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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !

ضرورت مبارزه سازمان یافته و مستقل توده ها برای
تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک

ادامه در صفحه 7

جهش به کدام سو ؟

پیام های پنجمین کنگره حزب تودۀ ایران به:
* جوانان و دانشجویان                                          ص 3 
* به نویسندگان، شاعران و هنرمندان                 ص 4
* به  احزاب و سازمان های ملی و آزادی خواه ص 5
* به مردم قهرمان و حزب کمونیست کوبا            ص 6
* به مردم قهرمان فلسطین                                    ص 6

از پیام های رسیده به پنجمین کنگره
حزب کمونیست عراق
حزب کمونیست شیلی

حزب مردم فلسطین                                           در ص12

اه سـال جـاری ، ـطـهمـاـسب اواـیل ـمهـر ـم
ر اـقـتـصاد و داراـیی، در گـفتگو اـهری، وزـی ـمـظ
ب که ن ـمــطـل یــان اـی ـا ـب ـا خـبــر نگاران، ـب ـب
راـیط رـین ـش وری اـسالـمی اـینک در ـبـهـت ـجـمـه
ری صـوـی ا ـت د، ـت ـی صـادی قـراردارد، کوـش ـت اـق

موفقیت آمیز از برنامه های رژیم ارایه دهد.
ـمـله تگو، از ـج ن گـق ـصـاد در اـی ـت وزـیـر اـق
د که، ان ـمی دـه ـش ا ـن رآوردـه د: «ـب ادآور ـش ـی
روـند رـشد اـقـتـصادی کـشور در ـسال ـجاری ـبه
ای دـه ر اـست، در آـم ال ـقـبل ـبـهـت راـتب از ـس ـم
ال ر از در آـمدـهای ـس االـت دوـلت 30 در ـصد ـب
ـقـبل ـبوده ... ـبه ـهـمـین ـخاـطر دـسـتـیاـبی ـبه رـشد8
ر د اـین اـم ر چـن اـبل ـتـحـقق اـست، ـه درـصدی ـق
ـسرـمایه گذاری ـبـسـیار زـیادی را ـمی ـطـلـبد که،
ـست و ـی ـین آن در داـخل کشـور ـممکن ـن تـاـم

ا ـتاکـید ـبر اـبع ـخارـجی اـسـتـفاده کرد.»   وی سپس ـب ـباـید از ـمـن
ای اـقـتـصادی رژـیم والـیت اـمه ـه رـن دو ـمـحور ـمـهم و اـصـلی ـب
اـمـین اـمـنـیت ـسرـماـیه ـبه ویژه ـسرـماـیه ـخارـجی، و ـفـقـیه، ـیـعـنی ـت
ـصـوـصی ـسـازی اـفـزود:   «خــصـوـصی ـسـازی و ـحـذف ـخ
ری ـمی ور ـجدی پیگـی ـط وـسط دوـلت ـب ارات دوـلـتی ـت اـنـحـص
ـشود.»   اـندکی پس از این ـموـضع گـیری رـسمی وزـیر اـقـتـصاد
رگزاری اـسـبت ـب اـنی در گزارـشی که، ـبه ـمـن رژـیم، ـبانک ـجـه
ار داد، از ـش ا ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول اـنـت ـشـترک ـب اـجالس ـم
ـجمـهوری اسالـمی در زـمـینه ـتوسـعه ـعـمراـنی ، رـشد و ـعداـلت
اـجـتـماـعی !! ـتـمـجـید کرد و اـقداـمات آن را در ـسه زـمـیـنه ـفوق

د اـصالـحات، وـشت روـن رـن ر ـسر ـس ـبـحث ـب
بن بست کـنونی اصالح طلبان حکومتی، ادامه
ای سـرکوب وـلی اـجم ـبی وـقـفه دـستگاه ـه ـتـه
ـفـقـیه  و راه ـهای ـخروج از ـبن ـبـست کـنوـنی  و
ا ـهمچـنـین ـبرـخورد ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـخـتـلف ـب
وضعیت بحرانی کشور از جمله ـمسایل حیاتی
ا اراـنه و دـقـیق ـبه آـنـه وـشـی از پاـسخ ـه اـست که ـنـی
ر ای اـخـی وادث ـهـفـته ـه ود.  ـح اس ـمی ـش اـحـس
ه ـه ه بـــرگزاری کنگره ـجــب ـل ایـــران، از ـجــم
اـنه ـب ازش ـطـل ان تکراری و ـس ارکت، ـسـخـن ـش ـم
ر کل اـین ـجـبـهه، که اـتـمی، دـبـی ا ـخ د رـض ـمـحـم
ـهمچـنان اـمـیدوار اـست که ـسران ارتـجاع ـبر ـسر
د و ـن اـسی را اـصالح کـن ون اـس اـن د، ـق ـن ـعـقل آـی
ر خـود را ـسـی د اـصالحـات ـم د روـن اجـازه دـهـن
ـاـمه هــای ـرـن ـار اداـمه ـب ـد،  و در کـن ی کـن ـط
ـان ـحـاکم و ـبه دادگاه ـرـتـجـع ـسـرکوبگراـنه ـم
ای اـصالح روـه د ـنـی دـی دان و ـتـه ـتـق دن ـمـن اـن کـش
طـلب به ـسرکوب ـبـیش از پـیش اداـمه ـبرـناـمه ـها

و روـند ـهاـیی اـست که در ـشش ـسال گذـشـته
به دفعات تکرار شده است.

ـش ـســاـله روـنــد ـجــرـبه ـش ه ـت ـتــوـجه ـب
ـنه ـی ررـسی زـم ر از آن، ـب اـصالحـات، و ـمـهم ـت
م ی رژـی ـنی ـبـحـران کـنـوـن ـنی و ذـه ـی ـهـای ـع
والـیت ـفـقـیه، و ـشـیوه ـهای اـسـتـفاده ـشده ـبرای
ردی و ـبی ـطـلق ـف داد ـم ای  اـسـتـب ـحـفظ پاـیه ـه
ـحـقـوـقی اکـثـرـیت ـقـاـطع ـمـردم،  ـبـا وـجـود
اـیج ـفـشارـهای داـخـلی و ـخارـجی ـمی ـتواـند ـنـت
ـمـهـمی را در ـترـسـیم راه آـیـنده ـبه ـهـمراه داـشته

باشد.
ـم ـــروز دیگر روـشـن اـسـت که رژـی اـم
والـیت ـفـقـیه دـستگاه حکوـمـتی ـمـنـفوری اـست
که ـتـنـها ـبه زور ـسرـنـیزه و ـسرکوب ـبه ـحـیات
ـتی د. اـین دـستگاه حکوـم خـود اداـمه ـمی دـه
ای اـمـنـیـتی و روـه ر ـنـی ـظ ات ـعـظـیـمی از ـن امکاـن
ا ـبـهره ـجوـیی ار دارد،  و ـب ـسرکوبگر در اـخـتـی

به مناسبت انقالب کبیر اکتبر
بحثی درباره ماندگاری 

دست آوردهای انقالب اکتبر
ـمراـسم ـسالگرد اـنـقالب اکـتـبر اـمـسال ـبا شکوه
ان و راـن رگزار شـد.  ـسـخـن ری ـب وه چـشمگـی و ـجـل
ی ـمـاـی ـیـاـسی ـتـرـقی ـخـواه، در گردـه ـبـران ـس رـه
ـقــاط ـمخــتـلف ـجـهــان، دسـت ــاگون در ـن گوـن
ر پررنگ ر و ـمـه دگار اـنـقالب اکـتـب اـن ای ـم آوردـه
ارـیخ تکاـمل ـبـشرـیت را پاس داـشـتـند.  در آن ـبر ـت
ـمسکو، کـمونـیـست ـها و ـطرـفداران ـسوسـیاـلـیسم در
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«خاتمی روزی سمبل اصالحات و چشم و چراغ اصالحات بود و همه ما به او امید داشتیم
که طرحی نو بیندازد و خاتمی فردی ساده، امین و پرقدرت بود و همه اینها هدیه ای بود که
ما به او دادیم ولی امروز خاتمی سکوت کرده و امروز ما یقین داریم که خاتمی نمی خواهد

اصالحات ادامه یابد و مدتها است که از خاتمی دل بریده ایم ...» 
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ا ، اـتـه اـلـی ون ـم اـن ز کاـهش اـنـحـصارات دوـلـتی،اـصالح ـق اـیت ـنـی ـشرط اـین ـحـم
اـلـیت ـبانک ـهای ـخـصوـصی و گـسـترش ـبـخش ـخـصوـصی در کـلـیه اـجازه ـفـع

عرصه هاست. 
به دیگر سـخن،  هـمان گونه که پیش ـتر اـشاره رفت، اـجرای برـنامه ـهای
دوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و اـیی چون ـصـن ادـه ده از ـسوی ـنـه ادی دیکـته ـش اـقـتـص
اـتـمی، در د ـخ ـنه، ـمـحـم اـفت. در ـهـمـین زـمـی د ـی واـهـن اب ـخ اـنی ـشـت انک ـجـه ـب
ا رگزار گردـید، ـب اه اـمـسال ـب ـمراـسم روز ـمـلی ـصادرات، که در اواـخر ـمـهر ـم
ـصراـحت ـخاـطر ـنـشان ـساـخت که:  اـیران آـماده یک ـجـهش ـبزرگ در ـعرصه
ـهای ـمختلف اـست، ـبرای دسـتـیابی ـبه اـهداف اقـتـصادی، ـباـید ـسرـمایه گذاران
ده اـست و ـسر آـم اد دوـلـتی ـب د، دوران اـقـتـص اـشـن رـخوردار ـب از اـمـنـیت کاـفی ـب
ده ـنـقش ـبـخش ـخـصوـصی در اـقـتـصاد، ـنـقش ـمـهم و اوّل اـست.  او سپس وـع
داد : دوـلت برای فـعالیت ـبیش از پـیش بخش خـصوصی و واگذاری اـمور به
اـین ـبـخش ـتالش ـخواـهد کرد و ـهـمه ـمـساـعی ـخود را ـبرای اـیـجاد ـشرکـتـهای

( خصوصی ) قوی و کارآمد به کار خواهد برد. 
زرگ رح ـمی گردد که اـین ـجـهش ـب دی ـمـط ا اـین پرـسش کـلـی در اـیـنـج

چیست و به کدام سو خواهد بود؟!
ازی و زرگ، ـخـصوـصی ـس ا و پاـیه ی اـین ـجـهش ـبه اـصـطالح ـب ـبـن اگر ـم
ا اـجرا اـمه ـه رـن ا کـنون ـنـیز اـین ـب اـشد که اـلـبـته ـهـست. ـت اـیه ـب أـمـین اـمـنـیت ـسرـم ـت
ای ر ژرـف داـشـته ، ـبلکه ـب راه ـن ـبـتی ـبه ـهـم ـث زرگ و ـم ا ـجـهش ـب ـنـه ده و ـنه ـت ـش
اـست ور ـم ر کـش اـعی داـمن گـی ادی- اـجـتـم ران اـقـتـص ام ـبـح اـجـعه ـیی که ـبه ـن ـف
اـفزوده اـست! ـبه ـعـنوان ـنـموـنه، ـهـمـین چـندی پـیش در ـجـلـسه ـمـشـترک ـسران
اـتـمی در آن ا آـقای ـخ اـق اـسد اـقـتـصادی که اـتـف ا ـمـف ارزه ـب اد ـمـب وه در ـسـت ـسه ـق
ـازات ـی ـت ـد،  ـنـحـوه واگذاری اـم ت، اـعالم گردـی ی داـش ـراـن ـن حــضـور و ـسـخ
وـجه وگاه ـهای ( ـت اـلـیـتـهای ـبـخش دوـلـتی ـبه ـبـخش ـخـصوـصی یکی از گـل ـفـع
کـنـید گـلوگاه ) مـهم رـشد ـمـفاـسد اـقـتـصادی اـست.  (رـجوع کـنـید ـبه اـطالـعات
ات وـع ـطـب راٌ در ـم ود رژـیم که اـخـی اـبع ـخ ره از ـمـن ـش ـت ـن ار ـم ان 1382 ) آـم 3 آـب
ـمـجاز درج ـشد، ـحاکی از آـنست که در ـحال ـحاـضر ـمیـلـیون ـها ـتن از حـقوق
بگـیران کـشور در ـخط ـفـقر و در زـیر ـخط ـفـقر ـبه ـسر ـمی ـبرـند و ـبـیش از 25
اـعی، ای اـجـتـم د ـه اـم راردارد. پـی ر ـق ر ـخط ـفـق ور زـی روی کار کـش د ـنـی درـص

فرهنگی این فقر بر همگان روشن است! 
انک مـرکزی ـجـمهـوری اـسالـمی در ـبه ـعالوه ـطـبق آخـرـین گزارش ـب
اه ا و ـخدـمات ـمـصرـفی که در اـبـتدای ـمـهرـم ا ـشاـخص ـبـهای کاال ـه ارـتـباط ـب
اه ورم در پـنج  ـم ا ـصراـحت اـعـتراف ـمی ـشود، ـنرخ ـت اـفت، ـب ار ـی ـش اـمـسال اـنـت
ـته زاـیش داـش ـبل 8/ 16 درصـد اـف شـاـبه ـق ـسـبت ـبه دوره ـم اول سـال جـاری ـن
ادـیه ای اـتـح ورـه ران ـبه کـش رک ،صـادرات اـی اـست. ـبه گزارش رـسـمی گـم
ـسـبت ـبه ـمدت ال ـن ـس اه اـم رداد ـم ده ـتـجاری در ـم وان ـشریک ـعـم اروپا ـبه ـعـن
ا، دا کرده اـست . اـیـنـه اـبل ـمالـحـظه ای کاـهش پـی زان ـق ال ـقـبل ـبه ـمـی اـبه ـس ـش ـم
ـنـمونه ـهاـیی از پـیاـمدـهای اـجرای ـبرـناـمه ـهاـیی اـست که،ـقرار اـست ـمیـهن ـما را

با جهشی بزرگ روبه رو سازد!
ـنـیروی ـمـحرکه اـین ـجـهش ـهـمان گوـنه که آ ـقای ـخاـنـمی ـبـیان ـمی کـند،
ان ذا ـبـخش دوـلـتی ـبه پاـی ازی اـست. ـل اـیه و ـخـصوـصی ـس رـم أـمـین اـمـنـیت ـس ـت
د کـنـیم که، اـصوال در داـنش اکـی اـید ـت ا ـب اره اـین ادـع زدیک ـمی ـشود! در ـب ـن
اقتصاد ما با یک پدیده مجرد و مطلق به ـنام بخش دولتی سروکار نداریم و
اـسـبات ـطـبـقاـتی و زـمان و مکان ـمـعـین و چـنـین پدـیده ـیی که اـبدا رـبـطی ـبه ـمـن
ـجامعه ـیی ـمشـخص ـنداـشته ـباـشد وـجود ـخارـجی ـندارد. دـقیق ـتر گـفته ـباـشـیم،
در ـهیچ ـنـظام اـجـتـماـعی اـقـتـصادی بـخش دوـلـتی از جـهت ـسـمت ـطبـقاـتی ـخود
یک پدـیده ـبی ـطرف و ـمـجرد ـنـیـست و ـنـمی ـتواـند ـباـشد. در ـهر ـجامـعه ـیی از

ا اـنی در اـین گزارش ـب انک ـجـه د. ـب اـمـی اـبل ـمالـحـظه ـن ای ـق اـبی ـه کاـمـی
ـسـتاـیش از ـبرـنامه ـهای اـقـتـصادی رژـیم، از ـجـمـله ـمی ـنوـیـسد:   «ـهـمزـمان
راـنی و اـقـتصـادی ات ـعـم رای اـصالـح رای اـج ران ـب ا ـتالش دوـلت اـی ـب
ای ـخود ـبه ز اراـیه کمک ـه اـنی ـنـی انک ـجـه ور، ـب رده در اـین کـش گـسـت
ر گرـفت و دی) از ـس ورـشـی ال 2000 ـمـیالدی ( 1379 ـخ ران را از ـس اـی
ا ردی در ـجـهت ـهمکاری ـب ای راـهـب اـمه ـه رـن دوـین ـب ر گرم ـت ون ـس اکـن
ا اـیران را ـبر اـجرای اـمه ـهمکاری ـخود ـب اـیران اـست. ـبانک ـجـهاـنی ـبرـن
ـتـلف ـصـادی در ـبخـش ـهـای ـمـخ ـت ـیـاـست اـق ـسـرـیع اـصالـحـات در ـس
ات اـم ار اـین گزارش،ـمـق ـش ـت اـصـله پس از اـن رکز کرده اـست.»  ـبالـف ـمـتـم
ـمـسـئول ـجـمـهوری اـسالـمی اـعالم کردـند که، ـبانک ـجـهاـنی ـمـبـلغ 295
یـس ـسـازـمـان ـصـاص داده اـست. رـئ ـت ـیـون دالر وام ـبه اـیـران اـخ ـل ـی ـم
ان داـشت که، ـی ر ـب د اـین ـخـب اـیـی ا ـت ور ـب زی کـش اـمه رـی رـن رـیت و ـب دـی ـم
ال کردن ـبـخش ـخـصوـصی رای ـفـع ره ارزی ـب دوق ذـخـی ال از ـصـن ـس اـم
داهللا رـمضـان زاده ـسـخنگوی و ـعـب اده خـواـهـیم کرد. از دیگر ـس ـتـف اـس
اره اـنی در ـب انک ـجـه د گزارش   ـمـثـبت   ـب اـیـی ا ـت ود ـب وـبه ـخ دوـلت ـبه ـن
ایران با صراحت عـنوان کرد که، کشور در 25 سال گذشته از دوران
اـمه رـن رـنامگی و ـعدم اـعـتـماد ـبه دوران ـثـبات و ـب اـتی ـجنگ، ـبی ـب ـبی ـثـب
رـسـیده اـست و به رـغم ـهمه ـمشکالت ـبه ـمرحـله ـیی  از پـختگی رـسـیده
دن ـبه مـرـحـله د. ـحل ـبحـران هـا و رـسـی که ـبحـران هـا را ـحل ـمی کـن
پـختگی که سـخنگوی دوـلت ـبا ـحرارات آن را ـتبـلـیغ ـمی کـند . ـقاـعدـتا
ـباـید ـجـلب ـنـظر و ـتوـجه ـنـهادـهاـیی چون ـبانک ـجـهاـنی وـصـندوق ـبـین ا
لملـلی ـباـشد. زـیرا رژـیم والیت فـقیه یکی از مـهـمـترین راه ـهای کاـهش
ـفـشارـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـبه ـخود را اـجرای ـبی چون و چرای ـفراـمـین اـین
ـنـهادـها ـقـلـمداد ـمی ـنـماـید . در ـجـهت ـهـمـین ـنوع ـسـیاـست ـها، ـمدـیرکل
ـسرـماـیه گذاری ـخارـجی وزارت اـقـتـصاد وداراـیی ـبا اراـیه یک ارزـیاـبی
یـاـبی ـبه تـوـسـعه ـت بـود اوضـاع مـاـلی و دـس از وـضـعـیت مـاـلی رژـیم ـبـه
ارد دالر سـرمـاـیه ـی ـیـل ا 3 ـم اـنه 2 ـت ـی صـادی را، در گرو جـذب سـاـل ـت اـق
اـمه ـسوم ـتوـسـعه را آـماده ـشدن ـخارـجی داـنـست. وی ـنـتاـیج اـجرای ـبرـن
ـفـضای کـشور ـبرای ـجذب ـسرـماـیه ـخارـجی داـنـست و ـتاکـید کرد که،
اـیه گذاران رـم اد ـس ا ـبه ـجـلب اـعـتـم ات ـه اـلـی زان ـم ا کاـهش ـمـی ـحذف ـی
ادآور ـشوـیم ـمـطاـبق ـخارـجی ـیاری ـمی رـساـند . در اـیـنـجا الزم اـست ـی
اـیه گذاری ـهای ردرآـمد ـحاـصل ازـسرـم اـلـیات ـب زان ـم آـماررـسـمی،  ـمـی
ـخارـجی در کـشور ـبـعداز کـسرمـعاـفـیت ـهای ـقاـنوـنی از65 ـبه 25 درـصد
ـنـسـبت ـبه ـسال ـقـبل کاـهش ـیاـفـته اـست، ـبه اـین ـترـتـیب روـشن اـست که
در آـیـنده ـیی ـنزدیک ـیـعـنی ـبا آـغاز ـبرـناـمه چـهارم ـتوـسـعه، ـبرـناـمه ـهاـیی
اب اـشـت ا ـب ـنـه ز اـی اـیه و ـج رـم أـمـین اـمـنـیت ـس ازی، ـت چون ـخصـوـصی ـس

بیشتری به مورد اجرا در خواهند آمد. 
وـیـنی در اـین روـند روـبه رو ـخواـهـیم رـحـله کـیـفی ـن ا ـم ا ـب در واـقع ـم
ـشد. به ـعـبارت دیگر، اـجرای ـبرـناـمه ـهای ـضد ـمـلی اـقـتـصادی از ـحاـلت
کـنوـنی ـخارج و ـبا ـبرـنامه رـیزی دـقـیق ـترـعـمـلی ـمی ـشوـند. در ـتاـیـید اـین
ان ان که در جـرـی ـم صـاد و کار آـل ـت ر اـق اون وزـی ان ـمـع واـقـعـیت، ـسـخـن
ـسومـین نـماـیشگاه ـبین الـمللی ـصنعت اـیران در تـهران بـسر ـمی ـبرد،گوـیا
و اـفـشاگر اـست. اـین ـمـقام ـمـسـئول آـلـماـنی در دـیدار ـبا ـمـسـئوالن رژـیم،
ـبا ـصراـحت کم ـساـبـقه ای ـتاکـید کرد:  دوـلت آـلـمان ( و اـتـحادـیه اروپا
اـنی و ان ـتجـارت ـجـه وـسـتن ـبه سـازـم رای پـی ران ـب ای اـی ) از ـتالش ـه
ا اـتـحادـیه اروپا ـحـماـیت ـمی کـند. پـیش اـنـعـقاد ـقراردادـهای اـقـتـصادی ـب
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پیام کنگره پنجم حزب توده ایران 

به جوانان و دانشجویان مبارز میهن!
جوانان و دانشجویان مبارز و آزادی خواه ایران!

پنـجـمین کنگره ـحزب ـتوده اـیران، درودـهای پرـشور و انقالـبی ـخود
را به ـشـما پرچم داران ـمـبارزات ـجان ـفـشاـناـنه ـمردم ـمـیـهن ـبرـضد ارـتـجاع،
واپس گراـیی و اـخـتـناق و در راه آزادى، ـصـلح و ـعداـلت اـجـتـماـعى که
ده اـلـن ارزات ـب دادی ـمـب اـبـقه حکوـمت اـسـتـب ـبه رـغم ـسرکوب گری ـبی ـس

خود را ادامه می دهید، نثار می کند.
ا کارگران و ـساـیر ـمـبارزات ـمـبتکراـنه و ـموـثر ـشـما در کـنار و ـهـمـسنگر ـب
سـزاـیی در ر، ـسـهم ـب ای اـخـی ال ـه ـیـهن، در ـس ان ـم ز زـن ـی زـحـمتکشـان و ـن
اـنه در ـمـیـهن و گـسـترش و ارـتـقاء ـجـنـبش آزادی ـخواـهاـنه و ـعداـلت ـجوـی
ـشه هـای ـیه» داـشـته اـست. رـی دن سـران رژـیم «والـیت ـفـق زوا کشـاـن ـبه اـن
اـنه، اـن ـعـمـیق و پاـیدار اـین ـمـبارزات از گذـشـته ـیى ـحـماـسه آـفرـین و ـقـهرـم
ر حک رن اـخـی ردـمی ـمـیـهن در یک ـق ارـیخ ـجـنـبش ـم که در ـصـفـحات ـت
ـشده است، آب خورده و توان مند می شود.  حزب ـتوده ایران همواره
ـبر ـنـقش ـبرـجـسـته و ـتاـثـیر ـبـخش ـجواـنان و داـنـشـجوـیان ـترـقی ـخواه ـمـیـهن
در ـجـنـبش ـمـلی کردن ـصـنـعت ـنـفت در دـهه ـهای 20 و 30، در ـمـبارزات
انـقالـبی ـبر ـضد حکوـمت کودـتا که ـبا پـیروزی انـقالب مـلی و ـمردـمی در
بهمن 1357 به ثمر رسید، ودر جنبش دموکراتیک ضد جنگ، عدالت
دداـشـته اکـی ـیه»، ـت ر ضـد رژـیم «والـیت ـفـق اـنه ـب اـنه و آزادی خـواـه جـوـی
است.  پیکار دـلـیرانه شـما در اـین ـسال ـهاى پرتالـطم، که ـحاکمیت ـجـبار
و ـبه ـغاـیت ارـتـجاـعى والـیت ـفـقـیه ـبه ـهـمه ـنوع ـتـبهکارى ـبراى ـسرکوب
ـجـنـبش ـهاى ـمردـمى دـست ـمى ـیازد و از ارتکاب ـهیچ ددـمـنـشى ـفروـنـمى
ا ـصالـبت و اـنـسـجام ـبه پـیش ا وـجود ـقـتل و زـندان و شکـنـجه، ـب گذارد،  ـب
ازـتاب ر ـب اده اـست. در دوره اـخـی ـسـت ا اـی ازـن رـفـته و ـلـحـظه ـیى از ـحرکت ـب
ـته و ر رـف راـت سـى ـف رزهـاى کشـور ـب اـنه ـشمـا از ـم ـتالش هـاى رزـمجـوـی
ـحـماـیت و ـتـحـسـین افکار ـعـموـمی ـجـهان و ـبه ویژه ـجواـنان و داـنـشـجوـیان

را به خود جلب کرده است. 

جوانان و دانشجویان آگاه و مبارز!
ـیه، دـستگاه ى، والـیت ـفـق ـت ون ـحکـوـم ـی یگانگى روحـاـن ضـدـیت و ـب
ـقـضاـیى ـقرون وـسـطاـیى و گزمگان ـشـخـصى پوش، ـنـظاـمى و اـطالـعاـتی
ده، رـیح و ـسرگرـمى، ـجـشن، ـخـن ى، ـتـف اـی ر، ورزش، زـیـب اـعـلم، ـهـن ـشان  ـب
ى واـن وان و ـج ا ـج ى ـب ز دـشـمـن زى ـج ى اـست چـی اـن ـس ر آنچه اـن رنگ وـه
ـنـیـست. ـتـسـلط افکار ارـتـجاـعـیون ـحاکم در ـهر ـعرـصه ـیى ـعـمالٌ ـبه ـمـنزـله
ـطـیل ى اـست. ـتـع سـاـن دگى اـن اى زـن شـاـنه ـه واـهب و ـن ا اـین ـم ـمخـاـلـفت ـب
ردارى در وـسط ـشـه رى ـت رـهنگى و ـهـن رـیحـى، ـف راکـز ـتـف زون ـم روزاـف
کـنـترل »ذوب ـشدگان در والـیت» در ـماه ـهای اـخـیر ـنـماد روـشن ـتـسـلط
وـجه ورد ـعالـقه و ـت ـیـعی ـم ـب ای ـط رـصه ـه ر ـع ان حـاکم ـب ـش دـی اریک اـن ـت

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران !

جوانان است. 
وـقـعـیت رـجـسـته و ـم ا آگاـهی از ـنـقش ـب ارگان ـهای ـسرکوب رژـیم ـب
ـممـتاز ـجـنـبش داـنـشـجوـیی، و ـبا ـهدف ـهر چه ـبـیـشـتر گـسـتراـندن چـتر رـعب
ر یکی از ای اـخـی ال ـه ا، که در ـس شگاه ـه ر داـن رکوب ـب و وـحـشت و ـس
وده ارگراـیی ـب داد و اـنـحـص اع، اـسـتـب ر ـضد ارـتـج ای ـمـهم پیکار ـب ـسنگرـه
ـمـله ـسی و از ـج ـی رـین رژـیم هـای پـل ـبهکار ـت ری از ـت ا درس گـی اـست، ـب
رژیم استبدادی شاه، موج حمالت جدید وحشیانه  را سازمان داده اند.
ى وـسط ارگان هـاى اـطالعـاـت اطـى ـت ـضـب ـته هـاى اـن ـی اى ـمجـدد ـکـم اـحـی
ـحـکوـمت ـبراى ـقـلع و ـقـمع پـیـشروان ـجـنـبش داـنـشـجوـیى ـنـشانگر وـحـشت
رژـیم از وـجدان ـهـمـیـشه ـبـیدار ـجـنـبش داـنـشـجوـیى اـست.  ـمـحروم ـکردن
ا چـند ـترم و دـستگـیرى ـهاى داـنـشـجوـیان پـیـشرو از ـتـحـصـیل ـبراى ـیک ـت
مـخفـیاـنه آـنان ـیادآور ـترفـند ـهای ـساواک و رژـیم ـشاه در ـسال ـهای 55-
1356 ـبراى غـلبه ـبر ـجـنـبش اوج گـیرـنده داـنـشـجوـیان اـست. ـبدـیـهى اـست
ـکه اـین ـترـفـندـها ـبراى رژـیم  والـیت ـفـقـیه ـثـمرى ـجز آنچه ـبراى ـسـلـفش

شاه بار آورد به بار نخواهد آورد.
د راى ـمـتـح ان ـب وـی ـشـج ان و داـن واـن راـیـطی، ـج ا چـنـین ـش واـجـهه ـب در ـم
ـکردن ـصـفوف ـخود، راـهى ـجز اـیـجاد و گـسـترش ـشوراـها و اـنـجـمـنـهاى
ـصـنـفى ـمـسـتقل و ـفراگـیر در ـسـطوح ـمـختـلف آـموزشگاه ـها و داـنشگاه ـها
ور ارزات پرـش وـیی در ـصـحـنه ـمـب ـشـج د. ـجـنـبش داـن دارـن در پـیش روی ـن
ـخود ـبه اـین پـختگی ـسـیاـسى ـنـیز دـست ـیاـفـته اـست ـکه ـخود را از ـبـخـتک
دـخاـلت و کـنـترل ـجـناح ـهاى ـحـکوـمـتى ـبرـهاـند و ـبـیش از پـیش زـمـیـنه را
اـسى ـسـتـقل ـسـی واـضع ـم ر ـصـنـفى  و ـم راگـی ا و اـنـجـمن ـهاى ـف وراـه راى ـش ـب

آماده کند.

جوانان و دانشجویان مبارز و پیشرو!
اـتورى ـسـلـطـنـتى و ـبرـضد ا دـیـکـت ـتـجرـبه ـجـنـبش داـنـشـجوـیى در ـنـبرد ـب
ان داد، که ـش رـیم ـعـلم و داـنش ـن اواک و گزمگان گارد ـبه ـح اوز ـس ـتـج
اـتورى ـقرون وـسـطاـیى والـیت ـفـقـیه  ـبدون ـبه ـمـیدان آـمدن ـغـلـبه ـبر دـیـکـت
ا چراغ د. ـشـم د ـش واـه ر ـنـخ ـس ارگران ـمـی ان و ـک ـش ردم، زـحـمـتـک وده ـم ـت
آگاـهى بـخش چـنـین ـجـنـبـشى ـهـسـتـید. ـعدم ـهـماـهنگى گام ـهاـیـتان ـبا ـمردم
ان ازـت ارـس ود  ـجـنـبش ـک ا رـک د ـشدن و ـی ا ـبه کـن وـعه ـجـنـبش ـتـنـه و ـمـجـم

خواهد انجامید. 
ـحزب ـتوده اـیران ـجـلب ـحـماـیت ـبـین اـلـملـلى از ـتـماـمی کوـشش ـهای
ـهدف ـمـند در ـمـسـیر اـعاده آزادى و ـحـقوق ـبـشر و در راـسـتاى ـمـبارزات
رده و اـلـیت گـسـت د. ـفـع از ـمی داـن ارـس ار ـک ـسـی ان را ـب ـیـهـنـم ردم ـم ا و ـم ـشـم
ردـمی و از ـجـمـله رـقی و ـم اـسی ـمـت روـهای ـسـی ده ـنـی د ـبـخش ـعـم ـهدف ـمـن
ـحزب ـتوده اـیران در راـسـتای ـتاـمـین چـنـین ـمـهـمی و ـجـلب ـحـماـیت ـفـعال
افکار عمومی جهان  از  مبارزات هدف مند شما بوده است.  بیانیه های
ـمـلـلی ادـیه ـبـین اـل وکرات» و «اـتـح ان دـم واـن اـنى ـج ون ـجـه دراـسـی دد «ـف ـمـتـع
داـنـشـجوـیان»، ـبه ـنـماـیـندگی از ـسوی ـهـمه ـجواـنان و داـنـشـجوـیان ـمـترـقی و
اى دام ـه اـطع اـق ر و در ـمحکوـمـیت ـق اه ـهاى اـخـی ان، در ـم وکرات ـجـه دـم
سرکوبگرانه رژیم والیت فقیه و ارگان های امنیتی و انتظامی آن بر ضد
داـنـشـجوـیان و دـستگـیرى و شکـنـجه آـنان،  از ـنـموـنه ـهای چـنـین ـحـماـیـتی
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کنگره به ـشـما ـنوـیـسـندگان ، ـشاـعران و ـهـنرـمـندان ، ـهـمراـهان ـهـمـیـشه
ـرت ـان رـنج و ـعــس ـا راوـی ـم ـردم ، ـبه ـش ـدگی ـم ـوار زـن ی دوران دـش
زـحـمتکـشان ـمیـهن ، ـبه ـشـما اـفـشاگران رذیـلت ـهای پاـیان ـناپذـیر ـحاکـمان
در غارت هست و نیست مردم بی حقوق میهن مان ، درود می فرستد!
اـمروزه روز ، در ـجاـمـعه ی ـهـمواره در ـغـلـیان اـیران ـما ، واژه -  واژه
ی ـمـقاـله ـها و آـثارـتان ، که از ـسر ـعـشق ـبه ـعداـلت و ـحرـمت ـبه ـحـقوق و
ـشان ـبـشری ـتوده ـهای ـمـحروم ،  ـبر ـسـتون ـهای ـمـطـبوـعات و ـسـطر ـهای
کـتاب ـها نـقش ـمی ـشود ، ـهراس رـهزـنان حکوـمـتی ، و ـغارتگران ـمتکی
ـبه ـقدرت حکوـمـتی ، ـمـناـفع ـمردم را ـبر ـمی انگـیزد و ـجاـمـعه را ـهـشـیار ـمی
کـند و ـبا ـخـطری که چـنـین چپاول ـهای ـبی ـحـساب و خالف ـقاـنون رـیشه
ازد و ا ـمی ـس اـندن آن دارد، آـشـن اـهی کـش اـعی و ـبه ـتـب اـسـبات اـجـتـم ی ـمـن
اـین ـهـنوز ـقـلم زدن ـمـهار ـشده ـتان در ـبـین ـخط ـهای ـقرـمز ـخودی - ـغـیر
ـخودی ، ـمـجاز - ـمـمـنوع ، ـخدـمتگذار -  ـتوـطـئه گر ، ذوب ـشده - ـعاـمل
رداـیی ز ـف رـم د و ـبی ـخط ـق رـصه ی سپـی د در ـع ردـی ـبیگاـنه ، اـست ! ـبی ـت
آزاد ، پرواز شکوه ـمـند ـتر واژگان آگاـهی بـخش ، زـیـبا و ـهـنرـمـندانه ـتان

را شاهد خواهیم بود. 

شما راویان عسرت و رنج توده ها ! 
در حکاـیت ـتان - ـمـلـهم از زـندگی درد ـمـندـمردم ـمان - ـخواـنـندگان
ـتان را ـبه ـعـمق ـغم ـهای ـبزرگ و ـشادی ـهای اـندک ، آرزوـمـندی ـهای
ـبـسـیار و ـناکاـمی ـهای ـمدام ـمردم ـمی کـشا ـنـید. آنگاه ، ـحاـصل رـنج ـتوان
ـفرـسای آـفرـیـنشگری ـتان ـبازیچه ی ـجـمود فکری ـلـباس داوری- ـبه ـتن-
ـر از ـب ی ـخ نـصـب و ـب ـوزه گران پول و ـم ـور و درـی ـاـم ـدگان- ـم ـی پوـش
ارـجمـندی آـفرـیده ـهای ـتان می ـشود ، و ـیا ـنـشر آن را ـماـنع می ـشوـند ، ـیا

مثله اش می کنند ، یا پس از نشر جمع آوری اش می کنند .

شما خالقان عرصه تخیل و اندیشه و سرود !
ـبا اـبزار واژگان ، ـبا کاـهش ـجان ، ـبی ـبـها ـشدن ارزش ـهای اـنـساـنی ،
ـسـقوط اـخالـقی  ، و ـحاـصل زـهر آگـین اـین ـهـمه ، ـیـعـنی ـیاس و ـنوـمـیدی
و ـبی ـبـند وـباری را ـشرح ـمی کـنـید . ـبا ـجالی واژه ـها ، ـشادـماـنی ـهای از
کف رـفـته ی ـمردم و ـهوای ـتازه ی آزادی را در ـمـشام دل ـشان که زـیر

آوار مصائب ماتم گرفته ، می دمید . 
اـبان پـنـجه ـهای ـخـبره در ـساز کردن ـنواـهای ـشورانگـیز! ـشـما ـشـما ارـب
رداران ر ـب ا ـتصـوـی ردم ! ـشـم دوه ـم ادی و اـن راـنه پرداز ـش ای ـت ره ـه ـحـنـج
ـهزاران ـتـصوـیر و تـلـفیق آنـها در ـنـما ـهای چـشمگـیر ـمـحروـمـیت ـهای زـنان
ان و زـحـمتکـشان ، ـبر پرده ـهای اـن و کودکان و ـمردان ، کارگران ، دـهـق

سپید سینما !
ا ـخط و رنگ ، در ا ـطراـحان چـهره ـهای ـمردم و روزگارـشان ـب ـشـم

شگاه هـا که فـریـاد ـبی صـداـیی ـست ـبه ضـد مـاـی سکوت و ـبی روـنـقی ـن
دشمنی واپس گرایان با هرچه نو و نوئی است !

ده ی روـمـیت کـشـی ده و ـمـح واره آزار دـی دگان ـهـم ورـن ا ـخاک ـخ ـشـم
صـحنه ـبازی ـهای ـهـنرـمـندانه ! ـبا دـست و پاـهای ـبـسته ـبر صـحنه چـنان گوشه
وه در ـمی ان ـبه ـجـل اـق ـشـت ار ـم ـظ ر اـن راـب ان را در ـب ردم ـت دگی ـم اـیی از زـن ـه
آورـید که ـفرـمان دـهـندگان اـجازه ـنامه ـهای رـسـمی را از کرده پـشـیـمان ـمی

سازید .
شما که روز خـبرنگارتان روز عزای ملی اعالم می شود ، و میهن تان
، اـیران ، ـبزرگ ـترـین زـندان روزـناـمه نگاران درـجـهان ـشـناـخـته ـمی ـشود  و
روع ـش اـم اـفع ـن ز ـمـن رـم رون گذاردن از ـخط ـق رم پا ـبـی ان ـبه ـج اـیـت اـمه ـه روزـن
ر گران و وـی ـص دگان و ـت ـسـن وـی د و ـن وـن ـسـته ـمی ـش ز ، ـب ردم ـسـتـی ان ـم اکـم ـح

مدیران تان در چنگال قوه قضائیه ی فرهنگ کش گرفتار می آیند .
ـشق ـبه ـحـقـیـقت و ان ، ـع ـشق ـبه کارـت ا ـع ان ـب ان که روزـت آری ـشمـا ـی
ـعدالت آغاز ـمی شود و شب را ـنمی دانـید در کنج کدام حبس گاه ـعلنی
د ! و را و ـتـشوـیش اذـهان ـمی ـنـهـی اـلـین ـتـهـمت و اـفـت ر ـب و ـمـخـفی رژـیم ـسر ـب
داره اـنـسور و ـق ر نگاه ـعـبوس و ـتـهدـید گر ـس ان را زـی اه و ـسال ـت ـهـمه ی ـم
ان ان و ـحـیـثـیت و ـحـتی ـن د که ـج ـیـتی و ـقضـاـیی سپری ـمی کـنـی ـن دان اـم ـن ـب
ان ، اـی د ، آری ـشـم ـته اـن دف گرـف ان را ـه وادگی ـت دگی خـاـن روزاـنه و زـن
ـعـمری را ـبا شکـنـجه ی ـجان و ـتن و ـتنگی ـمـعـیـشت ، و ـبه ـشوق ـجـسـتـجوی
ـمـعـنای واالی زـندگی ، دـشوار زـیـسـتن در ـمـیـهـنی که دوـست ـمی دارـید ، و
اه و ـبال اـیه ی ـسـی ر ـس د ، در زـی ان ـمی دارـن ردـمی که دوـست ـت ار ـم در کـن

خیز رژیم واپس گرا تاب آورده اید.
ران و دگان ، شـاـع ـسـن وـی ا ـن ران ، ـبه ـشـم وده اـی کنگره پـنـجم حـزب ـت
ارزه و اـمـید، رـمـندان ، ـبه ـشـما راوـیان رـنج ـمردم و ـبـشارت دـهـندگان ـمـب ـهـن

درود می فرستد.

پنجمین کنگره حزب تودۀ ایران

پیام کنگره پنجم حزب توده ایران 

به نویسندگان ، شاعران و هنرمندان  
به پرورش دهندگان آگاهی اجتماعی و شعور بشری ، 
به کاشفان معنا و زیبایی هستی درزندگی آدمیان،

به اربابان قلم ، تصویر ، اندیشه و بیان، 
به خالقان عرصه ی اندیشه و تخیل !

برای اطالع خوانندگان «نامه مردم»
در پی تـصمیم پنجمـین کنگره حزب ـتودۀ ایران داـیر بر گسـترش
ـفـعاـلـیت ـهای ـتـبـلـیـغاـتی ـحزب ـبر روی ـشبکه ـجـهاـنی اـیـنـترـنت، و اـیـجاد
امکاـنات ـجدـید ـبرای پـخش و ـتـفـسـیر ـمـساـیل روز اـیران و ـجـهان،  از
ار اـمه ـمردم» که ـبه ـصورت ـهر دو ـهـفـته یکـب اـین پس اـنـتـشار  «ـضـمـیه ـن

صورت می گرفت، متوقف خواهد شد.



شماره 5673   سه شنبه 19 آبان ماه 1382

ادامه در صفحه 6

پیام پنجمین کنگره حزب توده ایران

به احزاب و سازمان های ملی و آزادی خواه کشور
ـضـمن ـسازـمان دـهی ـسرـکوب ـبالوـقـفه در ـهر زـماـنی ـکه ـخود را از ـکـنـترل
ـنـد، ـسـرـمـاـیه گذارى ـیی ـنـاـمـحـدود ـبـراى اـیـجـاد ـی وـقـاـیع ـعـاـجـز ـمی ـب
رـیق ى از ـط راگروـه ى و ـف اب و اـخـتالف درون گروـه ـشـع دگى، اـن پراـکـن
ارات ـش وژـیک و اـنـت وـل دـئ ار اـی ات، ـک د، ـکـسب اـطالـع دـی وذ، ـتـطـمـیع، ـتـه ـنـف
ار ـسـطـحى ـبه ـهدف اـیـجاد ـحداـقل ـسـی ز ـقـبول اـصالـحات ـب رنگارنگ؛ و ـنـی

رضایت اجتماعى و کنترل افکار عمومى، در این مسیر می کوشد.  
ا اـمـله ـهای پـشت پرده ـب ا ـمـع ـسـتی ـب اـلـی از ـسوی دیگر ـقدرت ـهای امپرـی
رژـیم و ـکـنـترل و ـهداـیت آن ـبه ـسـمت اـسـتـحاـله در ـحد ـحداـقل ـقاـبل ـقـبول
نـاـفع ـین ـم ط و ـحـفظ و تـاـم تـرش رواـب نـد گـس بـراى ـحـفظ ظـاهـر آبـروـم
ـتاـکـتـیـکى و ـمـنـطـقه اى در ـمـسـیر ـبرـناـمه ـهاى اـسـتراتژـیک ـخود؛ و ـکـمک ـبه
ى اـس اى ـسـی ان ـه ازـم ارج از چارچوب ـس ایگزـیـنی ـخ دن ـج اـن درت رـس ـق
ـبـهه واـحـد ـضـد ـیـر اـیـجـاد ـج ـس ـنـد در ـم ـم ـمالٌ و ـبه شکل ـهـدـف ـتـرـقـى  ـع ـم
ای درت ـه ـیـقـتی اـست که ـق رابکاری کرده اـست. اـین ـحـق وری ـخ اـت دیکـت
ا ـبرـخى از اـلـیـسـتی در پی  گـیرى اـین ـهدـفـها، ـضـمن ـقـبول ـهـمـکارى ـب امپرـی
اى ـشر و آزادی ـه اـسب ـضرورت، ـحـقوق ـب ون، ـبه ـتـن ـسـی اـنـهاى اپوزـی ازـم ـس
اـنى کـنـند. رـب ا ـق رار داده و ـی دـمـکراـتـیک را ـممکن اـست وـجه اـلـمـصاـلـحه ـق

   
دوستان و همرزمان! 

ـیـقت اـست ـکه، ـمـا ـیـهن ـمـا گواه اـین ـحـق ـحـوادث ـتـارـیخ ـمـعـاـصـر ـم
درـسرـکوب، زـندان، ـشـکـنـجه و اـعدام،  ـهـمواره ـصف واـحدی داـشـته اـیم.
ارـتـجاع  و دـیـکـتاـتورى  ـبدون ـلـحظه ـیی ـتردـید ـما را در ـیک ـجـبـهه دـیده و
ارزه د ـمـب ا ـکه در روـن رار داده اـست. وـلى درـیـغ ار ـخود ـق ـب وـن ـهدف ـتـیغ ـخ
دـشوار و ـبـغرنـجـمان، ـبا ـتردـید و پراـکـندگى ـخود، به دـشمـنان آزادی اـجازه
د و ا را ـبه ـسنگ ـبکـوـب ر ـم ى ـس اـن وـبت ـبه آـس اـیک ـیک و ـبه ـن داده اـیم ـت
اـبود ـتـحوالـتى را ـکه ـبا رـنج و ـخون ـفراوان ـتوده ـها ـبه اـنـجام رـسـیده ـبود، ـن
کند. یک صدسال پس از انقالب مشروطه، ما هنوز درباتالق دیکتاتورى

فردى دست و پا می زنیم. 
رـقه رد ـتـف ى، ـبه دـلـیل ـعـمـلـک ارـیـخ ر ـت اپذـی ران ـن ات ـجـب ات و ـتـلـف دـم ـص
اـله ارـیخ ـیک ـصد ـس ى، در ـت ـسـت ارـی ا ـسـکـت ردم و ـی دا از ـم رد، ـج ز، ـمـنـف آـمـی
اـعى آن، ـضرورت راه اـیى اـقـتـصادى-اـجـتـم رـبـن ر، ـصرـفـنـظر از ـعـلل زـی اـخـی
ـیاـبی ـموـثر را ـجـهت ـغـلـبه ـبر اـین ـضـعف ـجـنـبش ـمردـمی ـمـیـهن ـمان را ـبـیش
از پـیش ـبرـجـسـته ـمی ـکـند. اـخـتالف ـبی دـلـیل ـبـین ـنـیروـهای ـسـیاـسی کـشور
عـمالٌ به گراـیش ـمنـفی ـسـیاست گرـیزی و ـبی ـباورى به فـعاـلـیت ـهاى ـحزـبى
و ـسازـماـنى، ـبا وـجود ـنـقش ـحـیاـتى آن در ـتـحوالت پاـیدار ـسـیاـسى، ـمـیدان
داده است. بى تردید تنها ارتجاع است که از این نتیجه بهره خواهد برد.
ـسازـمان گرـیزى، که گاـهی از ـسوی ـبرـخی روـشـنفکران ـمـیـهن ـتروـیج
ـمی ـشود، ـخود ـمـیدان دادن ـبه ـقدرـتـهاى امپرـیاـلـیـسـتى، ـحـکوـمت و ارـتـجاع
رـین ـسـطح االـت اـمـحدود ـخود، در ـب ات ـن اـن ر اـمـک داـخـلى اـست، ـکه ـعالوه ـب
ممکن متشکلند و توانایى مقابله با هر تشکل منفرد، پراکنده و نامصمم و
ـجدا از ـتوده ـها را دارـند. گرفـتن امتـیازات، ـیا غلبه ـبر ـصف واـحد ارتـجاع،

دوستان، همرزمان و آزادی خواهان کشور!
کنگره پـنـجم ـحزب ـتوده اـیران،  ـصـمـیـماـنه ـبه ـهـمه ـشـما که ـهمگام ـبا
وق رای ـتـحـقق ـحـق وـنی ـب رـنج کـن وار و ـبـغ ارزه دـش ای ـخـلق در ـمـب وده ـه ـت
د، درود ـمی ال دارـی رـکت ـفـع اـعی ـش داـلت اـجـتـم وکراـسی و ـع ر، دـم ـش ـب
ر گزار اده ـحـساس کـشور ـب ا،  که در ـشراـیط  ـفوق اـلـع رـسـتد.  کنگره ـم ـف
ررـسی  ـتـحوالت کـشور و اوـضاع ـبـغرـنج ـمـنـطـقه، ـتالش ر پاـیه ـب د، ـب گردـی
وری ـحاکم را، ـبه اـت ر ـضد دیکـت ردـمی ـب در راه اـیـجاد یک ـجـبـهه وـسـیع ـم
رای رـین وـظـیـفه در پیکار ـب اـبه ـجایگزـین ـمردـمی و دـموکراـتیک  ـمـهـمـت ـمـث
ـیه مـاـعی و طـرد رژـیم والـیت ـفـق ـت ـتـقالل، عـداـلت اـج ـتـحـقق آزادی، اـس

ارزیابی کرد.
ای آزادی روـه ـی وف ـن دگی در ـصـف ا پراکـن زب ـم پـنـجـمـین کنگره ـح
اـلف رژـیم والـیت ای ـمـخ روـه ـی دم ـهمکاری در ـطـیف وـسـیع ـن واه و ـع ـخ
اـسـفاـنه ـهمچـنان ـفـقـیه را یکی از ـعـمده ـترـین ـنارـساـیی ـهای ـجـنـبش، که ـمـت
ران را وده اـی ادگی حـزب ـت ار دیگر آـم ا ـب اـبی کرد. ـم اداـمه دارد،  ارزـی
اـسی دـموکراـتیک و آزادی روـهای ـسـی ا ـهـمه ـنـی رای ـهمکاری و اـتـحاد ـب ـب
ـخواه کـشوراـعالم ـمی کـنـیم. اـتـحاد ـعـمل ـبرای  وـسـعت ـبـخـشـیدن ـبه ـنـقش
ـتوده ـها در تـحوالت ـسـیاـسی اـجـتـماـعی ـمـیـهن و تـعـیـین ـسرـنوـشـتـشان وـظیـفه

درنگ ناپذیری است که تشدید تالش های  همگی مان را می طلبد.
ران و اـمـعه اـی ا راه پـیـشرـفت ـج ران ـمـعـتـقد اـست که ـتـنـه وده اـی ـحزب ـت
اـتوری رژـیم  والـیت ـفـقـیه دـخاـلت ـهر چه ـبـیـشـتر ـتوده شکـسـتن ـسد دیکـت
ران حـاضـر ـبه گـفتگو و وده اـی رـست.  از اـین رو حـزب ـت هـا در اـین اـم
ا ـهـمه ـنـیروـهای آزادی ـخواه پـیراـمون ـتـبادل ـنـظر ـهـمه ـجاـنـبه و ـهمکاری ـب
ـشعارهای کلیدی یی که ـبر بستر واقعیت ـجامعه ایران و موقعـیت حساس
رـخی اـشد،  اـست. ـحزب ـتوده اـیران وـجود ـب ـمـنـطـقه و ـجـهان ـقرارداـشـته ـب
اـخـتالف ـبرداـشت ـهای اـجـتـماـعی، اـقـتـصادی و ـفـلـسـفی، و ـبه ویژه ـتـفاوت
جهان بینی ها در بین نیروهای سیاسی را در امر این اتحاد ها و همکاری

های سیاسی طبیعی می داند. 
ـحزب ـتوده اـیران ـبر این ـباور است که،  ـمشـکل ـتاریـخى ـعدم اتـحاد،
اـسى ـموـجب آن ـشده اـست ـکه ـهر روـهاى ـسـی ادل ـنـظر ـنـی ـهـمـکارى و ـتـب
ارـیخ د.  ـت اـن ام ـبـم رـج اـف اٌ ـن ـت اـی ور ـنـه ـش اـسى ـک اع ـسـی ى در اوـض ـثـبـت ـتـحول ـم
ـمـعاـصر ـمـیـهـنـمان، از اـنـقالب ـمـشروـطه ـتا اـمروز گواه اـین اـست که ـجـنـبش
رار اـسی، در  پی اـسـتـق ای ـسـی روـه ـی رـقه ـن اٌ ـبه دـلـیل ـتـف دـت ردـمی ـعـم ای ـم ـه
ده اـمـی اکاـمی اـنـج اـتوری و رـیـخـتن ـخون آزادی ـخواـهان ـبه ـن ـمـجدد دیکـت
اـست. ـعدم ـباور ـبه ـضرورت اـتـحاد ـنـیروـهای ـسـیاـسی آزادی ـخواه، چـشم
اسـفـندـیار ـجـنـبش ـبوده و ـخواـهد ـبود. ـشاـیـستگى ـهر ـکـشورى ـبراى ـتـحول
ار پـیش از آن ـتحـول پی ـی ـس وکـراسـى، ـب دار در ـجـهت آزادى و دـم پاـی
اـسى و اى ـسـی روـه اـفتگى ـنـی ان ـی ازـم ار آن ـسـطح ـس ود وـمـعـی زى ـمی ـش رـی
ـتواـناـیی ـشان ـبراى اتـحاد ـعمل وـهـمـکارى دـموـکراـتیک ـبا ـیـکدیگر اـست.
ای ران رژـیم والـیت ـفـقـیه  و ـهم ـقدرت ـه اـین ـحـقـیـقـتی اـست که،  ـهم ـس
امپرـیاـلـیـسـتی،  ـبه ـطور پاـیه ـیی ـمـخاـلف شکل گـیری اـتـحاد ـهای ـقدرـتـنـمد
ـنـیروـهای ـسـیاـسی آزادی ـخواه اـیراـنـند.  دـستگاه اـمـنـیـتی- اـطالـعاـتی رژـیم



روـهای ر ـنـی راگـی ان دـهى و اـتـحاد ـف ـبدون ـسازـم
آزادی خواه ممکن نیست.

اـین ـحـقـیـقـتی اـست ـتاـسف ـبار ـکه ـنـیروـهای
ـوز ـن ن پس از 15 ســال ـه ـیـه آزادی خــواه ـم
ـنـتواـنـسـته اـند که ـتالش ـهاـیى ـهـماـهنگ، ـیـکـسو
اـجـعه ـقـتل دن ـف اـن راى ـبه ـثـبت رـس وـثری را ـب و ـم
ـنـاـیت ـضـد ـنـوان ـیک ـج ـیـان، ـبه ـع ـعـام زـنـداـن
ـبـشرى، در ـمراـجع رـسـمى ـبـین اـلـمـلـلى، ـسازـمان
ـوده اـست که ن ـب ی اـی ـیـع ـب ـیـجه ـط ـت ـد.  ـن ـن ـدـه ـب
رـین االـت اـیت، در ـب دگان اـین ـجـن ان دـهـن ازـم ـس
ده، و اـن ان ـخود را رـه اـکـمـیت، گرـیـب ـسـطوح ـح
در سـکوت ـهـماـهنگ، ـمـطـلوب و ـیکپارچه،  به
دون ـهیچ ا ـب د. ـم ود اداـمه ـمی دـهـن ات ـخ اـی ـجـن
ی دسـت ـیــارى، دوســتــى و ـش داورى ـی پـی

همکارى به سوى شما دراز می کنیم. 
ـظـر و ـبـادل ـن ـکـارى و ـت ـم بگذار ـه
د اـش ام اـمـیدى ـب ا پـی ـشـترک ـم واـضع ـم ـم
ردم و وده ـم ش آزادى، ـت ـب ـن راى ـج ـب
دى ـبه وـی مـان، و ـن ـن ـیـه ـنـفکـران ـم روـش
دـموـکراـسى پاـیدار. ایـجاد ـجـبهه ـیا ـشوراـیى
ـمـتـشکل از  ـسازـمان ـهاى ـسـیاـسى آزادی ـخواه،
د تـرقـى- ـکه خـود ـمی تـواـن دـمکـراـتـیک و ـم
ـى- ـاـس ـی ـای ـس ت ـه ـده ـشخـصــی ـن ـذب کـن ـج
اجـتـماـعى ـبرـجسته و ـمنـفرد نـیز ـبـشود- ـضرورت
ا در ارـیـخى ـیی اـست ـکه ـهـمه ـم ر ـت اپذـی رـن اـخـی ـت

برابر آن مسئول و پاسخگوییم.
رای ادگی ـخود را ـب ران، آـم وده اـی ـحزب ـت
ـشـترک در ر و ـهمکاری ـم ـظ ادل ـن گـفتگو و ـتـب
ـمـله ـاـمـعه و از ـج ـاـئل ـحـاد ـج ـمه ـمــس ـورد ـه ـم
اـسی، ان ـسـی داـنـی ر، اـعم از آزادی زـن ـش ـحـقوق ـب
آزادی ـبـیان و اـندـیشه، ـحـقوق زـنان، مـلـیت ـها و
وـنی، اـن واـیح ـق ا ـل ا در راـبـطه ـب ذاـهب و ....  و ـی ـم
ای رژـیم در ـخصـوص اـست ـه ات، ـسـی ـتخـاـب اـن
رواـبط ـخارـجی (ـمـنـطـقه ای و ـجـهاـنی)،  ـنـظاـمی
گری، مـحـیط زـیـست و تـحریکات امپرـیاـلـیـسـتی
در ـمـنطـقه، ـبا ـهمه ـسازـمان ـها و اـحزاب ـسـیاـسی

آزادی خواه کشور، اعالم می دارد. 
ـمه ـا ـه مکاری ـب ـاده ـه ـران آـم ـوده اـی ـحـزب ـت
ـبـداد، و ـبـررـسی ـت ـین ـضـد اـس ـت ـیـروـهـای راـس ـن
رح ا ـط اد ـعـمـلی و ـی ـشـنـه رگوـنه پـی والـنه ـه ـسـئ ـم
ارزه ر ـمـب ـسـی اـلـیت و ـهمکاری ـمـشـترک در ـم ـفـع

برای حصول دموکراسی در میهن ماست.

کنگره پنجم حزب توده ایران
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پیام کنگره پنجم حزب توده ایران، ادامه پیام به احزاب و سازمان های ..
به مردم قهرمان و حزب کمونیست کوبا

رفقای عزیز:
کنگره پنجم حزب توده ایران، همبستگی صمیمانه خودرا با مردم کوبا و رفقای حزب

کمونیست کوبا ابراز می دارد.
تهدیدات شرم آور رییس جمهوری آمریکا مبنی بر تحت پیگرد قرار دادن شهر وندان

آمریکایی که به کوبا سفر می کنند ، آخرین اقدام سیاسی تجاوز کارانه بر ضد کشور صلح
دوست شماست.مااین سیاست ضد مردمی که کامأل در جهت سیاست تهاجمی آمریکا بر ضد
کشورهای منطقه ما نیز هست ، محکوم می کنیم. مردم شما که با مقاومت قهرمانانه خود سال
های مدیدی در مقابل تحریم اقتصادی آمریکا ایستادگی و از دست آوردهای عظیم فرهنگی
، اجتماعی و علمی همواره دفاع کرده اند، الهام بخش مبارزات خلق های دیگر جهان است. ما
بدین وسیله همبستگی مجدد خود را با پنج قهرمان کوبایی که در نقض صریح حقوق بشر و

قوانین بین المللی توسط آمریکا در میامی  دستگیر و زندانی شده اند ، اعالم می داریم.
ما امیدواریم که پیوند های همبستگی و همکاری رفیقانه میان احزاب مان، همچون گذشته،

توسعه و تقویت بیشتر یابد.
بادرودهای گرم و رفیقانه 
کنگره پنجم حزب توده ایران 

پیام پنجمین کنگره حزب توده ایران، 
به خلق قهرمان فلسطین

شرکت کنندگان در پنجمین کنگره حزب توده ایران ، درودهای انقالبی خود را به مردم
قهرمان فلسطین و نیروهای سیاسی ترقی خواه از جمله حزب مردم فلسطین و سازمان آزادی

بخش فلسطین ، تقدیم می دارند .
ما به شرایط دشواری که مبارزه نا برابر و قهرمانانه شما برضد سرکوب دولت اسراییل ، که
تحت حمایت امپریالیسم آمریکا و در نقض صریح منشور سازمان ملل و قطعنامه های متعدد

آن و قوانین بین المللی در جریان است ، کامالً واقف هستیم.
ما ادامه اشغال وحشیانه فلسطین و تشدید سیاست ترور دولتی از سوی آریل شارون را عامل
اصلی بازدارنده روند صلح و امنیت در خاور میانه می دانیم . نیروهای ماورا راست حاکم در
اسراییل، به رهبری آریل شارون، با سوء استفاده از پشتیبانی نا محدود آمریکا ، در تالشند تا با

ادامه اشغال فلسطین از رسیدن به توافقی عادالنه در تضمین حقوق مردم فلسطین، حق
بازگشت مهاجران، خود مختاری و بنیان گذاری کشوری مستقل ، بر اساس مصوبه های

سازمان ملل متحد، جلوگیری کنند .
ما بر این باوریم که، امتناع اسراییل از عقب نشینی به مرزهای 1967 محکوم به شکست خواهد

بود. حل عادالنه و قطعی مسئله فلسطین تنها از راه استقرار یک دولت مستقل فلسطینی بر
اساس خواست و اراده مردم فلسطین و بر مبنای قطعنامه های 242 ،338 و دیگر مصوبات
سازمان ملل ، ممکن است. شرکت کنندگان در پنجمین کنگره حزب توده ایران، حمالت
وحشیانه دولت اسراییل را بر ضد رییس جمهوری یاسر عرفات، رهبر منتخب مقاومت مردم

فلسطین، به منظور اخراج و نابودی او، به شدت محکوم می کند. حزب توده ایران معتقد است
که پیروزی مبارزه شما عنصر مهمی در تامین صلح درمنطقه حساس خاور میانه خواهد بود.
کنگره پنجم حزب توده ایران همبستگی رزمجویانه خود را با مبارزات بر حق شما اعالم می

دارد .
بادرودهای گرم و رفیقانه 
کنگره پنجم حزب توده ایران 



از ـحاکـمـیت ـمـطـلق ـبر دـستگاه ـقـضاـیی کـشور ـتواـنـسـته اـست ـهر ـتالـشی
ا دـشواری ـهای ـهر چـند ـمـحدود ـبرای شکـسـتن ـقـفل اـخـتـناق ـخـشن را ـب
زـیادی روبه رو کـند. در ـعرصه اـقـتـصادی ـنـیز روـشن اـست که نـهادـها و
ای اـقـتـصادی رم ـه رـین اـه ـسـته ـبه رژـیم ارـتـجاع ـمـهم ـت دـستگاه ـهای واـب
ا اـعـمال ـسـیاـست ـهای کالن کـشور را در اـنـحـصار ـخود گرـفـته اـند، و ـب
ـجــاری و ـبــورژوازی ـنــاـفع کالن ـســرـمــاـیه داری ـت در راســتــای ـم
ار ـسـی ا را  در وـضـعـیت ـب وروکراـتیک ـحاکم،  اکـثرـیت  ـمردم ـمـیـهن ـم ـب
رار زون ـق ر و ـمحـروـمـیت روز اـف مـاـعی و ـفـق صـادی و اـجـت ـت دشـوار اـق
ر اـین ـیـی د، روـشن اـست که ـتـغ اال ذکر ـش وـجه ـبه آنچه در ـب ا ـت د. ـب دـهـن
دار، وکراـتیک و پاـی ادـین، دـم ـی ـن والت ـب ار،  ـیـعـنی ـتـح اـجـعه ـب راـیط ـف ـش
ور اـست که ادی کـش اـسی و اـقـتـص ات ـسـی دن ـحـی د دگرگون ـش ازـمـن ـی ـن

آنهم با ادامه رژیم والیت فقیه امکان پذیر نیست. 
ـمشکل اـساـسی که ـما در ـشش ـسال گذشته ـشاـهد آن ـبوده ایم اـین
ـیـروـهـاـیی که در ـجـرـیـان دوم ـخـرداد اـست که ـبخـش ـبـزرگی از ـن
ـتواـنـسـتـند از ـحـماـیت ـتوده ـها ـبرـخوردار ـشوـند ـهـمه تالش و ـبرـناـمه ـشان
ات ـسـطـحی ـبه ادـین ـبلکه ـتـحـقق اـصالـح ـی ـن ازی ـتحـوالت ـب ـنه ـس ـی ـنه زـم
ا ـتـغـیـیرات ـجزـیی ـمـنـظور ـتـخـفـیف ـبـحران و ـحـفظ ـساـخـتارـهای کـنوـنی ـب
یچ گاه پا از یــست ـه ـبـوده اـست. اـین درک از اوـضـاع که ـحـاـضـر ـن
ـخـطوط ـقرـمز ـترـسـیم ـشده از ـسوی ارـتـجاع ـفرا ـتر بگذارد ـهـمان پاـشـنه
آـشـیـلی اـست که ـسراـنـجام روـند اـصالـحات و ـشور و ـشوق ـتوده ـهای
ـمـیـلـیوـنی ـخـلق را در ـباـتالق ـسازش طـلـبی ـبه ـمـسـلخ ـفرو ـبرد. در ارزـیاـبی
اـین روـند، اـین نکـته ـنـیز ـجاـلب اـست که، آـنان اـفراد و ـشـخـصـیت ـهاـیی
د ـن ـت ر گذاـش را ـت ر ـف زـم وط ـق د و پا را از ـخـط رج دادـن رـئت ـبه ـخ که ـج
اـمروز در ـسـیاه چال ـهای رژـیم زـیر ـفـشارـند و احکام ـصادر ـشده اـعدام
یـروهـا ـنی ـمی کنـد. از چـشم مـرـتـجعـان حـاکم اـین ـن نگـی بـر آنـان ـس
همچون دیگر ـنیروـهای اپوزـیسـیون خـطری جدی اـند که ـباـید با ـشدت
ـبا آنـها ـبرـخورد ـشود. در هـفته ـهای اـخـیر ـهاـشـمی رـفـسنـجاـنی، کارگزار
ـیت ـسـرکوبگراـنه ـیه وـضـع ـوـج ـرای ـت ـنه کار ارـتـجـاع، در ـتالش ـب کـه
ران داد، ـمدـعی ـشد که در اـی داـمات دـستگاه ـقـضاـیی اـسـتـب وـنی و اـق کـن
ان، رـم د ـمـج ـسـتـن داـنی ـه اـنی که زـن دارد و کـس ود ـن اـسی وـج داـنی ـسـی زـن
اـجری در پاـسخ ـبه او اـشم آـق د. و ـه ـسـتـن ا ـه رورـیـست ـه ـمحکوـمـین و ـت
ـته ـب ا» و «ـمجـرـمـین» اـست. اـل ـست ـه رورـی گـفت که وی یکی از اـین «ـت
ا رف ـه د اـین ـح ـسـتـن ا ـه ـسـنجـاـنی آـشـن واـضع رـف ا ـم اـنی که ـب رای کـس ـب
داـنی زاران زـن دام ـه وـجـیه اـع ـبالً در ـت ز ـق ـی اـنی ـن ـسـنـج دارد. رـف ازگی ـن ـت
ـسـیاـسی و در زـیر ـفـشارـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـمدـعی ـشده ـبود که در زـندان
داـنی ران زـن د و اـی دام ـمی کـنـن ا»  را اـع رورـیـست ـه ران ـفـقط «ـت ای اـی ـه
داـنی ا زـن ا وـجود ـصدـه اه  ـنـیز ـب دارد. اـلـبـته رژـیم اـسـتـبدادی ـش اـسی ـن ـسـی
ـسـیاـسی در زـندان ـهاـیش ادـعاـهای ـمـشاـبـهی را ـمـطرح ـمی کرد. روـشن
اـست که تکرار اـین ـمواـضع از ـسوی رـفـسـنـجاـنی درـباره کـساـنی که در
ـمـهـوری ـتـحـدان حکوـمت ـج ـنـوان ـم ـته ـیی ـنه چـنـدان دور ـبه ـع گذـش
ـیت اـست که ـبـا ن واـقـع ی ـمی ـشـده اـنـد، نــشـانگر اـی اـسالـمی ارزـیـاـب
اـیی از ردـمی و ـخواـست ـهای آن ـبـخش ـه زه ـشدن ـجـنـبش ـم رادیکاـلـی
ـمـتـحدان دـیروزـین ـحاکـمـیت ـبه ـنـیروـهای اپوزـیـسـیون و ـمـخاـلـفان ـجدی

اـسـتـبداد ـتـبدـیل ـمی ـشوـند و ـشـماری  از اـین ـنـیروـها ـنـیز راه سکوت، و ـسازش
کامل را در پیش می گیرند.

در ـتـظاـهراـتی که ـبا ـشرکت ـصدـها ـتن از داـنـشـجوـیان ـبا ـعـنوان « ـحـماـیت
ـتـر ـهـاـشم ـیـده» در ـسـالگرد ـصـدور ـحـکم اـعـدام دـک ـیـان و ـعـق از آزادی ـب
آـقاـجری،  در مـقابل ـمسـجد داـنشگاه تـهران،  ـبرگزار ـشد، ـتـعدادی از اـعـضای
ـشورای ـمرـکزی انـجـمن اـسالـمی داـنـشـکده ـهای مـختـلف اـین داـنشگاه به اـیراد
ـمع ـنـد. ـمـجـری ـتـج ـت ـیه اـنـجـمن ـهـای ـخـود پرداـخ ـیـاـن ـنـراـنی و ـقـراـئت ـب ـسـخ
ـمع ـبـرای ـمـله گـفت: «اـین ـتـج ـیـان» از ـج ـمـاـیت از آزادی ـب ـشـجـوـیی «ـح داـن
ازـخواـنی ـحوادث گذـشـته ـنـیـست ـبـلـکه اـعـتراض ـبه اـقداـمات ـغـیرـعاـقالـنه ـقوه ـب
ـشتگر، رـیـیس شـورای ـعمـوـمی ان اداـمه دارد.»  ـک ـیه اـست ـکه ـهمچـن ضـاـی ـق
ران در اـین وم پزـشـکی ـتـه ران و ـعـل شگاه ـتـه ان داـن وـی ـشـج اـنـجـمن اـسالـمی داـن
اـلـیت ـهای ا ـکه در رأس ـفـع ان ـم ادی از دوـسـت ـتـجـمع گـفت: «اـکـنون ـتـعداد زـی
ـسـیاـسی ـهـسـتـند در زـندان به ـسر ـمـیـبرـند.» وی ـبا اـظـهار اـین ـنـکته که ـطـبق اـصل
38 ـقاـنون اـساـسی ـهرگوـنه ـشـکـنـجه ـبرای اـقرار ـمـمـنوع اـست و ـمـتـخـلف از اـین
اـصل ـمـجازات ـمـیـشود ـمدـعی ـشد اـکـنون ـتـعداد ی از زـنداـنـیان ـما در اـنـفرادی
ثـر آـنهـا دچار وـنی اـست در صـورـتی ـکه اـک رنـد. آیـا اـین قـاـن ـبه سـر ـمی ـب
ون اـن زود: «ـطـبق اـصل 39 ـق د؟ وی در اداـمه اـف ـن ـت ـس ـسـمی ـه ـیهـای ـج ـت اراـح ـن
داـنی شـده ازداـشت و زـن ون ـب اـن ـسی ـکه ـطـبق ـق اسـاـسی ـهـتک حـرـمت ـبه ـک
ـمـمـنوع اـست. اـکـنون ـفـشارـهای وارده ـبر ـجـنـبش داـنـشـجوـیی در ـکدام دادگاه
زود: «خـاـتـمی روزی ـسـمـبل رد؟»  وی در اداـمه اـف رار ـمی گـی وـجه ـق ورد ـت ـم
د داـشـتـیم ـکه ا ـبه او اـمـی ود و ـهـمه ـم ات ـب ات و چـشم و چراغ اـصالـح اـصالـح
ا ود و ـهـمه اـیـنـه اده، اـمـین و پرـقدرت ـب و ـبـیـندازد و ـخاـتـمی ـفردی ـس ـطرـحی ـن
ـهدیه ای ـبود که ـما به او دادـیم وـلی اـمروز ـخاـتـمی ـسـکوت ـکرده و اـمروز ـما
ـیـقـین دارـیم ـکه ـخاـتـمی ـنـمی ـخواـهد اـصالـحات اداـمه ـیاـبد و ـمدـتـها اـست ـکه
از ـخاـتـمی دل ـبرـیده اـیم و ـنااـمـید ـهـسـتـیم. ـخاـتـمی ـقدرت چاـنه زـنی ـندارد و ـما

از او گله مندیم...»
ـبا ـتوـجه ـبه ـحوادث کـشور و ـبی ـثـمری ـتاکـتیک ـهای چاـنه زـنی، ـمذاکره
و ـمـماـشات ـبا ـمـسـتـبدان ـحاکم، دـلـیل ـنـیروـمـندی ـبر اـین ـنـظر اـست که، ـجـنـبش
ا ـبن ـبـست کاـمل روـبه رو ای حکوـمـتی ـب ارـه اـخـت اـصالـحات در چارچوب ـس
ـشـده اـست. ـطـرـیق ـخـروج از ـبـحـران ـنه تکرار آزـمـودن آزـمـوده ـهـا  ـبلکه
ا ـشـعارـهای ـحرکت ـبه ـسـمت اـیـجاد یک ـجـنـبش ـسراـسری ـمـسـتـقل ـتوده ای ـب
ـمشـخص و ـجایگزـین ـمردـمی در ـمـقابل رژـیم والـیت ـفـقـیه اـست. ـمـبارزه ـبرای
ون اـن ون» و «ـق اـن وکراـتیک در چارچوب «ـق ای دـم وق و آزادی ـه ـتـحـقق ـحـق
زک کردن ا ـب وان ـب ـست. ـنـمی ـت ـی ر ـن ـیه امکان پذـی اسـاـسی» رژـیم والـیت ـفـق
ـسـیـمای اـسـبـتداد ـبه آزادی و دـموکراـسی دـست ـیاـفت. ـتـحـقق ـحـقوق ـمردم و
ارزه ار ـمـب ـش ا ـف ا ـب ردم ـتـنـه ا و آرای ـم واـست ـه ر ـخ رار حکوـمـتی ـمتکی ـب اـسـتـق
مـاـعی ـخصـوصـاٌ کارگران، زـحـمتکشـان، ـت ـته گردان هـای اـج اـف سـازمـان ـی
ان دالور کشـور امکان پذیـر اـست. ان و زـن ـشجـویـان، جـواـن دـهقـانـان، داـن
ـنارـضاـیـتی ـشدـید اکـثرـیت ـقاـطع ـمردم از اداـمه حکوـمت ـمـنـفور والـیت ـفـقـیه و
رای ـهـموار اـسب ـب اـعی، زـمـیـنه ـهای ـعـیـنی ـمـن ـبـحران ـشدـید اـقـتـصادی و اـجـتـم
کردن راه دـست ـیاـبی ـبه اـتـحادی وـسـیع و ـتوده ای ـبرای ـتـشدـید ـمـبارزه ـبرای

طرد رژیم والیت فقیه است. 
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ادامه  ضرورت مبارزه سازمان یافته ...
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ری، گردـهم اـج اـشم آـق رای ـه دام ـب دور حکم اـع الگرد ـص اـسـبت ـس ـبه ـمـن
ـین اداـمه مچـن ـتـراض ـبه ـصـدور اـین حکم، و ـه ی، در اـع آـیی ـهـای گوـنـاگوـن
اـقدام ـهای ـسرکوبگراـنه دـستگاه ـقـضاـیی رژـیم والـیت ـفـقـیه، در داـنشگاه ـهای

مختلف کشور، برگزار شد. 
راـسم شگاه، در ـم اد داـن ـت ور، اـس ـسن کـدـی ا، ـمـح ـن ـس ر اسـاس گزارش اـی ـب
ـساـلروز ـصدور ـحـکم ـهاـشم آـقاـجری، در داـنشـکده ـفـنی داـنشگاه تـهران گـفت:
«ـسال گذـشـته ـهـمـین ـموـقع ـحـکم آـقاـجری ـصادر ـشد و در ـجـهان ـمـنـتـشر ـشد و
آن موقع برای پایین کشـیدن فتیله ها، برخی مقامات عالی رتبه کشور به رئیس
ـقوه ـقـضاـئـیه ـتذـکر دادـند ـکه ـبا رـحـمت اـسالـمی ـبرـخورد ـشود. ـحال ـسـئوال اـین
ـا آن ـمالً چه اـجـرا ـشـد. آـی ـتـوری داده ـشـد و ـع اـست ـکه آن ـمـوـقع چه دـس
وق اـف اـمات ـم اـئـیه ـحرف ـشـنوی از ـمـق وه ـقـض ا ـق ود؟ آـی ا رـفع وـقت ـب وردـه رـخ ـب
ـخود ـندارد. » کدـیور در اداـمه ـسـخـنان ـخود گـفت: «ـبـعد از گذـشت ـیک ـسال
ور ا ـنه.» ـبه گـفـته کدـی و ـشد ـی اـجری ـلـغ دام آـق وز ـمـشـخص ـنـیـست ـحـکم اـع ـهـن
ور دـی ود. » ـک درت ـب د ـق د، ـنـق ا وی ـش وردی ـب رـخ وـجب چـنـین ـب «آنچه ـکه ـم
ـتأکـید کردکه: «اـین ـحرف تـلـخی اـست ـکه بگوـیـیم ـهـموـطـنان ـما ـبرای ـتـظـلم ـبه
ـنـماـیـنده ـسازـمان ـمـلل ـمراـجـعه ـمی ـکـنـند...  ـهـمـیـشه ـمردم ـتـظـلم ـخود را ـنزد ـعـلـما
ـمی ـبردـند وـلی ـکار را ـبه ـجاـیی ـکـشاـندـند ـکه ـعـلـما را ـنـیز چـندـین ـسال در ـخاـنه

محبوس کردند. ..» 
در جریان همین مراسم محمد محسن سازگارا با یاد زندانیان سیاسی گفت:
« زندان پایان راه نیست اگر چه استبدادها دهان ها را دوخته و مخالفین را در
بند می پسندد. » سازگارا تاکید کرد: «با این حال دوستانی که در بندند نشان
دادند که بند و زندان پایان راه نیست... من از شما تنها یک درخواست دارم
که شما به یاد و نام آنها که می ایستند و اجازه نمی دهندکه سایه شوم زندان

پایان راه باشد، یاری برسانید و صدای آنها را هر چه بلند تر فریاد بزنید.»
ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی از جمله دیگر سخنرانان این گردهم
آیی بود که گفت: «ما راهی طوالنی را سپری کرده ایم راهی طوالنی تر را
در پیش او داریم. » یزدی افزود: «آزادی را به کسی هدیه نمی دهند، باید

آن را گرفت و باید برای آن هزینه دارد و هزینه آن این است که همگی به
استقبال خطر برویم... آقاجری یک پدیده است، پدیده ای که می گوید ما

آمادگی داریم تا عقیده خود را بیان کنیم و بابت آن زندان هم برویم.
آزادی بیان یک حق نیست، یک نیاز است مثل هوا و غذا. » 

ابراهیم یزدی  ضمن ابراز تنفر از صدور حکم حکم اعدام آقاجری گفت:
کسی که سخن گفته است و به خاطر سخن و عقیده اش به زندان رفته است

تشویش اذهان عمومی نکرده است بلکه کسانی که این حکم را داده اند
تشویش اذهان عمومی کردند و باید به زندان بروند.  اگر می خواهیم در

دهکده جهانی جایگاهی مناسب داشته باشیم، هیچ راهی نداریم جز تحقق
بی قید و شرط حاکمیت ملت. » یزدی گفت: «آن کسانی که بر این باورند
در انتخابات آینده رأی می آورند و آن هنگام با آمریکا سازش خواهند

کرد باید اول با ملت بسازند و بعد به سراغ خارجی ها بروند.»
ادامه ـمـبارزه ـبرای آزادی ـهمه زـنداـنـیان سـیاـسی اـیران و لـغو احکام ـجاـبرانه
رای ردم ـب ارزه ـم ـب ـیه ـبـخش ـمـهـمی از ـم ضـاـیی رژـیم والـیت ـفـق دـستگاه ـظـلم ـق
دـست یـاـبی ـبه دمـوکراـسی و آزادی اـست که بـایـد آن را سـازمـان دـهی و

گسترش داد. 

برگزاری نخستین سالگرد درگذشت
رفیق صفر قهرمانیان

ا ان ـب اـنـی رـم الگرد درگذـشت رـفـیق ـصـفر ـقـه راـسم ـنـخـسـتـین ـس ـم
ردم، روز ـجـمـعه 16 ـحـضور ـجـمع کـثـیری از ـقـشرـهای  ـمـخـتـلف ـم

آان ماه، در محل آرامگاه او درکرج  برگزار شد.
وان دو کـمـیـته راـخ ا ـف راـسم که ـب دگان در اـین ـم رکت کـنـن ـش

ـرای ـرگزاری  ـب ـب
ـشـــرکت در اـیـن
ـمــراسـم دـعــوت
ـا ـد ـب ـودـن شــده ـب
ــــــور در ــــض ـح
«امـامـزاده طـاهـر»
ـیق ـصفـر را یـاد رـف
ـبل ـم ـوان ـس ـن ـبه ـع
مـقاوـمت  ـمـبارزات

آزادی خواهانه میهن ما گرامی داشتند.
اد ـصـفرـخان ا  ـقراـئت ـقـطـعه ـشـعری در ـبزرگداـشت ـی ـمراـسم ـب
اـیـنده ـمـشـترک  دو کـمـیـته دـعوت کـنـنده ـبه آـغاز ـشد و سپس  ـنـم

مراسم شروع به سخنرانی کرد.
پس از اـین ـسـخـنراـنی که ـبا ـقطع ـمـمـتد ـصدای ـسـخـنران از ـبـلـند
گوها ـهمراه ـبود میکروـفن در اختـیار دکتر ـفریـبرز ریـیس دانا ـقرار
رـخان و راـئت ـقـطـعه ـشـعری  در ـمورد ـصـف ا ـق ا ـب گرـفت. رـیـیس داـن
ـنـیز ـخواـندن مـقاله ـیی در ـباره  ـمـبارزات و مـقاوـمت ـهای ـصـفرـخان
ـیاد او را گراـمی داـشت. رـیـیس داـنا در ادامه ـبرـناـمه  پـیام زر اـفـشان
اـنه از اـین پس اـسـف راـئت کرد.  ـمـت دان ـخـطاب ـبه ـحـضار ـق را از زـن
روـند ـبرگزاری مراسم ـبا درگـیری های پراکـنده ای هـمراه شد. ـبر
اـساس گزارش ـهای رـسـیده ـشرکت کـنـندگان در ـمراـسم  ـبا ـحمل

پالکاردها و شعارهایی از جمله:
صفرخان نماد مقاومت مردم در برابر ستم

اـیران ـمـتـعـلق ـبه ـقوم ـخاـصی ـنـیـست و ـهـمه اـقوام اـیراـنی ـباـید از
حقوق یکسانی برخوردار باشند

اـمی واه و ـمـیـهن دوـست ـن اـلـیـست آزادی ـخ وـسـی ان ـس رـخ ـصـف
است پرافتخار در جنبش رهایی زحمتکشان و روشنفکران ایران

زندانی سیاسی آزاد باید گردد
صفرخان ، پیشه وری راهت ادامه دارد

صفرخان قهرمانیان مظهر همبستگی در راه عدالت و آزادی
اپذـیر ـخود ا اراده شکـست ـن درود ـبر ـخاـطره ـصـفرـخاـنی که ـب

زندانها را فتح کرد
بدورد صفرخان:مرد پایداری و مقاومت

ام ـصـفرـخان را در ران ـهرگز ـن ـجـنـبش دـموکراـسی ـخواـهی اـی
راـموش ران ـف اـنه ـمردم اـی ارزه آزادی ـخواـه ـصـفـحات درـخـشان ـمـب

نخواهد کرد؛ 
یاد رفیق صفر قهرمانیان را گرامی داشتند.

مراسم گوناگون اعتراض های دانشجویی در
سالگرد صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری



ردم ارزات ـم ـشـجوـیی را ـبه اـهـمـیت  گره زدن ـمـب روان ـجـنـبش داـن ـش وـجه پـی ا ـت اـست. ـم
ـمـیـهن ـبا اـبتکار ـهای ـصـلح ـجوـیاـنه، ـضد امپرـیاـلـیـسـتی و ـترـقی ـخواـهاـنه ـجـنـبش ـمـخاـلف
ـطـقه، رـنج و ـحـساس ـمـن راـیط ـبـغ اـیه داری ـجـلب ـمی کـنـیم.   درـش رـم اـنی ـشدن» ـس «ـجـه
ـنـمی ـتوان و ـنـمی ـباـیـست ـخـطر دـخاـلت ـنـیروـهاى ـخارـجى، ـکه ـبه ـطور ـطـبیـعى پـیش از
ا ـمـلى ـخود را در ـنـظر دارـند، از راتژـیک، ـسوداگراـنه، ـنـظاـمى و ـی اـفع اـسـت ـهـمه چـیز ـمـن
ـمـحاـسـبات ـخارج کرد. ـمـنزوی کردن آن ـبـخش از ـنـیروـهاى ـسـیاـسى ـیى که ـبا اـتـخاذ
ـین ـطـقه اى و ـب ـن اى ـم اـست ـه ـنه ـسـی ـی والـنه در زـم ـسـئ رـم اـنه و ـغـی وـی راـج اـج ای ـم ارـه ـشـع
اـلملـلى- ـمسـتقـیم ـیا ـغـیرـمستـقـیم- ـمـشوق، زـمیـنه ـساز و تـحریک ـکنـنده دـخاـلت ـخارـجى
در کـشورـند و ـهـمزـمان،  ـبا ـسد آـفرـیـنی در ـمـقاـبل ـشرکت ـتوده ـهاى ـمردم در ـصـحـنه
اصـلی مبارزه و اتـحاد نیروـهاى سیاـسى اپوزیسـیون، در جهت ناـبودى استقالل سـیاسى
راتژیک دارد. د، اـهـمـیت اـسـت وـشـن راـسى ـمى ـک وـک رار دـم ری از اـسـتـق وگـی ـمـیـهن و ـجـل
ر  چه ای اـخـی د ـکه در دـهه ـه راـموش ـنـمی ـکـنـن رگز ـف ران ـه ان اـی وـی ـشـج ان و داـن واـن ـج
ـنـیروـهاـیى ـبا ـکودـتا، ـسرـکوب و ـنـظاـمی گرى و کوـشش ـبرای ـناـبود ـکردن  ـنـیروـهاى
آزادی خواه، مـلى، چپ و مترقى، و ـبا بى توجـهى به فقر و بـیسوادى  موجـبات ایجاد
زـیرـبـنا،  ـبراى  ـقدرت گـیرى ـبنـیادگراـیى و اـفـکار ـقرون وـسـطاـیى ـمذهـبى در ـمیـهن ـما و
ـطنــت ایگزـین ـسـل ـطـلـقه ـفـقـیه ـج ـست ـکه والـیت ـم ى ـنـی د. ـتـعـجـب راـهم کردـن ـطـقه را ـف ـمـن
ـمطـلقه ـشاه ـمی ـشود؛ و ـبـیش از پـیش و ـباابـعاد و ـسرـعـتی ـتـساـعدى، ـسرکوب ـنـیروـهاى
مـلى، چپ و ـمـترـقى اداـمه ـمی ـیاـبد. ـهـمـین ـقدرتـها ـبودـند که از ـنـیروـهاى ـمذـهـبى واپس
گرا  و اـعـمال ـسرـکوبگراـنه و ـجـناـیـتـکاراـنه ـشان، ـبه ـعـنوان ـسد ـمـحـکـمی در ـبراـبرـشـکل
وت، ا ـسـک ى، ـب ـسـت ـی اـل وـسـی راـتـیک و ـس وـک واه، دـم اى آزادی ـخ روـه د ـنـی رى و رـش گـی

تشویق و یا معامالت پنهان اطالعاتى، استقبال کردند.

جوانان و دانشجویان آگاه و مبارز!
ـشـعار ـهای روـشن و دـقـیق ـسـیاـسی ـشـما در ـساـلـیان اـخـیر در راـبـطه ـبا  ـهر دو ـجـناح
اری و وـشـی انگر ـه ـش اـسی ـمـیـهن و ـن ا از وـضـعـیت ـسـی اـخت  ـشـم ـشه در ـشـن حکوـمـتی، رـی
ـسـطح ـباالی آگاـهی ـجـنـبش داـنـشـجوـیی و ـجواـنان ـمـیـهن ـماـست. ـشـما پـیش و ـبـیش از
ى را در ـتجـرـبه ان ـحکـوـمـت ـب ازش کاراـنه اـصالح ـطـل ات گراـنه و ـس اـش ـم ـهـمه ـنـقش ـم
اس- ر ـلـب اق، زـنـجـی ات ـقـمه، چـم رـب ر ـض ان زـی ا گوـشت و پوـسـتـت ود، ـب ر ـخ ان اـخـی اـلـی ـس
ـشـخـصی ـهاى دـستگاه اـطالـعاـتى والـیت«ـفـقـیه» در ـخوابگاه ـها و ـصـحن داـنشگاه ـها و
در ـجرـیان مـجاـلس ـسـخـنراـنی ـها ـلـمس ـکردـید، و به درـسـتى و ـبا ـبـلوغ ـسـیاـسى، تـفاوت
ای ار ـه د و در ـشـع اـخـتـی ازـشـن وـمـتى» را ـب ان ـحـک رداد» و «اـصالح ـطـلـب « ـجـنـبش دوم ـخ
ـخود ـمنعکس کرده اـید.  اـصالح ـطـلـبان ـحـکوـمـتى ـشور، اـمـید و ـعشق ـشـما را به آـیـنده
در ـجرـیان ـمـبارزات اـنتـخاـباـتى ـشـبانه روزی ـتان در ـشش ـسال اـخـیر در ـبا تالق ـسازش
اکم و ان ـح رـتـجـع ا ـم رگى ـب ـسـف ادى، و ـهـم ـص ارت اـقـت اد و ـغ ـس ى، ـف اـفع ـشـخـص ا، ـمـن ـه
ا از ـجـنـبش اـصالح ـطـلـبى ال ـکردـند. آـنـه ان لگدـم ازیگرى در ـصـحـنه ـسازی ـهاى آـن ـب
اـصوالً چـیزى ـبـیش از حـفظ چـهره ای ـبزک ـشده رژـیم «والـیت ـفـقیه» و ـجـلوگـیرى از

انفجار اجتماعى-سیاسى نمی خواهند.
ـما اعـتـقاد عمیق دارـیم که جـنبش داـنشـجویی و جواـنان ـقادر اـست ـتا ـبا گسـترش و
ـبـهه تکشـان و دفـاع از پاـیه گذاری ـج ـم ـیق پیـونـدهـای خـود بـا کارگران و زـح ـم ـتـع
د ور در روـن وکرات کـش واه و دـم اـسی آزادی ـخ ای ـسـی روـه ـی رده ـهـمه ـن دوگـسـت ـمـتـح
ـمـبارزات آـتی ـبرای ـتـحوالت اـساـسی، پاـیدار و دـموکراـتیک در ـمـیـهن،  نـقش ـبرـجـسته
ای را ایـفا کـند.  ـتشکـیل ـجـبهه واـحد ـضد دیکـتاـتوری گام ـمـهم نـخـست در ـمـسـیر ـطرد
رژـیم ـقرون وـسـطاـیی و ـضدـمردـمی والـیت فـقیه و اـسـتـقرار آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی

است.    
با درودهاى گرم و رزمجویانه 
کنگره پنجم حزب توده ایران
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ادامه پیام به جوانان و دانشجویان ...
ا در ـمورد اـین ـمـساـئل اـست. رانگـیز ـسـیاـسی ـتوده ـه ـتـحـسـین ـب
ـبرای ـمـثال، در کـشورـهای آـمریکای ـجـنوـبی، دیگر  ـبـحث و
ای ادـه ریکا و ـنـه ـسـتی آـم اـلـی ورد ـعـملکرد امپرـی اـعـتراض در ـم
ای روـه ـی وذ آن ـمـنـحصـر ـبه روـشـنفکران و ـن اـنی ـتـحت ـنـف ـجـه
تکشـان بـا پوـست و گوـشت خـود ـم ـست. تـوده زـح ـی چپ ـن
رانگراـنه ـنـسـخه ـهای ـصـندوق ـجـهاـنی پول را ـلـمس ـتـبـعات وـی
کرده اـند، و ـبا ـشـناـخت دـقـیق از اـین نـهادـها و ـسـیاـست ـهاـست
ول ـسـئ اـنی را ـم اـیه داری ـجـه رـم واـمل ـمـحـلی ـس رـین وـع که آـم
زوـئال، د. در وـن ـن دـبـخـتی خـوـیش ـمی داـن اری و ـب اـخـت ر ـس ـفـق
ا د ـب وـن راض هـا در پـی وی اـین اـعـت ـی وـل ـین و ـب ـت رزـیل، آرژاـن ـب
ـیـاـست ـیـروی ـمـادی در ـمـقـاـبـله ـبـا ـس ـیـاـسی ـبه ـن ـیت ـس ـفـعـاـل

نولیبرالیسم اقتصادی تبدیل شده است. 
ری ای کالن اـم اـیه ـه رـم دار ـس ای اـین ذـهـنـیت که اـقـت اـلـق
طـبیـعی اـست و ـمـبارزه ـبا آن ـعبث اـست، ـهـسته اصـلی ـتبـلیـغات
د. در شکـیل ـمی دـه اـنی را ـت وـین ـجـه ـظم ـن ای ـن اـست ـه و ـسـی
ای زـحـمتکش و خـارج کردن وده ـه ـنـفـعل کردن ـت ـنجـا، ـم اـی
آـنان از تـحوالت ـسـیاـسی-اـقـتـصادی-اـجـتـماـعی ـهدف اـساـسی

است. 
درت ا ـبه ـق ـست، ـب ای ـنـخ ز در سـاـلـه ـی ـسه ـن راـن .اـنـقالب ـف
ای ان ـه د، وـلی آرـم واـجه ـش ا شکـست ـم ون، ـب اپـلـئ دن ـن رـسـی
آزادی و ـبراـبری که از ـسنگرـهای ـمـبارزـین ـفراـنسه ـبرـخاـست،
ـشه، در فکر و ـقـلب ـمـردم ـجـهـان ـی ـم ـمه ـجـا و ـبـرای ـه در ـه
ا و ـسان ـه داری اـن اـقوس ـبـی ز ـن اـفت.  اـنـقالب اکـتـبر ـنـی رـسوخ ـی
اـیه داری و رـم اـبل ـس ا در ـمـق ودـه اـفتگی ـت ان ـی ازـم ـضرورت ـس
امپرـیاـلـیـسم ـبود. «اـتـحاد ـجـماـهـیرـشوروی» دیگر وـجود ـندارد،
نـده رسـاـنه هـای ـین و کرکـن ـیغـات دروـغ ـبـل وـلی بـا وجـود ـت
رـقی و اـید ـمـت اـعث ـمـحو ـعـق ا  ـب ـسـتی، اـین ـعـقب گردـه اـلـی امپرـی
پاـیه ـهای ـعـلـمی ـمارکـسـیـسم-ـلـنـیـنـیـسم ـنـخواـهد ـشد.  ـباـلعکس،
ـبرای ـمـثال اوـضاع کـنوـنی دـنـیا، ـبـیش از گذـشـته، درـسـتی پـیش
ـبـیـنی ـماـنـیـفـست ـحزب کـموـنـیـست ـمارکس و انگـلس در ـمورد

 جهانی شدن  و عواقب آن را نشان می دهد.
وـقف اـبل ـت ـشری و تکاـمل آن ـق اـمـعه ـب رـقی ـج ـحرکت ـمـت
ـیـر ن راه پر پیچ وـخم اـست و گاه مــس یــست، ـهـر چـنـد اـی ـن
اـهات و ـعـقب گرد ـموـقـتی روـبه رو ـمی گردد، ا اـشـتـب تکاـمل ـب
ا یک وـلی در ـمـجـموع ـحرکت ـبه ـسـمت ـجـلو اـست. اـین ـتـنـه
زـیه اـصر و ـتـج ارـیخ ـمـع ـسـتی ـنـیـست ـبلکه ـت ارکـسـی وـشـبـیـنی ـم ـخ
د اـین واـقـعـیت وـی ان ـم وـنی ـجـه ـطـقی ـتحـوالت کـن ـن ـتـحـلـیل ـم
ود در وـج رد ـم ا راـهـب ـنـه ـسم ـت ـی اـل وـسـی ر، ـس ـسـی اـست. در اـین ـم
راه دـست رـبه ـهـم ـب اـیه داری اـست و اـنـقالب اکـت اـبل سـرـم ـمـق
رـقی ای ـمـت روـه ـی ار ـتجـرـبه ـن دگارش و کوـله ـب اـن ای ـم آوردـه
درـساـخـتـمان ـسوـسـیاـلـیـسم ، یکی از ـبرـجـسـته ـترـین ـتـجرـبه ـهای

مبارزه بشریت در راه صلح و زندگی بهتر است.  

ادامه سالگرد انقالب اکتبر ...
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ـفاـتـحانه آن را  ـقرن آـمریکا  ـناـمـید،  که ـحاال در ـجـهان کـنوـنی ـمی ـتوان به ـمـعـنی آن
اـیه داری» رـم ام ـس ودن ـنـظ ارـیخ»  و دـلـیل «اـبدی ـب ان ـت ز آن را « پاـی رـخی ـنـی رد. ـب پی ـب
اـعالم کردـند. کم ـنـبودـند کـساـنی که ـفروپاـشی ـشوروی را شکـست و اـشـتـباه ـنـقـطه
ـنـظرات ـمارکس ولـنین در راـبطه ـبا ـقاـنونـمـند ـبودن انقالب ـهای اجـتـماعی داـنـستـند و
ـحـتی ـبرـخی در ـجـنـبش چپ، ـبه ـبرکت اـین ـفروپاـشی  ـبه «ـحـقاـنـیت» ـسرـماـیه داری

پی بردند! 
اـما  پس از بـیش از یک دهه، ـمردم ـجـهان ـشاـهد ـناـتوانی ـسرـمایه داری در حل
د که، ده اـن ا واـقـعـیت روـبه رو ـش ا اـین ـب ا ـب د. آـنـه ـسـتـن رـیت ـه ـش راروی ـب ـمشکالت ـف
ـسم راـلـی ـیـب وـل رم آن در چارچوب ـن اـمه اـقـتـصادی، و رـف رـن وع ـب ر ـن اـیه داری و ـه رـم ـس
اـقـتـصادی پاسـخی ـبرای  ـفـقر، گرـسنگی، ـبیکاری و ـبدـبـخـتی اکـثرـیت ـمردم  ـندارد.
ـشـرـفت ـعـلـوم و  ـفن آوری  ـمـوـجـود ـقـادر ـبه ـبـرآوردن ـنـد که پـی ـمـردم ـمی داـن
احتـیاـجات ـغذایی، داروـیی و آـموزشی  تـماـمی بـشریت اـست،  ولی انـحـصار دست
ن ـنـد ـسـد راه ـتـحـقق اـی ـم ـتی ـثـروـت ـی آوردـهـای ـعـلـوم در ـخـدـمت ـسـوداگری اـقـل

نیازهاست. 
ـقاـبل ـتوـجه اـست که آـمریکا ـبزرگـترـین اـقـتـصاد ـسرـماـیه داری در راـسـتای ـحل
روزی روی آورده اـست. اـمی گری و ـجنگ اـف ـظ ود ـبه ـن ای ـخ ادـه ـض ا و ـت راـنـه ـبـح
ـیـله ـصـادی آن ـبه وـس ـت ـتن امکاـنـات اـق ـتـجـاوزـعـرـیـان ـبه ـعـراق و ـبه ـحـراج گذاـش
اشـغالگران ـنشانگر ـخصلت تـجاوزگرانه امپرـیالـیسم و زـیر پا گذاشـتن ابـتدایی ـترین
اـنی اـیه اـست. واـقـعـیت ـموـجود اـیـنـست که ـجـه اـفع ـسرـم اـبل ـمـن ا در ـمـق اـنـه ـس ـحـقوق اـن
ـشدن  در ـعـمل ـتـشدـید ـسـیاـست امپرـیاـلـیـسم اـست و ـهـمان ـطور که آـخرـین اـجالس
ـسازـمان تـجارت ـجـهاـنی در مکزیک ـنـشان داد در ـجـهان کـنوـنی ـمـنافع ـسرـمایه ـهای
ان ـتذکر اـی رار دارد. ـش رکـشورـهای ـجـهان ـق وـسـعه اکـث ا رـشد و ـت کالن در ـتـضاد  ـب
ارزه ـب ـسم ـبه ـم ـی اـل ا امپرـی دا ـب ـت راز اـب ـب ـمـلـلی، اـنـقالب اکـت رـصه ـبـین اـل اـست که  در ـع
ـبرـخاـست، و اـتـحاد ـشوروی ـبه یکی از ـعواـمل اـصـلی پـیروزی ـجـنـبش ـهای آزادی

بخش ملی تبدیل گشت.
اـبل رـهای ـمـخـتـلف زـحـمتکـشان در ـمـق ـش راض ـق ان اـعـت ر کـشورـهای ـجـه دراکـث
ـین ـی ـملکرد سـرمـاـیه داری ـجهـاـنی در حـال گـستـرش اـست. آـنهـا خـواهـان ـتـع ـع
رـفت ـش وـسـعه و پـی وکراـتیک و در ـجـهت ـت وازـین دـم ر پاـیه ـم وـیش ـب وـشت ـخ رـن ـس
اـنی ر ـضد  ـجـه ا ـب ـسـتـقـیـم اط ـم اری ـنـق ـسـی ا در ـب راض ـه د. اـین اـعـت ـسـتـن واـمع ـخود ـه ـج
ان اـنی، ـبه ـتـظاـهرات ـسازـم ازـمان ـتـجارت ـجـه ـشدن ، ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـس
ـیاـفـته ـصدـها ـهزار ـنـفری اـنـجاـمـیده اـست. اـین روـند ـبه ـنوبه ـخود  ـنـشان دـهـنده درک

ـتـظاـهرات ـعـظـیـمی، ـبا ـهزاران پرچم ـسرخ، ـیاد اـنقالب را گراـمی
م، ن ـمـراـس ـیـعی از ـجـواـنـان در اـی ـمع وـس ـضـور ـج ـنـد.  ـح ـت داـش
ـسم و دـست آوردهـای ـی اـل ـی ـشه هـای ـعـمـیق سـوـس شگر رـی مـاـی ـن

انقالب اکتبر در سرزمین لنین است. 
 

ـبـر ـمی گذرد، واـقـعه ـیی که ـیـر اکـت 86 ـسـال از اـنـقالب کـب
ر جـای ری ـب ـش ارـیخ جـاـمـعه ـب ر ـت دگار و ـمـهـمی را ـب اـن رات ـم اـث
گذاـشت. در ـبررـسی ـتأـثـیرات اـنـقالب اکـتـبر ـبر جـهان ـمـعاـصر، از
رای ر ـب ـب اـخت که، اـنـقالب اکـت ان ـس ـش ر ـن اـط وان ـخ ـجـمـله ـمی ـت
ار ـم ـث ـت ات اـس ان داد که حکوـمت ـمـنـحصـر ـبه ـطـبـق ـش ار ـن اوـلـین ـب
د در واـنـن ان ـمی ـت راـیط ـمـعـیـنی، زـحـمـتـکـش ده ـنـیـست و در ـش کـنـن
یـاـسی بـری ـس ا رـه بـر ـب د. اـنـقالب اکـت رأس قـدرت قـرار گیـرـن
د اوـلـین وـل ان ـم اـن اد ـبـین کارگران و دـهـق رپاـیه اـتـح ا،  ـب ویکـه ـش ـبـل
ـنـظاـمی ـبود که ـسرـماـیه داران و مالکـین ـبزرگ در ـحاکـمـیت آن
ی ـنی پاـیـان ـفـوری ـجنگ ـجـهـاـن ـنـد و ـصـلح، ـیـع ـت ـنقــشی ـنـداـش
روهـای شـرکت ـی ـتی، یکی از ـشعـارهـای ـمحـوری ـن ـس ـی اـل امپرـی
کـنـنده در آن ـبود.  اـین ـتـجربه ـتاریـخی، در ـبرـهه کـنوـنی ـبا ـتوجه

به اوضاع جهانی، حائز اهمیت است.
بالفاصله بعد از انقالب، مردم و اولین حکومت شوراها، به
ی،  ـبـا ـیل ـصـدـمـات ـنـاـشی از ـجنگ ـجـهـاـنی و ـجنگ داـخـل دـل
ـمشکالت ـعـظـیم اـقـتـصادی روـبه رو ـشدـند و 17 کـشور ـخارـجی
اری از ـسـی ر ـخالف ـب د.  ـب رار دادـن ورد ـحـمـله ـق ان آن را ـم زـم ـهـم
اع واـنـست از ـخود دـف ا ـت ا حکوـمت ـشوراـه ا، ـنه ـتـنـه پـیش ـبـیـنی ـه
اـنده و ورشکـسـته کـند، ـبلکه در کـمـتر از دو دـهه روـسـیه ـعـقب ـم
ـبه ـجاـمـعه ـصـنـعـتی درـحال رـشدی ـتـبدـیل ـشد که در آن ـخدـمات
آـموزـشی و ـبـهداـشـتی ـبه ـصورت رایگان در دـسـترس ـعـموم ـقرار
داشتند.  در جنگ برضد  فاشیـسم،این ارتش سرخ و خلق های
اـشـین ر ـم ـظـی ای کم ـن اـنی ـه رـم ا ـقـه د ـب ـسـت واـن د که ـت ودـن ـشوروی ـب
ـنـظاـمی آـلـمان ـهـیـتـلری را  شکـست دـهـند و ـجـهان را از اـین ـخـطر

مهلک نجات دهند.  
البته وقوع انقالب سوسیالیستی در تنها یک کشور،  وآنهم
ا خـود اـیه داری،  ـب ده سـرـم اـن ار ـعـقب ـم ا سـاـخـت در کشـوری ـب
وکراـسی درون د دـم راه داـشت. ـتحـدـی ـم ـیـنی را ـبه ـه ات ـمـع ـبـع ـت
ـحزـبی، ـبروز ـعملکرد ـمـبـتـنی ـبر ـفرـماـندـهی ـمرکزی و ـبورکراـسی
در ـعرـصه اـقـتـصادی ـبه ـهـمراه ـعدم رـشد دـموکراـسی ـتوده ای و
ات اـه ـب ـت ـست و دوـلت، از ـجـمـله اـش ـی وـن ام ـنـقش حـزب کـم ادـغ
ردم و ان ـم د که ـعـمال در دراز ـمدت راـبـطه ـمـی ودـن اـتی ـب واـنـحراـف
ا ـمشکالت و ـبـغرـنـجی روـبه رو ـساـخت و اـلـیـسـتی را ـب ـنـظام ـسوـسـی
اـلـیـسـتی در اـتـحاد ـشوروی روپاـشی حکوـمت ـسوـسـی ا ـبه ـف در اـنـتـه

منجر شد.
اـلـبـته ـفروپاـشی اتـحاد ـشوروی ـبرخالف وـعده ـها و ادـعاـهای
دروـغین مبلغین سرـمایه داری، آزادی و پیشرفت ـمردم شوروی
را به هـمراه ـنداـشته اـست. در ـعرصه ـجـهاـنی، ـجورج ـبوش (پدر)
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اـیتکاراـنه اـست ـهای ـجـن اـیی که از ـسـی الگر، ـهـمان ـه روـهای اـشـغ راق، از ـسوی ـنـی اـیه ـع اـمی کـشور ـهـمـس ـنـظ
اسرائیل بر ضد مردم فلسطین حمایت می کنند،  با تهدیدهای جدی روبه رو هستند. 

در ـقاره ـما در آـمریکای الـتـین، امپرـیاـلـیـسم اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا- ـهم ـجوار ـجـغراـفـیاـیی ـما- ـتـهدـید ـهای
وـلـیوی که ـبر ـضد ـطرح ا و در روزـهای اـخـیر ـخـلق ـب وـلـیواری، ـخـلق کـلـمـبـی ا، وـنزوـئال ـب ـخود را ـبر ـضد کوـب
انحـصارات برای کنـترل منابع گاز ـطبیعی کشور، که به همه ـمردم تعلق دارد، قـیام کرده اند، تـشدید کرده
اـسی ـبر کـشورـهای آـمریکای الـتـین در ـتالش ـبرای ا ـهدف کـنـترل اـقـتـصادی و ـسـی اـست. اـیاالت ـمـتـحده ـب
ـتـحـمـیل ـمواـفـقـتـناـمه «ـمـنـطـقه ـتـجارت آزاد آـمریکا» اـست که ـناـقض ـمـناـفع ـتـماـمی ـخـلق ـهای آـمریکای الـتـین
اداـتی که ـبه ـشـنـه ا و پـی اـمه ـه ـن ـطـع ان دارـیم که ـق ـن ـی دـیم و اـطـم وـفـقـیت کنگره پـنـجم را آرزوـمـن ا ـم اـست.  ـم
ـسـتی اـلـی اـتوری و ـضدامپرـی ارزه ـضد دیکـت وـنی ـمـب ازـهای کـن د،  پاـسخگوی ـنـی ـتـصوـیب کنگره ـخواـهد رـسـی

مردم ایران خواهد بود. ما منتظر دریافت مدارک نهایی و مصوب کنگره  تان خواهیم بود. 
ٌبگذارـید درودـهای رـفیـقاـنه وصـمـیـماـنه ـخود را، به ـنام ـصدرـمان، رـفیق گالدـیس ـمارـین، و ـهمه اـعـضای

کمیته مرکزی، به تمامی نمایندگان کنگره پنجم حزب توده ایران ابالغ کنیم. 

گیلرمو تیلیر ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست شیلی
خورخه اینسونزا، دبیر شعبه روابط بین المللی  

پیام کمیته مرکزی حزب مردم فلسطین
رفقای گرامی،

کـمـیـتۀ ـمرکزی ـحزب ـمردم ـفـلـسـطـین،  ـبه ـمـناـسـبت ـبرگزاری پـنـجـمـین کنگره ـتان، ـبه ـشـما ـتـبریک ـمی
گوـید.  ـبرای ـشـما آرزوی ـتوفـیق کامل در ـمذاکره ـهاـیـتان، در ـبارۀ گزارش ـسـیاـسی، ـطرح ـبرـناـمۀ ـجدـید، و
ان راـیـت روزی اـنـقالب دارـیم.  ـهمچـنـین ـب ۀ اول پس از پـی اـل ار ـس واـضع ـحزب در دوران چـه ارۀ ـم ـبـحث در ـب

آرزوی موفقیت در تحلیل وضعیت خاورمیانه و تهاجم آمریکا به عراق داریم.
داـلت ـشر و ـع وکراـسی، ـحـقوق ـب اـبی ـبه دـم رای دـسـتـی ان ـب اـنه ـت اـع ـیـتـهای ـشـج اـل ا در ـفـع اـسی ـشـم ـنـقش ـسـی
اـجـتـماـعی در اـیران از راه ـتشکـیل یک ـجـبـهۀ ـمـتـحد ـضد دیکـتاـتوری ـبر ـضد دیکـتاـتوری دـین ـساالر، ـبر ـما
ای اـسـتـه ـسـطـین، ـبـخش ـعـمده ای از ـسـی اـنه و ـفـل اورـمـی د، وـضـعـیت ـخ انگوـنه که ـمی داـنـی ده ـنـیـست.  ـهـم پوـشـی
ـصـمـیم ر ضـد ـت ان ـمـلل) ـب ازـم وـمی (ـس ان در ـمـجـمع ـعـم ور ـجـه ود.  رأی 133 کـش اـمل ـمی ـش اـنی را ـش ـجـه
اـسراـییل ـبرای «اـخراج» رـئـیس ـجـمـهور ـیاـسر ـعرـفات، ـتأکـیدی ـمـجدد ـبر اـین واقـعـیت اـست.  ـما ـمـعتـقدـیم که
یک ـهـمـبـستگی ـبـین اـلمـلـلی ـفـعال ـتر ـمی ـتواـند ـعاـمل ـفـشار ـعـظـیـمی ـبر ـضد ـسـیاـستـهای ـتـجاوزکاراـنۀ اـسراـیـیل
اـشـند. اـید  ـنـقـشی ـفـعال در اـین کارزار ـهـمـبـستگی داـشـته ـب رادر و کـموـنـیـست  ـب اـشد.  ـهـمۀ اـحزاب چپ، ـب ـب

حزب تودۀ ایران نیز می تواند سهم بسزایی در این روند داشته باشد.
ر ـضد ـبه اـصـطالح ریکا ـب ز ـجنگ آـم ای آن، و ـنـی دـه اـم ر و پـی اـمـب اـیع 11 سپـت ا ـمی داـنـیم که پس از وـق ـم
ـترورـیـسم، وـضـعـیت ـبـین اـلـمـلـلی و ـمـنـطـقه ای دـشوارـتر ـشده اـست.  در پی اـشـغال اـفـغاـنـسـتان و سپس ـعراق،
ـنـیروـهای امپرـیاـلـیـسـتی ـبه اـین ـباور رـسـیده اـند که از ـطرـیق اـعزام ـنـیروی ـنـظاـمی ـمی ـتواـنـند ارادۀ ـمـلتـها را ـهم

تسخیر کنند.  این فلسفۀ اعمال زور ناشی از «جهانی شدن» آمریکایی است و باید شکست داده شود.
ـسـطـیـنی در ـسـتـقل ـفـل راری یک دوـلت ـم رـق وـشت و ـب رـن رای ـحـقـشان در ـتـعـیـین ـس ـسـطـین ـب ا در ـفـل ردم ـم ـم

راستای قطعنامه های سازمان ملل می رزمند.  
ـیل راـی د.  اـس ـن ـسـت ریکا رو ـبه رو ـه اـنی آـم ـب ـی ـت راـیـیل ـبه پـش ا ـتجـاوز اـس ـسـطـین ـب ردم ـفـل ارزه، ـم ـب در اـین ـم
ا، اـنه ـه اراج، اـخراج، ـتـخرـیب ـخ رور اـشـخاص، ـت وار کـشی، ـقـتل و ـت ا، دـی رکـه اوزکار از راه اـیـجاد ـشـه ـتـج
الکـیت از زـمـین، و ـغـیره، ـتالش در ـتحکـیم اـشـغال ـفـلـسـطـین دارد.  اـشـغال ـفـلـسـطـین اـهداف دیگری ـسـلب ـم
ای اـسـتـه ری ـسـی ایگزـین که ـمـج ری ـج اد یک رـهـب ـسـطـین و اـیـج ری ـمـلی ـفـل ر رـهـب ـیـی ـهم دارد، از ـجـمـله، ـتـغ
اـشـغالگران ـباـشد.  ـما اـعـتـقاد دارـیم که ـمـبارزۀ ـمردم ـفـلـسـطـین ـتالش اـشـغالگران را ـبا شکـست ـمواـجه ـخواـهد

ساخت. 
بار دیگر، برای کنگرۀ شما در دستیابی به اهداف آن، آرزوی موفقیت می کنیم.

کمیتۀ مرکزی حزب مردم فلسطین

ادامه پیام های احزاب کارگری و کمونیستی  ...

ـنعکس ی ـم ـت جــمـله ایــران، ـبـخـش دوـل
کـنـنده ـمـناـفع آن ـنـیروـهای اـجـتـماعی اـست
که حاکمیت دولـتی را به دست دارند.به
اکـمـیت اـتی ـح ان دیگر ، ـخـصـلت ـطـبـق ـبـی
ی آن، ـاـس ـی ـری ـس ت گـی ـم ی و ـس ـت دوـل
ی و راه ـت ـاـیف ـبـخـش دوـل ـدف و وـظ ـه
ت ـی ـیـجه ـمـاـه ـت ـیل ـبه آـنـهـا و در ـن ـهـای ـن
تـجدـید ـتوـلـید را مـعـین ـمی ـسازد. ـبـناـبراـین
ـعـملکرد ـمـخرب و ـبه ـغاـیت ـفاـسد و ـضد
م ـتی را در رژـی وکراـتیک ـبخـش دوـل دـم
ـمی ـتـوان ـبه ـنـام  ـبخـش ـیه  ـن والـیت ـفـق
ــردود ــرا ـم ــازد و سپس آـن دوـلــتـی ـج
ی اقــتــصــاد در ـت ـش دوـل ـسـت. ـبـخ داـن
اـهـیت خـود ا ـبه ـم ـن ـجـمهـوری اـسالـمی ـب
اـفع ارـتجـاـعی ـن ده  ـم ـن ـنعکس کـن رژـیم ـم
ـترـین الـیه ـهای ـسرـماـیه داری اـیران ـبوده
وـمـیت ـهـمـین الـیه ـست، و ـتـحت ـقـیـم و ـه
ـها در ـجـهت رـشد اـقـتـصاد دالـلی در پـهـنا

و ژرفا عمل کرده است.
ـجـهش ـبزرگی که ـخاـتـمی وـعده آن
ـز ـبـخـش ـی ی دهــد و ـمحــور آن ـن را ـم
ی ـمت و ـسـوـی خــصـوـصی اـست. در ـس
وـیت ا و ـتـق ردم ـمـیـهن ـم اـفع ـم ا ـمـن ر ـب اـی ـمـغ
ی ـاـی ـیـجه شکوـف ـت ـدی و درـن ـی ـوـل ـیه ـت ـن ـب
صـادی ـت رار دارد. ـبحـران اـق صـادی ـق ـت اـق
ـد که ـب ی ـطـل ی، ـم ـوـن ن و ژرف کـن ـزـم ـم
ـبرنامه یی عـلمی و واقع بیـنانه ـتدوین و به
ـبـارت ـته ـشـود. ـبه ـع ـمـرـحـله اـجـرا گذاـش
ـصـحـیح ـتر، در پـیش گرـفـتن چـنان ـسـمت
ا د در اسـرع وـقت و ـب واـن ـت ری، که ـب گـی
ـا ی کشــور، ـب ـن ـی ـات ـع ـوـجه ـبه امکاـن ـت
دگرـسازی اـجـتـماـعی- اـقـتـصادی ـشراـیط

پیشرفت جامعه را فراهم ساخت.
ـش ـخ ــســار گســیخــته ـب ـتــوـسـعه اـف
اـمل ـمـهم و درـجه وان ـع ـخـصوـصی ـبه ـعـن
ادی ـص اـیی اـقـت رـفت و شکوـف ـش اول در پـی
ـیـد ـتـای رـشـد ـتـوـل ـمی ـتـواـنـد در راـس ـن
ـصـد ـتـقـوـیت پاـیه ـهـای ـمـاـعی ـبه ـق ـت اـج
اـسـتقالل اـقـتـصادی و مـحو و ـطرد اـسـتـبداد
رـیـنه ـسال ـعـمل کـندو ـشراـیط زـندگی دـی
اـمل کارگران، ردم ـش ای وـسـیع ـم وده ـه ـت
اـنه حـال را ـی ای ـم شـرـه زـحـمتکشـان و  ـق

بهبود بخشد.

ادامه جهش به کدام سو ؟  ...



گزیده هایی از پیام مفصل کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق

پیام شادباش به کنگره پنجم حزب برادر توده ایران
رفقای گرامی،

ان زـبـت ا را  ـبه کنگره پـنـجم ـح رـین درود ـه راـقی گرم ـت وـنـیـست ـهای ـع از ـطرف کـم
وـفـقـیت را دارـیم.  اـین کنگره اـیت ـم رای اـین کنگره آرزوی ـنـه ـیم، و ـب دـیم ـمی کـن ـتـق
واـقـعه ـبرـجـسـته دیگری در ـتاریخ ـبـیش از 60 ـسال ـمـبارزه پیگـیر و دـلـیرانه ـحزب ـشـما در
ای ر ـضد رژـیم ـه ران، ـب ردم اـی ان و ـم اـسی زـحـمتکـش ای اـس وق و آزادی ـه اع از ـحـق دـف
استـبدادی و سرکوبگر، در راه صلح، دموکراـسی و عدالت اـجتـماعی است. ـما اطمیـنان
دارـیم که اـین روـیداد ـمـهم ـجایگاه ـحزب ـشـما را در ـجاـمـعه و در ـبـین ـنـیروـهای آزادی
ـخواه اـیران ـتحکـیم ـخواـهد کرد. ـبه ـهـمـین ـمـناـسـبت، ـبار دیگر ـبا اـفتـخار از راـبـطه ویژه و
پـیوـند ـهای ـمـبارزه ـجوـیاـنه ـمـیان دو ـحزـبـمان ـیاد ـمی کـنـیم. اـین ـعـهد و پـیوـند ـهـمـبـستگی
ا ـضرـبات پـیاپی از ـسوی ـبـین اـلـمـلـلی ـما در دـهه ـهای اـخـیر که ـطی آن ـهر دو ـحزـبـمان ـب
ـنـیروـهای ـضد کـموـنـیـست و ـسرکوبگران ـمـسـتـبد رو به رو ـبوده اـند، ـقوت ـبـیـشـتری گرـفته
ـستگی رای ـهـمـب ران ـب وده اـی واداران ـحزب ـت اـست. ـهمچـنـین ـمی ـخواـهـیم از اـعـضاء و ـه
بـین المـللی پیگـیرـشان ـبا دـموکرات ـها و کـمونـیـست ـهای ـعراـقی طی دو دـهه و نـیم ـترور
ـفاـشـیـسـتی و ـجنگ زـیر حکوـمت دیکـتاـتوری ـصدام، ـصـمـیـماـنه ـقدرداـنی و سپاسگزاری
کـنـیم. اـمروز، در ـحاـلی که دو ـمـلت ـما و کـشور ـهاـیـمان که  ـهـمـسایه اـند، و کل ـمـنـطـقه،
د، ـبـسط و راـتی ـسـهمگـین رو ـبه روـیـن ا ـخـط د و ـب وار را پـشت ـسر ـمی گذارـن دوراـنی دـش
ـتحکـیم اـین پـیوـند ـها، و ـنـیز تکوـین اشکال ـموـثر و ـعـمـلی ـهـمـبـستگی ـبـین کـموـنـیـست ـها
و ـنـیروـهای دـموکراـتیک و ـمـترـقی در ـخاورـمـیانه و ـجـهان، در ـمـبارزه ـبرای دـفع ـخـطرات

جنگ و تجاوز امپریالیستی، حیاتی است.
رفقای گرامی،

وده که ـمـنجـر ـبه اـیجـاد اـیی ـب ـن ـث د ـتحـوالـتی اـسـت اـه راق ـش اه گذـشـته، ـع در ـشش ـم
ده اـست، که ـظـیم ـش راـتی ـع و از ـخـط ـمـل ده و ـم دت پیچـی د، ـبه ـش دـی وـضـعـیـتی کاـمالٌ ـج
ـهـمزـمان ـبرای ـخروج کـشور از وـضـعـیت دـشواری که ـسال ـهاـست در آن به ـسر ـمی ـبرد
و ـهم رسـیدن ـبه اـهداف و ـخواـسته ـهای ـمردم، یـعـنی گزـینه دـموکراـتیک «ـعراق ـفدرال،
راـیط ز، ـش رچـی راـهم آورده اـست... ـبـیش از ـه وکراـتیک»، امکاـنی واـقـعی ـف ـمـتـحد و دـم
ا ـبه ـمردم اـین ـقدرت راـهم ـشود ـت اـید ـف رای اـنـتـقال ـسرـیع ـقدرت ـبه ـمردم ـعراق ـب الزم ـب
د، و ان را آزاداـنه  ـتـعـیـین کـنـن ودـش اـعی ـخ ـسـتم اـجـتـم اـسی و ـسـی ده ـسـی ود که آـیـن داده ـش
ود. راـهم ـش راق ـف وکراـتیک دوـلـتی در ـع ـسـتم دـم راری یک ـسـی رـق رای ـب دازی ـب چـشم اـن
ـبـناـبراـین، ـمـبارزه ـبرای اـسـتـقالل، ارـتـباط ـتنگاـتنگی ـبا ـمـبارزه ـبرای دـموکراـسی دارد و از

آن جدا نیست.

رفقای گرامی،
آـیـنده ـعراق و کل ـمـنـطـقه، ـتا ـحد زـیادی ـبـستگی ـبه ـبرآـمد روـند ـسـیاـسی ـجاری در
کـشور ـما دارد.  بناـبراین، اکـنون بـیش از هر وـقت دیگر، گسـترش حماـیت و همـبستگی
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راق، ـیـهـنی در ـع وکراـتیک و ـم ای دـم روـه ـی ا ـن ـمـلـلی ـب ـبـین اـل
برای پایان بخشیدن به اشغال و رسیدن به یک عراق فدرال

متحد و دموکراتیک، ضرورت دارد.
ـا ـم م ـش ـرای کنگره پـنـج ـار دیگر ـب ی، ـب ـای گراـم رـفـق
نـهایت ـموفقیت را آرزو دارـیم و مـشتاـقانه چـشم انتـظار ـبسط
ان در زـبـم ان دو ـح رادراـنه ـمـی ای ـب د ـه وـن ر پـی ـشـت و ـتحکـیم ـبـی
اـلـیـسم و ر ـضد امپرـی رکـمان ـب ـشـت ـسـتی ـم اـلـی وـن اـسـی رـن ارزه اـنـت ـمـب
وکراـسی، رای آزادی، دـم اـیه داری، ـب رـم دن» ـس اـنی ـش «ـجـه

پیشرفت های اجتماعی و سوسیالیسم هستیم.

کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق
10 اکتبر 2003  

پیام حزب کمونیست شیلی
به کمیته مرکزی حزب توده ایران

رفقای گرامی!
ـحزب کـموـنـیـست ـشـیـلی گرم ـترـین درودـها و ـصـمـیـماـنه
ز ـی وـفـقـیت آـم رگزاری ـم رای ـب ای خـود را  ـب رـین آرزوـه ـت

کنگره پنجم حزب توده ایران تقدیم می دارد.
اـلی اـسی ارـس اد ـسـی ا ـهمچـنـین ـقدرداـنی ـخود را از اـسـن ـم
اـبل کنگره ـشمـا در سـاـیـلی که در ـمـق ا در درک ـم که ـبه ـم
راز ـمی د، اـب اری ـمی کـن رار دارد، ـی اس ـق ـس راـیط ـح اـین ـش

داریم.
در ـشراـیط ـبـین اـلـمـلـلی کـنوـنی، که ـمـشـخـصه اـساـسی آن
ریکا و ـمـتـحدان آن، و ـتـحـمـیل اـلـیـسم آـم ـتـهاـجم ـعـظـیم امپرـی
ـیـفه اـیه داری اـست، وـظ د «ـجهـاـنی شـدن» سـرـم ـشن روـن ـخ
رـین رـقی ـجهـان، اـیجـاد وـسـیع ـت ـت روهـای ـم ـی ـمه ـن عـاـجل ـه
ر پاـیه مـان اـست، اـتحـادـیه هـای ـب اـتحـادهـا در کشـورهـاـی
ـشراـیط ویژه ـمـلی، ـبرای ـتـقاـبل ـبا ـجنگ امپرـیاـلـیـسـتی و ـمدل

نولیبرالی که حامل چنین تهدید هایی است.
ی، ـتـارـیـخی و ـبـا وـجـود ویژه گی ـهـای گوـنـاگون ـمـل
ـفرـهنگی کـشورـهای ـما، خـلق ـهای ـما ـبا چاـلش ـهای ـسـیاـسی
اـبل یک ا در ـمـق روزه ـهـمه ـم د.  اـم ـسـتـن اـنی روـبه رو ـه یکـس
تـرک قـرار دارـیم.  مـردم ایـران پس ازاـشغـال ـش دـشـمن ـم
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پیام های احزاب کارگری و کمونیستی و نیروهای
مترقی به پنجمین کنگره حزب تودۀ ایران

کمک های مالی رسیده
به یاد رفقای شهید فرزاد دادگر و ابوالحسن خطیب      500 یورو
کمک به برگزاری کنگره از اتریش                            400 یورو
به یاد رفیق آوانسیان                                                    500 دالر


