری زنرا  رز قرد  ۰۳۱۱/  ۰۱۳۱ها  ده   سال  رز

هایی جرد  آغراز  بددری  فئودرلی   یفتایها  غیدرنسانی رقدرز فدما 
عمیقات متأثد بود  رنرقرالبری کر   ۰۳۱۳ ۰۱۰۱شده بود ک  رز رنقالب 

ر  سوسیالیستی یر با رمپدرتوی  ی سی  ترزری   هرمرسرایر   جمهوی 
 ۰۲۱۱/    ۰۱۳۰شمالی رفغانستا   جایگزین کدده بود   رفغانستا  دی 

 با آ  پیما  د ستی رمضا کدد 
با گاش  زما  تالش بدر  تأمین حقو  بدربد بدر  زنا  رز بردیرق 

پیش بدده شرد  زنرا  بردر   ها  جیبش بانفوذ زنا  رفغا  ب  فعالی 
دی درنشگاه کابل  ۰۲۳۱/    ۰۱۳۱ها  ده   نخستین بای دی ر ریل سال

  ۰۲۰۲/  ۰۱۳۰پایدفت  شدند  قانو  رساسی رفغرانسرترا  دی سرال 
حدرقل دی ی   کاغا  حق یأ  درد   کای کدد  دی مشاغل د لرتری  

هرا  عرمرومری یر  ر    کشف حجاب دی مکا   ی د ب  مشاغل حدف 
نردیت دیعرمرل  هم   رین حقو  بسریرای بر  یسمی  شیاخ   بارین ب 

 یژه دی میابق ی ستایی   ن  فقط هم دی مریرابرق  یاف  ب  تحقق می
ی ستائی    د ل  حزب دموکدرتیک خلق رفغانستا  مصمم بود ک  رین 
حقو  یر درئمی کید  دی یرستا  رستقدری حقو  زنا    همچیین ریجاد 

آمیز  تروسرعر   ها  کشوی دی مسید  دموکدرتیک   مسالم  زیدساخ 
هرا   خدمات عمومی  دستدسی همگانی ب  تحصیل علم   مدرقربر 

هایی بلید بددرشت  شد  رین جیربرش دی  کیی فقد گاز بهدرشتی   ییش 
رلملرلری    زمانی مشاهده شد ک  "فدیرسیو  بین ۰۲۳۱/    ۰۱۳۳سال 

هیئتی یر ب  رفغانسترا  فردسرتراد کر   )"WIDFدموکدرتیک زنا "  )"
۰۱۳۳مایس  ۳بایبایر سویتزی یئیس  ق  " مجمع ملی زنا  ")تأسیس 

 ( دی آ  شدک  درش  ۰۲۲۱رسفید  ۰۱/ 
بد   هیچ دلیلی جرز کریرتردل  ۰۲۱۰/    ۰۱۱۳رین حدک  دی سال 

هدف دس  یافتن ب  میابع ریزشمید آ  رز  یئوپولیتیکی رفغانستا    ب 
هایی ک  بردر   رعتیایی ب  زیا  متحده   با بی جان  رمپدیالیسم ریایت

مددز دی مسید گاریشا  رز فئودرلیسم درش   متوقف شد  بدر  زنرا  
رفغانستا  توقف رین حدک  یک فاجع  بود   یره یر بدر  برالربرا  براز 

یحم رسالمی یر ک  دی پراکسرترا  آمروزش دیرده  کدد   بییادگدریا  بی
دسر  گریردنرد    قدیت یر بر  ۰۲۱۳/   ۰۱۱۳  بودند تورنستید دی سال

ضرد خشرونر     قورنین شدق یر تحمیل کیید   رین رمد مبایزه زنا  بر 
ها سال بدر  عق  رندرخ    لی رز نظد غردب   بدر  حقو  بدربد یر ده
تورنس  هدگون  گدریش متدقی دی رفغانسترا  یر  یییم جدید بالبا  می

خرود  متحده   متحدرنش بر  ک  ریایت شدت سدکوب کید  بد   رین ب 
رین بهان  یر دی رختریرای درشر   حال زحمتی بدهید  رمپدیالیسم دیعین

بویمستقیرم دی  رش ریجاب کید ب  بلبان  ها  سلط  ک  چیانچ  بد 
رفغانستا  مدرخل  کید  نگدرنی بدر  حقرو  زنرا    دمروکردرسری   

چشرم   جر  بر  هریرچ پیشدف  توده مددز دی تفکد رمپدیرالریرسرتری بر 
 خوید   نمی

 ۰۰پیس سال بعد  دی پی حمل  رلقاعده ب  مدکز تجایت جهرانری دی 
متحده   متحدرنش برای    ریایت۰۲۳۱شهدیویماه  ۳۱ ۳۱۱۰سپتامبد 

رصطال  "جریرگ عرلریر   دیگد مدرخل  مستقیم دی رفغانستا  یر ک  ب 

شود  رنتخاب کددند  هدچید ک  عدبستا  سعود  آشکایر خاسرترگراه  تد ییسم" خورنده می
 ها بود  بیشتد فدماندها    جیگجویا  رلقاعده   تأمین کییده مالی آ 

ها  رلقاعده دی مجتمع غایها  "تویر بویر" دی شرد  رفرغرانسرترا  دی  با حمل  ب  پایگاه
بای بود آشکای شرد: بریرد   یرنرد   مدز پاکستا   هدف  رقعی ک  مدرخل  فاجع   نزدیکی

هایش یر رنرجراز درده  رش دی قبال رمپدیالیسم دی یساند  آ  ب  هدف بالبا  )ک   ظیف 
مرترحرده برا حرمرایر  ریترش  بودند(   ب  مسید حکوم  نشاند  یییمی بدفردری ریرایت

سال جیگ یر موج  شرد کر   ۳۱رلمللی   رشغالگد دی کابل  رین رمد  ر  بین رمپدیالیستی
 بی آ  رفغانستا   یدر  گددید 

نوعری دی  کددند ک  رین هم  ب  رفکای عمومی یر دی سدرسد جها  با رین رفسان  تغای  می
ها  بشدد ستان  رز مددز   دفاق رز حقو   پی شکس  درد  رلقاعده بوده رس    رز حمای 

کددند  با رین حال کسانی ک   دی سدرسد جها  عرلریر  جریرگ دی  زنا  مکدی صحب  می
کریریرد  شا  مبایزه مری رفغانستا    بدر  دستیابی مددز رفغانستا  ب  حق تعیین سدنوش 

 رین "توجی " یر کامالت ید کددند 
 -گید  آنا  دی رنجاز چیین کای  رکیو  ثاب  شده رس   جا  برولرترو  دیستی موضع

(   ۰۲۳۳   ۰۲۳۰) ۳۱۱۳   ۳۱۱۳ها   سفید سابق آمدیکا دی سازما  ملل متحد دی سال
دی  -(۰۲۱۳   ۰۲۱۱)   ۳۱۰۱   ۳۱۰۳هرا   مشا ی رمیی  ملی د نالد تدرمپ دی سرال

متحده دی رفغانستا  ن  دی حرمرایر  رز  ها  رخید قابعان  گفت  رس  عملیات ریایت هفت 
خابد کمک بالعوض بوده بلک  فرقرط  مددز رین کشوی   ن  بدر  آ ید  دموکدرسی   ن  ب 

متحده بوده رس   دی پدتو رین  رقعی   ما باید دی "شکسر "  نرامریرد   بدر  میافع ریایت
ییز  شدٔه بالبا  ب  حرکرومر    خد ج آمدیکا   متحدرنش دق  کییم  بازگددرند  بدنام 

هرمردره درید  سر   متحده مزریا  رقتصاد   سیاسی   رستدرتژیک فدر رنی بر  بدر  ریایت
جمهوی یعیی ر باما  تدرمپ    باید   دی بول چید سال رخید بدر  بریرد   کشریرد   یئیس

شا  دی نقابی دیگد رزجمل  دی سورحل آسیا   رقریرانروسریر   شا    متمدکز کدد  نید ها 
رمرا  دی رفرغرانسرترا   رند  جیرگ بری شا  با چین  تالش کدده میظوی ی یای یی فزرییده ب 

بددری  رز ذخاید غیی مورد معدنی بدر  جایگزین کدد  سوخ  نفتی با نید   بد  دی  بهده
ر  چید تدیلیو  دیی  رسر  کر    سایل نقلی  یر رمکا  ندرده رس   رین گاری تکیولوییکی

 ها  رمپدیالیستی مصمم ب  دی دس  گدفتن آ  هستید  رنحصایها  بزیگ   د ل 
ها( دی هرد کشروی   تدین میبع لیتیوز )میبع رصلی ر لی  بدر  ساختن باتد   جود بزیگ

تور  یک "عدبستا  سعود  جدید" نامریرد   چشرم  ب  رین معیی رس  ک  رین کشوی یر می
شود  بالبا  همچیین نید یی  دنبال آ  خورهد بود  تا آنجا ک  ب  غدب مدبوط می جها  ب 

ثباتی شدید رسالمی بر  هرمرسرایرگرا    یقربرایرش )دی شرمرال   بالقوه بدر  صد ی بی
هرا   ها  شوی   سابق متحد کیونی با فدیرسیو  ی سی     دی شرد  رسرترا  جمهوی 

تورند ربمییا  پیدر کید ک  هدگون  حردکر   آید  غدب همچیین می شمای می غدبی چین( ب 
ثربرات  خورهان  دی سدرسد میطق  تهدید   خیثی خورهد شد   خا یمیان  یر کماکا  بری تدقی

شا  یر  ها  شا  بتورنید رستدرتژ  متحده  بدیتانیا    متحدر  تور  نگاه درش  تا ریایت می
 -بوی ک  حوردث ماه ر ت  مرددرد خورهید رجدر کیید  ب  همین دلیل هما  بوی ک  می  آ 

دنربرال مرارکردرتری بروینری برا  مرترحرده بر  شهدیوی سرال جرای  نشرا  درد ریرایت
شا  ب  قدیت یر بد   توج  ب  تأثید آ  بد زنردگری مرددز رفرغرانسرترا     بالبا  بازگش 

 ییز  کددند   حش  آ  بدر  زنا  رین کشوی بدنام 
زنا  رفغانستا  حق دریند ک  رز  ضع مجدد قورنین شدق رز سو  بالبا  برهردرسریرد   

ها  آنا  مبیی بد رییک  رگد زنا  رین قورنین یر یعای  کیید دی رما  خورهید بود یر  رعالمی 
ها  آنا  دی ضدی  با زنرا  یر  ها  پیشین بالبا    رقدرز ید کیید  بسیای  رز زنا  جیای 

هرا  رجربرای    ها  جیسی  رزد رج عیف  حمل  ها  فیزیکی  تجا ز ب  یاد دریند  حمل  ب 
ها  رجتماعی دی خرالل  رزد رج با کودکا    محد ز کدد  آنا  رز تحصیل  کای    فعالی 

 دهید  چید ی ز رخید آنچ  یر ک  دی پیش رس  یر نشا  می
دی کشوی هرمرسرایر  یرعریری  ۰۲۳۳/   ۰۱۱۱ ضعی  زنا  دی لور  قورنین شدق رز سال 

پدرکیی بییادگدریی رفسایگسیخت  رسرالمری رسر    ر  دیگد رز ظلم   نفدت ریدر   گوره زنده
رلمللی دمروکردرتریرک زنرا  )   ربست  ب  فدیرسیو  بین -تشکیالت دموکدرتیک زنا  ریدر 

WIDF (-  دی بیانی  رخید خود دی همبستگی با زنا  رفغانستا  گفرتر  رسر ":مرا  مرددز
مانردگری    هایی هستیم ک  رسالز سیاسی  با عق  ریدر    رفغانستا     هد د  حامل زخم

رلمللری  عیور   یژگی رصلی آ   بد ما  رید کدده رس "  یهبد  فدیرسیو  بین ستیز  ب  ز 
رز هم  زنا  جها  خورست  رس  تا دی دفاق رز حقو  زنا  رفغانستا   دی  دموکدرتیک زنا  

هرا دی  ساز مشهوی رفغا   ما باید صدر  آ  ها باشید  ب  گفت  صحدر کدیمی  فیلم کیای آ 
بوی علریری   مرکردی نشرا  درده شرود کر   خایج رز مدزها  رفغانستا  باشیم  یعیی ب 

دهریرد  بر  ریرن  متحده   بدیتانیا هدگز ب  زنا    دختدر  آنجا رهمیتی ندرده   نمری ریایت
ما  دی رفغانستا  مخرالرفر  شرود    ها  معیی ک  با هدگون  مدرخل  دیگد رز سو  د ل 

هدگون  فشای ممکن یر بد د ل  بدیتانیا  رید کییم تا مشایک  مسموز بدیتانیا با آمردیرکرا   
معیا  همبستگری برا زنرا  رفرغرانسرترا     عضویتش دی ناتو قطع گددد ک  همچیین ب 

ها  متدقی دی حمای  رز مبایزه مددز علی  فقد  جیگ    ها  آنا    با تماز جدیا  سازما 
آمیز رس  ]رین مرقرالر  نرخرسر  دی نشردیر   ر  دموکدرتیک   صلح تبعیض   بدر  آییده

 "خورهدر "  ریگا  "مجمع ملی زنا "   میتشد شده رس [ 



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۱۳ 

شاگدد "  تالش ب  کاهش یا حاف پددرخر  حرق بریرمر  رز سرو   -میحوس "رستاد
ر  دی سازما  تأمین رجتماعی گدفت   ترا  کایفدمایا    رجدر  رصالحات پایرمتدیک بیم 

رصطال  عدرل   با هدف یویش ب  معیش  کایگدر  یر  ها  جدید دیور  ب  آیر   رصالحی 
 آغاز کدده رس    

  
ها  رقتصاد  یئیسی  عبدرلملکی    مجلس پیشبدد رقتصاد  رپسگردریرانر     سیاس 

شرهردیرویمراه  ۲۱گرفرتر   ر    رنگلی رس   دیحالی ک  بیا بر  ر  نهادها  خیدی  صدق 
گاری  خدمات پدسرترای     هاس  ک  قانو  تعدف  مقاز سازما  نظاز پدستای   سال قائم

هرا   مصوب  تبدیل  ضعی  کلی  نید ها  شدکتی   بدحی بد زمین مانده    درنشرگراه
دهریرد   برا  ی زه مری ۳۱علوز پزشکی هیگاز ر ج گدفتن کد نا ربالعی  جاب پدستای 

کیید  یعیی ماهیان  یییم دستبدد حدرقل  حساب می فد کش کدد  آ  با رین نید ها تسوی 
شهدیویماه عبدرلملکری دسرتروی  ۰۱زند  ی ز  ها  پدستایر  می میلیو  تومانی ب  سفده ۳

هزری کادی دیما  تأمین رجتماعی یر  ۳۱میلیو  تومانی ب  " رصطال  "هدی  یک پددرخ  ب 
میرلریرو  ترومرا  دی مراه کرایگردر     ۰درد  دی شدریطی ک  دی بهتدین حال  دستمزد 

میلیو  توما  دی ماه رس     مطابق گرزریش  ۰۳سوز خط فقد حدرقلی  بازنشستگا  یک
ها "ربردترویز  ها   آشامیدنی دیصد  خویرکی ۳۳٫۰ر  شهدیویماه ریلیا  ندخ تویز نقط  ۳۳

شرود   مرهرای" خرورنرده مری  رقعی" یا بدرساس تعدیف  "تویز رفسایگسیخت    غریردقرابرل
عبدرلملکی  دی پاسخ ب  خورست  تدمیم دستمزد کایگدر   عدۀ مردیردیر  نردخ ترویز یر 

هرا    بودج   رجدر  سیاسر  دهد    هدف مسعود میدکاظمی  یئیس سازما  بدنام  می
میظوی جلوگید  رز کسد  بودج  د ل  رس   میدکراظرمری هرمرچریریرن دی  رنقباضی ب 

بییی کردده  دیصد پیش ۰۱یر  ۰۰۱۰نویس ییح  بودج  میزر  رفزریش حقو  سال  پیش
شهدیویمراه ریرلریرا   ۳۳ها  دیگد  ب  معیش  کایگدر   مطابق گزریش  رس   دی یویش

رش    رخیدرت دیور  عدرل  ردری  بعد رز سپد  شد  نزدیک ب  د  سال رز صد ی یأ  قبلی
توجهی" رز مریرزر  مربرلرغ سریرورت  با تدفید "سهو قلم"  رصالحی    یأ  ب  کاهش "قابل

دییافتی کایگدر  درده رس   دی رین موید یک مشا ی حقوقی ب  ریرلریرا گرفر : کرایگردر  
رند  دی رصالحیر  دیرگرد  برا  ستوه آمده ها  مکدی دیور  عدرل  ب  یرستی رز رصالحی  ب 

شهدیویماه ریلیا  نهاد ریترجراعری  ۳۱هدف یویش ب  معیش  زحمتکشا   مطابق گزریش 
رند" یر  دیور  عدرل  ردری  حق شکای  کایگدرنی "ک  چیدین ماه حقو    دستمزد نگدفت 

محد د کدد  یک کایشیاس   مشا ی ی ربط کای ب  ریلیا گفر : "دلریرل صرد ی ریرن آیر  
سراز  دیرور   ها  مکدی رین رس  ک  رفدرد  ک  دی فدریید تصمریرم متیاقض   رصالحی 

عدرل  مدرخل  دریند  متأسفان  ِرشدرف کافی ب  حقو  کرای نردرینرد " ر ل شرهردیرویمراه 
ر  دی سازما  تأمین رجتماعی" یر ب   عبدرلملکی  عدۀ رجدر  "رصالحات پایرمتدیک بیم 

خوری  نماییدگا  مجلس درده بود؛ حسن صادقی  معا   دبیدکل خان  کایگد   کایگزری یرن 
شهدیویماه  دی یاددرشتری  ۳۳رمیا  سازما  تأمین رجتماعی   عیور  عضو هیئ  یییم  ب 

بد لز ز "رجدر  رصالحات سیستماتیک   پایرمتدیک" دی تأمین رجرترمراعری بردر  "یفرع 
یغم ید پیشیهادتدمیم دستمزد رز سو  عبدرلملکی  ی ز  مشکالت سازما " تأکید کدد  ب 

شهدیویماه حسن صادقی همچیین " ضعی  معیشتی   یفاه کایگد یر دغدغ  رصرلری"  ۳۲
 -رصطال  رصال  قرانرو  کرای ها  قبلی یییم بدر  ب  عبدرلملکی عیور  کدد  دی تالش

یییم تالش کدد ب  کرایگردر   -مثالت دی د ل  ر ل ی حانی    زید کای رمییتی ر  علی یبیعی
 ی "ر  ک  کایگد درشت  دستمزد پددرخ  کید  عال ه بد تأکید عبدرلملکی  بد رساس "بهده

کشی  هدف ر  رصال  قانو  کای نیز رس   دی رین مروید ی ز  ب  رستفاده رز رین شیوۀ بهده
رنردرز  فد  ب  بدنامر  چشرم شهدیویماه  دبید ر ل کمیسیو  رجتماعی مجلس  بهد ز  ۲۱

صدر سیما گف : هم مجلس   هم د ل  سیزدهم آمادگی یزز یر بدر  رصرال  قرانرو  
 ها یر دریند  ها   دستویرلعمل نام  ها   شیوه نام  کای   تغیید آیین

 
رلتحصیل درنشگاهی   کرایگرد  ها فایغ شهدیویماه عبدرلملکی با  جود میلیو  ۰۱ی ز 

متخصص   ماهد بیکای   با تدفید "کایآفدییی"   تأکید بد "فقد مهایتی "جرویریردگرا  کرای  
  ریزش" دی حل مشکل بیرکرای  عریرور     زنجیده ها  مفقوده مهایت یر "یکی رز حلق 

دیصرد  یرایرنر   ۲۱شهدیویماه مدیدکل کای رستا  هدمزگا  ب  پددرخ   ۳۲کدد    ی ز 
رلتحصیال  بیکای توسط د ل  تأکید کدد  دی  میظوی جاب فایغ دستمزد ب  کایفدمایا  ب 

بید  مشاغل  رین پوی    بد  رتا  بازیگانی بدر  رحیرا   نقض آشکای رصل متدقی ببق 
شاگدد " بود   قبل رز رنتخابات فدمایشی یییم  ب  یئیسری ریرئر   -شیوۀ میحوس "رستاد

 زید نولیبدرل رنگلستا   نیز  ر  بود ک  تاچد  نخس  کشی شده بود  دی رقع رین شیوۀ بهده
شهدیویماه خود عبدرلملرکری دی  ۳۱جاس  ک  ی ز  کدد  جال  رین رز جورنا  رنگلیسی می

تاجیکستا    دی دیدری با  زید کای آ  کشوی گف : "جمهوی  رسالمی ریدر   دریر  نید   
نرامر   نویس مرورفرقر  هاس   آمادگی درییم پیش رنسانی ماهد   متخصص دی هم  حوزه

تبادل نید   کای ماهد   متخصص بین د  کشوی یر بدر  شما ریسال کییم " رین ر لین برای 
شرود؛  کشی رز نید   کای توسط یییم فاسد  ییی رمترحرا  مری نیس  ک  رین شیوۀ بهده

با جود یویش گستددٔه یییم  ییی ب  معیش   رمیی  شغلی   حقو  
زحمتکشا   مبایزۀ تحسین بدرنگیز کایگدر    زحمتکشا  همرچریرا  

شهدیویماه آموزگایر  کشویما  تجمعات  ۲۱   ۳۱ردرم  درید  ی زها  
هرا   ر  دی تعدرد  رز شهدها  کشوی بدگزری کددند  خورسرتر  گستدده

رصلی آموزگایر  رفزریش دستمزدها   عمل ب   عدۀ قبلی کرایگرزریر  
بید    رفرزریرش حرقرو  مرعرلرمرا   یییم مبیی بد رجدر  بد  یتب 

دیصد دستمزد رعضا  هیرئر  عرلرمری  ۳۱میزر    پد یش ب  آموزش
رندرز  کایزری  دی رعتدرض ب  تبرعریرض  ها  کشوی بود  با یره درنشگاه

شهدیویماه  بازنشستگا  کایگد  خرورسرترای  ۲۱بین بازنشستگا   ی ز 
سربرزهرا  کر   ساز  شدریط زندگی بازنشستگا  شدند  کاینام  یکپایچ 

 پد یش هستیرد  برا  آموزش ۱۱قبول شدگا  آزمو  رستخدرمی سال 
شهدیویماه ب  شانزدهمین  ۳۳سفد ب  تهدر  رز شهدها  مختلف  ی ز 

 پرد ش ردرمر   شا  دی مقابل آمروزش ی ز    متورلی ی ز تحصن شبان 
شهدیویماه  بازنشستگا  فوید بر  ترجرمرعرات  ۳۳دردند  بایدیگد ی ز 
ها  تهدر   خوزسترا   زما  دی رستا  ها  خود هم رعتدرضی یکشیب 

ر  بایترد رز    رصفها  ردرم  دردند   خورستای "بدخویدری  رز مستمد 
ساز  حقو " شدند   خط فقد  دیما  یریگا     رصال  رحکاز همسا 

شهدیویماه دی پاسخ ب  سئورل صدر سیما ک  حقو  مرعرلرمرا   ۳۱ی ز 
چ  میرزر  رفرزریرش یرافرتر  رسر ؟ کراظرمری سردپردسر   زریت 

 پد یش گف : دلیلی  جود ندرید ک  رعالز کیرم چر  مریرزر   آموزش
ها خرورسر  کر  بر  ریرن  رفزریش رعمال شده رس   کاظمی رز یسان 

موضوق  ی د نکیید؛ چدر ک  میزر  رفزریش حقو  هد معلم ب  خرودش 
با تأکریرد برد  ۱۱شهدیویماه  معلما  بازنشست  سال  ۳۱مدبوط رس   

کاهش ریزش پول  ب  ریلیا گفتید: تماز رمیدما  ب  همین پادرش پایا  
 خدم  رس   

 
ها  ضد کایگد  د ل  یئیسی یر موید ریزیرابری  ک  سیاس  هیگامی

سرتریرز  دهیم  یادآ ی  مختصد  رز عرمرلرکردد د لر  مرددز قدری می
آفدین د ل  ی حانی خرالری رز فرایرده  ها  فاجع  نژرد   بدنام  رحمد 

ها تمجید صریرد    نخورهد بود  رجدر  فاز ر ل قانو  هدفمید  یایرن 
نرژرد: گراز  رلمللی پول یر ب  همدره درش     مطابق گفت  رحرمرد  بین

دیگد  دی رصال  ساختایها  رقتصاد  کشوی بود  با  صرف رجردر  
تد رین قانو  رز سو  ی حانی بدر  آزردساز  کرامرل رقرترصراد   خشن

ساز  نید   کای جرهر  فردبر  کردد   ساز    ریزر  تشدید خصوصی
هرا  رنرحرصرایهرا   دری  رنگلی  بیری   جراب سردمرایر  سدمای 

نرورز  رز  رمپدیالیستی  کاستن شدید رز ریزش پرول مرلری  مرهرمرا 
 ۱۳ها   رلمللی پول بین سال ها  متعدد نماییدگی صید   بین هیئ 

دری   ها با هدف بازگش  ب  رقتصاد سدمای    رجدر  دستویرت آ  ۱۳  
شهدیویماه ریسیا: "دی پریرس مراه رمسرال  ۳۰جهانی  مطابق گزریش 

گاری  خایجی دی بخش صیع   معد    تجایت نسبر   حجم سدمای 
دیصد کاهش درشت    رمایرت  تدکریر     ۳۰ب  مدت مشاب  سال قبل 

رنرد "  گاری  یر دی کشوی رنرجراز درده رفغانستا  بیشتدین حجم سدمای 
  خرورهرا  ۱۳مراه  هیئ  نماییدگی رعزرمی صید   دی ریدیبرهرشر 

ها  د لتی بود؛ مطابق خورست  رتا  بازیگانی    ساز  شدک  خصوصی
ها  د لرتری  تیدماه ی زنام  رعتماد  یئیسی " رگاری  بیگاه ۳۰گزریش 

یر آغاز مسید نظایت   حمای  د ل  رز بخش خصوصی" عیور  کدد  با 
  یئریرسری برا ۱۳   ۱۳ر   ها  توده یشد جیبش کایگد    با خیزش

عیرور  ترهردیرد  بر   همدرهی قوۀ قضائی     زید کای عبدرلملکی  ب 
ها  کایگدر  دی  جیبش کایگد   یویش  سیعی ب  معیش    رند خت 

 ۱۱ادامه  در صفحه ر  کدد  دستمزد  رجردر  برد   تأمین رجتماعی  رز تورفقی   میطق 

ضرورت مقابله  متحد و 
متشكل با یورش دولت 
 جدید به حقوق کارگران



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۱۱ 

هزری نفد" عیور  کردد؛  ۳۲۱میلیو   ۳رلمفاصد خورند      تعدرد بیکایر  مطلق کشوی یر  رز
رین خبدگزری  همچیین رفز د: "رما بدخی مقامات ریشد د ل  تدبید   رمید خبد رز بیکای  

  خبردگرزری  مرهرد ۱۲ماه  آبا  ۰۱دهید " تقدیبات یک ماه بعد  ی ز  میلیو  نفد  نیز می ۳
رلتحصیال  درنشگراهری تشرکریرل  دیصد رز کل بیکایر  کشوی یر فایغ ۳۱نوش : حد د 

   زید کای یبیعی ب  ریلیا گف : خوشبختان  نید   ۱۲آذیماه  ۰۰دهید  یک ماه بعد ی ز  می
ها  خوبی بدخویدریند  رما چید مراه  کدده هستید   رز مهایت بوی عاز تحصیل کای ریدر  ب 

رصطال  "سومین همایش مرلری   چرهرایمریرن    یبیعی دی ب ۱۰خددردماه  ۰۱بعد  ی ز 
حرل رشرترغرال  گرویرد: یره آموز    رشتغرال" بر  ریسریرا مری رلمللی مهایت همایش بین

رفزریی رس   با گاش  زما  مقصد درنستن جورنا  بیکای همچیا   تورنمیدساز    مهایت
  شدیعتمدری    زید کای د ی د ز ۱۳تیدماه  ۳شود  ی ز  یابد   حتا تشدید نیز می ردرم  می

آموز   گوید: "باید ب  سم  مهایت ییاس  جمهوی  ی حانی  حتا با غلو بیشتد ب  ریسیا می
کایگید  کایگدر   کایکیا     دیحال حاضد تقاضا بدر  ب    مبایزه با فقد مهایتی بد یم      

جراسر  کر   شدت دی حال رفزریش رس  " جال  ریرن نید ها  با مهایت بای دی صیایع ب 
ها  زید حکومتی رنتقاد  ب  ی حانی    زید کای رمییتی   خان  کایگرد  ر   یهبدر  تشکل

 -یعیی یبیعی   یا ب  شدیعتمدری  دی موید رستثمای نید   کرای تروسرط برد  "کرای یز 
 کددند  دفاق رز کایگدر    حقو  آنا  باید صادقان     رقعی باشد! رستادشاگدد " نمی

 
ها  کایگدر  دی صیایرع ترولریرد    نرفر    دیرگرد  ها   رعتصاب عال ه بد رعتدرض

ها    ها  آموزش   دیما   مبایزۀ زحمتکشا  علی  سیاس  زحمتکشا  شاغل دی بخش
بوی آشکای ردرم  درید  دی دیدری یئیسی برا کرایگردر  مرعرد   کشی  حشیان  یییم ب  بهده

هرا یر رز زبرا   رصطال  "مشکالت آ  سیگ ببس دی هفت  سوز شهدیویماه ک  ب  زغال
شهدیویماه ریلیا  "یکی رز کرایگردر  برا آشرفرترگری    ۳۰خودشا  بشیود"  بیا بد گزریش 

هایش بود" ب  یئیسی گف : "کی مشکالت ما حرل  ر  ک  دی نگاه   صحب  رعتماد  بی
یسیرد"  نظد نمی شود؟" کایگد پیمانکای  ک  رز جوربی ک  رز یئیسی شییده بود "یرضی ب  می

بازهم تکدری کدد: "چگون ؟ کی؟ ما صدها بای نام  زدیم  نوشتیم   گرفرتریرم  حرتری مرن 
ها رخدرج   ب  ربالعات ببس فدستاده شدز؛ فقط ب  خابد رییک     بچ  عیور  نماییده ب 

 ۳۱کددز " یئیسی دی پاسخ گف : "من رز همین ری  ب  مردت  ها دفاق می رز حقو  بچ 
ی ز دیرگرد  ۳۱دهم تا  ضعی  کایگدر  یر متحول کیید؛ رگد تا  ی ز ب  پیمانکایر   ق  می

جاس  ک  مرانریرد  درنم چ  رقدرمی رنجاز دهم " جال  رین رین کای یر رنجاز ندهید  من می
ساز  شده درده بود   ها  خصوصی ها  مشابهی ک  ب  کایگدر  تعدرد  رز کایخان   عده

  مطرابرق گرزریش ۱۱دی دیدری با کایگدر  "ماهد"   بیکای کایخان  قید یاسوج دی رسفیدماه 
ریلیا  یئیسی "سدیعات دستوی آغاز بکای کایخان " یر درده بود؛ رما "هیوز  ۰۰۱۱شهدیویماه  ۳۱

ها  خصروصری رسر   رنرجراز  هیچ رقدرمی رز سو  سهامدری کایخان  ک  یکی رز بانک
آیت     کایگد کایخان  هیوز بیکای هستید   "بخش زیاد  رز مراشریرن ۲۱۱نشده" رس   

عربرایت دیرگرد   عیور  ضایعات فد خت  شده   بخش دیگد  ب  سدق  یفت  رس  " بر  ب 
سیگ ببس نیز فدیبی بیش نیس   دی عملکدد مشرابرهری   عدۀ یئیسی ب  کایگدر  زغال

یغم ساختن سد محکمی دی بد  "ساماندهی کایکیا  د لر " دی  توسط مجلس یییم  ب 
مقابل رستخدرز یسمی  مانید "آزمو  عمومی   تخصصی   بی مدرحل گزییش   آموزش 
دی بد  خدم   بدر  مدت حدرقل س    حدرکثد شش سال"  رین بد  مجرلرس کر  دی 

رصرطرال   مزد یکسا "   بر  -تد ین شده بود    عدۀ رجدر  قانو  "کای یکسا  ۱۱پاییز 
شهدیویماه  ۳۳درد  ی ز  تبدیل  ضعی  کایگدر  پیمانکای    ریکا  ثالثی صیایع نف  یر می

شهدیویماه  "ب  دلیل بای مالی" ید  ۳۲دی کمیسیو  رجتماعی مجلس تصوی  شد؛ رما ی ز 
یغم "عردز  شد  یا دی یویش مهلک دیگد  بدر  نابود کدد  سازما  تأمین رجتماعی   ب 

شهدیرویمراه  ۳۱قانو  رساسی" یییم دی موید "تأمین هزیی  جدید"  ی ز  ۱۳رنطبا  با رصل 
بد  "تقوی  رمیی  غاریی کشوی   یفع مورنع تولیدرت کشا یز " دی مجلس تصوی  شرد؛ 
  یئیس مجلس قالیباف دی رین موید گف : "رمد ز مددز عزیز بدرنید با مرورفرقر  شرویر  
نگهبا  با بد  رمیی  غاریی  رین قانو  عال ه بد رمیی  مرلری  دی رمریریر  غراریری  

 ها نیز بسیای مؤثد رس  " سالم   تولید   توزیع   کیتدل قیم 
 

تور  ماهی    ربعاد یویش گستددٔه یییم  یی   خوبی می با آنچ  مویدرشایه قدری دردیم ب 
فقی  ب  حقو    میافع کایگدر  یر تشخیص درده   دییاف   دی حین چپا ل میرابرع مرلری 
کشویما   بدر  تضمین بقا  "نظاز"  یییم  ییی   کایگزریر  فاسد آ  حاضد ب  رجردر  

دریر    سردمرایرٔ   سردمرایر  سوز ب  سود تأمین میافع کرال  ها  رقتصاد  خانما  بدنام 
کشری  حشریرانر  رز  ر  متحد   پیگید  باید ب  سدکروب  برهرده خایجی هستید  با مبایزه

ما  توسط یییم فاسد  ییی   ترقردیرم کشرویمرا  بر   زحمتکشا     ب  تایرج میابع ملی
 بیگانگا  خاتم  درد 

 

هرا  ترولریرد   دی رقع هدف یییم گستدش رین شیوه ب  تمراز عردصر 
 دیما   آموزش   خدمات رس  

 
دستوی برانرک جرهرانری    ها ب  بعد رز رجدر  قانو  هدفمید  یایرن 

هرا  رلمللی پول    یدر  کدد  تولید ملی   بیکای کردد  ده صید   بین
ساز  نید   کای   یرویش  هزری کایگد متخصص   ماهد با هدف ریزر 

ب  تمامی حقو  یرستین کایگدر  زید پوشش بهرانر  "فرقرد مرهرایتری" 
نژرد دستویرلرعرمرل "آمروزش  جوییدگا  کای دی کشوی   زید کای رحمد 

شراگردد  نرویرن" یر بردر  رجردر بر  -آموز  ب  ی ش رستراد مهایت
ها ربرالغ  ر    مدیدر  کل ردریرت کای رستا  ها  فیی   حدف  سازما 

صدرح  رشایه شده بود ک  "حدرقل دسترمرزد    کدد  دی رین ربالغی  ب 
بیم  تأمین رجتماعی  رلزرمی نیس  " مطابق گزریش خبدگزری  مهرد  

ر    دیرگرد  نژرد ب  خامی       دی گزریش خود رحمد ۰۲۳۱تیدماه  ۲۰
ها یر گاز دیگد  دی رصرال   کایگزریر  یییم  ر  "قانو  هدفمید  یایرن 

رلرمرلرلری  ساختایها  رقتصاد  کشوی بدشمدد"   رفز د: "صید   بین
ها یر بهتدین ی ش معدفی   ب  دیگد  پول  ی ش ریدرنی هدفمید  یایرن 

دنبال رعتدرضات شدید کرایگردر    کشویها رجدر  آ  یر توصی  کدد " ب 
  سطایی یر درد  علی یبیعی حکم ربطال رین بد  قد  

 
رلملکی  یئیسی  مرجرلرس  "مروسرسر   ها  عبد دی ریتباط با بد 

خیدی  نای رشتغال رماز حسین"    رتا  بازیگانی بدر  ترحرمریرل مرزد 
شاگدد "   پددرخ  دستمزد  -ها  "رستاد ر    بد  تورفقی   میطق 
ها  زید حکومتی ی زهرا    ی  کایگد"  یهبدر  تشکل بد رساس "بهده

 گوهرایری برا ریرلریرا  شهدیویماه گف  ۲۱مددرد    ۲۰    ۳۳  ۳۰  ۳۳
رصرطرال   هرا بر  ها  خاصی با مانویهایی رز رین بد  درشتید   چهده

مددردماه  یئیس کمریرتر   ۳۳عیور  نمون  ی ز  رند  ب  "رنتقادهایی" کدده
دستمزد کانو  عالی شویرها  رسرالمری کرای گرفر : "ترأکریرد برد 

هم بدر  نید   کرای جرور     آموز    رشتغال بد   حقو  آ  مهایت
گوییرد  غای  دیدناک رس     ب  جورنا  نید   کای می کدده  ب  تحصیل

درنید! مهایت ندریید! بایرد برد یرد دی قرالر  نرظراز  شما چیز  نمی
 -رستادشاگدد  کای کیید " بعد رز ربالغ حکرم ربرطرال برد  رسرتراد

بددری  رز بد  "کایآمروز  نریرد   جرور "  شاگدد   یبیعی با نسخ 
 زید نولیبدرل بدیتانیا   یکی رز یهبدر  سیاسر  ترعردیرل  تاچد  نخس 

ساختای  دنیا  ب  رجدر  بد  "کای یز " آغاز کدد  مانریرد گسرتردش 
ها  تولید   رستفاده رز پیمانکایر    دیی  نید   کای ب  تمامی عدص 

کشری    ها  ی حانی عال ه بد برهرده آموزش  دیما    خدمات  د ل 
هرا  ترولریرد    کدده   کایگدر  دی کرایخرانر  رستثمای جورنا  تحصیل

ها  کای زحمترکرشرا  دی  تدییس رین بد  ضد ملی یر حتا ب  عدص  ب 
 ۰۱  ی ز  عیور  یک نرمرونر  رند  ب  دیما    آموزش نیز گستدش درده

  پزشکا  عمومی   درنشجویا  پزشکی دی شهدهرا  ۰۰۱۱مددردماه 
تهدر   شیدرز  کدما   مشهد  کدمرانشراه    هرمردر  برا بردگرزری  

ها  درنشگاه علوز پزشکی رین شهدهرا  تجمعات رعتدرضی دی محوب 
رعتدرض شدیدشا  یر ب   ضعی  شغلی   معیشتی رعالز کددند  یکری 
رز شعایها  معتدضا  عبایت برود رز: "کرای یز  کرای یز   قرانرو  

هرا  برد   دری "  دی زما  تاچد  د ل  بدیتانیا هرمر  هرزیریر  بدده
کدد    دی بد  رتا  بازیگانی    "کایآموز  نید   جور " یر پددرخ  می

دیصد  بر   ۲۱عبدرلملکی  هدف یییم  ییی پددرخ  یایرن  دستمزد 
کایفدمایا  رس   دی حال حاضد تأمین رجتماعی دی شدریط  خیم مالی 

لملکی با بیا  رییک  "کایفدمایا  خرورهرا   رس   ر ل شهدیویماه عبدر
یایرن  بیم  کایگدر  هستید تا رشتغال یر یسمی کیید"  همچیین گف : 

 تورند ب  کایفدمایا  کمک کید   رصال  هزیی  بیم  می
 

ر  ب  نحوۀ حل  دی یربط  با تدفید "فقد مهایتی" جوییدگا  کای  رشایه
چریریرن  ها  ی حانی   د   زید کای ر    هرم معضل بیکای  دی د ل 

ها  یسرمری    رصطال  پوی  تکاملی رین سیاس  بد رساس گزریش ب 
  خربردگرزری  ۰۲۱۲مهدماه  ۰۳بیییم  ی ز  ها  یییم یر یزز می یسان 

جمهوی ]ی حرانری[ بریرکرای  یر  مهد دی موید بیکای  نوش : "یئیس

 ادامه ضرورت مقابله  متحد...



 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۱۱ 

به   طلب گراهای تندرو و خشونت راست
دفترهای حزب کمونیست در هند حمله 

 کردند
 ۰۰۱۱شهدیویماه  ۳۳/ ۳۱۳۰سپتامبد  ۰۳ -نوشت   یجی پدشاد 

گایتای دی محکومی  خشونر  هرا  رعرمرال  بدگزری  تظاهدرت رعتدرضی دی آ
ب  دفتدها   ]حزب حاکم هید[  )BJPپی جی شده رز سو  "حزب مددز هید" )بی

بویرز پریرش  حزب کمونیس  هید )مایکسیس ( رزجمل  دفتد رصلی ریالتی آ   ب 
تردیرن   حشیان  شده رز سو  گد هی رز رعضا  حزب مددز حمل  شد  ییز  بدنام 

گایترای برود   حمل  ب  دفتد کمیت  ریالتی حزب کمونیس  هید )مایکسیس ( دی آ
سپتامبرد   ۳دی ی ز  -گدر  حاکم حزب یرس -گد هی رز رعضا  حزب مددز هید

گایتای دی ریال  تدیپویر  ۰۱ شهدیویماه ب  س  ساختما  دی میطق  مالیمات شهد آ
حمل  کددند  دفتد حزب کمونیس  هید )مایکسیس (  ی زنام  کمونیستی "دشرای 

ر  خصوصی "پدرتیباد  کالز"   "پ ر   ها  یسان  کایتا"    د  ساختما  شدک 
۳۰  ( "PN24 (  ها قدری گدفتید  خشون  دی ی ز ی شن   دیحرالری  هدف رین حمل

کدد  دی سدرسد تدیپرویر  یخ درد ک  پلیس حضوی درش  رما ریستاده بود   تماشا می
 ها نیز حمل  شد  دفتد دیگد کمونیس  ۳۰ب  

ر  جز  میتقدر  حکوم  ریالتی تدیپویر  حزب کمونیس    آ  د  مؤسس  یسان 
هرا  ریرن حرکرومر   یهبد  حزب مددز هید هستید  دی رعتدرض ب  سیاس  ب 

ها  مختلف   حزب کمونیس  رخیدرت ب  خیابا  آمدند کر  برا حرمرایر   سازما 
)  ۰۱۳۳تا  ۰۱۱۳چشمگید مددز ی بد  شد  بخش عمده جبه  چپ یر ک  رز سال 

( دی رین ریال  حرکرومر  ۰۲۱۱تا  ۰۲۱۳)   ۳۱۰۳تا  ۰۱۱۲(   رز ۰۲۳۱تا  ۰۲۳۱
 دهد  کدد حزب کمونیس  هید )مایکسیس ( تشکیل می می

ها مانیک سایکد  رز  زیدر  ریشرد سرابرق   رز  تیها چید ی ز پیش رز رین حمل 
رش دی درنپوی قردری برود  یهبدر  حزب کمونیس  )مایکسیس (  دی حوزه رنتخابی 

سخیدرنی کید  فعای    کایمیدر  حزب حاکم مددز هید سعی کرددنرد رز  ی د 
هرمردره چریرد نرفرد رز  خودی   سایکد ب  شهد درنپوی جلوگید  کیید  سایکرد بر 

کیلومتد یره یر پیاده بی کیید تا رز د  مانعی ک  سد  ۳کادیها  حزب مجبوی شدند 
شا  شده بود عبوی کیید  رین گددهمایی عمومی بخشی رز مبرایزرت گسرتردده  یره

 کمونیستی علی  حزب حاکم مددز هید بود 
ها ب  حزب کمونیس  هیرد )مرایکسریرسر ( بر   حمل  ۰۲۱۱/  ۳۱۰۳رز سال 

دهید ک  بیرن  ها دی تدیپویر گزریش می ی ند  عاد  تبدیل شده رس   کمونیس 
دفرترد رز  ۰۲۱  ترعردرد ۰۲۱۱/  ۳۱۳۱  سپتامربرد  ۰۲۱۱/  ۳۱۰۳ماه مایس 

هرا   دفتد سازمرا  ۳۱۱دفتد حزب   ۲۰۳آتش کشیده شدند    دفتدها  حزب ب 
رند   ها  تخدیبی بوده نفد رز کادیها  حزب آماج حمل  ۰۱۱ها   ر     خان  توده

 ۳۳۳هزری    ۳نفد رز کایگدر  حزبی حمل  شده   بد  ۳۱۰هزری    ۳  ها  ب  میزل
نفد رز یهبدر     ۰۳نفد رز کایگدر  حزبی ضدب   جد  جسمانی  رید شده رس    

ها  پدرحساس رز گروشر     رند  مددز   سازما  قتل یسیده کادیها  حزب نیز ب 
ها ب  نید ها  چپ هید  رلمللی مددز جها " حمل  کیای جها  رزجمل  "مجمع بین

 رند  یر تقبیح   محکوز کدده
 دی سدرسد جها  رمد  عاد  شده رس   گدرها گدریی سیاسی یرس  خشون 

میلیو  نفد جمعی  یخ درد   ۳ ۲آنچ  دی ریال  تدیپویر دی شمال شد  هید با 
دی عصد ما ب   جهی عاد  رز "دموکدرسی" تبدیل شده رس   خشون  سریراسری 

رند دی حرال  ها  مددز صدر   خورس   ضد کسانی ک  بازتاب دهیدهٔ  گدرها ب  یرس 
ها دی تدیپویر  یکی رز  حاضد رمد  عاد  شده رس   تیها چید هفت  پیش رز حمل 

بدز   حشتیاک کشت  شرد   ها  کایگد  دی آفدیقا  جیوبی ب  یهبدر  رتحادی 
مددرد سال جای  "مالیبونگوه مدرز " ک  دی آستان   ی د  دردگاه  ۳۳ر ت  ۰۱دی 

ضدب گلرولر   میانجیگد    در ی  یرستیبویگ دی آفدیقا  جیوبی ریستاده بود  ب 
یرک  )NUMSA)کشت  شد  مدرز   یهبد رتحادی  ملی فلزکایر  آفدیقا  جیوبی 

قتل یسید  رعتصاب هف  هزرینفد  کایگردر  شردکر  پرالتریرن  ماه پیش رز ب 
 یهبد  کدده بود   یر -د مین تولید کییده بزیگ پالتین دی جها  -ریمپای

معدنچی دی ماییکرانرا  ۲۰سال پس رز کشتای  حشتیاک   ۱تد ی سیاسی مدرز   
مدیدی  شدک  معدنکای  رنگلیسری  ها  پالتین ب  یخ درد  رین کایگدر  دی معد 

دلریرل  تیهرا بر  کددند  میطق  معاد  پالتین دی آفدیقا  جیوبی ن  لونمین کای می
ها   حشتیاک    گون  ی ش دلیل رین کشت  شد  مدرز    کشتای ماییکانا  بلک  ب 

ها  معدنی رزجرمرلر   ها  صیعتی دی بین شدک   فصل کشمکش خشن حل
 ها  یقی   دچای تیش شده رس    رتحادی 

ر  همچو  مدرز   یهبدر  سریراسری     ها  کایگد  رین فعای  رتحادی 
نفرس  سازما  دهیدگا  جامع  رفدرد  هستید ک  دیصدد بای بدد  رعتماد ب 

هرا سروزرنرده  شوند یا ساختما  ک  رین یهبدر  تد ی می مددز هستید  هیگامی
زر یر  ی ند  کسانی ک  رین رعمال خشون  ها ی  ب  خاموشی می شوند  شعل  می

ها  مقا م  مددز هم خاموش شود    دهید  رنتظای دریند ک  شعل  رنجاز می
شا  ب  تغیید جرهرا  نردرشرتر   مددز تسلیم شوند   دیگد رعتماد  ب  تورنایی

ها  سیراسری رسر    ها  چیین خشون  باشید   لی رین فقط یکی رز نتیج 
هرا  ک  رین مدگ ر  دیگد هم نیز ب  هما  رندرزه محتمل رس     آ  رین نتیج 

ها بدرنگیخت  شد  ی حی  مقا م    شجاعتی بریرشرترد یر دی    رین خشون 
ک  کایمیدر    عورمل حزب حاکم مددز هید  شود         زهیگامی مددز موج  

ب  دفتد حزب کمونیس  هید )مایکسیس ( حمل  کددند  سرعری کرددنرد ترا 
(  یهربرد مربرایزه ۰۲۱۱  -۰۳۱۳/  ۰۱۰۳-۰۱۱۳مجسم  درشردرت دب )

بلبان  تدیپویر علی  آخدین سلطا  رین ریال   یر دیهم شکییرد  دب دی  آزرد 
دنیا آمده بود ک  ییش  دی فدهیگ بومی تدیپویر  ر  تهیدس  ب  خانورده دهقانی

   ۰۲۱۱تا  ۰۲۱۳/  ۰۱۱۳تا  ۰۱۱۲درش   ر  یهبد کمونیستی بود ک  رز سال 
زندگی دی تدیرپرویر   دی مقاز یک  زید ریشد بدر  دموکدرتیزه کدد  هم  جورن 

یهبرد   ها  چشمگید رنسانی رین ریال  دی رثد مبایزرت ب  مبایزه کدد  پیشدف 
یهبد  مرانریرک سرایکرد رنرجراز گردفر    دب   سپس د ل  جبه  چپ ب 

 ۱۱رز حکوم  کیای یفتید   ۰۲۱۱/    ۳۱۰۳ها دی سال  ک  کمونیس  هیگامی
دیصد جمعی  رین ریال  باسورد بودند ک  حاصل ریرئ  آموزش یریگا  همگانی 

 ۱۱ر  برزیگ  برود ) یسانی ها  آموزشی یریگا (   کایزری بد  )رزجمل  کتاب
 کیید(  ها  رین ریال  رز بد  رستفاده می دیصد رز خان 

قدیت یسریرد  رفردرد  پی( دی رین ریال  ب  جی زمانی ک  حزب مددز هید )بی
ها  دب یر شکستید   ب  تابلوهایی ک  باناز ر  همردره برود  رین حزب مجسم 

حمل  کددند  خصوم   یزید  ب  دب ک  یهبد یک قبیل  بومی هم بود  نشا  
فقط با نید ها  چرپ برود    دهیده دشمیی رعضا  حزب  حاکم مددز هید ن 

ها   رقورز تح  ستم میطق  بود ک  دی بردربرد  بلک  دی بد دریندٔه پیامی ب  قبیل 
 ها  تاییخی مقتدی باید زرنو بزنید   حاکمی  جامع 

رین تیها خشونتی سیاسی نیس   بلک  خشونتی رس  ک  ییش  رجترمراعری 
هم درید  خشونتی همسا  با خشونتی رس  ک  بد ضد رفدرد  مانید یهبردر  

شود یعیی آنانی  تبای کلمبیا رعمال می گاییفونا دی هید یرس   یهبدر  آفدیقایی
گرونر  کر   شرا  یر آ  کیید سدشا  یر بای بگریردنرد   جرهرا  ک  جدئ  می

خورهید بسازند  گزریش جدید سازما  جهانیگد ه حقو  بشرد          می
زید عیور  آخدین خرط  )Global Witness)محیط زیستی "گلوبال  یتیس"  

/   ۳۱۳۱دهد ک  تعدرد زیاد  رز فعای  برومری دی سرال  دفاعی  نشا  می
نفد دی هد هفت (  نیمری رز  ۰نفد یا بیش رز  ۳۳۱قتل یسیدند )تعدرد  ب  ۰۲۱۱

رین قدبانیا  تیها دی س  کشوی کلمبیا  مکزیک    فیلیپین بودند   هم  آنرا  
 کددند  خابد دفاق رز کدرم  رنسانی   حفظ ببیع  مبایزه می ب 

آنیل سایکد  یکی رز شاعدر  بزیگ تدیپویر   رز یهبدر  حزب کرمرونریرسر   
رش یر ب  پژ رک فدیادها   تصوید سردنروشر   بیشتد بول عمد ردبی   سیاسی

ها( رین ریال  گایرند  شعد قدیتمریرد  ها  تح  ستم )درلی  یا نجس "کاس "
ترورنریرد مرانریرد  درد ک  نید ها  رجتماعی قدیمی دیگد نمری سایکد نشا  می

تریرهرا  گف  مددما  تح  ستم نر  گاشت  بد جامع  تسلط درشت  باشید  ر  می
دری کرایل مرایکرس    همچو  دکتد آمبدکای یهبدرنی بزیگ دریند  بلک  میدرث

 جیبش چپ نیز هستید 



جشن هشتاد سالگی حزب توده ها  در سامانه 
 زوم

 
به وقت  ۳۱.۲۱به وقت اروپای مرکزی، ۱۹اکتبر از ساعت  ۹تاریخ شنبه 

 به وقت شرق آمریکا ۱۲ایران و ساعت 
 برنامه شامل:

  تودۀ  سخنرانی رفیق محمد امیدوار، سخنگوی کمیتۀ مرکزی حزب
 ،ایران

 سخنرانی رفیق عادلۀ چرنیک بلند، صدر فرقۀ دموکرات آذربایجان 
 ۀ پیام های ویدئویی از صدر حزب کمونیست فرانسه؛ نمایند

؛ نمایندۀ رهبری  حزب کمونیست یونان و عضو پارلمان اروپارهبری
 حزب کمونیست قبرس

 برنامه هنری و اجرای سه قطعه آهنگ و آواز ایرانی 
 ئیان خلق(سخنرانی نماینده حزب چپ ایران )فدا 
  سخنرانی رفیق شهین دوستدار، از سوی تشکیالت دموکراتیک

 زنان ایران
  پیام ویدئویی از دبیران کل حزب کمونیست عراق، و حزب

 کمونیست  بریتانیا
 خاطراتی از هشتاد سال مبارزه و زندان 
  برنامه هنری و اجرای سه قطعه آهنگ 
  اثر زنده  »امید«از زنده یاد رفیق محمد زهری و شعر  »به فردا«شعر

 یاد رفیق احسان طبری
 

در سامانۀ زوم برگزار خواهد شد و همزمان از کانال فیس بوک و یوتیوب حزب نیز پخش مستقیم خواهد شد.  »وبینار«نشست به صورت 
 آدرس نشست به قرار زیر است

 
 https://us02web.zoom.us/j/86017034259?pwd=SzFlZzYxSE40VHp1bTFZWTBKeEg5UT09 

 آغاز به کار مرکز اسناد و دیدگاه های حزب تودۀ ایران
 

یره رندرز  سای  مدکز رسیاد   دیدگاه ها  حزب تودۀ ریدر  آغاز کای  ستدگ بدر  
جمع آ ی  رسیاد   رنبوه نشدیات کتاب ها   مجالت حزب تودۀ ریدر  دی هشتاد سال 
گاشت  رس   ب  گما  ما سای  کیونی تیها آغاز  بدر  رین کای رس  ک  ما آندر با یای  
گدفتن رز یفقا   د ستا  حزب   میابع تدریک دیده ریم  رمید رییم دی بول زما  با یای  
یفقا  هوردریر    د ستا  حزب رین مجموع  یر هدچ  غیی تد کییم  مدکز رسیاد   

 دیدگاه ها  حزب تودۀ ریدر  دی حال حاضد شامل بخش ها  زیدین رس :
 رسیاد کیگده ها   کیفدرنس ها  حزب تودۀ ریدر  •
 رسیاد مدبوط ب  تمامی نشس  ها  کمیت  مدکز  رز آغاز تا ب  رمد ز •
 “(نام  مددز”  “ مددز)”د یه ها  مختلف ریگا  مدکز  حزب  •
 ریگا  تئوییک کمیت  مدکز  حزب تودۀ ریدر “ دنیا”د یه ها  مختلف مجل   •
ک  ب  شکل مجل  “ نام  مددز”دیگد نشدی  ها  حزبی: شامل ر لین د یۀ  •

  بدخی شمایه ها  “ یزز ماهیان ”نظد  حزب آغاز ب  کای کدد؛ نشدی  -تئوییک
  ریگا  شویر  متحدۀ  مدکز  رتحادی  ها  کایگد    زحمتکشا  “ظفد”نشدی  

آغاز کدد؛  ۰۲۳۱بدر  درنشجویا  ک  کای خود یر رز خددرد “ پیکای”ریدر ؛ نشدی  
ریثی  گدرنقدی یفیق جا  باخت  یحما  هاتفی )مهدگا ( ک  دی یکی رز “ نوید”نشدی  

حساس تدین د یه ها  تاییخ معاصد میهن ما کای خود یر آغاز کدد   تا پید ز  
رنقالب بهمن تورنس  نقش بسزریی دی بدد  رندیش  ها  متدقی دی جیبش 

ک  رز مددرد “ یره توده”نشدیٔ    رنقالبی ی  ب  یشد کشوی ریفاء کید؛ نخستین د یهٔ 
میتشد شد  با یویش یییم ب  حزب   دستگید  شمای  ۰۲۳۳تا مددرد  ۰۲۳۰

ب  عیور  ریگا  کمیت  بد   مدز  حزب تودۀ “ یره توده”بسیای  رز یهبد  حزب 
 ریدر  ب  فعالی  خود ردرم  درد 

صفح   یژه ر  بدر  فدزرن  فدهیخت   یفیق زنده یاد رحسا  ببد    آثای پدبای ر   •
 رختصاص درده شده رس 

 صفح  ر  شامل بدخی کتاب ها   متو  کالسیک مایکسیم   همچیین شمای  رز رنتشایرت سالها  رخید حزب •
 گالد  چهده ها  بدجست  جیبش کمونیستی   شهدر  حزب تودۀ ریدر   •

 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۱۱ 

https://us02web.zoom.us/j/86017034259?pwd=SzFlZzYxSE40VHp1bTFZWTBKeEg5UT09


 ۳۳۱۱شمارۀ   ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۱۵ 

 ...سودان انقالبی در حالادامه 

دلیل غدب  با رییک  یییم دیکتاتوی  رسالز سیاسی یر متحد خیلی خوب خود 
 درنس   با شدمیدگی مجبوی ب  پشتیبانی رز رنقالب شد  می

خوره  ها دی کشویها  پیدرمونی رغل  رز نظد سیاسی دموکدرسی رنقالب
مایٔ  ببقاتی آ  یر رز نظد د ی ندرشتید  زیدر خورستای  رند  رما هدگز دی   بوده

دریر  تجای  رنگلی  نظامیا   عدرل  رجتماعی   توسعٔ  عادین  بودند   سدمای 
 شمددند  دریر  بزیگ یر دشمیا  خود می بلیدپای  ثد تمید    زمین

رجتماعی   رقتصاد  ب  رز کای رفتاد  نظاز حاکم  - هیگامی ک  بحدر  سیاسی
میتهی شد   آ  یر فلس   د رمش یر ناممکن کدد  رنقالب دی بدربد صدها سال 

دری   رستعمای   آمیز )بدده ها  خشون  ریزش رز یره کشی   کس  رضاف  بهده
ها  قدیتمید   ممتاز ببقٔ   نورستعمای    رمپدیالیسم جهانی کیونی( توسط یی 

پاید  دیده  محد ز    آسی  ها  ستم حاکم محلی  با پیشتازرنی رز دی   بخش
 جامع  ب  حدک  دیآمد 

  جبه  "نید ها  آزرد    تغیید" با ۰۲۱۳ فد یدین ۳۱۰۱س: پس رز آ ییل 
 گو شد   با شویر  نظامی رنتقالی ب  تورفق سیاسی دس  یاف    ریتش  رید گف 

رز آ   ۳۱۳۱ گوها مخالف بود   دی نورمبد  حزب کمونیس  سودر  با رین گف 
تورنید دی موید آ  تورفق سیاسی   رییک  چدر حزب  جبه  خایج شد  آیا می

 کمونیس  سودر  خد ج رز جبه  یر رنتخاب کدد ربالعات بیشتد  ب  ما بدهید؟
یی دی جبه   پیشیهاد "فد د ندز"  ها   نهادها  مشاغل حدف  ج: بدخی رز حزب

یر ک  پدییستو  لیما   سفید آمدیکا دی سودر    فدستادٔه  یژه آ  کشوی دی 
سودر  مطد  کدد  پایدفتید  "فد د ندز" ب  معیا  تورفقی بود بدر  گاری ب  
د لتی ک  با همکای  نماییدگا  نظامی   غیدنظامی گددرنده شود  دی رین تورفق  

ماند   هیچ رقدرز قانونی علی   نخویده باقی می نظم رقتصاد  گاشت  دس 
شد  رین بخش رز نید ها   نظامیانی ک  دی کشتایها  جمعی دس  درشتید نمی

ها یر زید کیتدل خود  گفت  دی جبه  "نید ها  آزرد    تغیید" ی ند گفتگو پیش
دیآ ید   رز تشکیل "شویر  نظامی رنتقالی" ک  دی  رقع ساختٔ  عمد رلبشید بود  

ها  رنقالب ندرش   با  دی رلگو  تقسیم قدیت ک  هیچ یبطی با خورس 
 خدسید  رستقبال کدد 

تیهایی دی بدربد رین ی یکدد ریتجاعی   بیش ب  حزب کمونیس  سودر  کم
ها  رین رلگو یر ب  مددز نشا  درد  آ  رلگو رکیو  ب  تسلط  ریستاد   نادیستی

عملی   سازشکای  بخش  آشکای شویر  نظامی میتهی شده رس  ک  دی بدربد بی
ها   ر  دیبایٔه موضوق جانبدریرن   ها   قورنین کامالت  غیدنظامی شویر  فدما 

ر  بدر  خودش  کید  بخش نظامی حای ب  ببق  سیاسی   رقتصاد  صادی می
تبدیل شده   مالک صدها شدک  شده رس  ک  پیش رز رین دی مالکی  د ل  

کددند )چایپایا  رهلی   بودند   کایها  رساسی موید نیاز مددز یر فدرهم می
ها   ها  ی غیی(  رین گد ه پیوندها  مدموز  با فعالی  صمغ عدبی  درن 

 نظامیا  رز جمل  دی قاچا  بال   پولشویی درید  قاچا  شب 
رز رئتالف "نید ها   ۰۲۱۱ آبا  ۳۱۳۱حزب کمونیس  سودر  دی نورمبد 

آزرد    تغیید" خایج شد   شدک  دی نهادها  رجدریی رنتقالی د ل  یر تحدیم 
تور  ب   کدد  دییل رصلی دس  بددرشتن حزب ما رز حمای  د ل  رنتقالی یر می

 رین صویت خالص  کدد:
ر  ک  رئتالف "نید ها  آزرد    تغیید"  زید پا گارشتن پیوستٔ  قانو  رساسی

ها  رنقالب  بای ناشی رز آ  ک  با خورس  ها  فاجع  رمضا کدده بود    رشتباه
 بدد  ناهمخورنی درید   آ  یر ب  عق  می

رندرزها  یرهبددها    یرهکایهایی ک  بدخالف  تصوی  عمد  چشم
 ها  رنقالب دی یره ساختایشکیی نظاز رقتصاد    سیاسی کهی  رس   خورس 

ُسستی   ُکید  دی محاکم  کدد  ُمجدما  نظاز پیشین   تعلل دی  یا 
 رلمللی کیفد   خوددری  کدد  رز  تسیلم کدد  عمد رلبشید ب  دردگاه بین

توزرن  دی تکمیل تحقیق دیبایٔه کشتای  حشیانٔ  معتدضا   ی ند بسیای ُکید   کیی 
س   خددرد ۳۱۰۱آمیز دی مدکز ستاد فدماندهی نظامی دی ی ئن  نشین مسالم  بد

۰۲۱۳. 
نامٔ  ناکامل   غیدمسئوینٔ  "صلح جوبا" ک  نظامیا  بلیدپای   رجدر  تورفق

 ییز  کدده بودند   زید تد ین   بدنام  جا  نخس  تیهایی   ب  ب 

ها  آنها    غییم   رنتصاب  زیدر  د ل  بد   دی نظد گدفتن شایستگی
 ها  ممتاز  جیگی درنستن رین موقعی 

تد رز هم  رییک  رلگو  مشایک  با ریتش  ک  دی  رقع قدیت یر ب  آنها  مهم
ها   کید  زخم دیگد  بد زخم تسلیم شد  دی بدربد ز یگویی   نسخ   رگاری می

ها شامل  رلمللی پول رفز ده رس   رین نسخ  بانک جهانی   صید   بین
ساز  بیشتد بخش د لتی  گشود  بیشتد رقتصاد کشوی بد ی    خصوصی

ها  فدرملی  آزرد کدد  ندخ تبدیل پوند سودر    رجدر کدد   شدک 
ها یر رز تولید گاز  بیزین  دری   بد      ها  ییاضتی رس   ک  یایرن  سیاس 

 کید  آب حاف می
ها    س: دی شدریط کیونی  جیبش مددز دی چ   ضعی رس    کدرز سازما 

 ها  جامع  دی پیش یرند  رین جیبش نقش عمده یر بد عهده دریند؟ بخش
 ۳۱۰۳ج:  ضعی  رقتصاد  رکیو  بدتد رز د یٔه پیش رز رنقالب دسامبد 

ها  نظامی  ها  نولیبدرلی د ل  رنتقالی )مؤلف  ها   سیاس  رس   رستدرتژ 
یغم  رلمللی پول   ب    غیدنظامی( زید فشای بانک جهانی   صید   بین

ها  ب  توّیز بسیای زیاد قیم  کایها  رساسی   دری      ها  توده خورس 
بای   کاهش ریزش پول ملی رنجامیده رس   سطح زندگی مددز دی حّد فالک 

 کیید  دیصد مددز دی زید خط فقد زندگی می۱۳رس    بیش رز 
حزب کمونیس  سودر  دی کانو  نید هایی رس  ک  دی بدربد بسیای  رز 

یرستا نیستید مقا م   ها   قورنییی ک  با قانو  رساسی مصّوب هم سیاس 
ها  کایگد  بدر  تصوی  قانو  جدید  مبایزه  کیید  کایگدر    رتحادی  می
ها  کایگد  یر تضمین  کیید ک  رستقالل   دموکدرتیک بود  رتحادی  می

ر  یر مطد  کدده  تازگی قانو  رمییتی سدکوبگدرن  خورهد کدد  د ل  رنتقالی ب 
رس   همچیین  همین د ل  زید پوشش همکای  بین بخش خصوصی   

ساز  جدید  یر پیشیهاد کدده رس  ک  تماز  بخش د لتی  قانو  خصوصی
  رحدها  بخش د لتی یر رز بین خورهد بدد 

با توج  ب  مورید متعدد پایمال شد  قانو  رساسی  حزب کمونیس  سودر  
دهی  تازگی شعای "سدنگونی د ل  رنتقالی کیونی" یر مطد  کدده   ب  سازما  ب 

ر  رقدرز کدده رس  ک  پوییدگی رنقالب ب  جلو یر ردرم  خورهد درد   جبه 
ها   نید ها  سیاسی مورفق سدنگونی د ل  رنتقالی   تحقق کامل خورس 

رنقالب عبایتید رز: حزب کمونیس  سودر    چید حزب دیگد  نید ها  
رند  بخشی رز "رنجمن  ها  مقا م " ک  دی همٔ  شهدها تشکیل شده "کمیت 

ها   هایی رز "خانورده یی" ک  رز گد ه رصلی جدر شده رس   گد ه مشاغل حدف 
 باختگا "   شمای  رز رعضا  ب  بوی عمده جور  د  حزب رصلی سّیتی  جا 
 

کییم  حزب تودٔه ریدر  ب  مرثرابر   ر  تقدیم می دی دها  خود یر ب  یفقا  توده
یره حزب کمونیس  ریدر   بازتراب دهریردٔه آیز هرا     جانشین   ردرم  دهیدهٔ 

ها  رمپدیالیرسرتری   ترهردیردهرا   ها  مددز ریدر  دی مقابل دخال  آیما 
همیشگی آ  ب  تجا ز بوده رس   ما رز شدریط دشوری مبایزٔه مرددز ریردر  دی 
گاهی درییم  نقش پیشاهیگ حزب تودٔه ریدر    ترالش  سدرسد تاییخ معاصد آ

ها  تدقی   صلح دی میرطرقرٔ  خرا یمریرانر      قفٔ  آ  بدر  تد یس رندیش  بی
 جها     مبایزه دی یره دموکدرسی   سوسیالیسم  بدر  ما ی شن رس   

ها  کلمبیا بای دیگد بد پیما  د ستی    دی رین سالگدد تاییخی  کمونیس 
همبستگی بدردیرنٔ  خود با حزب تودٔه ریدر    مبایزٔه عادینٔ  مددز ریدر  دی یره 

 کیید  سوسیالیسم   بهد ز  تأکید می
 

 زنده باد همبستگی ضدرمپدیالیستی!
 زنده باد رنتدناسیونالیسم پد لتد !

 کمیتٔ  مدکز  حزب کمونیس  کلمبیا
 

 ادامه شماری از پیام های پرشور تبریک  ...



 ۳۳۱۱شمارۀ    ۳۰۱۱مهر ماه  ۵دوشنبه    ۱۶

بدخاستن مددز سودر  علی  نظاز فاسد   سدکوبگد   سدنگو  کدد  حکوم  عمد 
  نظد جهانیا  یر دی سدرسد آ  سال ب   قایع آ  کشوی جل  کدد  ۳۱۰۳رلبشید دی دسامبد 

تورنس  یره گاری ب  دموکدرسی   سکویییسم یر بگشاید  موفقی  رین خیزش مددمی ک  می
 یافت  نیس   جایی هیوز پایا  جشن گدفت  شد   لی رین جاب 

  تلویزیو  ۰۰۱۱شهدیوی  ۲۱شیب   ها  جها   صبح ی ز س  ب  گزریش خبدگزری 
ها  خود یر متوقف   رعالز کدد ک  دی آ  کشوی کودتایی  سودر  ناگها  پخش زندٔه بدنام 

نافدجاز صویت گدفت  رس   شویر  حکومتی سودر  رعالز کدد ک  هدف کودتاچیا  
بازدرش  رعضا  شویر  حکومتی   شویر  نظامی بوده رس   دی پی شکس  خوید  

جمهوی بدکیای  شود مدتبط با عمد رلبشید  یئیس کوتاه  چیدین رفسد کودتاچی ک  گفت  می
شدٔه آ  کشوی بودند  رز جمل  سدکددٔه کودتاچیا  سدلشکد عبدرلباقی بکد ر   بازدرش  
شدند  دی حال حاضد ریتش سودر  کیتدل ر ضاق یر ب  دس  گدفت  رس   با گاش  بیش رز 

 س  سال رز بدکیای  عمد رلبشید  دیکتاتوی سودر   ر ضاق آ  کشوی همچیا  ناپایدری رس  
)صدر  مددز( با رلفاضل رلهاشمی  فعال  «پیپلز ُ یس»گدر  کانادریی  رخیدرت نشدیٔ  چپ

 گو کدده رس   آنچ  دی  حزب کمونیس  سودر   دیبایٔه یخدردها  جای  آ  کشوی گف 
 هایی رز قسم  نخس  رین مصاحب  رس   خورنید تدجمٔ  فایسی بخش رییجا می
***** 

[  عمد رلبشید یر رز ۰۲۱۳]فد یدین  ۳۱۰۱س: مددز سودر  هیگامی ک  دی آ ییل 
ر   تورنید تا رندرزه جمهوی  ب  زید کشیدند  ب  پید ز  مهمی دس  یافتید  آیا می ییاس 

 زمییٔ  رین مبایزه یر بدر  ما توضیح دهید؟ پیش
سودر  بیش رز پیس ماه بول کشید  دی آ ییل  ۳۱۰۳ج: نخستین مدحلٔ  رنقالب دسامبد 

دهد  رنقالبی  [  من بد رین گما  بودز ک  آنچ  دی سودر  ی   می۰۲۱۳]فد یدین  ۳۱۰۱
دی حال تکوین رس   من هیوز هم بد رین نظد هستم ک  کویٔه رنقالب هیوز دی حال سوختن 
رس   آنچ  دی سودر  دی حال  قوق رس   فدریید  ناتماز رس  ک  دی آ  حاکمی  سیاسی 

نظامی د ل      پیشین شکس  خویده رس    لی نظاز کهی   قدیت نید ها  رمییتی   شب 
جا  رس     دری رقتصاد  آ  هیوز میابع خود یر حفظ کدده رس   نظم کهی  نیم  نظاز ییش 

 نظم نوین هیوز رز زهدر  کهی  سد بدنیا یده رس  
  ی ند یهایی ملی ۰۲۲۳ ۰۱۳۳پس رز دستیابی سودر  ب  رستقالل دی سال 

پسارستعمای    توسعٔ  عادین    عدرل  رجتماعی هدگز ب  بای نیشس   حکوم  نظامی 
پیش     ربست  ب  خایج   دی رتحاد نزدیک  ییز مبتیی بد رسالز سیاسی  ک  نظامی دیل خو 

رلمللی بود  ب  نید ها  پیشد    دموکدرتیک مددمی دی  یی   بین ها  میطق  با رمپدیالیس 
ها  سیگییی زد  حکوم  گاشت  دستویها  بانک جهانی   صید    سودر  ضدب 

ها  ییاضتی  ساز   رحدها  موفق بخش د لتی    بد  رلمللی پول بدر  خصوصی بین
ها   بدر  کاهش یایرن  ب  تولیدکییدگا   رقعی   کایها  رساسی یر ب  کای بس   بودج 

ها  رساسی نیز ب  بوی جّد  کاهش یاف     بهدرش    دیما   آموزش    زیدساخ 
 نقل   نیز بد  آبیای  رلجزیده  یکی رز هجده رستا  سودر    ساز  بخش حمل خصوصی

خوری  فدرگید بود  میابع ببیعی ب  چپا ل یف     نظامیا  بلیدپای  دی  رنجاز شد  زمین
 رختالس ثد ت عمومی   معافی  مالیاتی بدخویدری بودند 

ساز " یا "رسالز سیاسی"  ساز چیدگی ریدئولوی  مطلق "رسالمی عدرلتی مطلق زمیی  بی
یحمان    فاشیستی شد  ببق   نژرد     شد  رز رین ی   فضا  مبایزٔه سیاسی   ببقاتی بی

 رند  پوشانی درشت  ماه  هم

آمیز معاصد زید  سیاسی جهانی تیاقض -شیؤه تولید رجتماعی 
ساز   سلطٔ  سدمایٔ  مالی یرنتی رنگلی رس   رین ی ند جهانی

شود ک   ]گلوبالیزرسیو [ ب  مدحلٔ  فاشیستی جدید  نزدیک می
ها یر دی  ها  سلطیتی   دیکتاتوی دی آ  تد ییسم  صهیونیسم  یییم

آ ید  یا بازساز    بازتولید  کشویها  دی حال توسع  پدید می
دی غ  رنمود  دری [ ب  کید  همچیین  رین شیوه تولید ]سدمای  می
کید ک  رز گفتما  دموکدرسی  حقو  بشد  ضدتد ییسم     می

کید    رین دی حالی رس  ک  دی  پدستی پشتیبانی می ضدخدرف 
عدرلتی مطلق  کشی   بی ]جها  سّوز[  بهده «جیوب»کشویها  

گدر ب  میظوی تدر ز دزدید    ها  مطلق یرهی جز توّسل ب  ریدئولوی 
   چپا ل میابع کشوی ندرید 

ها  مددمی دی  رز سده هجدهم ب  بعد سدش  رنقالب
کشویها  دی حال توسع  ضدرستعمای    ضدفئودرلی بوده رس   

ها  دموکدرسی مددمی یر مطد  کدده  شعایها  مددمی   خورس 
 دری  رنگلی یر محکوز کدده رس     سدمای 

  هیگامی ک  مددز معتدض دی رکثد شهدها  ۳۱۰۳دی دسامبد 
ر  بدر   ها آمدند  رز میا  مددز یهبد  بزیگ سودر  ب  خیابا 

دهی جیبش با شعای "آزرد   صلح    عدرل "  هدری    سازما 
پدید آمد  رین گد ه یهبد   جبه  "نید ها  آزرد    تغیید" ناز 
گدف   رین گد ه یهبد  ب  بوی عمده متشکل رز نماییدگا  

ها   یی   رتحادی  ها  مشاغل حدف  ها  سیاسی   سازما  حزب
صیفی بود )مانید پزشکا   مهیدسا   آموزگایر    کیال   

ها  دری سازر   کایگدر     جز رییها( ک  دی ضمن نهادها   قاضی
مورز  خود یر دی بید   رز چایچوب قانونی حامی د ل  نیز درشتید  

آمیز   د ی رز  جیبشی کامالت مسالم  ۰۲۱۱ ۳۱۰۳رنقالب 
خشون  بود    ب  همین 

 سودان: انقالبی در حال تكوین
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 سالگی زحب توده اه۰۸وژیه انهم 



 سالگی زحب توده اه۰۸وژیه انهم 
» . ... ایران در هزاره سوم میالدی کشوری است اسیر دیکتاتوری رسمایه داری بزرگ با روبنایی مذهبی

ادامه رژیم والیت فقیه در مقام نماد تمرکز قدرت سیایس این دیکتاتوری، سد اسایس حرکت ایران به 
فت اجتمایع  اقتصادی و دستیایی به حقوق و آزادی های دموکراتیک و عدالت اجتمایع  -سمت پیشر

است. وجود میلیون ها تن بیکار، به رس بردن دهها میلیون نفر از شهروندان در فقر و محرومیت، 
یت  ، محروم بودن اکیر

ی
اقتصاد تک محصویل، نبود صنعت های پایه ای برای نجات کشور از وابستگ

عظیم جامعه از حقوق و آزادی های مدیی و دموکراتیک، نقض وحشیانه حقوق اقلیت های میل و 
ی  ی و تضمیر مذهبی و زنان، و حاکمیت دیکتاتوری و استبداد خونریز که آماده است تا به منظور تأمیر

حیات خود، به هر جنایبی دست بزند، بخشر از دستاوردهای رسان جمهوری اسالیم برای مردم میهن 
 »  . .ماست

ی کنگرۀ حزب  از برنامۀ حزب تودۀ ایران مصوب ششمیر


