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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» !

ادامه در صفحه 4 و 5

اعالمیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران درباره شصت و سومین سالگرد تأسیس حزب

شصت و سه سالگی نبرد تاریخی حزب کارگران و
زحمتکشان  برای رهایی ایران از بندهای ستم،

استعمار و استبداد فرخنده باد!

ا داـنش آـموز و اه 1383 ـمـیـلـیون ـه رارـسـیدن ـمـهرـم ا ـف ـب
ر اـساس داـنـشـجو ـسال ـتـحـصـیـلی ـجدـید را آـغاز کردـند. ـب
اگون ای گوـن اـنه ـه اـسـبت در رـس ـن اری که ـبه ـهـمـین ـم آـم
مـنتـشر ـشد اـمـسال ـشـمار دانش آـموزان اـیرانی از ـمرز 16/5
ـشـجـوـیـان ـمـوســسه ـهـای ـیـون گذـشت و ـتـعـداد داـن ـیـل ـم
آـموزش ـعاـلی ـنـیز به ـمرز 2 ـمیـلـیون و 250 ـهزار نـفر رـسـید.
فـیـت آـمــوزش در ـمــراـحل ـمخــتـلف آن، ـســطح و کـی
ای ـمـهم اـنه ـه ـش اـلی، از ـن وزش ـع رـحـله آـم اً در ـم وـص ـخـص
پـیـشرـفت اـجـتـماـعی و ـفرـهنگی ـجواـمع ـبه ـشـمار ـمی آـیـند و
دگی اـلـن ار اـست که رـشد و ـب ر اـساس  اـین ـمـعـی از ـجـمـله ـب

تقدیم به حزب توده ایران و قهرمانان به
نام و گمنام آن

هزار بار مرا کٌشت   

 هزار بار مرا کشت و در نهایت شوق 
 به  زعم  خویش به تابوت من نماز گزارد
 هزار بار چو کرکس به گور من  رقصید

 هزار  فاتحه ام  در شبی  دراز  گزارد
 هزار مرتبه یازید لب به الف گزاف

 به مهر روشن و تابانٍ کارنامه من
 هزار فتنه  تراشید  از تبهکاری 

 که  تا  سیاه نماید ز حقد  جامه من
 دوال پای  دروغ آفرین پتیاره

 کمین نمود و به گردان من شبیخون زد
 به  تیرٍ فاجعه  خورشید را نشانه گرفت

 چنان  که  گریه  ز بغض  زمانه بیرون زد
 هزار شاخهٌ سبز  جوانه ام  را  کند

 هزار مزرعه دل را به خشکسالی برد
 سفیر  جهل و سیاهی هزار مرتبه گفت 
 که  فار  روشن  دریا  به کام  توفان مرد

 ولی چه زود  به سیمای  سرخ رنگ افق 
 سپیده  زد ، سحر آمد ،  فلق هویدا  شد

 دوباره  از  دم تندر نشان مردم ما 
 شکوه  رایت  خونین کاوه  پیدا شد
 خزان دمیدهٌ   شبرنگ دیو باطن دید
 که آن درخت برومند ایستاده  منم

 که جاودانه  منم  همرکاب بی مرگی
 به رزم توده نستوه تکیه داده  منم

ایرج 

هم میهنان گرامی!
اه 1383، رـم دن 10 ـمـه را رـسـی ا ـف ـب
أـسـیس حـزب ال از ـت ـشـصت و ـسه ـس
ارـیخ، اره ـت ران ـمی گذرد. درـب ودۀ اـی ـت
ارزات ـشش دـهه ـحزب داـیش و ـمـب پـی
ـاب ـران ـهـزاران ـمـقـاـله و کـت ـودۀ اـی ـت
شـانگر شـر شـده اـست که خـود ـن ـت ـن ـم
ـمـیت و ـجـایگاه ـحـزب  در ـتـارـیخ اـه
ـیـهن مـاـست. حـزب تـودۀه ـمعـاصـر ـم
اـیران در پی ـسـقوط اـسـتـبداد رـضا ـشاه
و آزادی زـنداـنـیان ـسـیاـسی کـموـنـیـست
ـبـارزان از زنـدان ـهـا،  ـبه دـست اـین ـم
رـها ـشده از بـند و شماری از ـسرشـناس
ـنفکران و  پیکارگران راه ن روـش ـرـی ـت
ن، از ـیـه ـداـلت آن روز ـم آزادی و  ـع
ـجمـله سـلـیـمان مـحـسن اسکـندری، ـعـلی
ن گنــابــادی و یــر خـیــزی، پروـی اـم
ـعـبداـلـحـسـین ـنوـشـین، در ـمـهرـماه 1320
ران از ودۀ اـی أـسـیس گردـید. ـحزب ـت ـت

آغاز سال تحصیلی جدید و فاجعه
نظام آموزشی در رژیم والیت فقیه

کدام مانع؟ چرا دست یابی ایران به
فن آوری هسته ای با دشواری

روبروست
سرانجام پس از چـند روز مذاکرات فشرده در وین
ال اه ـس ور ـم رـی ر روز ـشـنـبه 28 ـشـه رـیش ـعـص پاـیـتـخت اـت
ام آژاـنس ـبـین اـلـمـلـلی ورای ـحـک دی، ـش ورـشـی اری ـخ ـج
اـنرژی ـهـسته ای در ـجـلسه ای اـضـطراری بـعد از ـقرـیب به
اـیی و اع ـنـه ا اـجـم اـمه ای را ـب ـطـعـن اـحـثه، ـق اـعت ـمـب ـیک ـس
ـیـرـخـاـنه ـشـورای ـصـوـیب و در دـب ـبـدون رای گـیـری ـت
ـیب ـبـر ـخالف ن ـتـرـت ـبت رـسـاـنـد و ـبه اـی ـمـذـکـور ـبه ـث
تبـلیغات ارتـجاع حاکم ـبر میهن، نه تنـها پرونده ـهسته یی
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کـشورـهای ـمـختـلف ـبررـسی ـمی ـشود. ـمـسأـله آـموزش و دـیدگاه  ـقرون وـسـطاـیی
ـیه در دو دـهه اـخیـر ـهمـواره از مـواـنع ـعمـده و عـواـمل سـران رژـیم والـیت ـفـق
زی از ویژگی وده اـست. ـعـلم ـسـتـی ور ـب وزـشی کـش ام آـم ـظ ران زاـیی ـجدی ـن ـبـح
ات ـعـلـمی را در رـی ـظ رـفت ـعـلم و ـن ـش اکم اـست که پـی ان ـح ـش دـی اریک اـن ای ـت ـه
ا ـخراـفات و اـندـیـشه ـهای پوـسـیده و ـغـیر ـعـلـمی ـخود ـمی ـبـیـنـند و ـتـضاد آشکار ـب
ا اـیـجاد یک ـساـخـتار آـموزـشی ـساـلم در کـشور ـنـسل ا ـمـخاـلـفت ـب ـلذا ـمـترـصدـند ـب
اـتی ـمـحروم کـنـند. ده کـشور را از اـین ـحـقوق و امکاـنات ـحـی وـنی و اـیـن ـهای کـن
ـبررـسی دـقـیق ـبرـخورد دوـلت ـهای گوـناگون دو دـهه اـخـیر ـنـشان ـمی دـهد که ـنه
ـسـته اـی اـمه رـیزی کالن اـقـتـصادی کـشور ـجای ـش رـن ا آـموزش و پرورش در ـب ـتـنـه
درـیج ودـجه کاـفی ـبه ـت ـیل عـدم ـتـخـصـیص ـب داـشـته اـست، ـبلکه ـبه دـل خـود را ـن
ار ـنـظام آـموزـشی روـند ـتـخرـیب را رـساـخـت ـبـحران آـموزـشی کـشور ـتـشدـید و زـی

پیموده است. 
اره  اوـضاع ام گـیس، درـب اـله ـتـحـلـیـلی، ـبه ـقـلم ـبـنـفـشه ـس اـمه ـشرق  در ـمـق روزـن
رارى ـبه از اـضـط ود ـنـی ا وـج ـسد: «ـب وـی ور در اـین زـمـیـنه ـمی ـن وزـشی کـش وـخـیم آـم
درـسه دو زار ـم ران (ـبه ـشرط آـنـکه 35 ـه راى رـفع ـبـح زار ـکالس درس ـب 159 ـه
ا اـبـقت ـب ـط راى ـم زار ـکالس درس ـب د) و 237 ـه اـشـن ا ـب ر ـج ان پا ـب ـته ـهمچـن وـب ـن
د ال گذـشـته ـفـقط 9582 واـح ور، ـطى 5 ـس ود در ـکل ـکـش وـج اى ـم داردـه اـن اـسـت
زار ـکالس داد 444 ـه ى ـکه از ـتـع اـل ده اـست .آن ـهم در ـح ر ـش ى داـی وزـش آـم
م ـبح و ـبـعـدازـظـهـر ـتـراـک درس در ـکل کــشـور، 42 درـصـد در دو ـنـوـبت ـص
ـفـیزـیـکى داـنش آـموزان را ـتـحـمل ـمى ـکـنـند .ـهمچـنـین از ـتـعداد 85 ـهزار و 237
ـمدرـسه در ـکل ـکـشور، 5435 واـحد ـخـشت و گـلى، 2435 واـحد چادرى، 979
واـحد کپرى و 20 واـحد ـکاـنـتـیـنر اـست و در ـمـجـموع 57 ـهزار ـکالس درس در
د ـکه ـفـقط ـسـتـن زـله ـه وع زـل ر وـق راـب اوـمت در ـب رگوـنه ـمـق د ـه اـق ور ـف ـش ر ـک راـس ـس
ان وـم ارد ـت ـیـلـی دود 960 ـم ارى در ـح داد ـکالس درس، ـبه اـعـتـب ازى اـین ـتـع ازـس ـب

(نیمى از بودجه آموزش و پرورش در سال 83) نیازمند است...» 
وـجـهی رژـیم ـبه امـر آمـوزش و ار ـبی ـت اـجـعه ـب رای روـشن شـدن اـبعـاد ـف ـب
پرورش تنـها کافی اـست اـشاره کـنیم که در اـسـتان تـهران که یکی از پرامکاـنات
وز زار و 674 داـنش آـم ون 287 ـه رای 1 ـمـیـلـی ور اـست  ـب ای کـش ان ـه رـین اـسـت ـت
ـشـهر تـهران ـتـنـها 25 ـهزار 857 کالس درس ـموـجود اـست. ـبر اـساس ـهـمـین آـمار
ر 50 داـنش آـموز در ـهر کالس و اـلغ ـب ان ـتـهران ـب وزان در اـسـت راکم داـنش آـم ـت
این در ـحالی اـست که این ـتراکم در شـهرهای دیگر ـهمین اسـتان به بـیش از 99
داـنش آـموز در ـهر کالس ـباـلغ ـمی ـشود. در اـیـنـجا ـبدـنـیـست اـشاره کـنـیم که ـحد
ا 30 رـفـته اروپاـیی ـبـین 20 ـت ـش ای پـی ورـه وزان در کـش راکم داـنش آـم وـسط ـت ـمـت

دانش آموز تخمین زده می شود.. 
د که: «ـنـیـمه دوم اـفه ـمی کـن اـله اـض اـمه ـشرق در ـنـتـیـجه گـیری ـهـمـین ـمـق روزـن
ـسال 83 از اـمروز آـغاز ـمى ـشود و ـسال ـماـلى وزارت آـموزش و پرورش ـنـیز در
ـتـیرـماه ـسال 84 ـبه پاـیان ـمى رـسد .ـخـیرـین ـمدرـسه ـساز اـسـتان ـتـهران ـسال 82 از
د ـکه ده ـسـخن گـفـتـن ال آـیـن زار ـکالس درس ـظرف ـسه ـس اـخت 20 ـه ده ـس وـع
ا اـکـنون 6 ـهزار ـکالس درس ـساـخـته ـشده اـست .دوـلت ـنـیز ـتـعـهد ـکرده ـکه ـت ـت
پاـیان ـسال 85 - 20 ـهزار ـکالس درس در ـسـطح اـسـتان ـتـهران اـحداث ـکـند .اـما
اـمـید ـبه ـتـحـقق اـین ـتـعـهد زـماـنى ـمورد ـسـئوال ـقرار ـمى گـیرد ـکه ـشـنـیده ـمى ـشود
ـسازـمان آـموزش و پرورش ـشـهرـسـتان ـهاى اـسـتان ـتـهران ـبه دـلـیل ـکـمـبود اـعـتـبار
وده و ـتـکـمـیل آن را ـبه ـب ام ـن اـتـم ادر ـبه ـتـکـمـیل 20 پروژه ـن ى ـق اـن وـم ارد ـت ـی ـیـل 8 ـم
اـخت ال ـس ـس اه اـم رـم رده اـست .ـهمچـنـین در ـتـی از واگذار ـک درـسه ـس رـین ـم ـخـی

300 کالس درس در شهر تهران به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده است...»
وضـعـیت در آـموزشگاه ـهای ـعاـلی کـشوز ـنـیز چز اـین ـنـیـست. ـنـبود امکاـنات
الزم، از ـجمله کـتابـخانه، وـسایل آزـماـیشگاـهی الزم، در کـنار کمـبود ـخوابگاه و

دـیـشی وادامه آغاز سال تحصیلی جدید ... ـهمچـنـین پاکـسازی کادرـهای ـعـلـمی ـمـجرب ـبه دـلـیل دگراـن
مخالفت ـبا تاریک اندـیشان ـحاکم تنها بـخشی از مساـیل و معضالتی
اـنـند. ـبر اـین اـنـبوـهه ا آن دـست ـبه گرـیـب اـست که داـنـشـجوـیان کـشور ـب
مشکالت باید نظامی شدن بیش از پیش فضای دانشگاه های کشور
ـتوـسط ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی و واـبـستگان رژـیم ـیـعـنی «ـبـسـیج داـنـشـجوـیی»
ا ـتـصوـیر روـشن ـتری از وـضـعـیت آـموزش ـعاـلی ـبه دـست را اـفزود ـت
د ـشدـی دـیش، ـت ال و دگراـن ان ـفـع وـی ـشـج ودن داـن د. دـستگـیری و رـب آـی
ـجو ـخـفـقان در ـموـسـسه ـهای آـموزش ـعاـلی و ـهمچـنـین اـجرای ـطرح
ان کشـور ـشجـوـی شکالت داـن ـسی از ـجـمـله دیگر ـم جـدا سـازی ـجـن
اـنه آـغاز ـسال ـتـحـصـیـلی و در ـحاـلی ـسران حکوـمـتی از اـست. در آـسـت
ان داد ـشـجوـی دـست آوردـهای رژـیم در ـعرـصه اـفزاـیش ـشـمارش داـن
ـسـخن ـمی دادـند و  ـمـعاون وزارت ـعـلوم  ـحـضور ـبـیش از 700 ـهزار
داـنـشـجوی ـسال اول در داـنشگاه ـهای کـشور (که از اـین ـتـعداد 257
د) را اـعالم ـمی کرد، ـن ـت ـس شگاه آزاد ـه وط ـبه داـن رـب ر آن ـم هـزار ـنـف
ـشجـوـیی در ای داـن راض ـه اگوـنی از اـعـت ری گوـن ای ـخـب گزارش ـه
زـمیـنه ـهای ـمختـلف انـتـشار ـیافت. ـبرای ـنـمونه اـیسـنا گزارش داد که: «
ـشـکده ـفـنی ان روزاـنه داـن ـشـجوـی رای داـن اـمـین ـخوابگاه ـب در پی ـعدم ـت
اـیل رون رـیـخـتن وـس ـی ر ـب ؤوـلـین ـمـبـنی ـب ـس دام ـم د و اـق ـشـه ری ـم ـظ ـت ـن ـم
داـنـشـجوـیان ـبه ـخـیاـبان، ـبـیش از 40  ـنـفر از داـنـشـجوـیان اـین داـنـشـکده
ـام ـوار خــی ـل ـام، ـب ـان پـی ـاـب ـاده روی خــی ـته را در پـی دو شـب گذـش
ان وـی ـشـج رگزاری داـن روـیس ـصـنـفی ـخـب د. » ـبه گزارش ـس دـن گذراـن
اپـیوـسـته ـمـکاـنـیک ـخودرو و اـیران (اـیـسـنا) «داـنـشـجوـیان ـکارـشـناـسی ـن
اـلـبـسازی، داـنـشـکده ـفـنی ـشـهـید ـمـنـتـظری ـمـشـکل اـسـکان را گراـیش ـق
اـمـطـلوب و ده و ـنـسـبت ـبه وـضـعـیت ـن ـجزـئی ـترـین ـمـشـکل ـخود ـخواـن
ـضـعف اـمـکاـنات آـموزـشی از ـقـبـیل ـکارگاه ـهای ـفـنی و ...داـنـشـکده

معترض شدند.»
ـسـبت ـبه آنچه روـشن اـست اـین اـست که ـبی تـوـجـهی جـدی ـن
آـموزش و پرورش و آـموزش ـعاـلی در کـشور، ـخـصوـصاٌ در ـعرـصه
تـخـصـیص ـبودـجه الزم به اـین اـمر، در کـنار ـسـیاـست ـهای ارتـجاـعی و
د قـرون رای ـتـحـمـیل ـعقـاـی زاـنه ارـتجـاع حـاکم و ـتالش ـب ـی ـت ـعـلم ـس
ا ـبحـران وزـشی کشـور را ـب ام آـم ـظ وزـشی، ـن ات آـم اـیی ـبه ـحـی ـط وـس
ان وـم ا ـت ادر ـه ـیـلـی االـنه ـم اـلی که ـس ـجدی روـبه رو کرده اـست. در ـح
ـبودـجه ـبه «ـحوزه ـهای ـعـلـیـمه» ـقم، ـمـشـهد و اـصـفـهان اـخـتـصاص داده
ا ا داـنش آـموز کـشور ـب ا ـهزار داـنش ـجو و ـمـیـلـیون ـه ـمی ـشود ـصدـه
م و داـنـش روـبه رو ـرای اداـمه کـسب ـعـل ـادی ـب ـای زـی ـواری ـه دـش
اذ ای ـمـخـتـلف اـتـخ اـست ـه ال گذـشـته و ـسـی رـبه ـبـیـست ـس د. ـتـج ـسـتـن ـه
ـیت ـیـقت اـست که وـضـع شـانگر اـین ـحـق وـسط سـران رژـیم ـن شـده ـت
ا اداـمه رژـیم والـیت ـفـقـیه ور ـب وزـشی کـش ام آـم ـظ وـنی ـن ار کـن اـجـعه ـب ـف
ـهمچـنان ـسـیر ـقـهـقراـیی را ـخواـهد پـیـمود و ـهر ـسال ـبر دـشواری ـها و

مشکالت آن افزوده خواهد شد.  
ا ـفاـجـعه اپذـیری ـب ـفاـجـعه ـنـظام آـموزـشی کـشور ارـتـباط گـسـست ـن
ادامه ـحاکـمـیت رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبر ـمیـهن ـما دارد. ـصـفوف ـنزدیک
اـعی ـم روی اـجـت ـی ور  ـن ـشجـوی کـش وز و داـن ون داـنش آـم ـیـلـی ـبه 19 ـم
ردن اکم. ـب اـعی ـح ز و ارـتـج اـبل رژـیم ـعـلم ـسـتـی ـعـظـیـمی اـست در ـمـق
آگاـهی و تـقوـیت ـعـنـصر ـسازـمان ـیاـفتگی در ـمـیان اـین ـنـیروـها و ـبـسیج
ا د در اـنـتـه واـن اکم ـمی ـت داد ـح ر ـضد اـسـتـب ده ـب ارزه آـیـن رای ـمـب ان ـب آـن
رد رژـیم والـیت ـفـقـیه ردـمی و ـط روزی ـجـنـبش ـم اـسی در پـی ـنـقش اـس

داشته باشد.
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ا اـسـلـحه و د، ـبه آـنـه ده کمک کرده اـی ای آـیـن ـسـتـه رورـی ـت
خط داده اید؟ 

ارـیخ ـجـهان چه چـیزی از زـبیگـنـیو ـبرژـیـنسکی: ـبرای ـت
ـبـان ـیـا ـفـروپاـشی امپراـتـوری ـتـر اـست؟ ـطـاـل ـم ـمه ـمـه ـه
ـشـوروی؟ ـعـده ای دو  آتــشـۀ اـسالـمی ـیـا آزادـسـازی

اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟
ا و ارـه ا ـب ـنوول اُـبـسرواـتور:  ـعده ای دو آـتـشه؟  اـم
ادگراـیی اـسالـمی ـنـی روزه ـب ده اـست که: اـم ا گـفـته ـش ارـه ـب

تهدیدی است در سرتاسر جهان... 
رژـیـنسکی: چه ـحرف ـمـفـتی! گـفـته ـمی و ـب زـبیگـنـی
اـنـشـمول ـشود که ـغرب در ـقـبال اـسالم یک ـسـیاـست ـجـه
دارد. اـین ـهم ـحرـفی اـست ـبی ـمـعـنی ؛ اـسالمِ ـجـهاـنـشـمول
اـیـید ـبه اـسالم از دـید ـمـنـطـقی نگاه کـنـیم دارد.  ـبـی وـجود ـن
ا یک اـتی. اـسالم ـب اـس ـس ا اـح اـنه ـی رـیـب واـمـف دگاه ـع ـنه از دـی
ان ان ـجـه ۀ اول را در ـبـین ادـی ـب رـت رو، ـم ـیم پـی ارد و ـن ـی ـیـل ـم
ـیـادگراـیـان ـن ـین ـب ـتـراکی اـست ـب ـطـۀ اـش دارد. اـمـا چه ـنـق
ظـاـمی یـاـنه روهـای مـراکـشی، ـن تـان ـسعـودی، ـم ـس عـرـب
ـای ـی ـوادار ـغـرب و آـس ـصـرِ ـه ی، ـم ـاـن ـت گراـهـای پاکـس
مرکزی غیرمذهبی (سکوالر)؟ نه چیزی بیشتر از آن که

کشورهای مسیحی را به هم پیوند می دهد....    

در دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و عدالت
اجتماعی در ایران

ـما اـمـضا کـنـندگان زـیر، ـنـماـیـندگان اـحزاب کـموـنـیـست و کارگری، نگراـنی ـشدـید ـخود را
نسبت به موج جدید سرکوب در ایران ابراز می کنیم.

ـما ـشاـهد ـهـسـتـیم که از اسـفـند ـسال 82، یـعـنی از زـماـنی که ـنـیروـهای ارتـجاـعی ـبا ـبه کار ـبـسـتن
ـسـتـقل و اـتی ـم اـب ـتـخ زد اـن اـم زاران ـن وکراـتیک، از ـجـمـله رد ـصالـحـیت کردن ـه دات ـضد دـم ـتـمـهـی
اـصالح ـطـلب، دوـباره کـنـترل ـمـجـلس اـیران را ـبه دـست گرـفـتـند، ـنـقض ـحـقوق ـبـشر اـبـعاد گـسـترده
اـمه ـهای اـیـنـترـنـتی و اـفـته اـست. اـنـبوـهی از ـنـشرـیات دگراـندـیش و ـغـیردوـلـتی، از ـجـمـله ـخـبرـن ای ـی
ر و ا دـستگـی ران آـنـه ردـبـی دگان و ـس ـسـن وـی د و ـن ده اـن ده ـش اـن اـنه ای ـبه ـتـعـطـیل کـش ای رـس اـنـه ازـم ـس
زـنداـنی ـشده اـند. رـهـبران و ـفـعاالن ـجـنـبش داـنـشـجوـیی دـستگـیر و زـنداـنی ـشده اـند. ـنوـیـسـندگان،
روـشـنفکران و وکالی پـیـشـتاز ـمورد ـحـمله ـقرار گرـفـته اـند. ـهدف ـمـسـئوالن و گرداـنـندگان اـیـجاد
اـبات آـتی زدـهای  ـخودی  در اـنـتـخ اـم راـیـطی در کـشور اـست که ـضاـمن اـنـتـخاب ـشدن ـن ان ـش چـن

ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه سال آینده باشد. 
اـعی ران در راه دـموکراـسی، ـصـلح و ـعداـلت اـجـتـم رـقی اـی روـهای ـمـت ارزۀ ـمردم و ـنـی ا از ـمـب ـم
ا پـشـتـیـباـنی ـمی کـنـیم. در ـعـین ـحال، ـما ـهمچـنـین ـتـمام ـتـحریکات ـخارـجی و ـتـهدـیدـها در راـبـطه ـب

مداخله  در امور داخلی این کشور را قاطعانه مردود می شمریم.
ما از مـقاـمات مسـئول اـیران می طلـبیم که به حـقوق ابـتدائی و دـموکراتیک، آن گونه که در
اـمۀ ـحـقوق ـبـشر ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـتـعرـیف ـشده اـمه ـهای ـبـین اـلـمـلـلی، از ـجـمـله در ـعـهد ـن ـعـهدـن

است، احترام بگذارند. 
ما خواستار:

- آزادی فوری و بدون قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی هستیم.
اد ـبه اـصول ـسـتـیم که ـبه ـجرم اـعـتـق اـمه نگاراـنی ـه دگان و روزـن ـسـن وـی ۀ ـن وری ـهـم - آزادی ـف

آزادی بیان در حال حاضر در زندان به سر می برند.
اـهـهای اـخـیر ـبـسـته اـمه ـها ـیی ـهـسـتـیم که در ـم - رـفع ـتوـقـیف از ـهـمۀ ـساـیـتـهای ـخـبری و روزـن

شدند.
اـنی ـحـقوق ۀ ـجـه رام در ـمـنـشور و اـعالـمـی ران ـبه اـصول ـمورد اـحـت - اـعالم  پاـیـبـندی دوـلت اـی

بشرِ سازمان ملل متحد هستیم.

ـسـت هــنــد، ـحــزب ـی  ـحــزب کـمــوـن
کـموـنـیـست ـلـبـنان، ـحزب کـموـنـیـست ـسورـیه،
وـنـیـست راق،ـحزب کـم وـنـیـست ـع ـحزب کـم
ـسم ـی اـل ـی وکراـسی و سـوـس رکـیه، حـزب دـم ـت
م ـیــس ـاـل ـی ـوـس ی و ـس ـرـق ـر، ـحـزب ـت ـزاـی اـلـج
س، حـزب ـتجـدیـد تـوـن مـراکش، حـزب اـل
زب ـسم ـسنگال،  ـح ـی اـل وـسـی وکراـسی و ـس دـم
یــست یــست ـفـرانــسه، ـحـزب کـمـوـن کـمـوـن
ان، حـزب وـن ـست ـی ـی پرـتغـال، حـزب کمـوـن
زب وراوی، آکل (ـح وـهم و ـم وـنـیـست ـب کـم
ـبــرس)، ـحــزب ی ـق زحـمـتکـشــان مــتــرـق
مـان، حـزب ـسم دمـوکراـتیک آـل ـی اـل ـی سـوـس
یـا، حـزب تـاـل یـون اـی ـست رفـونـداـس ـی کمـوـن
ـست وـنـی ا، ـحزب کـم اـلـی ای اـیـت وـنـیـست ـه کـم
اسپاـنـیا، ـحزب کـموـنـیـست ـخـلق ـهای اسپاـنـیا،

ـزب ـان، ـح ـت ـارـس ـزب کارگران ـمـج ـح
ـست ـی وـن زب کـم د، ـح ـن رـل ـست اـی وـنـی کـم
د، وـین ـهـلـن وـنـیـست ـن ا، ـحزب کـم اـنـی رـیـت ـب
ــروژ، ـحــزب ـسـت ـن ـی ـحــزب کـمــوـن
ـست ـی ـیـلی،  حـزب کمـوـن ـست ـش ـی کمـوـن
ـای ـیــست ـه ـوـن ـزب کـم ن، ـح ـی ـت آرژاـن
وـنـیـست پرو، ـجـبـهه مکزیک، ـحزب کـم
ت ــس ـی ـوـن اـتحــاد چپ پرو، حــزب کـم
ــریکا ، حـــزب حـــده آـم ــاالت ـمــت اـی
ـست ـی ادا، حـزب کمـوـن ـست کاـن ـی کمـوـن
اـترـیش، ـحزب کـموـنـیـست آـلـمان، ـحزب
ـست ـی ـست اردن، ـحـزب کـمـوـن ـی کـمـوـن
ـست اـسلـواکیـا، ـی سـودان، حـزب کمـوـن
ـتالف ن، اـئ ـبـهه آزادی ـبـخـش ـبحــرـی ـج
چپ و مترقی یونان، حزب توده ایران

ادامه مصاحبه با برژینسکی ...

وب ـسـته ـیی (ـخ ده ـه وـنی پروـن د ـکـن د داد . . . روـن ای ـنخـواـه
نـوـنی) ـبه گوـنه ـیی اـست ـکه در پایـان یـد رونـد ـک ـن تـوـجه ـک
ـکـا دو ـتـخـاـبـات اـیـران و آـمـرـی ـیم ـشـد . . . اـن ـضـرر ـنـخـواـه ـت ـم
ا ـسـئوالن ـت ـسـتـند. دوـلت و ـم ران ـه ده اـی ر در پروـن وـث ـموـضوع ـم
پاـیان دوـلت ـخاـتـمی (ـمـنـتـظر ـماـنده) و اـنـعـطاف ـهاـیی را از ـخود
ار از اـمالً آـشـک اـنه ـیی ـک ـش ان ـن د . . .  . اـین ـسـخـن ان ـمی دـهـن ـش ـن
تالش ارتـجاع و مهره ـهایی چون رـفسنـجانی و ـخامنه یی ـبرای

زد و بند و معامله پنهانی  به زیان منافع ملی ایران می باشد.
ور اده از آن در اـم ـسـته ـیی و اـسـتـف اـبی ـبه ـفن آوری ـه دـست ـی
ان اـید ـمـی ران اـست. ـب ر اـی اپذـی ـسـلم و اـنـکار ـن ز، ـحق ـم ـصـلح آـمـی
ـیه و ا رژـیم والـیت ـفـق شـروع ـب وـنی و ـم دـیـهی، قـاـن اـین ـحق ـب
ات ـضد داـم رد و اـق اـیل ـشد. اـین ـعـمـلـک اوت ـق ـبـلـیـغات آن ـتـف ـت
ده و شـاـن ـنجـا ـک سـاـله را ـبه اـی وده اـست ـکه ـم ـمـلی اـین رژـیم ـب
دـست ـقدرـتـهای ـبزرگ را ـبرای دـخاـلت در اـین اـمر ـباز کرده
ظـام ر سـر ـحـفظ ـن اـمـله ـب اـست. ـتالش ارـتجـاع از ـیک سـو ـمـع
اق و سـرکـوب در ـن ـت ضـای اـخ راری ـف رـق اـست و دیگر سـو ـب
ار رـش اـبع ـس ر ـکـشور و ـمـن ـشـت ر و ـبـی ـشـت ا ـهدف ـغارت ـبـی داـخل ـب
اـید ـتـحت اداره ـیک ـحـکوـمت ـمـتـکی واـند و ـب ران ـمی ـت آن. اـی
ـبر اراده ـمردم و ـبرـقراری رواـبط دیپلـماـتیک ـبا همه ـکـشورـهای
ـجـهان و رـعاـیت ـکـلـیه ـقواـنـین ـشـناـخـته ـشده ـجـهاـنی و اـحـترام ـبه
ا اـمل و ـهـمـکاری ـب ان ـهای ـبـین اـلـمـلـلی و در ـتـع ازـم ا و ـس ادـه ـنـه
ـسـته ـیی ـبه ـحق ـطـبـیـعی و اـیل ـه ـس ای ذی ـنـفع در ـم رـفـه ـکـلـیه ـط
ز از ـفن اده ـصـلح آـمـی اـبی و اـسـتـف ود، ـیـعـنی دـست ـی روع ـخ ـش ـم

آوری هسته یی برسد.

ادامه کدام مانع ؟ چرا  ...
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ـهـمان نـخسـتـین روزـهای ـتأـسـیس اش ـبا ـنو آوری ـسـیاسی و ـنـظری ـجاـمعه
آن روز اـیران را در زـمـیـنه ـهای ـفرـهنگی، اـجـتـماـعی و ـسـیاـسی دگرگون
کرد. ـحزب ـتودۀ اـیران ـنـخـسـتـین ـسازـمان ـسـیاـسی کـشور ـبود که در ـمرام
اـسی اش  ـبر ـضرورت اـتـحاد ـعـمل ـهـمه ـطرـفداران آزادی ـبرای اـمه ـسـی ـن
أـمـین کـلـیه ـحـقوق ـفردی و رار کردن رژـیم دـموکراـسی و ـت ـتـحـقق: «ـبر ـق
ات و اـع ده و اـجـتـم ـطق و ـقـلم و ـعـقـی ان و ـن اـعی از ـقـبـیل آزادی زـب اـجـتـم
د کرد و أکـی دادی» ـت ـب ـت وری و اـس اـت ـیه هـرگوـنه رژـیم دیکـت ارزه ـعـل ـب ـم

ــا ـسـت ـب ــواـن ـت
اـلـیت ـتالش و ـفـع
ه هـــای ـشـبـــاـن
روزی هـــزاران
تـوده ای ـبخـش
ـــی از ــــیــع وـس
کارگران و
ــان، زـحــمـتکـش
ان ان و جـواـن زـن
ــن را در ــیــه ـم
ـصـفوـفی ـمـتشکل
ازد و ـسـجم ـس ـمـن
ـمی ـظـی روی ـع ـی ـن
را ـبـرای ـتـحـول

دادن جامعه ما به حرکت درآورد.
ـنـقش ـتارـیـخی ـحزب ـما در ـحوادث و ـطوـفان ـهای ـشش دـهه اـخـیر
ـتال و پـیـروزی ـیم و ـتالش در راه  اـع ـبـارزه ـبـر ـضـد ـفـاشــس اـیـران، از ـم
اـلـیـست ای امپرـی ر ـضد کودـت ا پیکار ـب ران، ـت ـنـهـضت  ـمـلی کردن ـنـفت اـی
نگرـهـای اـنـقالب ـهـا، در 28 ـمـرداد 1332، و ـبـاالـخـره ـشـرکت در ـس
شکوـهـمـند ـمردـمی 1357 و ـنـبرد اـمروزـین ـبر ـضد رژـیم ـقرون وـسـطاـیی
ـمـیت و ـجـایگاه ویژه ـحـزب ـتـودۀ اـیـران در ـشـانگر اـه ـیه، ـن والـیت ـفـق
ـصت و ـسه ـسـال پس از ش رـهـاـیی ـبخـش ـمـردم اـیـران اـست. ـش ـنـب ـج
ا وـجود أـسـیس و پـشت ـسر گذاـشـتن زـندگی ـیی ـبـغرـنج و پرـحادـثه و ـب ـت
ودی و اـضـمـحال آن، اـب رای ـن اع ـب ای مکرر و پی در پی ارـتـج اـجم ـه ـتـه
که تاکـنون ـبه قیـمت ـخون ـهزاران رزمـنده راه آزادی و ده ـها ـهزار ـسال
زـندان و مـهاـجرت ـناـخواـسته، ـتـمام ـشده اـست ـحزب ـتودۀ اـیران ـبا اتکاء
ـقه کارگر و ــشه ـهــای ـتــارـیخـی و عـمــیق ـخــود در درون طــب ه رـی ـب
ر ـضد حکوـمت ـهای ران ـبه ـنـبرد ـبرـحق و ـخوـنـین ـخود ـب زـحـمتکـشان اـی

استبدادی و استعمار و استثمار ادامه می دهد.
ـما اـمروز در ـشراـیـطی ـبه اـسـتـقـبال ـشـصت و ـسوـمـین ـسالگرد ـتأـسـیس
ـحزب ـمی روـیم که ـمـبارزه ای دـشوار و پر پیچ و ـخم ـبا اـسـتـبداد ـحاکم
ا و وده ای ـه اـبل ـت روـهای ـخارـجی در ـمـق اـنه ـنـی داـخـله ـجوـی اـیالت ـم و ـتـم
ال رار دارد. ـبـیـست و پـنج ـس ران ـق واه و ـمـلی اـی ای آزادی ـخ روـه ـهـمه ـنـی
پس از یکی از ـبزرگ ـترـین اـنـقالب ـهای اـجـتـماـعی ـمـنـطـقه ـخاورـمـیاـنه و
ـته اـست راه ـس تـواـن ـنهـا ـن وری شـاه، ایـران ـنه ـت سـرنگوـنی رژـیم دیکتـاـت
آزادی، دموکراسی و عدالت را بیپماید، بلکه امروز اسیر رژیمی است
وری ران حکوـمت ـجـمـه دادی. ـس ردـمی و ـبه ـشدت اـسـتـب د ـم اً ـض ـعـمـیـق
رـیت وان کارگران، زـحـمتکشـان و اکـث ا دـست هـای پرـت اـسالـمی که ـب
ای ـقدرت را پس از اـنـقالب ـبـهـمن ران کرـسی ـه روم اـی ردم ـمـح اـطع ـم ـق
اـنت ا ـخـی ا زـیر پا گذاـشـتن ـهـمه ـقول ـهای داده ـشده و ـب اـشـغال کردـند، ـب

به آرـمان ـهای انقالب ـیـعـنی آزادی، اـستقالل، ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـخواـست
اـسـتـقرار حکوـمـتی ـجـمـهوری ـمتکی ـبر آراء ـمردم، رژـیـمی ـقرون وـسـطاـیی و
ـضد ـمردمی را ـمسـتـقر کردـند که کارـنامه ـجـناـیات و ـسـیاه کاری ـهاـیش، آن
ارـیخ ـمـعاـصر ـمـیـهن ـما را ـبه ـحق در ـصف اول ـمـنـفور ـترـین حکوـمت ـهای ـت
ـقرار داده اـست. کـساـنی که داـیم از «دـست ـهای پـیـنه ـبـسـته» ـمـحروـمان سـخن
ـشـیـنان» را ان» در ـمـقاـبل «کاخ ـن ـشـیـن رار ـبود حکوـمت «کوخ ـن ـمی گـفـتـند و ـق
ت ـده از حکوـم ـی ـای» ـبه ارث رـس ـروز در «کاخ ـه ـد خــود اـم ـن ـرپا کـن ـب
ر ر ـمـحروـمـیت و ـفـق ران ـب اـبع ـمـلی اـی ا ـغارت و چپاول ـمـن اه، ـب وری ـش اـت دیکـت
ـیـاـست ـهـای ـیـون ـهـا ـخـاـنـواده زـحـمتکش اـفـزوده اـنـد و ـبـا اـتـخـاذ ـس ـیـل ـم
ـیـر ـاـنه و ـغ ـمـاـجـراـجـوـی
مسئوالنه حیات و امنیت
ـا ـز ـب ـی ـران را ـن ارـضی اـی
طـرات جـدی مـواـجه ـخ

ساخته اند. 
هم میهنان گرامی!
ـش، ت ســال پـی ـهـف
ــرداد ـعــنـی در دوم ـخ ـی
ــــش از 20 ـــی 1376، ـب
ـمـا ـبه پای ـیـون از ـش ـل ـی ـم
ـصـنـــدوق هـــای رأی
زد رـسـمی اـم ا ـن د ـت ـی ـت رـف
ه، در قــی ت ـف م والـی رژـی
ــاسـت ــات رـی ـخــاـب ـت اـن
جمـهوری، را ـبا شکستی مـفتضـحانه روبه رو ـسازـید. هفت ـسال پیش ـشما ـبا
ان اـب اـبی ـبه آزادی، «حکوـمت ـمدـنی و ـمردم ـساالری» ـبه ـخـی ـخواـست دـسـتـی
ی ـت تگی و ـتالش رژـیم ـحـاکم را ـبـا شکـس ـهـا آـمـدـیـد و ـبـا از ـخـود گذـش
ده و ـبه ـسـیج ـش وان ـب ـظـیم و اـین ـت د. اـین ـجـنـبش ـع ارـیـخی روـبه رو کردـی ـت
ـحرکت درآـمده در ـجاـمـعه  ـمی ـتواـنـست راه را ـبه ـسـمت ـتـحوالت ـبـنـیادـین
روی ـبه ز ـهمچون ـنـی وان ـنـی د وـلی اـفـسوس که اـین ـت اـی وکراـتیک بگـش و دـم
ر اـعی اـسـی ای ارـتـج ده پس از اـنـقالب ـبـهـمن 57، در ـحـصارـه ـحرکت درآـم
ـشد و ـبار دیگر رـهـبران جـنـبش ـبا زـیر پا گذاـشتن ـقول ـهای داده ـشده به نفع
اـفع «اـسالم و روـحاـنـیت» ـفرـصت ـتارـیـخی دیگری را از ـبـین ـبردـند. ـحـفظ ـمـن
ار اداـمه و اق حکوـمـتی، در کـن ا، ـیـعـنی گـسـترش اـخـتـن روز ـمـیـهن ـم اـجـعه اـم ـف
یـاـست هـای مـاـعی و اداـمه ـس ـت صـادی - اـج ـت سـامـاـنی هـا اـق شـدیـد نـا ـب ـت
ـماـجراـجوـیاـنه ـخارـجی ـثـمره ـسـیاـست ـهای ـسازش کارانه ـبا ارـتـجاع ـحاکم و

پشت کردن به منافع مردم است. 
ا س، که ـبه درـسـتی ـب ات دوره ـهـفـتم ـمـجـل ـتخـاـب ـضحـاـنه اـن ـت مـاـیش ـمـف ـن
ا روـبه رو ـشد ـنـهادی را اـطع ـمردم ـمـیـهن ـم اـطع  و وـسـیع اکـثرـیت ـق ـتـحرـیم ـق
پدـید آورد که ـنه ـخانه ـنـماـیـندگان ـمردم، بلکه الـنه ـتوـطـئه ـبر ـضد ـمـنافع ـمـلی
ـمیهن ـماست. ـحرکت ـهای مجـلس ـفرـماـیشی در ـهـماهنگی ـبا ـساـیر نـهادـهای
ـسـته ـبه ـسران رژـیم والـیت ـفـقـیه،  ـبـخـشی از اـنـتـصاـبی، ـنـظاـمی، اـنـتـظاـمی و واـب
أـمـین زل رژـیم و ـت زـل ای ـمـت رای ـتـثـبـیت پاـیه ـه اکم ـب وـطـئه واـحد ارـتـجاع ـح ـت
ا و اـبل اـین ـتالش ـه ده اـست. در ـمـق ـن ای آـی رای سـال ـه ات آن ـب اداـمه ـحـی
ا آن ا وـجود ـهـمه دـشواری ـهاـیی که ـجـنـبش ـمردـمی ـب اـمه ـهای ـشوم، و ـب ـبرـن
ارزه ـهـماـهنگ و ـمـتـحد ـنـیروـهای ا ـتـشدـید و گـسـترش ـمـب روـبه روـست، ـتـنـه
آزادی خواه و اصالح طلب کشور است که می تواند این نقشه ها را عقیم

بگذارد. 

ادامه در صفحه 5
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رزمندگان توده ای!
ـارـیخـی و غــرور اداـمه حـیــات و پیکار ـت
ون دـی ا ـبـیش از هـر عـاـمـلی ـم رـین حـزب ـم آـف
ـتالش ـهای ـخـستگی ـناپذـیر ـشـماـست. ـشـصت و
ـسه ـسال اـست که ـشـما ـبا وـجود ـهـمه ـمـخاـطرات
چوـبه ـهای اـعدام، شکـنـجه و زـندان دـمی ـصـحـنه
د ان پای ـبـن د و ـهمچـن ارزه را ـترک نکرده اـی ـمـب
ـران ـبه ـبـقه کارگر اـی ـای واالی ـط ـان ـه ـبه آرـم
اـیی ـمـیـهن از چنگال رای رـه ود ـب ای ـخ ـتالش ـه
د. در اـین ـشـصت و ـسه داد اداـمه ـمی دـهـی ـب ـت اـس
ار ـسـی راز و ـنـشـیب ـهای ـب اـهد ـف ا ـش ـسال ـحزب ـم
بوده است. تاریخ حزب ما تاریخ دشوار مبارزه
ن ـی مچـن ای نـابـرابـر، تـارـیخ پیـروزی هـای و ـه
شکـست ـهای دردـناک ـبوده اـست. وـلی مـهم ـتر
ـمه ـتـارـیخ ـحـزب ـمـا ـبخـش زـنـده و ـجـدا از ـه
ـش ـخ ی ـب ـبــارزات رـهــاـی ـنــاپذـیــر ـتــارـیخ ـم
ـتـقالل و ـرای آزادی، اـس ـران ـب ـان اـی تکـش ـم زـح
ورش ود ـهـمه ـی ا وـج اـعی اـست. ـب داـلت اـجـتـم ـع
ا وـجود ـهـمه ـترـفـند ـها و ـنـیرنگ ـهای ارـتـجاع، ـب
ا و ای گـسـست ـه واری ـه ا وـجود ـهـمه دـش ا، ـب ـه
ا و ـشمـا وده ای ـم روز حـزب ـت اق هـا، اـم ـشـق اـن
رزـمـندگان راـسـتـین راه ـعداـلت، ـسرـبـلـند در ـبراـبر
ـته سـالگرد د. در اـین ـخجــس اده اـی ـت ـس ارـیخ اـی ـت
ده ـی ـت ان ـبه خـون ـغـل رـم جـای خـاـلی هـزاران ـقـه
ـحزب، ـجای اـنـسان ـهای ـبزرگی ـهمچون اراـنی
ـشـری ـهـا، کـیـوان ـهـا، ـب ـیـامک ـهـای، ـم ـهـا، ـس
وارـطان ـها، روزبه ـها، حکت ـجوـها، ـتـیزاـبی ـها،
ـهاـتـفی ـها و ـمدرـسی ـها ـخاـلی اـست وـلی راه پر

افتخارشان همچنان پر رهرو است.
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتودۀ اـیران ـشـصت و
ـمه ـیـس ـحـزب را ـبه ـه ـأـس ـالگرد ـت ن ـس ـی ـوـم ـس
اـنه ـم ـی ان حـزب ـصـم واداران و دوـسـت اـعضـاء، ـه
بـش ـن ـبـریک ـمی گوـیـد و ـبـرای ـحـزب و ـج ـت

مردمی میهن پیروزی آرزمند است.

درود آتشین به خاطره تابناک شهدای
توده ای و همه شهیدان جنبش آزادی خواهی
میهن!
آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران!
پیروز باد مبارزه مشترک همه نیروهای ضد
استبداد برای طرد رژیم والیت فقیه و استقرار
آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی!

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
7 مهرماه 1383

اطالعیه دبیر خانه کمیته مرکزی حزب توده ایرانادامه اعالمیه کمیته مرکزی حزب...
در ماه های اخیر برخی سایت های خبری درون کشور، ـظاهراٌ برای انعکاس مواضع حزب
ـتوده اـیران در  ـتـحوالت ـتارـیـخی ـعـمده ـمـیـهن ـمان، ـبه اـظـهاراـتی پوـشش ـمـطـبوـعاـتی داده اـند ـکه
ـحاـمل ـنـظرات ـحزب ـتودۀ اـیران ـنـیـست.  از ـجـمـله چـنـین ـمواردی ـمی ـتوان ـبه اـنعکاس اـطالـعات
ـناـقص، مـخدوش درـباره ـتحـلـیل و ـعـملکرد ـحزب ـتوده اـیران در ـجرـیان کودـتای ـضدـمردـمی 28
ای ـشـست ـه ا، در ـن ـن وـسط اـیـل اـلـیت ـحزب ـت ارـیخ و ـفـع ا از ـت اـبی ـه اه 1332  و دیگر ارزـی رداد ـم ـم
ـهـفتگی «ـسازـمان داـنش آـموـختگان اـیران» (ادوار تحکـیم وـحدت) اـشاره کرد.  ـحزب ـما در پـنج
اد اگون، از ـجـمـله اـسـن اد گوـن ا اتکاء ـبه اـسـن اگون را ـب االت و کـتب گوـن وـهی از ـمـق ر اـنـب دـهه اـخـی
رسـمی کشور های سازمان دهـنده کودتا، در زمینه 28 مرداد و دیگر مسایل کلـیدی تاریخ خود
وادث ـمـهم ال اـین ـح ـب ران در ـق ودۀ اـی زب ـت والـنه ـح ـسـئ انگر رویکرد ـم ـی ر کرده اـست که ـب ـش ـنـت ـم
راز و ـنـشـیب ـحزب ـتوده اـیران ارـیخ پر ـف ارـیخ ـمـیـهن ـماـست.  روـشن ـساـخـتن گوـشه ـهای ـمـهم ـت ـت
که اـغـلب ـتوـسط مـعاـندـین دوـلـتی و ـطبـقاـتی آن ـمـسخ و تـحریف ـشده ـبه ـتـصوـیر کـشـیده می ـشود،
ا اـمری اـست ـبـغاـیت ـحاـئز اـهـمـیت و دارای ـمـسـئوـلـیت ـمـلی از آن رو که ـتارـیخ ـمـبارزات ـحزب ـب
اـثـیر ـتارـیخ ـمـعاـصر ـمـیـهن ـما ـعـجـین ـشده و در پـیوـند اـست و ـنه ـتـنـها در گذـشـته که در آـیـنده ـنـیز ـت

نازدودنی اش را بر سیر تحوالت جامعه ما باقی گذاشته و می گذارد.
از این دیدگاه است که ابعاد مسئولیت مدعیان، این ساحه روشن سازی گوشه های تاریخ،
ـنماـیان می شود. اـمروز پرونده ـسراپا ساختگی ـسران رژیم والیت فـقیه و دستگاه های امـنیتی آن
اـنه و ـخوـنـین ـتوده ای ـها ـشد و ـبه ـقـتل ـعام ـصد ـها ـبر ـضد ـحزب  که زـمـیـنه ـساز ـسرکوب وـحـشـی
ارـیخ، اـیـسـته ـترـین ـفرزـندان ـحزب ـمـنـجر گردـید، ـبـیش و پـیش از ـهر روـشنگری دیگر ـت ـتن از ـش
اـحـتـیاج ـبه ـباز ـخواـنی و داوری ـصریح دارد. از اـین ـبازـخواـنی و ـبررـسی اـست که ـبه ـعـیار ـصـحت

و سقم مدعیات نسبت به حزب کارگران و زحمتکشان کشور می رسیم.
از اـین رو ـجـلوه دادن ـبرـخی ـموضع گـیری ـهای ـسـئوال ـبرانگـیز و از ـنـظر ـتاریـخی ـنا دـقـیق، ـبه
ان اـلم ـمـی اط ـس اـنع شکل گـیری یک ارـتـب اـلت ـم رـین ـح ران، در ـبـهـت ودۀ اـی واـضع ـحزب ـت وان ـم ـعـن
اـعی و اـسی، اـجـتـم ران ـعـمـیق ـسـی ور از ـبـح د ـبه ـنـجات کـش اـعی ـعالـقـمـن اـسی و اـجـتـم ای ـسـی روـه ـنـی
اـقـتـصادی ـحاـضر اـست.  ـنـظرـیات و ـتـحـلـیل ـهای ـحزب ـتوده اـیران در راـبـطه ـبا ـتـحوالت ـجاری و
ـیا ـتارـیـخی ـمـیـهن در اـسـناد رـسـمی ـمـنـتـشر ـشده و ـهمچـنـین در ارگان ـهای ـمـطـبوـعاـتی ـحزب ـتودۀ
اـمه ـمردم»،  ـمـنعکس اـست.  از ـسوی دیگر گرچه ـبدـلـیل ـسرکوب ـخوـنـین و اـیران، و از ـجـمـله «ـن
وـحـشـیاـنه ـحزب ـتوده اـیران، ـتوـسط دـستگاه ـهای اـمـنـیـتی رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـجو ـخـفـقان ـموـجود
ـمراـجعه ـبه ـنـماـیـندگان و ارگان ـهای ذی رـبط  ـحزب در ـخارج از کـشور ـبا دـشواری ـهاـیی رو ـبه
رو است ولی، ـجزئیات چگونگی تماس از طریق تلفن، نمابر و پـست الکترونیک با ارگان های

صالحیت دار و مسئول وسیعاٌ در دسترس است.  
وـمی از دف آن آگاه کردن افکار ـعـم اـلـمی که ـه اس ـس ر گوـنه ـتـم ران از ـه وده اـی زب ـت ـح
اـشد اـسـتـقـبال ـمی کـند. ـهر ـمواـضع ـنـیروـهای ـسـیاـسی در ـقـبال ـتـحوالت کـنوـنی و گذـشـته کـشور ـب
چـند که ـمشکالت و ـمـحدودـیت ـهای ـعالـقـمـندان ـبه چـنـین راـبـطه ـیی را ـبه ـخوـبی درک ـمی کـند.
تـجرـبـیات ـسال ـهای اـخـیر و فـعاـلـیت ـهای گـسـترده دـستگاه ـهای اـمـنـیـتی رژـیم ـبرای تـحرـیف ـتاریخ
اـطرات ا، ـجزوه ـهای «ـحـقـیـقت» و ـخ ام کـتاب ـه ـس واع و اـق ار اـن ـش ران، از ـجـمـله اـنـت ودۀ اـی ـحزب ـت
ر اکم ـب اق زده ـح ـن ان داده اـست که در ـفضـای اـخـت ـش ا ـن ده در شکـنـجه گاه ـه اگون ـتـهـیه ـش گوـن
ا اـجازه ـنـشر گـسـترده ـنـظراـتی را ـمی دـهد که در واـقع چـیزی ـجز ا رژـیم والـیت ـفـقـیه ـتـنـه ـمـیـهن ـم
اـنی ـیـتی که  کـس ـن ـست. در اـین ـفضـای اـم زب ـنـی ـسب ـبه ـح ان ـمـنـت اـه واـقص و گـن اـیب، ـن ان ـمـع ـی ـب
ـهمچون ـهاـشم آـقاـجری و دیگر دگراـندـیـشان مـلی - ـمذـهـبی  اـجازه اـظـهار ـنـظر آزاد  ـندارـند و ـبه
ـجرم ـبـیان ـعـقاـید و اـندـیشه ـخود به زـندان و اـعدام ـمحکوم می ـشوـند اتـخاذ ـمواضـعی که ـتنـها  بـیان
ارزات ـطوالـنی و ارزش ـهای اـهان ـمـنـتـسب ـبه ـحزب اـست و ـنه ـطرح  ـخدـمات، ـمـب اـیب و گـن ـمـع

واالی حزب طبقه کارگر ایران  چیزی جز تحریف تاریخ نمی تواند باشد.

دبیر خانه کمیته مرکزی حزب توده ایران
5 مهرماه  1383
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اـیران ـبـسته ـنـشد، بـلکه ـبرای رژـیم والـیت فـقیه ـضرب االجـلی دو ـماـهه ـنـیز تـعـیـین
ا در ـشورای ـحـکام آژاـنس ـبـین اـلـمـلـلی رـیـک ده آـم اـیـن درز ـنـم اـن اـنم ـس گردـید. ـخ
اه، ـضـمن اـعالم اـنرژی ـهـسـته ای، در ـجـلـسه اـضـطراری روز ـشـنـبه 28 ـشـهرـیور ـم
وـلـتون ـمـعاون اـمور ـتـسـلـیـحاـتی وزارت ـخارـجه اـیاالت ـمـتـحده ـبه ـسه ام ـجان ـب پـی
ـکـشور اروپاـیی ـیـعـنی آـلـمان، ـفراـنـسه و انگـلـسـتان رـساـند، پـیاـمی ـکه درآن اـعالم
ـشده ـبود:   ـما (آـمریـکا و اروپا) ـمذاـکرات ـسازـنده ای را ـطی هـفـته ـجاری داـشته
اـیم و آـمرـیـکا ـقـطـعـناـمه (اروپا ـیـیان) را ـمورد ـحـماـیت ـقرار ـخواـهد داد  ؛ ـمـتذـکر
ـشد،   اـکـنون اـیران در راه رسـیدن به ـسالح هـسته یی ـکاـمالً به اـنزوا ـکشـیده ـشده
ـمـینگ ـسـخنگوی ارشـد سـا ـفـل ـی ری، خـاـنم ـمـل ال اـین مـوـضعگـی ـب اـست  و ـبه دـن
اـکـید ـکرد:   در اـمه ـتـصوـیب ـشده ـت ا ـمواد ـقـطـعـن آژاـنس ـبـین اـلـمـلـلی در ارـتـباط ـب
ران ـبه اره اـی وی اـجالس در ـب ری از ـس دون رای گـی اع و ـب ا اـجـم اـمه ـکه ـب ـطـعـن ـق
وان ـمـهـلـتی اری ـمـیالدی) ـبه ـعـن ال ـج ر (ـس واـمـب اه ـن ارـیخ 25 ـم د،ـت ـتـصوـیب رـسـی

برای بررسی کامل و نهایی برنامه های هسته ای ایران تعیین شده است  .
اـمه زـماـنی ـبه دـست آـمد اره ـصدور اـین ـقـطـعـن ـشاـیان ذـکر اـست،اـجـماع درـب
که، آـمریکا از موضع ـقدرت و با استفاده از نـفوذ خود تحریم هسـته یی هند را
لـغو ـنـمود و این ـعمل در ـکـشورـهای ـجنـبش ـعدم تعـهد شـکاف اـنداخت. ـجالب
وری ـش وان ـک واره از آن ـبه ـعـن ان ـکه رژـیم والـیت ـفـقـیه ـهـم ـسـت اـست، پاـک ـنـج اـی
دوـست و ـبرادر ـنام ـمی ـبرد، ـبا ـتوـجه ـبه ـمـناـفع ـخود، درـجرـیان اـجالس چرـخش
تگو ـته ـیی ـبه گـف ـبـاط ـبـا مــسـاـیل هــس ـکـا در ارـت ـمـوـضع داد و از ـسـوی آـمـرـی
ـفراـخواـنده ـشد ـتا از ـهـند ـعـقب ـنـماـند! ـبا ـصدور ـقـطـعـناـمه و ـتـعـیـین ـضرب االـجل
ده ـسـخنگوی وزارت خـارـجه آمـرـیکـا ـبالفـاـصـله اـعالم داـشت:   ارجـاع پروـن
ایران به شورای امنیت سازمان ملل می تواند از تصمیمات نشست آینده شورای

حکام یعنی نشست ماه نوامبر باشد .
ـموضعگـیری ـمـسـئوالن رژـیم والـیت فـقیه در اـین ـخـصوص،ـشـتاب زده و از
ار ـضـعـیف ـبود. اـبـتدا،ـموـسوـیان دیپـلـمات ارـشد رژـیم در ـمذاـکرات ـسـی ـموـضع ـب
واده اـن ا ـخ رـتـبط ـب ـسـنجـاـنی و ـم ـسـته ـبه رـف راد واـب ره اـف ام ـکه از زـم ورای ـحـک ـش
ـهاـشـمی اـست، ـیاد آورگردـید،ـبه ـهـمـکاری ـبا اروپاـیـیان اداـمه ـخواـهـیم داد،زـیرا
آنها بطور واضح و روشن تمام حقوق ایران تحت بند چهارم اساسنامه آژانس
اـسی و ـبـین اـلـمـلـلی ر ـکل ـسـی دـی ا ـم ـی اـنی ـن د.   سپس، زـم اـخـته اـن را ـبه رـسـمـیت ـشـن
د ـن رآـی اـمه از آن ـهنگام ـکه اـین ـف ـن ـطـع صـرـیح ـنمـود:   «اـین ـق وزارت خـارـجه ـت
ـشروع ـشد،ـنـخـسـتـین ـقطـعـناـمه اـست ـکه،به رـغم وـجود ـعـناـصر ـمـثـبت ـبـسـیاری، در
رده اـست . » وی در ران ـنـک اری ـمـثـبت اـی اره ای ـبه ـهـمـک ود ـهیچ اـش گزارش ـخ
ا اـفـیت ـب اری و ـشـف ان ـهـمـک واـه ام ـخ ورای ـحـک ر اـعـضای ـش ـشـت ـی زود: «ـب اداـمه اـف
ز داـشـته اـلف انگـی ـشه ـنـقش ـمـخ و ـهـست ـکه ـهـمـی د. ـفـقط ـیک ـعـض ـسـتـن ران ـه اـی
اـست . » ـبه دـنـبال اـین ـمواـضع،ـحـسن روـحاـنی ـمـسـئول پیگـیری ـمـساـیل ـهـسـته ای
ـجـمـهوری اـسالـمی و دـبـیر ـشورای ـعاـلی اـمـنـیت ـمـلی در ـمـصاـحـبه ای ـمـطـبوـعاـتی
ـشرـکت کرد و ـمواـضع رژـیم را در ارـتـباط ـبا ـضرب االـجل ـشورای ـحـکام ـبـیان
داـشت. روـحاـنی ـبا اـشاره ـبه پـیـشـیـنه ـمـخاـلـفت آـمرـیـکا در ـشورای ـحـکام آژاـنس
دف اـه ـسـته ای ـب ای ـه ـتـه ـی اـل ود ـفـع وط ـبه وـج رـب ات ـم اـیـع ـمـلـلی از ـجـمـله ـش ـبـین اـل
ال وع از ـس رد:   «در ـمـجـم ان و پارچـین، اـعالم ـک زان، ـشـی وـی اـطق ـل اـمی در ـمـن ـظ ـن
ا اـمروز آـمرـیـکا ـمرـتب در ـحال اـنزوای ـبـیـشـتری اـست و در ـهیچ ـیک گذـشـته ـت
ـمـله در ـته اـست از ـج ـیـاـف ـظـرش ـبـوده،دـست ـن از اـجالس ـهـا ـبه آنچه ـمـورد ـن
اً اـس رد: « اـس اـلی اـمـنـیت ـمـلی سپس اضـاـفه ـک ورای ـع ر ـش ـی ر  .»  دـب اـجالس اـخـی
روع و ـش وق ـم وری را از ـحـق ـش دارد،ـک ـمـلـلی ـحق ـن اد ـبـین اـل ا ـهیچ ـنـه آژاـنس ـی
اراـتش ـنـیـست دارد و ـجزو اـخـتـی وـنی ـخود ـمـحروم ـکـند و آژاـنس ـهم ـحق ـن اـن ـق
ا ـبـقـیه اـمور ـکه، ـبـخواـهد ـکـشوری را از ـحـقش ـمـحروم ـکـند . . . ـماـهـیت ـتـعـلـیق ـب
اـنه اـست. ـما ـمـتـفاوت اـست. ـتـعـلـیق، ـتـعـهد و اـلزام ـنـیـست. ـتـعـلـیق ـیک ـکار داوـطـلـب
تـعـلـیق را در ـیک ـتواـفق ـسـیاـسی پذـیرـفـتـیم . . . ـجـمـهوری اـسالـمی ـهیچگاه ـتعـلـیق
ول ـب اـسی ـق ره ـسـی ذاـک اـلب ـیک ـم ـته و آن را در ـق رـف اـمه نپذـی ـن ـطـع اـلب ـق را در ـق
ـکرده ـبود. . . از ـطرـیق ـقـطـعـناـمه ـنـمی ـتوان از ـجـمـهوری اـسالـمی اـیران ـتـعـلـیق را
ـخواـست. اگر راـهی ـباـشد ـمذاـکره اـست و ـنه راه ـقـطـعـناـمه، اروپاـیـیان ـهم اـین را

ـمی داـنـند . » روـحاـنی در ـبـخش دیگری از ـسـخـنان ـخود ـبه ویژه در ارـتـباط ـبا وـجود
ازی وط ـبه ـغـنی ـس رـب ای ـم ـتـه ـی اـل ـیه ـفـع وـقف ـکـل ار ـت اـمه ـکه خـواـسـت ـن ـطـع دی در ـق ـبـن
اورانـیوم می گردد؛ ـتاکـید کرد:   «ـقطـعـناـمه از اـیران ـخواسته که، ـفـعاـلیتـهای ـمرـتـبط ـبا
ر واـست ـغـی ا اـین درـخ ر ـم ـظ ود. از ـن وـقف ـش ان ـمـت اـلـیت در اـصـفـه ازی و ـفـع ـغـنی ـس
ـقاـنونی و ـغـیر اـلزام آوراـست، . . . اگر روزی پروـنده اـیران به ـشورای اـمنـیت ارـجاع
ـشود،ـتـصور ـمی ـکـنـند ـکه بالـفاـصله اـجرای پروـتـکل در اـیران ـمـتوقف ـخواـهد ـشد و

همکاری با آژانس تنها درحد پادمان خواهد بود. »
ـظـیم ار ـع ا (! ! !) و ـک رـیـک اـخت آـم ر را ـب اـنی اـجالس اـخـی ا ـحـسن روـح ـتـه در اـن
رـفـته در ـشورای ـحـکام داـمات ـصورت پذـی ـجـمـهوری اـسالـمی ـمـعرـفی ـساـخت و اـق
ـتوـسط ـنـماـیـندگان ـجـمـهوری اـسالـمی را ـموـفـقـیت ـهای ـبزرگ رژـیم ارزـیاـبی کرد.
به گفته روـحانی «اـین یک جنگ است. در جنگ ـممکن است در نـهایت پـیروزی
ـباـشد و ـیا ـشـکست. شـکـست ـیا پـیروزی ـنـسبی، روزـهای سـختی پـیش رو دارـیم .»  به
اـین ـترـتـیب ـمواـضع رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبـیان گردـید و ـبه ـمردم وـعده ـهای پوچ داده
ار بگذارـیم،ـضـعف، ـعـجز و اـنی را ـکـن ان روـح اـتی ـسـخـن ـشد. اگر ـبـخش ـهای ـتـبـلـیـغ

موضع مغایر با منافع و حقوق مردم ایران در آن کامالً هویدا ست !
ده ـهـسـته ار رژـیم در پروـن ام االـخـتـی ـسـئول اـصـلی و ـت وان ـم اـنی ـبه ـعـن ای روـح آـق
ـیی اـیران،ـسـخن از ـجنگ دیپـلـماـتـیک و روزـهای ـسـخت پـیش رو ـمی ـکـند. اـصوالً
ز از اـبی ـبه اـنرژی ـهـسـته ای و ـمـصارف ـصـلح آـمـی ا در راه دـست ـی اـید ـمـیـهن ـم چرا ـب
آن ـمی ـباـید وارد ـجنگ آـنـهم ـجنگی ـبـسـیار دـشوار گردد ؟! چرا و ـبه چه ـمـجوزی
دست ـیاـبی به ـفن آوری ـهـسته ای که ـحق ـمسـلم، ـمـشروع و ـقاـنوـنی اـیران اـست ـباـید
ـبا چـنـین ـموانع دـشوار و ـصـعب الـعـبوری ـمواجه ـباـشد و ـمـسـئول و ـمـسـئوالن رژـیم چه
اـنه از ای ـخـصـم وردـه رـخ اـنه ـب ون در آـسـت ران،اـکـن د؟  اـی ـطه دارـن پاـسـخی در اـین راـب
ی ـیـاـست ـهـای ـضـد ـمـل ـته و ـس ـمـاری ـقـرار گرـف ـتـع ـسـوی ـقـدرت ـهـای ـبـزرگ اـس
ـشی و ده اـست. ـخط ـم ده ای را ـسـبب گردـی اهـای عـدـی نگـن ـجـمهـوری اـسالـمی ـت
ده آن ـهم اـکـنون ـبه اـن اـهـیت واپس ـم اـنه رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـم اـجراـجوـی اـست ـم ـسـی
ـمانع اصـلی در راه ـتاـمـین ـمـناـفع مـلی اـیران از ـجمـله اـمر ـخـطـیر و ـبـسـیار ـحـساس دـست

یابی به فن آوری هسته ای،بدل شده است.
راـمون پروـنده ا دار گرداـنـندگان رژـیم پـی ازی و ـسـکوت ـمـعـن وـقت ـکـشی، ـبـندـب
ـهسته یی اـیران، ـبیش از آنـکه نـشانه مـهارت، ـخردمـندی و ورزـیدگی سـیاسی ـباـشد،
اـفع ـمـلی ـبرای ـحـفظ ـنـظام پوـسـیده والـیت ـفـقـیه اـست. ـنـموـنه ـکاـمل ـقرـباـنی ـکردن ـمـن
اه ور ـم رـی ارـیخ 27 ـشـه ا ـبه ـت رگزاری اـیـلـن ا ـخـب اـحـبه ـیی ـب ادی در ـمـص رداـم ـمـحـسن ـمـی
اـمـسال در ارـتـباط ـبا ـمـساـیل ـهـسـته ـیی و ـنوع راـبطه ارتـجاع ـحاـکم ـبا اروپا و آـمرـیـکا
ـبرـنـکـته ـیی انگـشت ـمی گذارد ـکه ـبا اـهـمـیت اـست؛ وی ـخاـطرـنـشان ـساـخت:   ـتوـجه
اروپا و آـمرـیـکا ـبه اـنتـخاـبات اـیران از آن ـجـهت اـست ـکه آنـها ـمی ـخواـهـند، ـکـساـنی
روی ـکار آـیـند که ـبـتواـنـند ـمـساله ـهـسـته ای اـیران را ـبا آنـها حل ـکـنـند و اگر مـحاـفظه
ار اران ـکـن ـظه ـک اـف ا ـمـح ا ـب د، آـنـه دـهـن ا ـب دی ـبه آـنـه اـع ـس ول ـم اران، پـشت پرده ـق ـک
اـفع و اـکـمـیت ـمـلی،ـمـن اـکم اـصل ـح رای ارـتـجاع ـح واـهـند آـمد.  واـقـعـیت اـیـنـست،ـب ـخ
حـقوق حقه مردم ایران درمقابل اصل حفظ نظام به هر شکل ممکن، بی معناست.
اـفع ـمـلی ردم و ـمـن واـست ـم رـخالف ـخ ـسـته ـیی ـب اـبی ـبه ـفن آوری ـه ون دـست ـی اـکـن

ایران،به وسیله یی برای معامله با آمریکا و اتحادیه اروپا بدل گردیده.
ارگزار وـلی ـفـقـیه در ـمصـاـحـبه ای ـکه در اـنی ـک ـسن روـح ـست ـح ـبی ـجـهت ـنـی
رـیـکا و اـنـتـخاـبات آـتی ا آـم اال ـبه آن اـشاره ـکردـیم، درـخـصوص ـمذاـکره ـب ـسـطور ـب
بـرنگاران بـا زبـان ـبه ریـاـست ـجـمهـوری آمـرـیکـا و رقـاـبت بـوش و کِـری ـبه ـخ
اصطالح دیپلـماتیک می گوید:  « نـمی خواهم بگویم مذاـکره با آمریـکا در پرونده
ده اـست؛ اـن اـقی ـم ادی ـب ان زـی ر زـم واـمـب اه ـن ا ـم ـتـفی اـست . . . ـت ـن اـمالً ـم ـسـته ـیی ـک ـه
ار ـبه اره ای اـست آـشـک اـست.»   اـین اـش زـه ـسـته ـبه ـخـیـلی چـی اـسی واـب ـصـمـیـمات ـسـی ـت

معامله،معامله ای که منافع ایران قربانی اصل حفظ نظام می گردد!
در ـهـمـین راـبـطه ـخـبرگزار ـکار اـیران، اـیـلـنا در ـتارـیخ 27 ـشـهرـیور ـماه گـفتگو ـبا
ـشـخـصی را اـنـتـشار داد ـبه ـنام مـهدی ـبزرگ زاده و او را اـسـتاد داـنشگاه و ـکارـشـناس
ـمـسایل اـسـتراتژـیک ـمـعرـفی ـساـخت،  اـین ـشـخص ـبا اـشاره ـبه اـیـنـکه ـسـیاـست گذاری
ا را ـهـماـهنگ و اـست ـه ـشان  ـسـی ام اـست و   اـی ـسـته ـیی در دـست رـهـبری ـنـظ ـکالن ـه
ـتایـید ـمی ـکـنـند، از ـجمله گـفت:   دوـلـتـمردان ـما ـظرفـیت ـتـصـمـیم گـیری در ـخـصوص
توقف غنی سازی را ندارند، زیرا مردم (بخوان ارتجاع) هرگز به آنها چنین اجازه
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والدـیـمـیر پوـتـین، رـئـیس ـجـمـهور روـسـیه، در اوـلـین اـظـهار ـنـظرـهای رـسـمی ـخود
پس از پایان ـخونین و ـفاجعه آمیز گروگان گـیری ترورـیستی در «مدرسه ـشماره 1
رـحـمی ـی اوت و ـب ردم روـسـیه از ـشـق ـشم و وـحـشت ـم اده از ـخ وء اـسـتـف ا ـس ـسالن» ـب ـب
اـهت رح کرد که ـشـب اـسی ای را ـمـط راتژی ـسـی اذ اـسـت رورت اـتـخ ا ـض ـست ـه رورـی ـت
ا ریکا شکل گرـفت.  پوـتـین ـب ر در آـم ـب اـم ا آنچه دارد که پس از 11 سپـت راوان ـب ـف
ـسالن» ـسـعی ا در «ـب رورـیـست ـه ده ـبه دـلـیل ـعـملکرد ـت اد ـش و اـیـج ری از ـج ره گـی ـبـه
رار یک حکوـمت رکزی و اـسـتـق ـثـبـیت حکوـمت ـم رای ـت رـصت ـب کرد که از اـین ـف
ـخودکاـمه و ـتـضـعیف کامل اپوزـیـسـیون اـستـفاده کـند.  پوـتـین گـفت: «آنچه ـما ـبا آن
دف ـسم ـبـین اـلـمـلـلی اـست که روـسـیه را ـه رورـی ـسـتـقـیم ـت داـخـله ـم ـسـتـیم، ـم واـجه ـه ـم
ر یک «ـجنگ کاـمل، ون درگـی ور اکـن اـمی کـش دـعی ـشد که ـتـم گرـفـته اـست.» او ـم
اع روـسـیه در روز 1 ر دـف وف، وزـی واـن رگـئی اـی ار اـست.» ـس ام ـعـی اـنه و ـتـم ـبی رـحـم
اـمرـئی اـست و اـمـبر گـفت: «ـجنگ اـعالم ـشده اـست، ـجنگی که در آن دـشـمن ـن سپـت

هییچ خط جبهه ای وجود ندارد.»
کوـشش دوـلت ـمرکزی ـمـتوـجه اـین ـهدف اـست که ـهـمان گوـنه که ـجورج ـبوش و
ا ـترورـیـسم»، دـست ـبه ـتـقوـیت ارزه ـب ام «ـمـب اـمـبر، ـبه ـن ـتوـنی ـبـلر، پس از واـقـعه 11 سپـت
د، از اـین ـفرـصت ردـن ان ـیورش ـب ـسـت اـن روـهای ـنـظاـمی ـخود زدـند و ـبه ـعراق و اـفـغ ـنـی
اپذـیر کردن روـند ـتـحوالت دودـهه ازگـشت ـن ـبرای ـتحکـیم ـقدرت ـفردی ـخود و ـب
ور ر کـش ا و وزـی وف، ـسـخنگوی دوـم ـیـن ورـیس گرـل د.  ـب اده کـن ر روـسـیه اـسـتـف اـخـی
د ـجنگی» ا «وـضـعـیت ـجدـی اـبق، گـفت که «اـبتکارات ـجدـید ـقـضاـیی» در راـبـطه ـب ـس
د. اـین د ـش واـه دـیم ـخ ا ـتـق رع وـقت ـبه دوـم رای ـتصـوـیب در اـس ده، و ـب دوـین ـش ـت
اـقداـمات ـشاـمل تـغـیـیر ـقواـنـین اـنتـخاـباـتی و ـهمچـنـین ـمـحدودـیت ـهاـیی ـبرای حـقوق و
آزادی های دموکراتیک شهروـندان است.  پوتین در سخنرانی خود پیشنهاد تغییر
ـمـقررات اـنـتـخاـبات دوـمای دوـلـتی و ـهمچـنـین پاـیان ـبـخـشـیدن ـبه اـنـتـخاب ـفرـماـنداران
وسک، وردـل دار اـس اـن رـم رح کرد. ادوارد روـسل، ـف اـطق 89 گاـنه روـسـیه- را ـمـط ـمـن
ی در ـاـت ـوـع ـب ـط ـراـنـس ـم ـتـحـد»، در یک کـنـف ـیه ـم ن از ـحـزب «روـس ـی ـهـوادار پوـت
ر اـض ا ـح ـیـه ریکاـئ د آـم اـنـن ا ـم د که روس ـه دـعی ـش ر ـم اـمـب ورگ در 6 سپـت رـیـنـب یکاـت
د.  او دـهـن ر ـب ـشـت ـی رای اـمـنـیت ـب ود را ـب وق ـخ ا و ـحـق د که ـبـخـشی از آزادی ـه ـسـتـن ـه
داـنـمان ـمـحدود ـبـشود. ام اـمـنـیت ـفرزـن ا ـبـن ا ـحاـضر ـهـسـتـیم که آزادی ـهای ـم گـفت ـم
د. ر کـنـی ـشـت ـی د، اـمـنـیت را ـب ر کـنـی اـسی را کـمـت ای ـسـی ازی ـه ا ـمی گوـئـیم: ـب روز ـم «اـم
رورـیـسم ا ـت اـبـله ـب ر ـبه رـئـیس ـجـمـهور در ـمـق ـشـت اـسی ـبـی اده دادن ـقدرت ـسـی اـمـعه آـم ـج

است.»
حمله به آزادی ها زیر نام ضرورت مقابله با تروریسم 

ر که ـش وق ـب ای ـحـق ان ـه ازـم ون و ـس ـسـی ای اپوزـی روـه ـی ال گذـشـته ـن ول ـس در ـط
ات را در پـنج سـال وـع ـطـب ا و ـم ـین ـبه دوـم اـتیک دوـلت پوـت ـم ـسـت ـی رات ـحـمـله ـس ـم ـث
ـدود کردن ـرای ـمـح ـمـله ای ـب ـورد امکان ـح ـد، درـم ـودـن ـرـبه کرده ـب ـته ـتـج گذـش
ر ریژکوف، یک ـمـی د. والدـی طـار ـمی دادـن وکراـتیک در کشـور اـخ ای دـم آزادـیـه
ا از ـخون ار داـشت: «چه کـسی فکر ـمی کرد که اـین ـه ا، اـظـه ـسـتـقل دوـم ده ـم اـیـن ـنـم
ای ز ـه و ـمـی ود را از کـش دـیـمی ـخ ای ـق ا پروژه ـه د ـت اده کـنـن کودکان ـمـعـصوم اـسـتـف
کرمـلـین ـبـیرون بکـشـند و ـبر پاـیه اـین ـجوی ـخون ـبه ـساـخـتـمان رژـیم ـخودکامه پوـتـین
اداـمه ـبدـهـند.» ریژکوف ـمـتذکر ـشد که اـیده ـبرگـماری ـفرـماـنداران ـسال ـها ـقـبل از

ـتراژدی «ـبـسالن» در کرـمـلـین ـمـطرح ـبوده اـست اـما پوـتـین مکاراـنه
ـیل کردن ـبـرـنـاـمه ـیـر بـرای تکـم ـسـعی کرده اـست از ـتـراژدی اـخ
وده ورکار او ـب اری در دـسـت ـسـی ای ـب ال ـه رای ـس اـسی ای که ـب ـسـی
اـست، اـسـتـفاده کـند.  ـنـماـیـنده دوـما گـفت: «چگوـنه ـتـغـیـیر ـمـقررات
اـنـتـخاـبات ـبرای دوـما و ـمـماـنـعت از اـنـتـخاب ـمـسـتـقـیم ـنـماـیـنده ـمردم
ود.» او د واـقع ـش ـسم ـمـفـی رورـی اـله ـت ـس د در ـحل ـم واـن اـطق، ـمی ـت ـمـن
ان دـه اـن رـم اـلیکه ـف ـسم» در ـح دراـلـی ر ـف اـه اـفه کرد که ـحـفظ «ـظ اـض
د، «ـبی ـنـهاـیت دـشوار ـخواـهد ـشوـن اـطق ـتوـسط ـمرکز ـمـنـتـصب ـب ـمـن

بود.»
اوـلـیـنسکی رال ـبه رـهـبری گریگوری ـی وکوف، ـحزب ـلـیـب اـبـل ـی
ـیه دان روـس رای ـشهـروـن ـین ـب دـنت پوـت تکار پرزـی اـعالم داـشت: «اـب
توهین آمیز است، چرا که حق آن ها را برای انتخاب دولتشان را

سلب می کند.»
ـسالن ـبه ـسـتی در ـب رورـی ـیه از فـاـجـعه ـت ـتفـاده دوـلت روـس سـوء اـس
ـتـار ن زده اـست.  آن ـهـا ـخـواـس ـیـروـهـای ـمـخـاـلف داـم م ـن خــش
ـنه هـای ـحـمـله و عـدم ـی ـبه زـم ـمه جـاـن دـهی یک ـتـحـقـیق ـه اـن سـازـم
ده ری از آن ـش وگـی رای ـجـل اـمی و اـمـنـیـتی ـب ـظ ای ـن روـه ادگی ـنـی آـم
رکب از ره ـم ون 21 ـنـف ـسـی د.  دوـلت پوـتـین در پاـسخ یک کـمـی اـن
ضـو یـون و دوـمـا را که ـفـقط ـسه ـع ـنـدگان شـورای ـفـدراـس مـاـی ـن
اـحزاب اپوزـیـسـیون در آن ـشرکت دارـند،  ـمـسـئول ـبررـسی ـفاـجـعه
ـبسالن و ـعوامل ـموـثر در آن ـنـموده اـست.  والدیـمـیر ریژکوف در
رـیت ا دادن اکـث ـطه ـب ا» در راـب ا گازـت سـامـاـی زاوـی اـظهـاراـتی در «ـن
س ـی ـتحـد»، حـزب رـئ ـیه ـم یـون ـبه «روـس ـس ـی کرـسی هـای اـین کـم
ون و ـسـی وان ـبه اـین کـم ـت ور، گـفت که، «ـممکن ـنـیـست که ـب ـجـهـم
وـنـیـست ـنـتـیـجه گـیری ـهای آن ـهیچ اـعـتـمادی داـشت.»  ـحزب کـم
ر اـعالم کرد: « اـمـب ـیه ای در روز 7 سپـت اـن ـی ون روـسـیه در ـب دراـسـی ـف
ریشه های این تراژدی را نمی توان در «تروریسم بین المللی» که
ـاـیـد در ت، ـبلکه ـب ن درام اـس ـرای اـی ـنـاـسب ـب یک پرده دودی ـم
اـنـیه ـحزب کـموـنـیـست ـخواـسـتار اـسـتـعـفای داـخل کـشور،  دـید.»  ـبـی
ـین ری روـسـیه شـد و اشـاره کرد: «رژـیم پوـت مـاـمی دـستگاه رـهـب ـت
ـتـماـمی کوـشش ـهای ـخود را ـمـتوجه ـمـبارزه ـبا اپوزـیـسـیون ـسـیاـسی،
ـسرکوب رـساـنه ـهای گروـهی ـمـسـتـقل، ـحـصول «ـنـتاـیج ـمورد ـنـیاز»
ـمـودی که در ـتـار ـقـدرت ـع ـتـخـاـبـات، و اـیـجـاد یک ـسـاـخ در اـن
اـتواـنی ـخود را اـثـبات کرد، ـنـموده اـست.» ـمواـجـهه ـبا اـین ـبـحران، ـن
دـیل شـده اـست ـبه ـب ون ـت ـته ـمی شـود: «اجـرای قـاـن ـیه گـف یـاـن در ـب

ابزاری برای جاری کردن «فرامین سیاسی» مقامات رسمی.»
ن ـبه ـمحــدود کردن ـی ی اسـت که اقــدام پوـت ـت ـق ـی ن امــر ـحـق اـی
دف ا ـه رکزی ـعـمالٌ ـب درت ـم وـیت ـق وکراـسی در روـسـیه و ـتـق دـم
ـتـثـبـیت ـسـیاـسی ـحاکـمـیت ـسرـمایه داری در اـین کـشور ـصورت ـمی
دارد.  آنچه ردم روـسـیه در آن ـنـقـشی ـن اـفع ـم رد و ـمـصاـلح و ـمـن گـی
د دوـلت دـی وکراـتیک ـج ددـم اـسی و ـض راـحی اـبتکارات ـسـی در ـط
ـمـله ـان ـح ـی ـاـن ـرـب ـوـشت ـق ـدارد، ـسـرـن ی از اـعـراب ـن ـیه ـمـحـل روـس
اـید کوـشش رورـیـست ـهای ارـتـجاـعی در ـبـسالن اـست،  آن را ـب ـت
پوتین برای اجاد یک دیکتاتوری فردی و تمرکز قدرت ارزیابی

کرد. 

«مبارزه با تروریسم» بهانه پوتین برای
محدود کردن دموکراسی در روسیه
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تحوالت بغرنج منطقه نمی توان به این سئوال پاسخ نداد.
ـنوول اُـبـسرواـتور: راـبرت گـیـتس، رـئـیس پـیـشـین ـسـیا، در ـخاـطراـتش
ۀ داـخـل اه پـیش از ـم ریکاـیی ـشش ـم ای ـمـخـفی آـم ـسـه روـی د: ـس ـمی گوـی
ـسـتان] را آـغاز کردـند. در آن اـن ـشوروی ـحـماـیت از ـمـجاـهدـین [در اـفـغ
رـتـیب د؛ ـبه اـین ـت ودـی ر ـب ـشاور اـمـنـیـتی رـئـیس ـجـمـهور کارـت ا ـم ان ـشـم زـم
اًـیـید ـمی ا ـشـما اـین گـفـته را ـت ـشـما ـنـقـشی کـلـیدی در اـین اـمر داـشـتـید. آـی

کنید؟
ا از اـنی ـسـی ـب ـی ـت ار رـسـمی، پـش سکی: ـبـله. ـطـبق اـخـب رژـیـن و ـب زـبیگـنـی
ـمجـاهـدـین در سـال 1980 [1358] آغـاز شـد ، ـیـعـنی پس از ـتهـاـجم
ا ر1979 [3 دی 1358]. اـم اـمـب ان در  24 دـس ـسـت اـن وروی ـبه اـفـغ ارـتش ـش
واـقـعـیت، که ـتا اـمروز مـخـفی نگه داـشـته ـشده ـبود، کاـمالً ـجز اـین اـست.
در واـقع، در روز3 ژوـئـیۀ 1979 [12 ـتـیر 1358] ـبود که رـئـیس ـجـمـهور
کارـتر ـنـخـسـتـین ـفرـمان را ـبرای پـشـتـیـباـنی پـشت پرده از اپوزـیـسـیونِ ـضدِ
ن مــان روز ـم ـوادارِ شــوروی در کاـبل اـمـضــا کرد. و در ـه مِ ـه رژـی
ـیادداـشـتی ـنوـشـتم که در آن ـبه رـیاـست ـجـمـهوری ـتوـضـیح دادم که اـین

پشتیبانی به عقیدۀ من منجر به مداخلۀ نظامی شوروی ها خواهد شد.
دام اـمی اـین اـق ا ـح ره، ـشـم اـط ور: ـبه رـغم اـین ـمـخ رواـت ـس وول اُـب ـن
وروی در اـین ـجنگ را ار ورود ـش ـظ ـت ا اـن د ـشـم اـی ا ـش د؟ ـی ودـی اـنی ـب ـنـه

داشتید و کوشیدید که به آن دامن بزنید؟
ا را ـبه ا روـسـه ور ـنـیـست. ـم اً اـین ـط ـیـق رژـیـنسکی: ـنه دـق و ـب زـبیگـنـی
سوی مداخلۀ نظامی نراندیم، اما دانسته احتمال اقدام آنها به مداخله را

زیاد کردیم. 
نوول اُـبسرواـتور: وقتی شوروی ـها مداخـلۀ نـظامی شان را ـبا این
ـبـیان ـتوـجیه کردـند که  ـبر ـضد ـمداخـلۀ نـهاـنی آـمریکا در افـغاـنـسـتان وارد
ود اـین، ا وـج اور نکرد. ـب ا را ـب د، ـهیچ کس ـحرف آـنـه وـن ـجنگ ـمی ـش
روز ـهیچ ا ـشمـا اـم ود...آـی ـته ـب ان ـنـهـف ـی ـته ای از واـقـعیت در اـین ـب ـس ـه

پشیمان نیستید؟
ات ـمـخـفی، ـی ـمـل اـشم؟ اـین ـع سکی: از چه پـشـیمـان ـب رژـیـن و ـب ـی یگـن زـب
ا د، و ـشـم اـن ا کـش اـنـه وا کرد و ـبه دام اـفـغ ا را اـغ ود. روـسـه اـلی ـب فکری ـع
می خواهید که من از این امر پشیمان باشم؟ در آن روزی که شوروی
ور اـمه ای ـبه رـئـیس ـجـمـه د، ـمن ـن ـن ان گذـشـت ـسـت اـن رز اـفـغ اً از ـم ا رـسـم ـه
کارـتر ـنوـشـتم به اـین ـمـضـمون که:  ـما اکـنون ـفرـصت آن را ـیاـفته اـیم که
اـتـحاد ـشوروی را درگـیر ـجنگ وـیـتـنام ـشان کـنـیم.  در واـقع، ـطی ـمدت
رای آن رژـیم ـتـحـمل د که ـب ۀ ـجنگی ـش ور ـبه اداـم ال ـمسکو ـمـجـب ده ـس
ناپذیر بود؛ جنگی که حاصل آن تضعیف روحیه و سرانجام فروپاشی

امپراتوری شوروی بود. 
ـنوول اُـبـسرواـتور: و در کـنار اینـها، آـیا ـشـما پـشیـمان نـیـستـید که به
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ر ـسـعی داـشـته اـست که خـود را ـبه ای اـخـی ـتحـده در سـال ـه االت ـم اـی
ـمثاـبه مخاـلف «بنـیاد گرائی اسالـمی» و مدافع حقوق ـبـشر جـلوه دهد و ـحتی
ـیـاـنه ـتـرش دـمـوکراـسی در ـخـاورـم ـته پرچـمـدار «گـس در یک ـسـال گذـش
ـسـتی 11 رورـی وش که پس از ـحـمـله ـت ران دوـلت ـب ده اـست.  ـس زرگ» ـش ـب
اـست اـخـتـمان ـهای «ـمرکز ـتـجارت ـجـهان» در ـنـیوـیورک، ـسـی اـمـبر ـبه ـس سپـت
د، ان دادـن ازـم راق را ـس ان و ـع ـسـت اـن اـمی اـفـغ ـظ ال ـن ز ـحـمـله و اـشـغ اـجـعه آـمـی ـف

مکرراٌ مدعی مخالفت ایاالت متحده با بنیادگرایی اسالمی شده اند.
رژـیـنسکی، و ـب ده،  زـبیگـنـی ام ـش دـتی پـیش اـنـج ر ـکه  ـم اـحـبه زـی ـص در ـم
اش ـمی ال 1980 ـمـیالدی، ـف ا ـس ر ـت اـلی اـمـنـیت ـمـلی ـجـیـمی کارـت اور ـع ـش ـم
کـند که چگوـنه اـیاالت ـمـتـحده در ـجـسـتـجوی راـهی ـبرای ـتـحریک اـتـحاد
ـسـتان ـبه درـخواـست اـن ا پـیش از ورود ارـتش ـسرخ ـبه اـفـغ اه ـه ـشوروی، از ـم
از ان اـسالـمی را آـغ ادگراـی اـمی ـبه ـبـنـی ـظ اـلی و ـن دوـلت اـین کـشور، کمک ـم
وری اـست ـجـمـه د که : «ـمن ـبه رـی اره ـمی کـن سکی اـش رژـیـن ود.  ـب وده ـب ـنـم
توضیح دادم که این پشتیبانی به عقیدۀ من منجر به مداخلۀ نظامی شوروی

ها خواهد شد.» 
اـظـهارات ـبرژـیـنسکی در اـین ـمـصاـحـبه ـفاش ـمی کـند که دوـلت اـیاالت
ـمـتـحده آگاـهاـنه از «اـفراط گری اـسالـمی» ـبه ـمـثاـبه یک ـسالح ـبرای پـیـشـبرد
ـسـیاـست ـخارـجی ـخود ـبـهره گـیری ـمی کـند و اـین اـمری ـنـیـست که ـفـقط ـبه
اـفـغاـنـسـتان ـمـحدود ـباـشد. ـبه گواه ـمدارک ـموـثق و ـمـنـتـشر ـشده اـین ـسـیاـست
در ـسال ـهای 90 ـمـیالدی ـنـیز ـبـطور ـموـثر در ـجرـیان ـهمکاری و ـهـماـهنگی
ـبـین پـنـتاگون و دستگاه ـهای اـمـنـیـتی اـیران و ـعرـبـسـتان ـبا ـهدف اـنتـقال «ـعرب

های مجاهد افغانی» و تجهیزات نظامی به بوسنیا بکار گرفته شد.  
اـین ـنـیز ـشاـیان ـتوـجه ویژه اـست که پروـفـسور زاـلـمای ـخاـلـیزاد، ـهمکار
ـیالدی از ـنـسکی، از اواسـط دـهه 80 ـم ـرژـی ـادار ـب ـاگرد وـف ـزدیک و ـش ـن
ور ریکا در اـم واـلی آـم ـت اـست گذاران دوـلت هـای ـم ـی شـاوران اـصـلی ـس ـم
ـمـنطـقه ـجـنوب ـغرب آـسـیا یـعـنی ـمـنـطقه ـیی از افـغاـنـسـتان ـتا ـعرـبـسـتان سـعودی
ای ـطـقه ـیی اـست که در دـهه ـه وده اـست.  اـین ـمـن راق ـب ران و ـع اـمل اـی و ـش
اه ـمه زاد از 23 ـم ـی اـل وده اـست.  ـخ ادگرا ـب ـی ـن ای ـب روـه ـی وذ ـن دف ـنـف ر ـه اـخـی
رورـیـسـتی ـبه ـنـیوـیورک، ـبه اه پـیش از ـحـمـله ـت 2001، ـیـعـنی ـحدوداٌ چـهار ـم
ـمـقام ـمـشاور ویژه رـئـیس ـجـمـهور  و ـمدـیرـیت ـعاـلی ـشورای اـمـنـیت ـمـلی در
ی ـطـقه ـی ـن سـاـیل ـم یـا و دیگر ـم ـیج فـارس، ـجنـوب غـرب آـس ا ـخـل ـطه ـب راـب
ا ـطه ـب اٌ در راـب ود و ـشـخـص ر 2003 در اـین پـست ـب واـمـب ا ـن ارده ـشد.  او ـت گـم
اـنـسـتان ـعـمل ـنـمود. ـخاـلـیزاد اـسـتراتژـیـست ـعـمده اـنـتـخاب دوـلت کـنوـنی اـفـغ
دولت آمریکا در رابطه با جنگ افغانستان و مسئول «جمع بندی» تجربیات

آن برای سناریو عراق بود.  
اـین ـسـئوال ـمـنـطـقی و ـبـجاـیی اـست که اگر اـیاالت ـمـتـحده چـنـین دـقـیق،
ـموـثر و ـمـستـقـیم در گذـشته ـنزدیک از ـنـیروـهای اـفراـطی اـسالم ـبرای پـیـشـبرد
د که در واـه د و ـنـخ واـن ـت ـسـته اـست، چرا ـن ره ـج ود ـبـه ارـجی ـخ اـست ـخ ـسـی
نـده در عـراق، ایـران، سـورـیه و دیگر نـاریـوی ـتحـوالت کنـوـنی و آـی ـس
کـشورـهای ـمـنـطقه ـخاورـمـیانه ـبار دیگر آن ـها را ـبه ـبازی بگـیرد.  در تـحـلـیل

کمک های مالی رسیده
جمع کوچکی از دوستداران حزب در تکزاس               300 دالر
آرمان در جنوب آمریکا                                               200 دالر
به یاد شهیدان حزب                                                      100 دالر

مصاحبۀ زبیگنیو برژینسکی با نوول اُبسرواتور
ایاالت متحده: خالق اصلی «مجاهدین افغان»، «عرب های

افغانستان» و طالبان
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