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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 صفحات 7 و 8

«اشتباه بزرگ خاتمی»
قضاوت واقع بینانه ای که باید از آن استقبال کرد

مبارزه متحد پاسخ طبقه
کارگر به توطئه ارتجاع

به مناسبت پنجاهمین سال تیرباران افسران توده ای    صفحات 4، 5 و 6

حرکت در مسیر بن بست

ادامه در صفحه 2

ـموـضوع اتـخاذ راه کارـهای ـمـناسب ـمـبارزاـتی و
ـردن اـمـر اـصالـحـات اکـنـون چگونگی ـبه پیـش ـب
ـمدـتـهاـست که یکی از ـمـساـیل ـمـهم ـمورد ـبـحث در
ـمـیان اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی و ـنـیروـهای پـیراـموـنی
ـیـروـهـای دگراـنـدیـش، ـمـلی و ـین ـن مچـن آـنـهـا و ـه
دمـوکراـتیک کشـور اـست. اـتخـاذ ـسیـاـست هـای
ـبــاـنه در الـبالی ـل م ـط ـی ــسـل مــاـشــات گراـنه و ـت ـم
ظ و ـال» و ـحـف مچون «آراـمـش ـفـع ی ـه ـاـی ـارـه ـشـع
رای رـمزی که ارـتـجاع ـحاکم ـب رام ـبه ـخـطوط ـق اـحـت
ـشـیـنی ود و ـعـقب ـن اراـنش ـتـعـیـین کرده ـب ـخاـتـمی و ـی
اع، ده ارـتـج زاـیـن اـجـمات ـف اـبل ـتـه گام ـبه گام در ـمـق
ا دشـواری ـبی را ـب در ـمـجمـوع ـجـنـبش اـصالح ـطـل
ردم از دی ـم ـی ا اـم ادی روـبه رو سـاـخت. ـن ای زـی ـه
اراـنش ـبه اجـرای قـول ـتـعهـد و تـوان خـاـتـمی و ـی
ـهاـیی که داده ـبودـند و ـنـبود یک ـجایگزـین ـمـطـمـئن
و دـموکراـتیک در ـمـقابل رژـیم والـیت ـفـقیه ـشراـیط
ـضـعـیف دت ـت واـضع ـبه ـش وـیت ـم ات و ـتـق اداـمه ـحـی
شـان حـاکم را که پس از دوم دـی شـده تـاریک اـن
راـهم د ـف ودـن ـنی کاـمل ـب ـشـی خـرداد 76، در ـعـقب ـن
ــا، ه ـم ـع ــاـم ــروز ـج ــررسـی وـضعـیـت اـم آورد. ـب
ی رای ـمـلی کـسـاـنی که زـمـاـن ی ـع پراکـنـدگی و ـب
ا ـخود داـشـتـند، و در واـقع ـبـیـست ـمـیـلـیوـنی ـمردم را ـب
تکرار ـشـعارـها و ـمواـضع شکـست ـخورده و آزـمون
واـنی کاـمل دوـلت اـت ال گذـشـته  و ـن ـشت ـس ده ـه ـش

که ـحـتی ـتوان دـفاع از وزرای ـخود را ـنـیز ـندارد
ـمی و ـاـت ی اـست که دوـلت ـخ نگر ـبـحـراـن روـش
ـهـمراـهان آن ـبا آن روـبه ـهـسـتـند. در ـطول ـهـشت
ـاـطع ـحــسـاس و آنگاه که ـته در ـمـق ـسـال گذـش
ـمواضع ـقاطع ـبا اتکاء به ـتوان ـعظـیم جـنـبش ـتوده
اـطع د، ـعـمل ـق اـش ر گذار ـب أـثـی واـنـست ـت ای ـمی ـت
ظـام»، رای «ـحـفظ ـن ـظه ـب جـای خـود را ـبه ـمالـح
ز آنچه ـحـفظ ا ـنـی اـلی داد و در اـنـتـه ـنـصاـیح ـتو ـخ
ود که در اـیی ـب ـط رون وـس داد ـق ان اـسـتـب د ـهـم ـش
ـیـات ـجـاـمـعه و ـمـردم ـته ـح ـطـول دو دـهه گذـش
ـمـیـهن ـما را به ـسـیاـهی کـشاـنده اـست. ـمدـتـها پـیش
ـخاـتـمی در ـبـیاـنـیه ـیی ـبا ـعـنوان «ـبرای ـفردا» ـتالش
ـود و ـری ـخ ـوع گـی ـوـض ـاـبل و ـم کرد که ـمــس
ـیه کنـد و شکـست ش را تـوـضـیح و تـوـج یـاراـن
نگ ـرـه ـیل ـف ـاال را ـبه دـل ـد اـصالـحـات از ـب روـن
ـبی ـی ای ـغ روـه ـی وع ـن داد زدگی و در ـمـجـم ـب ـت اـس
ا ـبه رود. ـم و ـب ر ـجـل د اـین اـم ـن د که نگذاـشـت داـن ـب
اـمه ـموـقع ـخود در اـین زـمـیـنه اـشاره کردـیم که «ـن
رای آـیـندگان ـنـیـست اـمی ـب ا پـی ردا» ـنه ـتـنـه رای ـف ـب
روزـین اـیل اـم ـس اـنه ـم وـضـیح واـقع گراـی ـبلکه از ـت
ده اـست و در واـقع تکرار مکرر اـن اجـز ـم ز ـع ـی ـن
ـهـمان ـسـیاـست ـها و ـموـضع گـیری ـهای اـشـتـباـهی
ـست ا چـنـین ـبن ـب د اـصالـحات را ـب اـست که روـن

کنفرانس جهانی احزاب کمونیست- کارگری- آتن
* سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب در کنفرانس

ران دۀ اـی د که آـیـن ان اـعالم کردـن ای ـجـه ـست ـه وـنـی * کـم
ـباـید ـتـنـها از ـطرف ـخود ـمردم اـیران و ـنـیروـهای ـمـترـقی و
ایگزـین» رـیق ـیک « راه ـحل ـج راـتـیک آن، و ـنه ازـط وـک دـم

تحمیل شده از طرف نیروهای خارجی تعیین شود.
* کـنـفراـنس ـضرورت گـسـترش ـفـعال ـهـمـبـستگی ـسـیاـسی و
ـحـماـیت در ـمـیان اـحزاب ـکـموـنـیـست و ـکارگری، و در ـمـیان

جنبش های مردمی را مورد توجه قرار داد.
ادامه در صفحات 9 ، 10 و 11

ـیـاـسی ـتـاب در آرایـش ـس ـتـحـوالت پٌرـش
ـا ت، ـب ـی ـم ـراـمـون ـحـاـک ـیـروـهـای درون و پـی ـن
ـات ـاـب ـتـخ ـرگزاری اـن ـان ـب ـدن زـم ـزدـیک ـش ـن
رده و ژرـفی ـبه اد گـسـت وری اـبـع اـست ـجـمـه رـی
وـسوی رـحـسـین ـم ام ـمـی راـنـج رد. ـس ود ـمی گـی ـخ
رش دم پذـی ار ـمی رـفت، ـع ـظ ـت انگوـنه ـکه اـن ـهـم
ـخودرا از دـعوت ـبرای ـناـمزدی انتـخاـبات اعالم
یـروـهـای دوم ـتالف ـن بـال آن اـئ داـشت و ـبه دـن
ا چاـلش ـهای ـجدی روـبرو گردـیدـند. ـخرداد ـب
ن ـی ـرـحــس ـی ـصـراف ـم ی از اـن ـدـک ـاـصـله اـن ـبه ـف
شـارـکت آغـاز رایـزـنی بـا ـبـهه ـم مـوسـوی، ـج
ات را اـب ـتـخ زدی در اـن اـم رای ـن ـمـصـطـفی ـمـعـین ـب

ادن اـیع و ـمـع ازرگاـنی و ـصـن اق ـب اـمه اـت ـن
ـبه وزـیر ـکار در ـخـصوص ـتـغـیـیر ـقاـنون ـکار
ـبـخـشی از اـقداـمات ـحـساب ـشده و ـسازـمان
اـست اـنه اـنـتـخاـبات رـی اـفـته ارـتـجاع در آـسـت ـی
دام ـبـیش از ده اـست. اـین اـق وری آـیـن ـجـمـه
هرچیز اشاره ای به محافل قدرتمند سرمایه
ـسب ـحمـاـیت ظـور ـک ـن داری ـجهـاـنی ـبه ـم
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اـعالم ـکرد؛ در ارزـیاـبی ـهای اـنـتـشار ـیاـفـته پـیراـمون اـین ـمـعرـفی از ـجـمـله ـمی ـتوان ـبه اـین
اـمرـکه وی از چارچوب ـها و ارزش ـهاـیی ـبرـخوردار ـمی ـباـشد که ـمـخالـفان اـصالـحات
ـبه ـحـسب ـظاـهرـبرآن پاـمی ـفـشارـند و ـنـیز درـتـمام ـسال ـهای پس از دوم ـخرداد ـهرگز از
اـیل ـس وـجـهی ـبه ـم رب، ـبی ـت ا و ـغ رـیـک ر گراـیش ـبه آـم ـظـی اـتی ـن اـم ا اـتـه ان ـب اـلـف ـسوی ـمـخ
ـشرـعی و الـیـیک و ـسـکوالر ـبودن روـبرو ـنـشده و . . . ـتوـجه ـکرد ! ـبه دـنـبال اـنـتـشار اـین
ال جـاری اه ـس رـم ـبه 26 ـمـه ـشـن د، در روز ـیـک ای ـهمگاـنی گزارش دادـن اـنه ـه ر، رـس ـخـب
د پاـیه والن ـبـلـن ـسـئ ور ـم ا ـحـض رداد ـب ای دوم ـخ اده گروـهـه وق اـلـع ـسه ـف دی، ـجـل ورـشـی ـخ
ارز ـبرگزار ـشد. ـطی اـنـیون ـمـب ر ـمـجـمع روـح اـحزاب و ـسازـمان ـهای اـین اـئـتالف در دـفـت
اـین ـنـشـست ـمـحـمدرـضا ـخاـتـمی دـبـیرـکل ـمـشارـکت، ـتـهدـید اـصـلی ـکـنوـنی ـنـظام را ـبرـناـمه
ـیـکدـست ـساـخـتن ـحاـکـمـیت ارزـیاـبی ـنـمود و ـطرح اـقدام درـجـهت ـشـفاف ـکردن ـفـضای
ـسـیاـسی را ـبازگوـساـخت. پـیـشنـهاد اـصـلی ـکه ـمـطاـبق اـخـبار ـمـنـتـشره ـبا ـمـخاـلـفـتی ـنـیز روـبرو
ای دوم رـیک از گروـهـه ودـکه، ـه ارت از اـین ـب اده ـعـب وق اـلـع ـسه ـف د، دراـین ـجـل نگردـی
د، امـا درصـورت رد ـصالـحـیت ـن ـن طـرح ـک صـاـصی خـودرا ـم امـزدهـای اـخـت خـرداد ـن

کاندیداهای حزبی برسر کاندیداهای باقی مانده اجماع نمایند.
د اـنـن اـتی ـم اـن رـی ویژه ـج رداد و ـب اره ـکه اـئـتالف دوم ـخ وـثـقی دراـین ـب ار ـم وز اـخـب ـهـن
اـمه ـشـفاف و ـمـشـخـصی را اراـیه ـکرده و رـن ـمـشارـکت و ـمـجاـهدـین اـنـقالب اـسالـمی چه ـب
مـناسـبات آنـها بادیگر بـخش ـهای این ائـتالف درآسـتانه انتـخاـبات ریاـست جمـهوری چه
ز ای ـهـمـیشگی چـی ده ـجز ـکـلی گوـیی ـه ان گردـی اـفـته و آنچه ـبـی ـی ار ـن ـش ود، اـنـت واـهد ـب ـخ

دیگری دربرندارد.
ـهم اـکـنون ـبرـخالف آنچه از ـسوی ـنـیروـهای درون و پـیراـمون ـحاـکـمـیت ـعـنوان ـمی
ا و رـمـیـهن ـم دا ـنـیـست، ـبـلـکه ـبه دـلـیل اوـضاع ـبـغرـنج ـحاـکم ـب دـی ـشود، ـمـشـکل ـمـعرـفی ـکاـن
اـلـیـسم درـمـجاورت ـمرزـهای اـحـیه ـحـضور ـنـظاـمی گـسـترده امپرـی ـخـطرات ـجدی ـکه از ـن
وـیت اع اوـل وـطـئه ارـتـج ا ـت اـبـله ـب وـشت ـجـنـبش و چگونگی ـمـق رـن ود دارد، ـس ور وـج ـش ـک
اـنـکارـناپذـیر ـصـحنه ـسـیاـسی اـمروز اـیران اـست ! دراـین وضـعـیت ـحـساس، ـمـحدود ـکردن
ار و ـشـکالت ـبی ـشـم د گرـهی از ـم واـن راد و اـشـخاص ـنـمی ـت اـیل ـبه اـنـتـخاب اـف ـس ـهـمه ـم

بسیار خطرناک گشوده و دورنمایی برای آینده فراهم آورد.
وی ـعـلـنی و وـس ـسـین ـم رـح ور ـمـی دم ـحـض ای گذـشـته و پس از آـنـکه ـع ـطی ـهـفـته ـه
رـسـمی ـشد، ـشاـهد ـموـضعگـیری ـهای گوـناگوـنی از ـسوی ـبرـخی اـحزاب و ـشـخـصـیـتـهای
ـطـیف دوم ـخرداد ـهـسـتـیم.ـمـصـطـفی ـتاج زاده از رـهـبران ـمـجاـهدـین اـنـقالب اـسالـمی ـکه
ـعـضو ـشورای ـمرـکزی ـجـبـهه ـمـشارـکت ـنـیز ـهـست، ـمـطـلـبی را ـتـحت ـعـنوان   اـیدـئوـلوژی
انـفـعال  به ـعـنوان ـسرـمـقاله درروزـناـمه ـشرق ـبه ـتاریخ 21 ـمـهرـماه اـمـسال اـنـتـشار داد. دراـین
ـمـطـلب وی ـبه ـعـنوان ـیـکی از چـهره ـهای اـصـلی اـصالح ـطـلـبان ـحـکوـمـتی ـبه ـجرـیاـنات و
د ـکه ده اـن ر ـبه اـین ـحـقـیـقت رـسـی ان اـخـی اـلـی ای ـس دادـه ا ـکـنـکاش در روـی اـیی ـکه ـب روـه ـنـی
اـنع اـصـلی راه ـیه ـم ا ـکه والـیت ـفـق ـن ار رژـیم اـست، ـبه اـین ـمـع اـخـت وـنی در ـس ـشـکل ـکـن ـم
ـمـلی و ی ـع ـمـله ـکـرده و آـنـان را ـبه اـنـفـعـال و ـب ـکـاـمل ـجـاـمـعه اـیـران ـمی ـبـاـشـد، ـح ـت

ردایکالیسم متهم ساخته است. 
ـسـته و ـتاج زاده ازـجـمـله ـنوـشت:  . . . ـعزـلت گزـیـنی ـعده ای ـکه ـبه اـصالـحات دل ـب
اً درـسال ـهای  اـخـیر ـفـعال ـبودـند اگرچه ـناـخوـشاـیـند اـست، اـما ـغـیر ـطـبـیـعی ـنـیـست. اـن اـحـی
ار   ـبی ـعـمـلی رای اوـلـین ـب د آن اـست ـکه ـب اـی ز ـمی ـنـم رانگـی اـمل ـب ـیـعی و ـت رـطـب آنچه ـغـی
ـسـیاـسی  درـقاـلـبی آرـماـنی و اـیدـئوـلوژـیک ـتوـجـیه ـمی ـشود . . .   وی سپس اـفزوده اـست: 
اـصـله گرـفـته و ـسم گذـشـته و ـف اـلـی وم رادـیـک اـست ورزی از ـمـفـه وـنی ـکه ـسـی در دوره ـکـن
مفهومی نزدیک به اصالح ورزی یافته است، جریان مذکور ناآگاهانه درجهت مقاصد
رورت اره ـض ار درـب ان و گاه آـشـک د . . . در پـنـه رـکت ـمی ـکـن اـنه ـح زان زـم اـصالح ـسـتـی

تغییرات بنیادی درساخت حقوقی و سیاسی . . . سخن می گوید .
اـست ات رـی ـتخـاـب وان اـن ـن ـسه ای ـتـحت ـع ان ـجـل ز درجـرـی ـی ـبالً ـن اج زاده ـق ای ـت آـق
ر ـمرـکزی اه اـمـسال در دـفـت ورـم ا ـکه دراواـسط ـشـهرـی دازـه ـجـمـهوری، ـمـساـیل و چـشم اـن
ـشـجوـیی وـجه ـجـنـبش داـن ز ـحـمالت ـخودرا ـمـت ود، ـلـبه ـتـی ده ـب رگزارـش ارـکت ـب ـش ـجـبـهه ـم
د ـسـتـن ردادی ـه ای دوم ـخ روـه اـصـله گرـفـتن از ـنـی ال ـف ان درـح وـی ـشـج ود و ازاـیـنـکه داـن ـنـم
شعارـهای   تـند  ـسرمی دهـند، به شدت اـنتقاد ـکرده و آنـها را انفعال طلب ناـمیده ـبود وی
ده اـست . . . ارـهای رادـیـکال ـعـمالً ـمـنـفـعل ـش ـشـجوـیی ـتـحت ـشـع ود:   ـجـنـبش داـن گـفـته ـب
درت رای ـحـضور در ـق وط ـبه ـتالش ـب ران ـمـن اـسی اـی رـصه ـسـی وردر ـع رای ـحـض ـتالش ـب

است .ادامه حرکت در مسیر بن بست ...
دی پـیش ا چـن رـن رگزاری اـی ـسـتی ـکه ـخـب ـش ان ـن رـی راـین در ـج ـعالوه ـب
ـبرگزار ـنـمود، ـمـحـمد رـضاـخاـتـمی و ـمـحـسن ـمـیرداـمادی ـمواـضـعی را ـبازگو
رای وـنی و ـتالش ـعـبث ـب ار ـکـن اـخـت اع از ـس اج زاده دـف اـنـند ـت ـکردـند ـکه ـهـم
ادآور ـشـست از ـجـمـله ـی ادی دراـین ـن رداـم اـشد. ـمـحـسن ـمـی اـصالح آن ـمی ـب
گردـید: «  . . . اگر ـباـبرـخورد ـیا ـموانع- ـموانعی ـکه دران ـسال ـها پـیش آـمده
ـنـتـیجه بگـیرـیم که ـمـشـکل ـساـخـتاری وـجود دارد، ـحاـصل آن انـفـعال و ـکـنار
ـکـشـیدن ـخواـهد ـبود وـلی ـباـید ـفـعال ـحـضور داـشت و دچار اـنفـعال ـنـشد . . .
ساختار بی نقص نیست ولی باید بپذیریم که درهمین چارچوب کارکرده
و در ـمـسـیر ـنواـقص را ـبرـطرف ـکـنـیم . . . ـیاس ـبـخش ـهاـیی از ـجامـعه و ـنسل
ا ـجوان ـکـشور را ـبـیـشـتر ـبه ـسـمت اـصالح ـساـخـتاری ـسوق داد . وی سپس ـب
اشاره به انتـخابات ـفرماـیشی مجلس هفـتم متذـکر شد، این اـنتخاـبات را نمی
ار اـصالح دارد. . . ـشـع ـشش ـن ار ـک ـت رارداد و گـفت ـکه سـاـخ ا ـق ـن ـب وان ـم ـت
ساختار یک شعار انحرافی است و تقابل ها در جامعه را تشدید می کند و
ود ز درـخ ار ـنـی اـخـت ار اـصالح ـس ـست . . . راـهـک رـکت اـصالـحی ـنـی ود ـح ـس ـب
اـبل اـصالح ـمی ار را ـق اـخـت ا ـس ون اـساـسی پـیش ـبـیـنی ـشده و ـم اـن ار و ـق اـخـت ـس
داـنـیم. مـحـمد رـضا ـخاـتـمی ـنـیز دراـین ـنـشـست وـعده داد،  دراـین چـند ـماه ـمی
د ـکه اـش ـسی ـب دـیم اگر ـک ر دـهـیم، ـمـعـتـق دودی ـتـغـیـی اـح راـیط را ـت واـنـیم ـش ـت
زـبی دا از اـیـنـکه ـح رد ـج د را پـیش ـبـب اـشد و اـین روـن د ـبه اـصالـحات ـب ـمـعـتـق

باشد یا نباشد، ما می توانیم از او حمایت کنیم . . .  .» 
اـنه ـموـضعگـیری ـهاـیی را ـشاـهد ـبودـکه ـبه اـین ـترـتـیب ـمی ـتوان درآـسـت
ـنـشانگر آـنـست، اـین ـنـیروـها از ـتـجرـبـیات چـند ـسال گذـشـته درس ـهای الزم
ده والـیت ار پوـسـی اـخـت زه از ـس ار ـمـعـج ـظ ـت ان دراـن اـک رده و ـکـم را ـکـسب ـنـک
فـقیه ـهستـند. پرـسش اـینـست که، آـیا هـمین ـساخـتار ـنـبود که ـمانع آن گردـید
ـکه اـصالح ـطـلـبان ـحـکوـمـتی ـحـتی ـبا اـکـثرـیـتی ـکه در ـمـجـلس ـشـشم داـشـتـند،
گاـمی در راـسـتای آنچه ـبه ـعـنوان ـقاـنون گراـیی و آزادی ـهای دـمـکراـتـیک
ـطرح ـکرده ـبودـند، ـبه پـیش ـبردارـند. اـنـسداد ـسـیاـسی ـبه ـبـیان ـخود اـیـشان و
اـشی از چه اـشـیم، ـن ون شـاهـد آن ـمی ـب اـکی ـکه ـهم اـکـن ـعـقب گرد دردـن
عاملی بود و اگر مشکل ساختار یعنی اصل والیت فقیه نیست پس چه چیز

می تواند باشد؟ ! 
تـحول ـمـثـبت و اـمـیدوار ـکـنـنده ای ـکه ـعـلـیرـغم ـشراـیط ـناـمـساـعد درـمـیان
ـتکــشـان و زـنـان ـم ـیـز زـح ـشـجـوـیـان و ـن ـیـعی از ـجـواـنـان و داـن ـبخـش وـس
راف ال و اـنـح د و در اول راه اـست، ـبه ـهیچ رو اـنـفـع ده، گرچه کٌــن دآـم پدـی
اس ـب روز در ـل داد ـکه اـم ـب رد و ـنـفی اـسـت ار ـبه ـمـعـنی ـط اـخـت ر ـس ـی ـی ـست. ـتـغ ـنـی
والـیت فـقـیه ـسد راه ـهرگونه تـحول قـلـمداد ـمی ـشود، ـیک شـعار انـحراـفی و
رم و ـهدف اـصـلی و از ـمـب ـی ـست، ـبـلـکه ـن ـی ا ـن ـنـه اـنه ـنـیـست و ـنه ـت ـن ـی رواـقع ـب ـغـی
د از ـهـمه اـی وان و ـب ردـمی اـست. در اـین راه ـمی ـت اـسی ـجـنـبش ـم اج اـس آـم
راـنه ـبـهره گرـفت و گرداـنـهای اـه ا ـظراـفت و ـم اـشـکال و اـمـکاـنات ـموـجود ـب

مختلف جنبش را سازمان دهی و تجهیز کرد.  
ـتـکرار ـسـیاـسـتـهای در ـعمل ـشـکـست ـخورده ـطی ـساـلـیان اـخـیر ـبه ـهـمراه
واـند ـمردم را ـبه ـصـحـنه آورده و ـبرای وـعده ـهای ـبی پـشـتواـنه ـهرگز ـنـمی ـت
مقابله با ارتجاع بـسیج کند. جنبش نیازمند سیاستـهای اصولی، واقع بینانه و
ـموـثر در راسـتای ـتاـمین مـنافع ـتوده ـهای وسیع ـمردم اـست.  ـتوده ـهای ـمردم
ال د ـس ویژه درچـن اـسی و آگاـهی درـخور ـتـحـسـین ـکه ـب ا ـشم ـسـی ا ـب ـمـیـهن ـم
ن د. اـی رای ـتقـاـبل بـا ارـتجـاع آمـادگی دارـن د، ـب یـر ـبه دـست آورده اـن اـخ
ان داده و ـبه ازـم وان را ـس اـید اـین ـنـیروی پرـت ـسـتـند ـکه ـب اـسی ـه روـهای ـسـی ـنـی

میدان مبارزه جلب کنند.
ـکوـتاه سـخن: ـتـحوالت در آراـیش ـسـیاـسی ـکـشور، ـتابه اـمروز ـحـکاـیت
از اـین ـحـقـیـقت ـتـلخ داردـکه اـصالح ـطـلـبان ـحـکوـمـتی ـبـیـمـناک و ـبی اـعـتـقاد
ـمـیت، ار حـاـک ـت ول در سـاـخ ـب اـبل ـق ر گذاری ـق ـی اـث وان از ـت اـت ـبه مـردم و ـن

سرگردان و مایوس به حرکت در مسیر بن بست ادامه می دهند !
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آنها، برای قبضه کامل قدرت می باشد.
وـبـتی ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی اـصـله اـندـکی پس از اـنـتـشار گزارش ـن ـبه ـف
پول که در آن جمـهوری اسالـمی به پیگـیری بـیـشـتر در راه اـجرای ـبرـنامه
اـصالح ـساـخـتار اـقتـصادی ـفراـخواـنده ـشده و اـقداـمات اـنـجام پذـیرـفته ـنـظـیر
ال ـشدن اـمـنـیت اـیه ـبه ـبـهای پاـیـم رـم اـمـین اـمـنـیت ـس ـخـصوـصی ـسازی و ـت
ـته اـست؛ اـتـاق ـشـوـیق ـقـرارگرـف ـیـد و ـت ـتکــشـان ـمـورد ـتـاـی ـم ـشـغـلی زـح
ـبازرگانی و صـنایع و مـعادن که از آن به درستی به ـعنوان النه ارتـجاع و
اـمه ای ـمـفـصل رده ـمی ـشود، ـن ام ـب ران ـن اـیه داری ـتـجاری و دالل اـی رـم ـس
ـکه درآن ـلـحن ـتـهاـجـمی و گـسـتاـخاـنه ـبه ـخوـبی آـشـکار اـست، ـخـطاب ـبه
ـخالـقی وزـیر ـکار و اـمور اجـتـماعی اـنـتـشار داد و ـقاطـعانه ـخواـسـتار اصالح
اـیه داران و دالالن و ـبه زـیان ـکارگران و اـنون ـکار ـبـسود ـسرـم و ـتـغـیـیر ـق
ورـکه ـط اـن ده اـست:   ـهـم دـمه آـم اـمه در ـمـق د. دراـین ـن ان گردـی ـش زـحـمـتـک
اـسـتـحـضار دارـید، ـعاـمل ـکار و ـنـظام رواـبط ـکار درـهر ـجاـمـعه ای ـبرـکل
ـنـظام ـسـیاـسی، اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی ـحال و آـیـنده آن ـجاـمـعه ـتاـثـیر گذار
اـست . . . و با ـتوجه به نقش آن در رـشد و شکوـفایی و تکامل و ـتوسعه
اـقـتـصادی- ـصنـعتی ـکـشور ـبـطور ـتـطبـیقی و رـقابـتی در مـقـیاس ـجـهاـنی،کل
اـمه ـحـیات و ـبـقاء و ـتـکاـمل ـجاـمـعه را ـجـهت ـمی ـبـخـشد . سپس درـهـمـین ـن
از اـتاق ـمذـکور ـبه ـعـنوان   دـیرپاـترـین ـتـشـکل ـکارـفرـماـیی  ـنام ـبرده ـشده،
ن، ـبه ویژه ـقـاـنـون ـکـار ـی ـتـقـد اـست، ـقـواـن اـضـاـفه ـمی گردد:   اـتـاق ـمـع
اـمـعه اـست و رـهنگ راـیج ـج اـسی و ـف اـعی و ـسـی ار اـجـتـم اـخـت ـمـحـصول ـس
ـهنگاـمی ـکه در ـساـخـتارـهای اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی ـجاـمـعه ـتـغـیـیر و ـتـحول
اـیج ـت اـیت ـبه ـن ا ـعـن د . . . ـب اـب ر ـی د ـتـغـیـی اـی ز ـب ـی ار ـن ون ـک اـن د، ـق رخ ـمی دـه
اـنون ـکار در وـضـعـیت ـفـعـلی و ـضرورت واـقع نگری رـموـلد ـحاـصل ـق ـغـی
د ـکه دـی راـیط ـج ور در ـش اـعی ـکـش ادی- اـجـتـم رات اـقـتـص ورد ـتـغـیـی در ـم
اـلـیت ـبـخش ـخصـوـصی در رای ـحضـور و ـفـع ـنی را ـب وـی ای ـن رـصه ـه ـع
ارـساـیی ـها و ـتـضاد اـقـتـصاد ـفراـهم ـساـخـته، ـضرورـیـست اوالً ـکـمـبودـها، ـن
رار گـیرد. اـنون ـکار ـفـعـلی . . . ـمورد ـتوـجه ـجدی و ـفوری و راه ـحل ـق ـق
ـثانـیاً ـبا جلب ـهمـکاری و تـعامل ـهمه اـفراد، ـمراـکز و ـتشـکل ـهای ذی نفع
ای ورـه ـش اـبه ـک ـش ور،ـم ـش ار در ـک ـنـظـیم رواـبط ـک داف و ـت رـیف اـه در ـتـع
ـتازه ـصنـعـتی ـشده و رـقـیب در ـمـقـیاس ـجـهاـنی، ـبرای ـتدوـین ـقاـنون ـجدـید
ادن ـیـعـنی اـیع و ـمـع ازرگاـنی و ـصـن اق ـب ود  . در اداـمه ـبه زـعم اـت دام ـش اـق
ران،ـمـشـکالت و د اـی وـل ر ـم اـیه داری دالل و ـغـی رـم وذ ـس ـشـکل ـتـحت ـنـف ـت
ـنارـسایی ـهای ـقاـنون ـکار فعلی در 5 ـبخش ـبه ـشرح زـیر جمع ـبـندی ـشده

است:
ار و ب- از ـنـظر وع ـک اـمل- اـلف- از ـنـظر ـن رده و ـشـمول ـش 1. گـسـت

اندازه و تعداد کارگران؛ 
2. عدم امکان اعمال مدیریت و یا محدود کرده آن؛ 

3. الزامات یک سویه برای کارفرمایان؛ 
4. تشکل های کارگری؛ 

5. لزوم توجه به نقش ارشادی و بستر سازی دولت؛ 
اـیه رـم ـشـکل ـس ـت دگان ـم اـیـن ـم ورد، ـن رـیک از اـین 5 ـم وـضـیح ـه در ـت
داران در ـناـمه ـخود اـشارات ـمـتـعددی ـبه وـضـعـیت ـکـنوـنی اـقـتـصاد ـکـشور
و ـشراـیط ـحاـکم ـبر ـجاـمـعه و مـحـیط ـهای ـکارگری ـمی ـکـنـند. ـبـطور ـمـثال
ون ـکار ـکـلـید اـن ا ـصراـحت از اـیـنـکه ـق ره و ـشـمول ـب در ـقـسـمت اول گـسـت
نـد و ـن تـراض ـمی ـک طـوح را دربـر ـمی گیـرد، اـع مـام ـس واحـدهـا در ـت
ـخواـسـتار ـحذف ـکاـمل ـقاـنون ـکار و ـعدم ـنـظارت در ـبـیـشـتر ـعرـصه ـهای

ـتوـلـیدی- ـخدـماـتی ـهـسـتـند. ـبرای آـنـها، ـمـصوـبات ـمـجـلس ـشـشم در ـخـصوصادامه  مبارزه متحد طبقه کارگر ...
اـفی ـنـیـست و ار ـک ون ـک اـن ول ـق ر از ـشـم ر و 10 ـنـف ای 5 ـنـف ارگاه ـه روج ـک ـخ
ـخواـسـتار ـتـعـمـیق آن ـهـسـتـند. در ـبـخش دوم ـعدم اـمـکان اـعـمال ـمدـیرـیت و ـیا
ـمـحدود ـکردن آن، ـبا ـلـحـنی ـتـحـکم آـمـیز از ـمواد 12، 14، 21، 25، 26 و 27
اـنـتـقاد ـکرده و ـیادآور ـمی ـشوـند، ـقاـنون ـکار فـعـلی ـفـضاـیی را پدـید آورده ـکه
رار ـمی اده 27 را ـمورد ـحـمـله ـق از ـنـیـست ! از ـجـمـله ـم اـمالً ـب ا ـک رـم ارـف دـست ـک
دود ا را ـمـح رـم ارـف وـسط ـک ار ـفـقط ـت رارداد ـک ـسخ ـق ان ـف را ـکه اـمـک د زـی دـهـن
د شـده اـست ـکه ـی اـمه ـق د. در ـن ـن ـت ـس ـشـکل ـه ان دچار ـم اـی رـم مـوده و کـارـف ـن
ـکارـفرـماـیان ـباـید ـبـتواـنـند به راـحـتی ـهر ـقراردادی را ـبـطور ـیـکـجاـنبه ـفـسخ ـکـنـند

و قانون نیز از آنها پشتیبانی کند !
در بـخش ـسوم ـبا گسـتاـخی تـمام مـتذـکر ـمی ـشوـند که،ـبررـسی مـفاد ـقاـنون
رای اـیـفی ـب زاـمات و وـظ ذـکور،اـل ون ـم اـن واد ـق ر ـم ـشان ـمی دـهد ـکه اـکـث ار ـن ـک
ـکارـفرـماـیان پـیش ـبـیـنی ـکرده وـلی ـکـمـترـین وـظـیـفه ای ـبرای ـکارگران درـنـظر
گرـفـته ـنـشده اـست و ـبـناـبراـین ـکارگران و ـظـیـفه و ـتـکـلـیـفی در مـحل ـکار ـبرای
ـخود ـقاـیل ـنـیـسـتـند . دردو ـقـسـمت 4 و 5 ـنـیز ـبا ـصراـحت ـخاـطرـنـشان ـمی ـشود
رل ده آن ـکه در ـکـنـت اـن وع زرد و واپس ـم ارگری ـحـتی ـن ای ـک ـشـکل ـه ـکه ـت
رژیم ـهستـند نـیز حق دخاـلت در امور داخلی واـحدـهای صنعـتی- خدـماتی را
ای ـشـکل ـه ـطه و حـاـمی ـت وـظف اـست ـنـقش واـس د و دوـلت ـم اـشـن داـشـته ـب ـن
ـکارـفرـماـیان را ـبه ـخود بگـیرد. درارـتـباط ـبا اـین ـناـمه ـباـید گـفت، اـین ـحرـکت
رای ویژه دالالن و ـتجـار ـب ـته اقـدامـات سـرمـاـیه داران ـب سـرآغـاز ـیک رـش
ا پـشت گرـمی ـمـجـلس ـتـحـکـیم و ـتـثـبـیت ـموـقـعـیت و ـمـناـفع آـنـهاـست. اـین ـناـمه ـب
دـیـشان واپس اـفـته اـست و ـنـشان ـمی دـهد، ـتارـیک اـن ـهـفـتم نگاـشـته و اـنـتـشار ـی
ران ارگر اـی ارـیـخی ـطـبـقه ـک ای ـت اوردـه اـمل ـهـمه دـسـت ودی ـک اـب گرا درـصدد ـن
ات اـن اـبی ـکرده و ـکـلـیه اـمـک اـسب ارزـی ان را ـمـن رای اـین ـهدف زـم د و ـب ـسـتـن ـه
ـخودرا ـبـکار گرـفـته اـند. و از ـهـمه ـمـهـمـتر اـیـنـکه،اـین ـناـمه و اـقداـمات ـمرـتـبط ـبا
آن ـبـخـشی از ـبرـناـمه ـسازـمان ـیاـفته ارـتـجاع ـبرای ـقـبضه ـکامل ـقدرت ـبویژه در

آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده است.
وـبه ـمـجـلس در ر راه و ـمـص ا اـسـتـیـضاح وزـی اـنی آن ـب زـم اـمه و ـهـم ار ـن ـش ـت اـن
ام ـخـمـیـنی رودگاـهی ـکه ـن ران (ـف اد ـتـه ـنـی و ـب رودگاه ـن رارداد، ـف ا دوـق اط ـب ارـتـب
ـبرآن ـنـهاده اـند) و ـطرح ـتوـسـعه ـفاز دوم پروژه ـتـلـفن ـهـمراه ـیـعـنی دو ـقرارداد
ـتاو و ـترک ـسل،درـکـنار دـستگـیری و ـسرـکوب ـشدـید ـنوـیـسـندگان از ـطرح
ـبازداـشت دوـعـضو ـکاـنون ـنوـیـسـندگان و زـنداـنی ـکردن چـند روزـناـمه نگار ـبه
اـید ـمـصوـبات اـخـیر ـمـجـمع اـقی ـنـیـست. ـبه اـین ـموارد ـب ـهیچ رو ـتـصادـفی و اـتـف
زاـیم. ـمـجـمع اـنی را ـبـیـف ـسـنـج اـشـمی رـف اـست ـه ام ـبه رـی ـظ ـشـخـیص ـمـصـلـحت ـن ـت
ـتشـخـیص در اـقداـمی ـکاـمالً ـحـساب ـشده ـطی دو ـجـلسه اـخـیر ـخود اصالـحات
گسـترده ای در اصل 44 ـقانون اـساـسی پدید آورد. ـبنا به گزارش رـسانه ـهای
ـهمگاـنی ـمجـمع ـتشـخـیص از اـبـتدای مـهرـماه ـسال ـجاری ـقراـئت ـنوـیـنی از اصل

44 به نفع بخش خصوصی ارایه کرد.
روزـنامه دـنـیای اـقـتـصاد به ـتارـیخ 12 مـهرـماه در اـین ـباره ـنوـشت:   ـتـصوـیب

قرائت جدید از اصل 44 به نفع بخش خصوصی .
در اـین ـقراـئت ورود ـبـخش ـخـصوـصی ـبه ـبـخـشـهاـیی از اـقـتـصاد ـکـشور ـکه
اـنون اـساـسی ـهـسـتـند. ـمـجاز اـعالم گردـیده، اـین ـبـخش ـها ـمـشـمول اـصل 44 ـق
ـعـبارـتـند از ـسرـماـیه گذاری، ـماـلـکـیت و ـمدـیرـیت در ـصـنایع ـکـلـیدی و ـمادر از
ـاری ـنـفت و ـویژه ـحـف ی ـنـفت و گاز ـب ـت ن دـس ـی ـزرگ پاـی ـاـیع ـب ـمـله صــن ـج
پـتروـشـیـمی، ـفـعاـلـیت در ـعرصه ـبازرگاـنی ـخارـجی، ـباـنـکداری و ـبـیـمه، ـسدـها و
ـشـبـکه ـهای آب رـساـنی و ـبرق رـساـنی،اـمور ـمرـبوط ـبه پـست و ـمـخاـبرات،راه
ا ـسـخت در اـیی ـکه اـین روزـه اـیی. ـمـحـسن رـض واپـیـم ـشـتی راـنی و ـه آـهن،ـک
ادامه در صفحه 8
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روز 27 ـمـهرـماه اـمـسال، ـمـصادف اـست ـبا پـنـجاـهـمـین ـسالگـشت، ـتـیرـباران اوـلـین
ال اه ـس رـم ران. در ـسـحرگاه 27 ـمـه وده اـی اـمی ـحزب ـت ـظ ان ـن ازـم ران ـس ـس گروه از اـف
1333 ، رژیم جنایتکار شاه در ادامه سیاست سرکوب خونین جهت استقرار مجدد
رداد اـخـته 28 ـم ا» ـس ای ـننگـین و «ـسـی اـیه کودـت وری ـخود که در ـس اـت ای دیکـت پاـیه ـه
ـیـهن ای اـنـقالـبی و ـم روـه ـی وـیی از ـخـلق و ـن ام ـج ـتـق ود، ـبه اـن ـته ـب رـف 1332، ـتـحـقق پذـی
وده ای ـهدف ر 10 اـنـقالـبی ـت ده و پرـمـه پرـست دـست زد. در چـنـین روزی ـقـلب تپـن
ن گوـنه ـبـود که ـبهکار ـقـرار گرـفت. اـی ـمـان و ـسـرسپردگان ـت ـی گـلـوـله ـهـای دژـخ
ـنـخـسـتـین دـسـته از اـفـسران ـتوده ای، ـمـتشکل از 9 اـفـسر ـنـظاـمی و یک ـغـیر ـنـظاـمی ـبه
داـلت اـبی ـبه آزادی، اـسـتـقالل و ـع ا دـسـتـی اـن ود که ـهـم اـنی ـخ ـس ای اـن ان ـه ر آرـم اـط ـخ

اجتماعی برای مردم و میهن بود، دالورانه در میدان تیر جان باختند.
وـشـته اد ـن رداد ـمـطـلب زـی وده ای پس از کودـتای 28 ـم ـسران ـت ار اـف اره کـشـت درـب
ا اـین ا ـتالش ـمی کرد ـت رای سـال ـه ا ـب اـتی رژـیم کودـت ـیـغ ـبـل شـده اـست. دـستگاه ـت
دالوران ـبی ـباک ـخـلق را ـخاـئـنـین ـبه وـطن و «واـبـسـته ـبه اـجـنـبی» ـمـعرـفی کـند وـلی ـبا
د ـحـقـیـقت در پس د و خـورـشـی اـن وـفق ـم اـم ر ـن اد، در اـین اـم ای زـی وجـود ـتالش ـه
ابرهای دروغ و ـتزویر پنـهان نماـند. دلیل اعدام اـفسران توده ای روـشن است. رژیم
کودـتا از ـنـفوذ ـعـمـیق اـندـیـشه ـهای ـحزب ـتودۀ اـیران در ـمـیان ـمردم و ـخـصوـصاً در
ـسـته واـن ران ـت ود. ـحزب ـتودۀ اـی ـصـفوف اـفـسران وـطن دوـست ـبه ـشدت در ـهراس ـب
رـجای ازان ارـتش ـب أـثـیری شگرف ـبر اـفـسران و ـسرـب اـهی ـت ـبود در ـمدت زـمان کوـت
بگذارد. ـفـعاـلـیت ـهای گـسـترده ـحزب در ـصـفوف ارـتش،  پس از ـسـقوط حکوـمت
رـضا ـشاه، که ـمی ـتوان ـتـبـلور آن را در ـجرـیان ـقـیام اـفـسران ـخراـسان در ـسال 1324
یـروهـای زرـهی ـبه مـردم یـان و ـن ـش یـرمـاه  که ـشمـاری از ارـت و سپس واـقـعه 30 ـت
پـیوـسـتـند، ـمـشاـهده کرد،  نگراـنی ـهای ـجدی ارـتـجاع را ـبرانگـیـخـته ـبود. کودـتاچـیان
ا اـطالع  از ـنـفوذ ـعـمـیق ـحزب در ـمـیان ـنـسل ـجوان و ارـتـشـیان و ـمشکالـتی که اـین ـب
ا د ـب ودـن رصـد ـب د، ـمـت ان اـیجـاد کـن د آـن ای پـلـی ـشه ـه ر راه ـنـق ر ـس د ـب واـن وذ ـمی ـت ـنـف
ـسرکوب ـخـشن ـحزب و ـسازـمان اـفـسری آن امکان مـقاـبله ـبا کودـتا را از ـبـین ـبـبرـند.
نـفوذ ـحزب ـتودۀ اـیران در داـنشکده اـفـسری زـبان زد همگان ـبود. ـبـسـیاری از رفـقای
اء ان اـیـف ـشجـوـی ان داـن ـی ذر آگاـهی در ـم دن ـب ـسـته ای در پاـشـی رـج وده ای ـنـقش ـب ـت
ـسل ر ـن ران ـب ودۀ اـی ر ـحزب ـت أـثـی ان از ـت اچـی رای روـشن ـشدن ـهراس کودـت کردـند. ـب
ـجوان آن روز، چه داـنـشـجوی اـفـسری و چه داـنـشـجوی ـعادی، کاـفی اـست ـبه اـین
ام دـتی ـتـم وـجه کـنـیم: «پس از ـم رـهنگ وـقت) ـت ر ـف ال (وزـی ر اـقـب وچـه ول ـمـن ـنـقل ـق
ـمدارس از دـبـسـتان گرـفـته ـتا داـنشگاه زـیر ـنـفوذ ـتوده ای ـها ـقرار گرـفت و ـتوده ای
ـها ـجواـنان ـبی تـجرـبه را از راه ـبدر ـبردـند. کار ـحزب ـتوده ـبه ـجاـیی کـشـیده ـبود که
از ـجـیب و کـیف ـمـحـصـلـین ـبه ـجای ـجزوه درس ـبرـناـمه ـحزب و ـمـطـبوـعات ـمـمـنوـعه

بیرون می آمد...» (روزنامه اطالعات، شماره 6917 - اردیبهشت ماه 1328).
رژـیم کودـتا ـبرای گـسـترداـندن ـجو رـعب و وـحـشت 71 اـفـسر را ـبه اـعدام، 192

ر را ـمحکوم ـبه 15 سـال د، 129 ـنـف ر را ـمحکوم ـبه ـحـبس اـب ـنـف
ـا 2 ـسـال بـس ـهـای 10 ـت ن دیگر را ـبه ـح زـنـدان و ـصـدـهـا ـت
تگی ـبــس ـم ی و ـه ـاـن ـراض ـجـه ـت ـانگ اـع ی ـب ـمحکوم کرد. وـل
ـمه احکام رـقی خـواه مـاـنع از آن شـد که رژـیم ـه روهـای ـت ـی ـن
اـیتکاراـنه وی ـجـن ارـی را بگذارد. تکرار ـهـمـین ـسـن دام را ـبه اـج اـع
ـتوـسط ـسران رژـیم والـیت ـفـقـیه، پس از ـیورش ـبه ـحزب ـتودۀ
ران دالور ـس دام اـف اکـمه و اـع ال 1361 و سپس ـمـح ران در ـس اـی
ـتوده ای ـنـشانگر ـماـهـیت یکـسان ارتـجاع چه از ـنوع ـشاـهـنـشاـهی

و چه نوع والیتی آن است.
وده ای در واـقع ران دالور ـت ـس ـسـتـین گروه اـف اران ـنـخ رـب ـی ـت
آـغاز ـموـجی از کـشـتار ـتوده ای ـها ـتوـسط رژـیم کودـتا و ـبه ـمـثابه
اـتوری اـسـتـقرار دور ـجدـیدی از اـسـتـبداد آن ـهم ـبه شکل دیکـت
ـخـشن و کاـمالً واـبـسـته ـبود. اـفردای که در اوـلـین گروه ـبه چوـبه
دار ـبـسته ـشدـند و ـبه شـهـیدان راه آزادی ـمـیـهن پـیوـسـتـند، ـعـبارت
بودند از رفقا: سرهنگ عزت اهللا سیامک، سرهنگ محمدعلی
ـضی کـیـوان (ـشـاـعـر و روزـنـاـمه نگار ـنـدس ـمـرـت ـشـری، ـمـه ـب ـم
ی ـاـن ـرـب ـته، ـسـروان ـشـه ـراـخ ـبـاس اـف ـوان یکم ـع ـت ی)، ـس اـنـقالـب
وان اـئـمی، ـسـت دـعـلی واـعظ ـق روان ـمـحـم دـنی، ـس دـین ـم ام اـل ـظ ـن
ان، سـرگرد رـی ـین، سـرگرد هـوـشنگ وزـی ـم زی ـن ـنـعـمت عـزـی
ا. اـین ـسرودـخواـنان آزادی ـنـصراـله ـعـطارد و ـسروان ـنوراهللا ـشـف
ا دالوری ویژه ـخوـیش ـلـحـظاـتی ـقـبل از اـجرای ـفرـمان آـتش، ـب
اد ده ـب ران» و «زـن وده اـی اد حـزب ـت ده ـب ار «زـن ر دادن ـشـع ا ـس ـب
د و ـن ر را شکـسـت ـی دان ـت اـنی خـوـنـین ـمـی ران» ... سکوت ـخـفـق اـی
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پنجاه سال از اعدام نخستین
گروه افسران حزب توده ایران

گذشت



نقاب ننگین استبداد خود فروخته و مزدور را دریدند.
دـستگاه  ـتـبـلـیـغاـتی رژـیم ـسـتم ـشاـهی ـبـسی ـتالش کرد که ـیاد و اـثری
ا ادـه اران در ـی رـب ان ـبه ویژه ـهنگام ـتـی اـن رـم از ـفداکاری و دالوری اـین ـقـه
ده و ظـات اعـدام ـبه جـا مـاـن د وـلی عکس هـاـیی که از ـلـح مـاـن اـقی ـن ـب
هم چـنین وـصیت ـنامه ـهای کوـتاه، ـخاـطره ـها و ـیادـنوشته ـهایی که به ـبـیرون
ا ـبه ـمـیـهن، ان اـین رـفـق ـشان از پاـیـبـندی و اـیـم د، ـن دا کردـن دان راه پـی از زـن
امک یک رـهنگ ـسـی د، دارد. رـفـیق ـس ود و راـهی که ـمی ر ـفـتـن ـحزب ـخ
رای واده ـهای ـخود ـب ا ـخاـن اـتی که اـفـسران ـب روز پـیش از اـعدام، در ـمالـق
رار ود گـفت: «آدم وـقـتی ـق ـستگان ـخ داری ـبه ـب رای دـل د، ـب ـن وداع داـشـت
اـست ـبـمـیرد، چرا ـخوب و ـباشکوه ـنـمـیرد؟»    و زـمان ـجداـیی ـمـشت ـحود
را گره کرد و ـبا ـصدای رـسا گـفت: «ـما رفـتیم، ـشـما زـنده ـباشـید و ـخوب
ظـاـمی شـاه دادگاه ـن ـی امک در ـب ـیق ـسـی د.» پـیش از اـین رـف ـی دگی کـن زـن
ـخـطاب ـبه ـنـظاـمـیان درـباری و واـبـسته که ـبر ـمـسـند ـقـضاوت ـنـشـسـته ـبودـند،
ـین زا چـن و و ـبه اـسـتـه ز آـل اـنی ـطـن ا زـب وـسی» ـب اـس ام ـج ا  «اـتـه اط ـب در ارـتـب
ان، ـمن ای دادـسـت د آـق ا درـست ـمی گوـیـی ود: «اـین را ـشـم وان کرده ـب ـعـن
را ـمن ـهر روز ـصـبح گزارش کار اداره ـسررـشـته داری را اـنتکارم. زـی ـخـی
رـخالف ـتصـور ا ـب یگاـنه ـمی دادم. ـبـله، درـست اـست. اـم ور ـب اـم ـبه یک ـم
ـشـما اـین ـماـمور روس ـنـبود، او یک ـمـسـتـشار و ـجاـسوس آـمریکاـیی ـبود
که ـمن ـبه دـسـتور ارـباـبان ـشـما ـمـجـبور ـبودم ـهر روز گزارش کارـها را ـبه

او بدهم.»
ـسرـهنگ ـسـیامک روـحـیه ای ـقوی و ـعزـمی راـسخ داـشت و در کـنار
اد ـحزب ده ـب ار «زـن ا ـشـع ان ـب ا آـن دا ـب دام ـهم ـص ود در ـلـحـظه اـع اران ـخ ـی
ارـیخ رگی از ـت وـله هـای آـتش دـشـمن سپرد و ـب ران» ـتن ـبه گـل وده اـی ـت

خونین حزب ما را رقم زد.
دگی اش چـنـین ار زـن ر و ـی ـس ان ـمرگ ـبه ـهـم ری در آـسـت ـش رـفـیق ـمـب
ـمی ـنوـیـسد: «ـمن ـجز سـعادت و ـخوـشـبـخـتی ـمـلت ـعزـیز اـیران ـهیچ ـسودا و
آرزوـیی در ـسر ـنداـشـتم و در اـین راه کـشـته ـمی ـشوم. اـین ـمرگ، ـمرگ

شرافتمندانه  است...»
ظـاـمی گروه رـن ـی ا ـغ ـنـه زرگ، ـت ر و اـنـقالـبی ـب وان شـاـع ـضی کـی رـت ـم
ـمحکوم ـبه اـعدام ـبود و ـبا ـسری اـفراـشـته ـتـمام ـمراـحل شکـنـجه در زـندان
دان اـسی که او را در زـن ـی داـنی ـس ود. یک زـن اـنه ـطی کرده ـب اـن رـم را ـقـه
اد و ـسـت ارا اـی دان ـمـثل ـسنگ ـخ د: او در زـن ود، چـنـین ـنـقل ـمی کـن ده ـب دـی
ـوان ـرتـضـی کـی ـیق ـم ـا را ـتحــمل کرد... رـف ـمه شکـنـجه ـه ـحالج وار ـه
اـمه نگاری ـبرـجـسـته، اـندـیـشـمـند و دارای ـشم ـسـیاـسی ـقوی ـبود. وی روزـن
ود: «در داـنش چـنـین گـفـته ـب ـن اراـنش ـبه ـهم ـب ود و ـی دام ـخ اـنه اـع در آـسـت
اـید ـبه ـتـصوـیب ـبرـسد. اـین الـیـحه ـبـیرون ـخـبرـهاـیی ـهـست. الـیـحه ـنـفت ـب
ـقرـباـنی ـهاـیی دارد. ـمن ـهیچ از ـمرگ ـقرـیب اـلوـقوع ـخود ـمـتاـسف ـنـیـسـتم.
ـیـهن عـزیـز مـا ـهیچ ارزـشی ـتـقالل ـم زنـدگی مـا در بـرابـر آزادی و اـس

ندارد...»
ی، در ـن ـت ن و دوـست داـش ن افــسـر ـفـروـت ـته، اـی ـبـاس اـفـراـخ ـیق ـع رـف
وـصـیتـنامه ـخود شب پـیش از اـعدام ـبه ـخاـنواده اش ـتوصیه ـمی کـند که به
ـفرزـندان او راه واـقـعی ـتوده ـها ـیـعـنی ادامه راه پدر را ـبـیاـموزـند. ـهـمرزم او
نظام اـلدین مدنی در ـنامه ای به همـسرش چنین می نوـیسد: «دوست دارم،
ـنـد که پدرـشـان بچه ـهـای ـعـزیـزم پس از اـین که ـبـزرگ ـشـدنـد ـبـداـن
ـشراـفـتـمـند ـبود و ـشراـفـتـمـنداـنه از دـنـیا رـفت. ـهـمان ـطور که ـناـظر ـبودی از

طرف من به احدی اجحاف نشد و همه مرا دوست داشتند...»
وـشـته اـست: اـمه ـهاـیش چـنـین ـن اـئـمی در یکی از آـخرـین ـن و رـفـیق واـعظ ـق

رم ـحـقـیـقت را ـبه ـج «ـم
یگنـاه ـنی و ـب و پاکداـم
ـنـد... ـتل ـمی رـسـاـن ـبه ـق
مــــن در راه ـحـق و
ـــد ــی ـه ـت ـش ـق ــی ـق ـح
ــوم. ـحــتـی در ـمـی ـش
ه ـل ـــرـح ـــرـیـن ـم آـخ
زـنــدگی هـم ـمــرا از
ــــــو و ــــــدار ـت دـی
ورچـشمـاـنم ـمحـروم ـن
ی و ـن ـد. پاکداـم کردـن
ت ـدـم ـداـقت و ـخ ـص
ـمـا را ـتـهی ـبـود که ـش
ن ـی مــود. چـن دسـت ـن
اسـت پاداش هـیـئـت
ی و ـت ـحـاکـمه ـبه درـس
ــیـق ــی...» رـف ـــت راـس
ـــــر ـســـــرگرد دکـت
ا ان ـب رـی وـشنگ وزـی ـه
ـوی ـار ـق ـی ـیه  ـبــس روـح
دام ـحـتی در ـلـحـظه اـع
ـبه ـجوـخه آـتش ـفرـمان
مـــی داد و چنـــیـــن
ـت کرد: درـخــــواـس
د! دـی ـن ـب اـنم را ـن «چـشـم
ـــواـهـم در دم ـمـی ـخ
ـــــرزش ـــــرگ ـل ـم
دسـت هــای شـمــا را

ببینم!»
ن ن ـجـا ـسـخ در اـی
جـــــاهــمــیــن از پـن
ـسـال گرد ـبه ـشـهـادت
ـین گروه دن اوـل رسـاـن
ـوده ای ـســران ـت از اـف
م ـی اـست، زـیـرا ـمی داـن
ـــت ـــم دـس که رژـی
ـــاه، ـــده ـش ـــاـن ـــش ـن
ـبـارزه خــشمگـین از ـم

ـمردم در ـجرـیان ـجـنـبش مـلی ـشدن ـصنـعت ـنفت و ـبرای اـنتـقام ـجوـیی از ـخلق
ش را زـبـوـنـاـنه وادار ـبه ـفـرار کرده ـبـود، و ش او و ـنـزدیکاـن که ـمـدـتی پـی
ـهم چـنـین ـبرای ـخاـموش کردن ـهرگوـنه ـصدای مـخاـلـفی ـبه ـموـجی از کـشـتار
نـاـنه و تـر از یک سـال پس از کودتـای خـاـئ دـست زد و در فـاـصـله ای کـم
زب و ـح ارز ـعـض ران ـمـهـین پرـست و ـمـب ـس اری از اـف ـسـی رکوب ـجـنـبش، ـب ـس
دام ده ر اـع رـتـیب ـعالوه ـب دـین ـت ران را ـبه ـجوـخه ـهای اـعدام سپرد. ـب وده اـی ـت
ـته دیگر از ـاـصـله کوـتـاـهی ـسه دـس ن در گروه اول در 27 ـمـهـرـمـاه، ـبه ـف ـت

افسران توده ای قربانی کودتای 28 مرداد و حامیان آن شدند. 
ان 1333 رگاه روز 8 آـب ران در ـسـح وده اـی زب ـت ران ـح ـس گروه دوم اـف
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ا اران ـشدـند. اـساـمی اـین ـسرداران راه آزادی ـعـبارت اـست از: رـفـق رـب ـتـی
ـسرگرد مـحـمدرـضا بـهـنـیا، ـسروان ـمـصطـفی ـبـیاـتی، ـسروان ـحـسـین کالـلی،
ـسـین ـمـحـبی و سـروان اـحمـد صـور کـلهـر، سـرگرد ـغالم ـح ـن سـروان ـم

مهدیان.
دو ـهـفـته ـبـعد در  17 آـبان 1333، پیکرـهای گروه ـسوم از ـقـهرـماـنان
ـتوده ای ـبه گـلوـله ـبـسـته ـشد. در اـین دـسـته اـین اـفراد ـبه ـشـهادت رـسـیدـند:
ر ا ـسرگرد ـجـعـفر وکـیـلی، ـسرـهنگ کاـظم ـجـمـشـیدی، ـسرـهنگ اـمـی رـفـق

افشار بکشلو، سرهنگ محمد جاللی و محمدباقر واله.
ا وده ای ـب ـسران ـت ارم از اـف رداد 1334، گروه چـه االـخره در 26 ـم و ـب
ـسرود آزادی ـبر لب، به ـخون غـلتـیدـند. اـساـمی این ـسرداران آزـمان ـهای
ـساـنی چـنـین اـست: رـفـقای ـشـهـید ـسرگرد رـحـیم ـبـهزاد، ـسرگرد واالی اـن
ارـسـطو ـسروـشـیان، ـسروان اـسـماـعـیل ـمـحـقق زاده، ـسـتوان ـحـسـین ـمرزوان،

ستوان منوچهر مختاری و ستوان اسداله نصیری.
ـسران پیکارگر، در ار گروه از اـف دام چـه ان اـع و اـین چـنـین در ـجرـی
ر اـین نکـته د ـب اـی د. اـلـبـته ـب دـن ادت رـسـی ارز اـنـقالـبی ـبه ـشـه وع 27 ـمـب ـمـجـم
ار دام ـشـم ان اـع واـه ان آن ـخ اـب ا و ارـب انگـشت گذاـشت که رژـیم کودـت
ـبـیـشـتری از زـنداـنـیان ـسـیاـسی و ـبه ویژه اـفـسران ـنـظاـمی ـبودـند. وـلی اـمواج
اع از ـمحکوـمـین و ان در دـف ران و ـجـه ا در اـی راضـات و ـمخـاـلـفت ـه اـعـت
ده اـن ـش ـشـیـنی رژـیم دـست ـن واـیی و ـعـقب ـن اـعث رـس اـسی ـب ان ـسـی ـی داـن زـن
پهـلوی ـشد. در غـیر این ـصورت گروه ـهای بـیشـتری به ـجوخه ـهای اـعدام
ـمـلـلی در ـین اـل ـستگی افکار ـب ـب ـم شـاگری و ـه سپرده ـمی شـدنـد. آری اـف
ـتن اـقـداـمـات ـسـرکوب گراـنه حکوـمت ـمـزدور و ـخـود ـمحکوم ـسـاـخ

فروخته، مانع اعدام دیگر نظامیان و انقالبیون دربند شد.
د وده ای ـهای درـبـن ار دیگری از ـت ران، ـشـم ـس دام گروـهی اـف ر اـع ـعالوه ـب
ان ـی د. از آن ـم دـن ـی ر شکـنـجه ـبه ـشهـادت رـس اـیت کار، در زـی رژـیم ـجـن
ازـجـمـله ـمی ـتوان ـبه رـفـقای ـشـهـید: ـسـتوان دکـتر ـحـسن ـمـنزوی، اـبواـلـفـضل
ـسن اـنی، ـح راـهـیم کـی زب)، اـب رکزی ـح ـته ـم اور کـمـی ـش رـهی (ـعضـو ـم ـف
ـحرـیری، ـخورن ـقاراـخانـیان و دیگران اـشاره کرد، که اکـنون پـنـجاه ـسال

از شهادت آنان نیز می گذرد.
ارز و درـنـهاـیت اـعدام اـین اـفـسران ـهدف از ـتـعـقـیب، پیگرد ـنـیروـهای ـمـب
اـنه کودـتاگران ـقـهرـمان ـتوده ای ـنـتـیـجه ـمـسـتـقـیم ـسـیاـست ـضد ـمـلی و ـخاـئـن
ـبوده اـست. در اـین ـمـیان ـمـساـله ـسرکوب، ـحذف و ـناـبودی کامل ـحزب
ان اـب وان یکی از هـدف هـای اـصـلی رژـیم شـاه و ارـب ـن ران ـبه ـع وده اـی ـت
ـخارـجی اش به ـشـمار ـمی آـمد. اکـنون ـبا اـنـتـشار اـسـناد گوـناگون از ـجاـنب
ر وـسط دواـی ادی که ـت ای ـمـخـتـلف از ـجـمـله اـسـن ا و دوـلت ـه ان ـه سـازـم
زو ان دراز ـج ـی اـل د، و ـطی ـس ده اـن ر ـش ـش ـنـت ریکا و انگـلـیس ـم ـمـخـتـلف آـم
ـست که ـی د ـن ردـی د. دیگر جـای ـت ودـن اـنه و کاـمالً سـری ـب اد ـمحـرـم اـسـن
ـیـمت ران ـحـتی ـبه ـق وده اـی زب ـت رکوب کاـمل ـح ودی و ـس اـب وع ـن وـض ـم
رـیـخـتن ـخون ـهزاران ـنـفر در دـسـتور کار کودـتاچـیان و ـمـشاوران اـمـنـیـتی
آن ـها ـبوده اـست. و درـست به ـهـمـین ـخاـطر ـباـید ـمـساله اـعدام گروه ـهای
ـمـتـعدد از اـفـسران ـتوده ای را آن ـهم پس از پـیروزی کودـتا و ـقـلع و ـقـمع
ر اـص ای ـعـن اد و گـفـته ـه اره اـسـن اـلـفـین داـنـست. در اـین ـب وـعات و ـمـخ ـمـطـب
وـهی از ان اـنـب ا اـست. از ـمـی دازه کاـفی گوـی ا ـبه اـن اـصـلی و ـطراـحان کودـت

مدارک در این جا به چند مورد اشاره می شود. 
ود رات ـخ اـط اب ـخ ا در کـت ان اـصـلی کودـت راـح دن، از ـط وـنی اـی آـنـت
ر ـشـتر ـب ود که ـمـصدق ـهر ـقدر ـبـی ر ـمن ـمـسـلم ـشده ـب وـیـسد: «ـب چـنـین ـمی ـن
اریکه ـقدرت ـباـقی ـبـماـند، ـحزب کـموـنـیـست [ـبـخوان ـحزب ـتوده اـیران]

ا اـیـجاب ـمی کرد که ـبه اـفع ـم روـمـندـتر ـخواـهد ـشد. ـمـن در اـیران ـقوی ـتر و ـنـی
ـمـصدق اـمان ـندـهـیم و او را آـسوده نگذارـیم...» اـنـتـشار گزارش ـمـحرـماـنه ای
س ـبه ـتـهـران ـبه وزارت ـخـارـجه ـی ـتـاده ویژه انگـل از «ـسـر اف. شپرد» ـفـرـس
وـیه 1952 که پس از گذـشت چـند دـهه ارـیخ 26 ژاـن کـشور ـمـطـبوع اش ـبه ـت
از رده  «طبقه بندی محرمانه» خارج گشته، به اندازه کافی افشاگر است. وی
ـضـمن گزارش ـبـلـندی از ـجمـله ـمی ـنوـیـسد: «... اـشـتـباه ـبزرگی اـست اگر فکر
د واـه رـخ وده ـب وذ ـحزب ـت د ـنـف دـی ری در ـتـه ای ـجدی ـت کـنـیم ـمـصدق گام ـه
داـشت و ـیا اـصوالً دـست ـبه ـسرکوب ـحزب ـتوده ـخواـهد زد. ـما ـباـید ـتـصور
وذ خـود در ر ـنـف د داد و ـب ود اداـمه خـواـه اـلـیت ـخ وده ـبه ـفـع ـیم حـزب ـت کـن
ـمراکز ـصـنـعـتی و ـسـیاـسی دوـلـتی ـخواـهد اـفزود... ـبرای ـنـجات اـیران از ـخـطر
ـسـتی اـست که در پی ـی وـن ای ـضد کـم ام یک کودـت ا راه اـنـج ـسم، ـتـنـه وـنـی کـم
آن یک رژـیم قـوی و قـادر ـبه ـسـرکوب کردن روی کار آیـد و حـاضـر
ـباـشد ـفوراً اـقداـمات زـیر را اـنـجام دـهد: 1- ـسرکوب ـحزب ـتوده 2- اـنـجام

اصالحات اداری -3 برداشتن قدم های فوری در بهبود وضع مردم...»
در ـطول پـنـجاه ـسال گذـشـته، در رـثای اـفـسران ـشـهـید و دیگر ـسرداران
ده نگاه داـشـتن ـخاـطره ـعزـیز ـهـمه آن ـهاـیی که ـبـعد از اـخـته و ـبرای زـن ـجان ـب
ـسـته ـشدـند، رـمان ـها، اـجواـنـمرداـنه ـبه چوـبه ـهای اـعدام ـب کودـتای 28 ـمرداد ـن
ـشـعرـها، آـهنگ ـها و آـثار ـهـنری ـفراواـنی ـساـخـته و پرداـخـته ـشده اـست. اـین
ی و ـمـان و ـخـود گوـشه ـهـاـیی از آـمـوزش اـنـقالـب ـمه گوـیـای ـعـهـد و پـی ـه
پرورش ـنـسل ـهای ـبـعدی ـبوده اـست. ـیاد و ـخاـطره ـغرورانگـیز اـین ـجان ـهای
اـیه درس آـموزی واره ـم ان ـهـم ر آـن اپذـی اـنه و ـخـستگی ـن اـن ـشرـیف و پیکار ـج
ا و ام ـه ادالـنه اـست.  اـین ـن ر و ـع اـمـعه ای ـبـهـت اـخـتن ـج ارزه در راه ـس رای ـمـب ـب
ـته و ـیـف ـنـاک را ـبـاـیـد پاس داـشت. اـین ـجـان ـهـای ـش ـسـرـنـوـشت ـهـای ـتـاـب
واره اـعی ـهـم داـلت اـجـتـم ان در کارزار آزادی و ـع داکاری ـهای واالی آـن ـف

نیرو بخشیده و نیرو می بخشد. 
اـله دان ای ـخـلق ـبه زـب واـن ردـمی شـاه  ـبه دـست ـت ـته و ضـد ـم ـس رژـیم واـب
ـیـان ـظـاـم ـشـاـنـدگان و آـمـرـین اـصـلی ـبه ویژه ـن ـتـارـیخ سپرده ـشـد. دـست ـن
ا و اـیی ـه ـب ا، سـرـهنگ زـی دی ـه د زاـه ـشـب اچی و خـاـئـنی ـهم چون ارـت کودـت
ـتـیـمـسار ـبـخـتـیارـها و... که ـعاـمل ـمـسـتـقـیم کودـتای ـتـبهکاراـنه ـبودـند، و ـهـمان
کـساـنی که حکم اـعدام اـفـسران ـتوده ای را ـصادر و اـجرا کردـند، ـنـیز اـینک
رار گرـفـته اـند. وـلی ارـیخ ـق ا ـمورد ـلـعن ـت ا در کـتاب ـه راـموـشی و ـی ـبه دـست ـف
ـیـهن پرـست و اـنـقالـبی که هـدـفی جـز سـران ـم در اـف اد گران ـق خـاطـره و ـی
د، اـخـتـن ز ـجان ـب داـشـتـند و ـبه ـهـمـین دـلـیل ـنـی ردم و ـمـیـهن ـخود ـن ـخدـمت ـبه ـم
ارزه ا  پرچم ـمـب ان آن ـه د، و اـیـم ا ـمی درـخـش ره  ـه اـط ـهم چون ـشـعـله ای در ـخ

مردم میهن ما است.
ـضی رـت د ـم ر ـشـهـی اـع ـیـقـتی اـست که ـش ان ـحـق و اـین درواـقع، ـتـجـلی ـهـم
ر وـسـیـله ای اـخن و ـه ا ـن ود و ـخود آن را ـب روده ـب وان آن را در ـشـعری ـس کـی
ـسی و ـته وان ـم ـی دان، روی ـل وار زـن ر دـی دان ـبه دـسـتش آمـده، ـب که در زـن

بشقاب های فلزی زندان حک کرده بود:
«درد و رنج تازیانه چند روزی بیش نیست

رازدار خلق اگر باشی همیشه زنده ای»
از آن ـسـحرگاه ـخوـنـین که ـقـلب ـهای اـین ـقـهرـماـنان آـماج پوالد گـشت،
پنجاه ـسال می گذرد. ولی مـبارزه و پیکار آنان ـبرای دستـیابی به ایرانی آـباد
ان دگان راه آـن روان و اداـمه دـهـن ان از جـاـنب رـه ـسـتـقل ـهمچـن و آزاد  و ـم
ا، رـه ا، آذرـف ری ـه ا، کـبـی د، اـفـضـلی ـه اـنـن رداراـنی ـم ران و ـس ـی اداـمه دارد. و دـل
ا ـخوش ـبـیـنی ا ـب وده ای ـه ا ـت د. ـم دـن ان را ـبه دوش کـشـی ا  پرچم آـن ان ـه ارـی ـعـط
دارکاری ـست آن روز، که در سـاـیه ـف ـی اورـیم که دور ـن ر اـین ـب ارـیـخی ـب ـت
ـسـته اـست از اـی وری آن گوـنه که ـش اـت ا ـطرد ارـتـجاع و دیکـت ا ـب ردم ـمـیـهن ـم ـم

این راد مردان راه نجات میهن یاد خواهد شد.
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ت اهللا روـبه کرده اسـت. در روزـهــای اخــیــر ـنــاـمه ای از ـســوی «آـی
ـته اـست که حـاوی اـف شـار ـی ـت اـیی» اـن رـنی «رـه ـت ـن ظـری» در سـاـیت اـی ـت ـن ـم
مواضع و نکات ـجالبی درباره روـند اصالحات و مواضع دولت ـخاتمی
ر ـکل اـمه در پاـسخ ـبه پرـسش ـحـسـین واـله «ـمدـی اـست. ـمـنـتـظری در اـین ـن
اـتـمی ـموـسوم ـبه   اـمه ـخ اـست ـجـمـهوری» در ـخـصوص ـن اـسی ـنـهاد رـی ـسـی
ا ـطه ـب داـشـتم در راـب صـد ـن سـد: «ـق وـی ردا  از ـجـمـله ـمی ـن رای ـف اـمه ای ـب ـن
ـعـمـلـکرد آـقای ـخاـتـمی و اـصالـحات وـعده داده ـشده اـیـشان ـفـعال اـظـهار
ـنـظر ـکـنم وـلی ـبا ـتوـجه به ارـسال ـناـمه اـیـشان ـبرای ـمن ، و اـنـتـظار و ـتـماـیل
ان اـی اره ـمی ـکـنم و آـق د ـکـلـمه ای اـش ر ، ـبه چـن ـظ ار ـن ان ـبه اـظـه ـش ر اـی دـفـت
رـیح ود ـص ار ـخ وـشـت ار و ـن واره در گـفـت اـنب ـهـم د ـکه اـین ـج وـجه دارـن ـت
ای ـتـلخ ـجنگ ـتـحـمـیـلی را ـتـحـمل ردـمی ـکه سـاـلـه وده ام. .. ـم اـلـلـهـجه ـب
ان در اـثر ـعـمـلـکرد ـمـسـئوـلـین و ـمـتـصدـیان ـنـموده وـلی ـقـشر ـعـظـیـمی از آـن
ا ااـمـیدی و ـی اـمور ـنـسـبت ـبه وـعده ـهای داده ـشده در اـنـقالب ـبه ـیأس و ـن
ـباـتردـید و آشـفتگی و احـیاـنا به ـبد بـیـنی ـنـسبت ـبه آیـنده رـسـیده ـبودـند. در
ا و دـلـنـشـین و ـمـطاـبق ا ـشـعارـهای ـبـسـیار زـیـب چـنـین ـفـضاـئی آـقای ـخاـتـمی ـب
ـخواـسته ـهای ـمردم ، وـعده اصالـحات را -که ـجز وـفا به شـعارـهای اوـلیه
ان اس چـن ر ـهـمـین اـس ز ـب ردم ـنـی ود و ـم ردم اـعالم ـنـم ود- ـبه ـم اـنـقالب ـنـب
اـقـباـلی ـنـمودـند ـکه ـبرای ـهمگان ـغـیر ـمـنـتـظره ـبود. اـکـنون ـبـعد از گذـشت
ـبـیش از ـهـفت ـسال از رـیاـست ـجـمـهوری اـیـشان ـمـتأـسـفاـنه دـیده ـمی ـشود
یأس و نا امـیدی و یا بد بینی ـمردم مجددا به همان وضعـیت زمان قبل و
ـسل ـشر ـعـظـیـمی از ـن ده ـمی ـشود ـق ز دـی ده اـست و ـنـی ر از آن رـسـی دـت ا ـب ـی
ده ـخود ـکاـمال ـبد ـبـین ـمی وـیـتی ـمی ـکـند و ـبه آـیـن ـجوان اـحـساس ـبی ـه
ات ان اـصالـح رـی اـفی بگوـیم ـج ا ـبی اـنـص واـهم ـب اـنب ـنـمی ـخ د. اـیـنـج اـش ـب
ا ـمی خـواـهم بگوـیم آنچه ـبه دـست اورد ، اـم ـی ـیـقی ـبه دـست ـن وـف ـهیچ ـت
آـمد، در ـمـقاـبل آنچه وـعده داده ـشده ـبود و اـمـکان دـسـترـسی ـبه آن ـنـیز
ـفراـهم ـشد و ـنـیز در ـمـقاـبل آنچه ـخواـسـته و اـنـتـظار ـمردم ـبود ـبـسـیار ـناچـیز

بود.» 
اـمه ـبرای ـفردا» و ـمواـضع ـخاـتـمی آـیت اهللا ـمـنـتـظری سپس در ـنـقد «ـن
یـز در اـمه ای بـرای فـردا» و ـن ـمی در « ـن اضـاـفه ـمی کنـد: « آقـای خـاـت
ا ا و ـمـصاـحـبه ـهای ـخود ـسـعی ـکرده اـند ـعـلت ـی راـنی ـه اری از ـسـخـن ـسـی ـب
اـیـند، وـلی ـبه ـنـظر اـیـنـجاـنب ـبـیـنات اـیـشان اـکاـمی را ـتـشرـیح ـنـم ـعـلل اـین ـن

تاکنون قانع کننده نمی باشد.
أـکـید اـیـشان در اـین راـبـطه چـند ـمـحور راـمـطرح ـمی ـکـنـند و ـمورد ـت

قرار داده اند:
د و ـن ـن طـرح ـمی ـک ا را ـم داد زدگی ـمـلت ـم ـب ـت رـهنگ اـس شـان ـف  ـ اـی

اینکه سالها وقت باید صرف شود تا این فرهنگ غلط از بین برود.
ا ـست ، اـم ـی دادزدگی ـبـحـثی و اـخـتالـفی ـن ـب ـت رـهنگ اـس در وجـود ـف
روـعـیت ـمی ـش رـهنگ ـم ا در ـعـمل ، ـبه اـین ـف ـسـخن اـین اـست ـکه چرا ـم
دهـیم؟ چرا در ـعمل ـتسـلیم ـخواـسته ـهای ـمـتوـلـیان اـین ـفرهنگ ـشدـیم؟ و
ـسـلـیم اد ـبه ـنـفس ـت ال و اـعـتـم دای ـمـتـع وـکل ـبه ـخ ا ـت ای اـیـنـکه ـب چرا ـبه ـج
رـضای ـخدا و ـخواـسـته ـهای ـمردم ـشوـیم، در ـهر ـفرـصـتی ـکه پـیش آـمد
رـجـیح دادزدگی را ـت ـب ـت رـهنگ اـس ان ـف ـی وـل ـت مـودن ـم سـراـنجـام راـضی ـن
شـروـعـیت داد ـبه خـود ـم ـب ـت ضـاـئی اـس ـین ـف دـیـهی اـست در چـن دادـیم؟ ـب
داد زدگی اـشی از اـسـتـب ای ـن واـسـته ـه ال آن ـخ د و ـبه دـنـب وـنی ـمی دـه اـن ـق
ـشـکل ـقاـنوـنی ـبه ـخود ـمی گـیرد و ـقـهرا زور و ـخـشوـنت ـنـیز ـعـمال ـقاـنوـنی
داـشـته اوـمت ـن وان ـمـق ا ـت درـتـه ر ـق راـب ا  در ـب رـض ان اگر  ـف ـس ـمی گردد. اـن
ای ارـه اـلم و ـک ـظ وـجـیه گر و ـمـجری ـم د اـقل ـت ار ـمی رود ـح ـظ ـت د اـن اـش ـب

خالف آنان نباشد و یا با سکوت خود روی آنها صحه نگذارد.
د اـین اـی د:« ـب ای دیگر گـفـته اـن اـه ود و در ـج ر ـخ اـمه اـخـی ان در ـن ـش  ـ اـی
ان رـم ر ـقـه ـتـظ د ـمـن اـی اـیی ـب رای رـه زداـئـیم ـکه ـب ود ـب دار ـغـلط را از ذـهن ـخ پـن
اـنی از ـغـیب و رـم دن ـقـه ظـر آـم ـت ـن ا ـم ردم ـم ـته اـست ـکه ـم ـسی نگـف ود». ـک ـب
د؛ ـبـلـکه ـبـحث اـین اـست ـکه اـشـن وـنی ـمی ـب ان از وـضـعـیت ـکـن ودن آـن اـنـم رـه
ـمردم ـما در ـجرـیان اـصالـحات ـکار ـخود را ـبه ـبـهـترـین وجه انـجام دادـند و ـبا
اح ـمـخاـلف اـصالـحات ، راـفی ـجـن وم و اـنـح ـسـم آن ـهـمه ـتالش و ـتـبـلـیـغات ـم
رـصـتی ـکه ر ـف د و در ـه ری دادـن د و رأی چـشم گـی دـن رـتـبه ـبه ـصـحـنه آـم دوـم
اـنی ـنـمودـند. ارـهای اـصالـحات و ـشـخص اـیـشان پـشـتـیـب پـیش ـمی آـمد از ـشـع
رای ـعـمل ـبه وـعده ـهای ـخود ـکه ـمورد ا اـنـتـظار ـمردم از آـقای ـخاـتـمی ـب آـی
تأکید و تأـیید آنان بود به معنای انـتظار قهرمان شدن ایـشان بود؟ مگر مردم

چه کاری باید می کردند و نکردند؟
آـقای ـخاـتمی ـموانع ـسر راه اـصالـحات- چه ـموانع ـبه اـصطالح ـقاـنوـنی و
ان ـکـمک ود و از آـن ـم شـرـیح ـن ردم ـت رای ـم ا  را چه ـهنگاـمی ـب ر آـنـه ا ـغـی ـی

خواست و مردم به ایشان پاسخ مثبت ندادند؟»
مـنـتـظری در بـخش دیگری از ـنامه و در ـخـصوص اـینکه ـخاـتـمی چگونه
ـمی ـباـیـست ـبا تـهاـجم ـفزاـیـنده ـمرتـجـعان ـحاکم ـبرـخورد کـند اـضافه ـمی کـند:
نگ ی و ـس ـن ـنـاح ـمـخـاـلف اـصالـحـات ـبه ـکـار ـشـک ـطی ـکه ـج « در ـشـراـئ
اـندازی ـخود ادامه می داد ، ـحداقل چـیزی که ـمردم از آـقای ـخاتـمی اـنتـظار
ا ـمردم ـصـحـبت ـکـند و ـعذر ـخود را ـبه ـمردم ود ـکه ـصرـیـحا ـب داـشـتـند اـین ـب
بگوـید و از ـمردم ـبـخواـهد ـعذر او را پذـیرـفـته و آـبروـمـنداـنه ـکـنار رود. ـکـنار
اـشد، اـکـمـیت ـنـمی ـب ا ـح ارـضه ـب ای ـمـع ا ـبه ـمـعـن زم و ـی ـسـتـل داـنه ـم روـمـن رـفـتن آـب
ـیت و ـجـاذـبه ـجـرـیـان ـث ـی ظ ـح ـطـعی ـتـرـین پی آـمـد و اـثـر آن ، ـحـف ـبـلـکه ـق
اـصالـحات و ـشـخص اـیـشان ـبود ، و قـهرا اـیـشان ـمی ـتواـنـست در آـیـنده ـمـنـشأ
اـست دو پـهـلو ا در پـیش گرـفـتن ـسـی اـشد. اـم ـتـحول و ـتداوم راه اـصالـحات ـب
ودن و ـحـقـیـقت را ـم دارگرا را راـضی ـن ـت اح اـق حـرف زدن و در ـعـمل ، ـجـن
اگون و ـنـسـبت ـبه اـفراد اـنی ـمـصـلـحت ـکردن و ـعداـلت را در ـموارد گوـن رـب ـق
زیادی قربانی مظالم تحمیلی و ناخواسته نمودن ، عاقبتی جز همین وضعیت

که پیش آمده است ندارد.»
ـمـنـتـظری سپس ـبه درـسـتی در رد ـنـظرـیاـتی که ـشـماری از اـصالح ـطـلـبان
ا و اـست ـه وـجـیه ـبی ـعـمـلی ـخود ـمی دادـند و دـلـیل اـتـخاذ ـسـی حکوـمـتی در ـت
ان ـش د: « ـ اـی د، ـمی گوـی وـنت اـعالم ـمی کردـن ز از ـخـش ان را پرـهـی واـضع ـش ـم
ا زور و ـخـشوـنت پاـسخ اـید و ـنـمی ـتوان ـب ـمی گوـید: « زور و ـخـشوـنت را ـنـب

داد».
مـنـتـقدین ـسـیاـست ـهای آـقای ـخاـتـمی ـهیچگاه نگفـته اـند زور و ـخـشوـنت
ا زور و ـخـشوـنت پاـسخ داد ، ـبـلـکه ـمی د ـب اـی ـطرف ـمـخاـلف اـصالـحات را ـب
و ـعـمل کـردن و ـظه کـاری و دو پـهـل اـست ـمحـاـف ا ـسـی د : چرا ـعـمال ـب ـن گوـی
ـان ـدارگراـی ـت ـمـودن ، ـبه زور و ـخــشـوـنت اـق ـحـقـاـیق را از ـمـردم پـنـهـان ـن

مشروعیت بخشیده شده و تحکیم گردید؟
ـکـساـنی به زور و ـخـشونت ـمـتوسل می ـشوـند ـکه در بـین ـمردم ـجایگاه و
واـنه از دارای پـشـت ات ـکه در آـغ ان اـصالـح رـی ا ـج د ، اـم دارـن واـستگاـهی ـن ـخ
ردم شـوـنت داـشت؟ ـم وـسل ـبه زور و ـخ ازی ـبه ـت ـی ود چه ـن ردـمی ـب وی ـم ـق
ـمل ـمی رـسـد ـکه ـمـردم ـکـاـمال در ـجـرـیـان ـتی از ـشـعـار ـبه ـع ـسـاالری وـق
ـکارـشـکـنی ـهای ـمـخاـلـفـین اـصالـحات ـقرار گـیرـند. ـطـبیـعی اـست ـهنگاـمی ـکه
ای ـب دازه رـق اری و ـمالـحـظه ـبـیش از اـن ـظه ـک اـف اـست ـمـح اـتـمی ـسـی ای ـخ آـق
اـصالـحات را پـیش ـمی گـیرد ، ـمردم ـبه ـتدرـیج از ـشـخص و ـجرـیان واـبـسـته
ااـمـید ـمی ـشوـند ، ـکه ـنـموـنه آن را أـیوس و ـن ـبه اـیـشان و ـنـیز از اـصالـحات ـم
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ادامه در صفحه 8



در اـنـتـخاـبات ـشوراـها و در ـجرـیان رد ـصالـحـیت ـها و
تحصن تعدادی از نمایندگان مجلس دیدیم.»

ا روـشـنی و اـمه ـخود ـب آـقای ـمـنـتـظری در اـنـتـهای ـن
ـصراـحت از ـخاـتمی و ـسـیاـست ـهای او اـنتـقاد کرده و
ود ـکه از ان اـین ـب ـش زرگ اـی اه ـب ـب ـت د: « اـش ـس وـی ـمی ـن
ـین ـی ـمـهـوری و ـتـع ـمـان روز ـهـای اول رـیـاـست ـج ـه
اـعـضای ـکاـبـینه  که ـجـناح اـقـتدارگرا در ضعف ـکامل
ود- ـبه جـای اـتخـاذ ظـره ـب ـت ـن ر ـم ـی و ـحـتی شـوک ـغ
ود رادی ـکه ـخ ود و اـنـتـخاب اـف اـست ـمـتـکی ـبه ـخ ـسـی
ـظـیم رأی ا داـشـتن سـرمـاـیه ـع ـشـخـیص ـمی داد ، ـب ـت
ول ده را ـقـب ای ـتـحـمـیل ـش اـست ـه راد و ـسـی ردم ، اـف ـم
ودی او راـضی اـب ر از ـن اـنی را ـکه ـبه ـکـمـت ـنـمود و ـکـس
ان د و ـبه آـن اره ـبخــشـی اـسی دوـب ـی ات ـس د ـحـی ودـن ـب ـن
اری از ـعالـقه ـسـی ـطه ـب روـعـیت داد ، و در اـین راـب ـش ـم
ن ـی ـم ـکـران ـخـود را از دـست داد. ـه ـمـف ـنـدان و ـه ـم
ر ـسـی از اـنحـراف در ـم رآـغ ان ـس ـش دی اـی اه ـکـلـی ـب ـت اـش
ـتعـاـقب آن ، ـمه دیـدـیم ـکه ـم اـصالحـات بـود ، و ـه
آـقای ـخاـتـمی ـمـجـبور ـشد در ـهر ـمورد رـضاـیت آـنان
را ـجلب ـکـند و ـبدون گرـفتن اـمـتـیازی پـیوـسته به آـنان
اـنه أـسـف وـنی ـکه ـمـت ا رـسـید ـبه وـضـعـیت ـکـن از داد ـت اـمـتـی
دوـلت او ـتـقرـیـبا در ـمـساـئل اـساـسی ـکـشور در ـحاـشـیه
ور در ـش وـلی ـک ای اـص رـیـه ـصـمـیم گـی رار گرـفـته و ـت ـق
ـجای دیگر ـتوـسط ـهـمان ـجـناـحی اـنـجام ـمی ـشود ـکه
ا اـیـنـحال ـنـمی ا ـبه آـنان اـمـتـیاز ـمی داد، و ـب اـیـشان ـمرـتـب
ردم ا ـبه ـم رـیـح ان ـهـمـین ـحـقـیـقت را ـص ـش داـنم چرا اـی

نمی گوید؟»
ـناـمه آـیت اهللا ـمـنـتـظری ـبـیان روـشن ـنـظراـتی اـست
ای روـه دـتـهاـست از ـسوی ـشـماری از ـنـی که اکـنون ـم
ـطـرح ـشـده و ش، ـمـلی و دـمـوکراـتیک ـم دگراـنـدـی
ـمورد ـتأکـید ـقرار ـمی گـیرد. ـجـسارت در بـیان ـنـظرات
اـمه ـبه چـشم ـمی اـسی که در اـین ـن ـیـنی ـسـی و روـشن ـب
دوار د اـمـی اـی د ـمـثـبـتی اـست که ـب ورد ـبی شک روـن ـخ
ـبـهه دوم خـرداد روهـای ـج ـی ر ـن وف سـاـی ود ـبه ـصـف ـب

رسوخ کند و تأثیر گذار باشد.
ـدون ـنـقـد واـقع ـته ـب ـاـست ـهـای گذـش ـی اداـمه ـس
ـشت سـال اـست هـای ـمخـرـبی که در ـه اـنه ـسـی گراـی
گذـشـته از ـسوی اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی اـتـخاذ ـشده
روز ا اـم ز آـشـفتگی ـصـفوف که ـم ـتـیـجه ای ـج اـست ـن
ـشاـهد آن ـهسـتیم و ـتـشدـید اختالـفات و چـند دـستگی
ها در میان اصالح ـطلبان حکومتی به همراه نـخواهد
داـشت. آـیا زـمان آن ـفرا ـنرسـیده است که این ـنـیروـها
ان ـی ردم در ـم ا ـم سـاـیل را ـب اـطـعـیت و روـشـنی ـم ا ـق ـب
ی از ـصف بگذارنــد، ـصـفــوف ـخــود را ـبه روشــن
ارـتـجـاع ـجـدا ـسـازـنـد  و از ـمـردم  ـبـرای ـمـقـاـبـله ـبـا
بـداد حـاکم یـاری ـت ـشی و اـس ـبـختک تـاریک انـدـی

بطلبند؟ 

ـتـکاپوـست، دراواـخر ـشـهرـیورـماه در ارـتـباط ـبا
اب ور و چگونگی ـشـت ـش اوضـاع اـقـتصـادی ـک
اـمـین اـمـنـیت ـبـخـشـیدن ـبه ـخـصوـصی ـسازی و ـت
اـیه در ـمـصاـحـبه ای ـبه ـتارـیخ 29 ـشـهرـیور ـسرـم
ـماه ـبا روزـناـمه دـنـیای اـقـتـصاد ـتاـکـید ـکرده ـبود:
ــشخــیـص ـتـصــادی ـمجــمع ـت ـبحـث هــای اـق
مصلـحت تا پاـیان اـمـسال به نـتیجه می رـسد ؛ در
اـفع ـصـنـفی- دام ـضـمن آـنـکه ـمـن ا اـین اـق راـبـطه ـب
ـشـاـنه ـتکــشـان را ـن ـم رـفـاـهی ـکـارگران و زـح
ت ـی ـن ـنـدی در راه ـنـاـبـودی اـم ـته و گام ـبـل گرـف
د،درـعـین ار ـمی آـی ان ـبه ـشـم ـش ـشـغـلی زـحـمـتـک
بـش ـن ـمـوـعه ـج ـتی اـست ـکه ـمـج ـحـال ـحـرـک
دف ـمی ات آن را ـه اـن وان و اـمـک ردـمی و ـت ـم
شـدیـد ـبـقه کـارگر راـهی جـز ـت گیـرد. لـذا ـط
ر و د ـهرچه ـبـهـت وـن داد و پـی ر ـضد اـسـتـب ارزه ـب ـمـب
ا دیگر گردان ـهای ـجـنـبش ـمردـمی زدـیـکـتر ـب ـن
ـتـرده ـمـزدبگـیـران و و گردآوردن ـطـیف گـس
ـجـلب ـحـماـیت ـقـشرـهای ـمـیاـنه ـحال ـبا ـشـکـیـباـیی
ای واـقع ارـه ا ـبه ـشـع ز آـنـه اری و ـتـجـهـی وـشـی و ـه
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داـشـته و وـنی،ـن راـیط ـکـن ا ـش ـطـبق ـب ـن اـنه و ـم ـن ـی ـب
ندارد.

ورش ردگی ـی ا و گـسـت راـین،ژرـف ـعالوه ـب
شـاپـیش ـهـمه ردـمی و پـی ارـتجـاع ـبه ـجـنـبش ـم
ان،وـظـیـفه ای ارگر و دیگر زـحـمـتـکـش ـطـبـقه ـک
ی و ـرـق ـت ـروـهـای ـم ـی ـمه ـن ـردوش ـه ـر ـب ـی خــط
ـین ـحقـوق ـت آزادـیخـواه بـویژه مـداـفعـان راـس
زـحـمـتـکـشان ـقرارـمی دـهد. در ـلـحـظه ـکـنوـنی و
درصحنه سیاسی میهن ما،امروزه یگانه سالح
ـتـرده ـبـرای ـبـهه ای گـس ـیل ـج ـشـک ـکـارآـمـد،ـت

مبارزه در راه طرد رژیم والیت فقیه است.
ی و ـازرگاـن ـاق ـب ـاـمه اـت ـاه ـسـخن: ـن ـوـت ـک
ـصـنایع و ـمـعادن بـخـشی از ـتوـطـئه ارتـجاع ـبرای
وـیی درت اـست. ارـتجـاع از ـس اـمل ـق ـظه ـک ـب ـق
ـهرـصدای مـخالف مـنتـقدی را ـبا ـخـشوـنت خفه
ــرقـــراری آراـمــش ـمـی ـکـنـــد و در پی ـب
ای ـسـخه ـه اـنی اـست و از دیگر سـو ـن گورـسـت
اـنی را اـنک ـجـه ـمـلـلی پول و ـب دوق ـبـین اـل ـصـن
بـاشـدت و جـدـیت ـبه اجـرا در ـمی آورد تـا

حمایت قدرتهای خارجی را کسب کند. 

ادامه مبارزه متحد طبقه کارگر ....

تظاهرات باشکوه حزب کمونیست یونان
خـیاـبان ـهای مرکزی آـتن در روز 18 مـهرماه ـصحنه تـظاـهرات ـباشکوه حزب کـموـنیست ـیوـنان در
دـفاع از ـخواـست ـهای کارگران ـبود. ده ـها ـهزار زـحـمتکش و ـمـبارز ـترـقـیـخواه ـیوـناـنی به دـعوت ـحزب
کـموـنـیـست اـین کـشور در ـطـلب ـشـعارـهای رادیکاـلی از ـقـبـیل 1200 ـیوروـحداـقل حـقوق ـماـهـیاـنه، تـقـلـیل
ـسن ـبازـنـشـستگی، اـخـتـصاص ـحـقوق و ـمزاـیا به کارگران ـبیکار، حق کار و ـمزاـیا ـبرای کارگران ـمـهاـجر
اـبان ـهای آـتن ـتـظاـهرات کردـند.  ـفـعاالن اـتـحادـیه ـهای کارگری رادیکال ا در ـخـی و دیگر ـخواـست ـه

یونان در صفوف متشکل خود از این نمایش با شکوه حمایت کردند. 
اـلـیـسـتی ـتـظاـهرکـنـندگان و ـشرکت ـهـیـئت ـهای ـنـماـیـندگی ـبـیش از 60 ـحزب وـن اـسـی ـشـعارـهای اـنـترـن
کـمونـیـست- کارگری از پـنج ـقاره جـهان، و از ـجمله ـحزب ـتوده اـیران، در اـین ـتـظاـهرات و راهپـیـماـیی
آـنان دوش ـبه دوش کارگران ـیوـناـنی ـنـماـیش زـیـباـئی ازـشـعار «کارگران ـجـهان ـمـتـحد ـشوـید!» در ـعـمل
ان، وـن ـسـطـین و دـبـیرکل ـحزب کـموـنـیـست ـی ا و ـحزب ـمردم ـفـل اـیـندگان ـحزب کـموـنـیـست کوـب ـبود. ـنـم
ال گرم کارگران ا اـسـتـقـب راـنی کردـند که ـب اـهرات ـسـخـن اـیی ـشروع ـتـظ رـفـیق آلکا پاپاریگا، در گردـهـم

یونانی رو به رو شد.  
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گری امپرـیاـلـیـسم آـمریکا اـمروز ـبه ـبزرگـترـین ـخـطر ـبرای ـبـشرـیت ـتـبدـیل ـشده
اـست. و بـناـبراـین ـلبه ـتـیز ـمـبارزه زحـمتکـشان و ـنـیروـهای ـمـترقی در ـسـطح جـهان
ـباـید  ـمـتوجه آن ـباـشد، ضـمن آنکه می ـباـیـست ارتـباط ـمنطـقی جـنبه ـهای دیگر
ـطـقی داد.» پس از ـن د ـم بـارزه پیـوـن ـمتکشـان را یـاـفت و ـبه اـین ـم بـارزه زـح ـم
ـتـذکر گردـیـد ـنـده ـحـزب ـمـان ـم ـمـاـی ـیـر ـن ـیـان اـخ ـیح ـتـحـوالت ـسـاـل ـتـوـض
اـلـیـسم ـبدل ـشده اـست. اـمه رـیزی امپرـی رـن اـنه ـبه ـعرـصه ـمـهـمی از ـب اورـمـی که:«ـخ
ـباـید ـبا درک دـقـیق ـحـساـسـیت ـشراـیط ـبـهاـنه ـجوـیی امپرـیاـلـیـسم را ـعـقـیم کرد و
ا را ـبه وده ـه ـسـیج ـت دـنـیت امکان ـب وکراـسی و ـم ا گـسـترش دـم از ـسوی دیگر ـب
م ـهـای مکن کرد. رژـی ی ـم ـیت ـمـل ـتـقالل و ـحق ـحـاکـم ن اـس ـی ـم ـض ـوان ـت ـن ـع
ـشده و وری و اشکال ـخـشن و عکس اـلـعـمل ـهای ـعـصـبی و ـحـساب ـن اـت دیکـت
ـمواضع غـیر منعطف بـهترین هدیه را ـبرای امپرـیالیسم ـبرای ادامه سـیاست ـهای
ا اـنـعـطاف در ـسـیاـست ـتـجاوزگراـنه ـخود ـفراـهم ـمی کـنـند.  اـصوـلـیت ـسـیاـسی ـب
را « ـسم آـن ودن تـرورـی ا اشـاره ـبه مـذمـوم ـب ـست.»  او ـب ـی ضـاد ـن گذاری در ـت
ـبزرگـترـین ـخـصم ـمـبارزه ـتوده ـها» داـنـست و گـفت: «ـباـید ـنـشان داد که کـشور
ال رورـیـسم و ـجو اـیـجاد ـشده در ـس اـیه داری چگوـنه از ـمـترسک ـت رـم ـهای ـس
اده ـمی وء اـسـتـف وری ـمدرن ـس اـت رای ـتحکـیم پاـیه ـهای یک دیکـت ر ـب ـهای اـخـی

کنند.»
او در ادامه ـخاـطر ـنـشان کرد که: «اـصلی ـترـین و ـمهم ـترـین ـعامـلی که ـمی
ـتواند ـجبهه دشمن ـساخته  را در ـهم بشکـند ایـجاد جبهه ـصلح است. و مـبارزه
در راه صـلح آن حـلـقه ـمـنـحـصر به ـفرد و اـساـسی اـست که ـبوـسـیـله آن ـمی ـتوان

تمام گره ها را گشود و مبارزه خلق ها را به سطح عالی تر ارتقاء داد.» 
ـنـماـیـنده ـحزب ـتوده اـیران آنگاه ـخاـطر ـنـشان ـشد که «ـمـبارزه در راه صـلح
اـشد اورد ـهای زـحـمتکـشان ـب رای ـحـفظ دـسـت ارزه ـب واـند در ـعـین ـحال ـمـب ـمی ـت
که در ـحال ـحاـضر ـبه ـشدت در ـهـمه کـشور ـهای ـسرـماـیه داری ـمورد ـتـجاوز
ـهـمه ـجاـنـبه ـقرار گرـفته اـست. پـیوـند ـجـبـهه ـصـلح و ـجـبهه ـمـبارزه ـبرـضد «ـجـهاـنی
اـنـسـیل ـعـظـیم و وـسـعت ـتوده ای آن ـمـشـخص ـشدن» که در ـسال ـهای اـخـیر پـت
ر ـتالش هـای راتژیک اـست.».....«در سـال هـای اـخـی ـت شـده اـست، امـری اـس
ـمـهـمی ـبرای اـحـیاء ـموـثر ـجـنـبش کـشور ـهای ـغـیر ـمـتـعـهد ـصورت گرـفـته اـست.
ان و در وق زـحـمتکـش رای ـحـق ارزه ـب ـب وه ـم اـلـق د ـب اس ـمـتـح اـین ـجـنـبش در اـس
وان و ای اـین ـجـنـبش و درک ـت وـنـمـندی ـه اـن ا درک ـق ای ـصـلح اـست. ـب راـسـت
ـمـحدودـیت ـهای آن ـباـید ـسـیاـست ـهاـیی را ـتـبـلـیغ کرد که ـبه رـشد اـین ـجـنـبش
و اـثر آن در ـمـناـسـبات ـبـین اـلـملـلی کمک کـند.» ـنـماـیـنده کـمـیـته ـمرکزی ـحزب
ـتوده اـیران در ادامه مـتذکر ـشد که: «در ارتـباط ـبا چـنین پالـتـفرمی ـمی ـباـید در
ـطـلق رخـورد ـم رگوـنه ـب وکراـسی، ـنـفی ـه رش دـم رای گـسـت ارزه ـب ـب ا ـم ـطه ـب راـب
وـضع اـنه ـم وـی راـج اـج ای ـم ـسم و ـعـملکرد ـه رورـی اـمـیت گراـنه و ـت اـنه و ـتـم گراـی

مشخص و شفاف داشت.»
زاب رک اـح ـشـت رم ـم دوـین پالـتـف راـنس ـبه ـت اـنی کـنـف ای روز پاـی ـبـحث ـه
ـبرادر، راه ـهای ـهـماـهنگ کردن ـموـثرـتر کارزار ـهای آن ـها و  ـتواـفق ـبر ـسر
ال ـهـیـئت ور ـفـع راـنس اـخـتـصاص داـشت.  ـحـض اـیی کـنـف اـتی ـنـه وـع ـطـب ـیه ـم اـن ـی ـب
اـنـیه ـمـشـترک ـمـصوـبه اـجالس در اـیـندگی ـحزب ـتوده اـیران در  ـبـندـهای ـبـی ـنـم
ـئت ـی ـنعکس اـست.  ـه ـیـاـنه و کشـورمـان ایـران ـم ـطه بـا ـتحـوالت خـاورـم راـب
ـنـماـیـندگی ـحزب ـتوده اـیران در ـطول اـقاـمت ـخود در آـتن، مالـقات و گـفتگو
ال، ای پرـتـق دگی احـزاب ازکشـورـه اـیـن ـم ای ـن ا ـهـیـئت ـه دی ـب ای سـودـمـن ـه
ا، اـیرـلـند، ـقـبرس، ان، ـعراق، کوـب اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا، ـبـحرـین، ـسودان، ـلـبـن
ـماـلـتا، ـهـندوـسـتان و اردن اـنـجام داد و در راـبـطه ـبا رواـبط ـمـتـقاـبل ـبا اـین اـحزاب

قرار های مشخص مورد توافق قرار گرفت.      
در ـنـشـست ـبا اـهـمـیـتی که در ـحاـشیه کنـفراـنس ـبـین ـهـیـئت ـنـماـیـندگی ـحزب
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اره « ـست کارگری در ـب ـی ـمـلـلی احـزاب کمـوـن ـین اـل راـنس ـب کـنـف
ـمـقاوـمت در ـبراـبر ـتـجاوز امپرـیاـلـیـسـتی: ـجـبـهه ـهای ـمـبارزه و گزـیـنه ـها»
اـنی حـزب زـب ـی دگی 64 حـزب و ـبه ـم ـن مـاـی ای ـن ا شـرکت ـهـیـئت ـه ـب
اه در آـتن پاـیـتـخت رـم ای 17 اـلی 19 ـمـه ان در روز ـه وـن وـنـیـست ـی کـم
وـنان ـبرگزار گردـید.  ـهـیـئت ـنـماـیـندگی کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده ـی
ایران به دعوت حزب برادر در این گردهمایی مهم حضور و شرکت

فعال داشت.  
کنـفراـنس اـمـسال اـحزاب ـبرادر به دلیل اوـضاع بـغرنج ـخاورـمـیانه و
ـسـتی اـلـی ای امپرـی ورـه راق و کوـشش کـش ران ـع ـتـعـمـیق و گـسـترش ـبـح
ۀ ـبزرک» اـهـمـیت ویژه ای اـن اورـمـی رـیـکاـیی «ـخ رد ـطرح آـم ـشـب رای پـی ـب
پـیدا کرده ـبود. کمونـیست ـهای پنج ـقاره جـهان در بحث ـهای خود ـبا
وا در ـسـطح ـجـهان و ـخـطراـتی که ـبدـلـیل رـشد ـتوـجه دادن ـبه ـموازـنه ـق
اـلـیـسم آـیـنده ـبـشرـیت را ـتـهدـید ـمی ـنـظاـمی گری و ـجنگ ـطـلـبی امپرـی
ر پاـیه اـنه و ـعـمـلی ـب ای واـقع گراـی اـست ـه د، ضـرورت اـتخـاذ ـسـی کـن
ا ـجـنـبش وـند دادن آن ـب اـجل ـبه ـجـنـبش ـصـلح، گـسـترش  و پـی وـجه ـع ـت

مردمی مبارزه با «جهانی شدن» سرمایه داری را مطرح کردند.    
ـیـر کل ـحـزب ـیق آلکا پاپاریگا، دـب ـنـراـنی رـف س ـبـا ـسـخ کـنـفـراـن
ر ـحزب از بکار کرد. رـهـب راـنس آـغ ان کـنـف زـب ان و ـمـی وـن وـنـیـست ـی کـم
ـبرادر در ـسـخـنان ـخود ـبا اـشاره به  ـشراـیط ـجـهان در ـسال ـهای اـخـیر و
ر، ـتـحـلـیل جـاـمـعی از ـب اـم ـسـتی 11 سپـت رورـی ـبه ویژه پس از ـحـمالت ـت
زمینه های «تجاوز گری امپریالیستی»،  جنگ طلبی و نظامی گری و
ر اـط ردـمی اراـئه داد.  رـفـیق پاپاریگا ـخ ای ـم اوـمت ـه د ـمـق اداـمه و رـش
ی ن دوره ـمـا ـمـواـجه ـبـا ـطـرح آـمـریکاـی ـشـان ـشـد که « در ـطی اـی ـن
ا ـبرـخی ـتـغـیـیرات، در اـساس ـتوـسط اـنه ـبزرگ» ـهـسـتـیم، که ـب «ـخاورـمـی
رار گرـفـته ول ـق ورد ـقـب ادـیه اروپا ـم و و اـتـح اـت ای «گروه 8»، ـن ورـه کـش
اـست.  ـهدف اـین ـطرح ـتـغـیـیر کـلی ـنـقـشه ـسـیاـسی ـمـنـطـقه ـبر ـطـبق ـمـناـفع
اـفه کرد: « یک ـعـنـصر که اـشد. »  رـفـیق پاپاریگا اـض ـسم ـمی ـب اـلـی امپرـی
گراـیش رـشد ـیاـبـنده آگاـهی ـمردم  در ـطول ـسال ـهای اخـیر را ـتـصوـیر
و، اـتـحادـیه اـت ر ـعـلـیه ـن ارزات  در ـسراـسر ـجـهان  ـب ـمی کـند، ـتـشدـید ـمـب
اروپا، ـصـندوق ـبـین اـلـملـلی پول، ـبانک جـهاـنی ـمی ـباـشد.»  او در اداـمه
ـبا ـشـماردن ـمـشـخـصه ـهای ـشراـیط ـجـهان ـمـعاـصر ، ـبررـسی اـجـماـلی ای
رای ادی را ـب ـشـنـه ردم اراـئه داد و پـی ر ـم اپذـی ـستگی ـن ارزات ـخ را از ـمـب
رح ـط ـست- کارگری ـم وـنـی زاب کـم ر اـجالس اـح وـث ان دـهی ـم ازـم ـس
کرد.  ـهـیـئت ـهای ـنـماـیـندگی ـتـماـمی اـحزاب ـشرکت کـنـنده در اداـمه
ـشـخص ـبه ـجـنـبه رـبه ـم ر پاـیه ـتـج ود ـب ای ـخ راـنی ـه راـنس در ـسـخـن کـنـف
ـسـتی و ـی اـل ـیه ـتجـاوزگری امپرـی ر ـعـل ارزه مـردـمی ـب ـب هـای ـمـخـتـلف ـم
ـنـیروـهای ـفـعال در اـین ـنـبرد و اشکال ـسازـماـندـهی ـجـبهه ـهای ـمـقاوـمت
ا ورد ـب رـخ اـنه و ـضرورت ـب اورـمـی ـطـقه ـخ رـنج ـمـن راـیط ـبـغ د.  ـش پرداـخـتـن
توطئه های امپریالیسم و از جمله «گسترش دموکراسی در خاورمیانه

بزرگ» از سوی اکثر آنان مورد توجه قرار گرفت. 
اـیـنده کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـمان که در روز اول در ـسـخـنراـنی ـنـم
رار اـیـندگان اـحزاب ـحاـضر ـق ال ـنـم کـنـفراـنس اراـئه ـشد و ـمورد اـسـتـقـب
گرـفت، ـمـسئـله «ـموازـنه ـنا ـمـساـعد ـقوا در ـصـحنه ـجـهاـنی» و اـین ـحـقیـقت
ـبـارزه ـبـا ـنی ـم ـبـهه ـجنگ، ـیـع ـته اـست که ـج ـس ـسم ـتـواـن ـی که «امپرـیـاـل
ـطـرح ـشـد. ـین کـنـد،» ـم ـی ـسم» ، و ـسالح ـهـای آن ...... را ـتـع «ـتـرورـی
اـمی ـظ ان کرد که: «ـجنگ و ـن ـش ر ـن اـط ران ـخ وده اـی زب ـت ده ـح اـیـن ـم ـن
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ـتوده اـیران و رـهـبری ـحزب کـموـنـیـست ـیوـنان اـنـجام گرـفت، اوـضاع دو
واه در رـقی ـخ روـهای ـت ارزاـتی ـجـبـهه ـنـی ای ـمـب ارـه وـقـعـیت و ـشـع ور، ـم کـش
وـنان و اـیران ـمورد ـتوـجه ـقرار گرـفت.  رـفـیق کوـلوزوف، ـعـضو ـهـیـئت ـی
ـسـیاـسی و ـمـسـئول رواـبط ـبـین اـلـملـلی ـحزب ـبرادر ـبا ارائه اـسـناد کـنـفراـنس
کـشورـهای ـناـتو که چـهار ـماه پـیش از آن در اـسـتاـنـبول انـجام ـشده ـبود، و
رادر از ـیل حـزب ـب زرگ» ـتـحـل اـنه ـب ـی ریکاـیی «خـاورـم ـبه ویژه طـرح آـم
ـسـیاـست امپرـیاـلـیـسم در ـخاورـمـیانه را ـترسـیم نـمود.  هـیـئت ـهای ـنـماـیـندگی
داـتی که ـبه دـی ورد ـتـه رورت گـسـترش آگاـهی در ـم رادر ـض دو ـحزب ـب
ـلـحاظ اـین ـطرح ـمـتوـجه اـسـتـقالل کـشورـهای ـمـنطـقه و ـتـماـمـیت ارـضی آن
ـنه ـی ران زـم اع اـی ا اوـض ـطه ـب د.  در راـب دـن ان ـش ـش ر ـن اـط د، را ـخ اـش ا ـمی ـب ـه
ـتـهدـیدات امپرـیاـلـیـسم آـمریکا و ـموـضع گـیری ـهای ـتـحریک آـمـیز و ـغـیر
ـمـسـئوالـنه ـسران رژـیم «والـیت ـفـقـیه» و ـخـطراـتی که ـبه اـین ـسـبب اـیران و
دگی اـیـن رار گرـفت.  ـهـیـئت ـنـم وـجه ـق ورد ـت د، ـم د ـمی کـن ـطـقه را ـتـهدـی ـمـن
ار ـهـمه ـحزب ـتوده اـیران ـخاـطر ـنـشان کرد که ـحزب ـتوده اـیران در کـن
اع ارـجی در اوـض داـخـله ـخ رگوـنه ـم ا ـه ور ـب رـقی کـش ای ـمـلی وـمـت روـه ـنـی
ر اکـید ـب ا ـت اـنه ای ـمـخاـلف اـست. اـین ـنـشـست ـب ا ـهر ـبـه داـخـلی کـشور و ـب
ـبــارزه ـجــوـیــاـنه و عـمــیق رواـبـط ـم ـضــرورت ـحـفـظ، گســتــرش و ـت
ن دو حــزب بــرادر ـبه پایــان رسـیــد.   ـی ی ـب ـســت ـی تــرنــاسـیــونــاـل اـن
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بیانیه مطبوعاتی کنفرانس احزاب
کمونیست- کارگری جهان

ا در روـه وازن ـنـی ر ـت ا ـهدف ـتـغـیـی ـسـیج ـهای ـهمگاـنی ـب ا و ـب داـخـتن کارزارـه اـن
ـسم ـی اـل وـسـی ای ـصـلح و ـس روـه ـی ود ـن اـنی ـبه ـس ـطـقه ای و ـجـه ـن وح ـمـلی، ـم ـسـط
ـتأـکـید ـشد. ـسـخـنراـنان ـبـسـیاری ـبه ـتـهاـجم ـسـیاـست ـهای ـنـئوـلـیـبراـلی ـبه ـحـقوق
اـجـتـماـعی و ـکاری زـحـمـتـکـشان اـشاره ـکردـند ، که در نـهاـیت ـقرـباـنـیان اصـلی
دۀ زاـیـن ار ـف اـلی ـکه ـب د که در ـح دـن ادآور ـش د و ـی ـسـتـن ان ـه ان و زـن واـن آن ـج
ر و ـته، ـفـق وـسـعه را گرـف ال ـت ای در ـح ورـه ـش ردم ـک ارـجی ـنـفس ـم دـهی ـخ ـب

تمرکز ثروت افزایش یافته است.
چـندـین ـسـخـنران ـبه ـتـحدـید ـحـقوق و آزادـیـهای دـموـکراـتـیک، ـبویژه در
ارـتـباط ـبا « ـقواـنـین ـضد ـترورـیـسم»، ـتـشدـید ـسرـکوب، و ـمـشـکالت ـمـهاـجران
رورـیـست » زدن ـبه ـجـنـبش رچـسب « ـت رای ـب اره و ـتالش ـب دگان اـش اـهـن و پـن
ان راـن د. اـین ـسـخـن ردـن اـنه رد ـک اـطـع اـیی ـبـخش ـمـلی را ـق ردـمی و رـه ای ـم ـه
همچـنین به حق ـمـشروع ـمردم ـبرای مـقاومت در براـبر اـشـغال اـشاره و نگرانی
ادگراـیی، نژادپرـسـتی، و ـی ـن زی، ـب ـسم ـسـتـی ـی وـن زاـیش ـکـم ـسـبت ـبه اـف ود را ـن ـخ
ـقوت گرـفـتن دـیدگاه ـها و ـنـیروـهای ـنـئو ـفاـشـیـسـتی اـعالم ـکردـند. ـبر اـهـمـیت
ـتـهـای ـضـد ـنـوـعـیت ـهـا و ـمـحـدودـی ـم ن، ـم ـی ـستگی در ـمـقـاـبـله ـبـا ـقـواـن ـب ـم ـه

کمونیستی، و اهمیت مخالفت با تهاجم امپریالیستی تأکید شد.
بسیاری از سخـنرانان همچنین به نقش ویژۀ تـصمیم های « گروه 8 » در
اس ر اـس اـجـمی آن ـب د ـتـه دـی رـین ـج و و دـکـت اـت ـمـلـلی، ـنـقش ـن اـست ـبـین اـل ـسـی
ـجنگ پـیشگـیراـنه، و ـنـقش ـجاـمـعۀ اروپا و اـیـجاد «ـنـیروی واـکـنش ـسرـیع» آن
اـشاره ـکردـند. ـبر اـین اـمر ـنـیز ـتأـکـید ـشد ـکه گـسـترش اـخـیر ـمرزـهای ـناـتو در
دـیل ا ـتـب رـیـک ـسم آـم اـلـی ری امپرـی اـنی ـتـحت رـهـب دارم ـجـه اـساس آن را ـبه ژاـن
ـکرده اـست.  ـشرـکت ـکـنـندگان از ـسوی کـشورـهای ـعـضو «ـجامـعۀ ـمـشـترک
رانگـیز اـخـیر أـثر ـب اـفـته» ـضـمن اـشاره ـبه  روـیداد ـهای ـت ازه اـسـقالل ـی اـفع ـت اـلـمـن
اـفع ـمحـاـفل ـن اـیع ـبه ـم د ـکه آن وـق ودـن ظـر ـب ر اـین ـن ـیه ـب ون روـس دراـسـی در ـف
امپرـیاـلـیـسـتی، و ـبـیش و پـیش از ـهمه به ـمـناـفع آـمرـیـکا ـمرـبوـطـند، و ـهدـفی ـجز

تضعیف فدراسیون روسیه ندارند. 
ـسـخـنراـنان ـبویژه ـبه ـطرح آـمرـیـکاـیی «ـخاورـمـیاـنۀ ـبزرک» اـشاره ـکردـند ـکه از
ـطرف ـکـشورـهای ـصاـحب ـقدرت « گروه 8 » و ـنـیز از ـسوی ـناـتو ـتأـیـید ـشده
اـفع ـن ا ـم ظـر دارد که ـهـمخـوان ـب ـطـقه را در ـن ـن شـۀ» ـم ر ـنـق ـی ـی و « ـتـغ اـت اـست. ـن
ر ان ـب راـن ود. ـسـخـن ز ـمی ـش ـی اـمی ـن ـظ ات ـن اـمل ـعـمـلـی ـسـتی اـست و ـش ـی اـل امپرـی
د أـکـی اـهنگ ـت ـسـیـجی ـهـم رـیق ـب رح از ـط ا اـین ـط وری ـب ۀ ـف اـبـل ضـرورت ـمـق
کردند. این طرح تقریبĤ کل کمربند انرژی کشورهای تولید کنندۀ نفت یا
ا ـمی ال ـنـفت و گاز آز آـنـه رد ـکه ـخـطوط اـنـتـق ر ـمی گـی اـیی را در ـب ـکـشورـه
گذرنـد، و شـاـمل کـشـورهـای ـقـفقـاز، حـوزه دریـای خـزر، کـشـورهـای

آفریقایی و عرب حوزه مدیترانه و دریای سرخ و خلیج فارس می شود.
ا و رـیـک دـهای آـم دـی اره ـشد ـکه ـتـه ر اـش ا ـبه اـین اـم ان ـنـشـست ـه رـی در ـج
ـمـتـحدان آن ـعـلیه ـسورـیه و ـلـبـنان اـخـیرآ ـشدت ـیاـفته اـست. ـشرـکت ـکـنـندگان
اـین ـتـهدـیدـها را ـقاـطـعاـنه ـمـحـکوم و ـهـمـبـستگی ـخود را ـبا ـمردم آن ـکـشورـها
اـعالم ـکردـند. ـتـجاوز دوـلت اـسراـئـیل  ـعـلـیه ـمردم ـفـلـسـطـین و ـنـیز ـتوـحش ـبی
اـلی ـساـحل اـطق اـشـغ واری ـکه ـمـن اـخـتن دـی وار ـغزه و ـس ـحد و ـحـصر آن در ـن
ـمالً در ـیک زاـغه ـنی ـهـا را ـع ـط ـی ـس ـیل ـمی پـیـوـنـدد و ـفـل ـغـرـبی را ـبه اـسـراـئ

محبوس می کند محکوم شد. 
ـتـهدـیدـهای دوـلت آـمرـیـکا عـلـیه اـیران و ـبـیاـنـیه ـهای ـتـحرـیک آـمـیز رژـیم
د آورده ـطـقه را پدـی اـمل ـمـن ودی ـک اـب دن و ـن ده ـش ر ـبه آـتش کـشـی ران ـخـط اـی
رای ران ـبـلـکه ـب ردم اـی رای ـم ا ـب ـنـه ران ـنه ـت ا ـبه اـی رـیـک اـمی آـم ـظ ۀ ـن اـست. ـحـمـل
جـنبش ـصلح، ـترقی و دـموـکراسی در ـسراـسر جـهان ـفاجعه آمـیز ـخواـهد ـبود.
رای ـتـشدـید ـسرـکوب ـنـیروـهای اـنه ای ـب وان ـبـه ا ـبه ـعـن دـه از اـین گوـنه  ـتـهدـی
ـنـدگان در ـن ـتـفـاده ـمی ـشـود. ـشـرـکت ـک ـیـز اـس ـتـرـقی و دـمـوـکـراـتـیک ـن ـم
ردم ا از ـطرف ـخود ـم د ـتـنـه اـی ران ـب دۀ اـی د ـکه آـیـن دـن اد آور ـش اـیی ـی گردـهـم
رـیق ـیک « راه ـحل راـتـیک آن، و ـنه ازـط وـک رـقی و دـم ای ـمـت روـه ران و ـنـی اـی

جایگزین» تحمیل شده از طرف نیروهای خارجی تعیین شود.

در روزـهای 8 ـتا 10 اکتـبر 2004، 64 ـحزب کـمونـیست و ـکارگری
در گردهمایی جهانی « مقاومت در برابر تجاوز امپریالیستی: جبهه های
ـمـبارزه و گزـیـنه ـها» در آـتن، ـیوـنان، ـشرـکت ـکردـند.  چـندـین ـحزب ـکه
به ـعـلت وـجود ـشراـیط ویژه درـکـشورـشان نـتواـنـسته ـبودـند در گردـهـماـیی
ـشرـکت کـنـند، درودـها و ـنـظرـهای ـخود را ـبه ـطورکـتـبی ـفرـسـتاده ـبودـند
اـحـثات ـسه روزۀ ان ـمـب رـی ده ـشد. در ـج اـن اـیی گـنـج اد گردـهـم ـکه در اـسـن
گردـهـماـیی، ـتـبادل ـنـظر ـخالـقی پـیراـمون ـشراـیط ـجـهاـنی ـصورت گرـفت،
و ـتـجارب ـمـهـمی در ارـتـباط ـبا پـیـشرـفت ـجـنـبش ـخـلـقـها، ـجـنـبش ـتوده ای

و جنبش های احزاب کمونیست و کارگری مبادله شد.
ـبـسـیاری از ـسـخـنراـنان ـبه ـشراـیـطی اـشاره ـکردـند ـکه در ـحال ـحاـضر
در پی ـمداخـله ـهای نـظامی آـمریـکا و متـحدان آن عـلیه ـمردم افـغانـسـتان و
ـعراق و اشـغال آن ـکـشور ـها پـیش آـمده اـست. ـشرـکت ـکـنـندگان ـشدت
ـیاـفتن تـجاوز امپرـیالـیستی و زـیر پا گذاشـتن اصول و ـمقرارت ـحقوق ـبین
ان ـمـلل و در ـنـقش آن ـبه زرگـتر در ـسازـم اـلـمـلل را ـکه ـبه ـبـحراـنی ـحـتی ـب
ا ـعـنوان ـحاـفظ ـصـلح و ـمداـفع ـحل ـمـساـلـمت آـمـیز اـخـتالف ـبـین دوـلت ـه

انجامیده است به صراحت محکوم کردند.
دـکـترـین ـحـمـلۀ ـیـیشگـیراـنه و ـجنگ پـیشگـیراـنۀ آـمرـیـکا، که از ـجاـنب
اتحادیه اروپا، اسـترالیا و فدراسـیون روسیه نیز به بهاـنۀ مقابله با ـتروریسم
اک اـنی ـخـطرـن ا و ـصـلح ـجـه ردم دـنـی رای ـم در پـیش گرـفـته ـشده اـست، ـب
اـبی ـشد. ـبه ـنـظاـمی ـکردن ژاپن ـکه پس از ـجنگ ـجـهاـنی دوم ـبرای ارزـی
ار اـست که ـبه ـبـیرون از ـمرزـهای ـخود ـنـیرو ـمی ـفرـسـتد ـتوـجه ـنـخـسـتـین ـب
اـهنگ اـحزاب و دام وـسـیع و ـهـم ر ـضرورت اـق ویژه ای ـشد. ـهمچـنـین ـب
ادامه در صفحه 11ـجـنـبش ـها ـبرای ـمـقابـله ـبا اـین ـشراـیط ـخـطرـناک، و ـنـیز ـبرـضرورت ـبه راه
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چـندـین ـسـخـنران اـشاره ـبه اوـضاع پیچـیدۀ آـفرـیـقا ـکردـند، ـمـنـطـقه ای
که در آن ـتـضاد بـین نـیروـهای ـقدرـتمـند اتـحادـیۀ اروپا، بـخـصوص ـفراـنسه
و اـت ال شکل گـیری اـست. ـن ا از ـسوی دیگر در ـح رـیـک از یک ـسو و آـم
ـنـیز ـبرای ـحـضور ـنـظاـمی ـخود در ـقارۀ آـفریـقا ـبه ـنام ـمـقاـبـله ـبا ـترورـیـسم ـیا
ا ـبه اـصـطالح “دوـلت ـهای ـقاـصر  ـطرـحی را ـتـحت ـبررـسی دارد. اـبـله ـب ـمـق
در ـحال ـحاـضر ـنـیروـهای ـنـظاـمی اـتـحادـیۀ اروپا در ـجمـهوری ـخلق ـکنگو
اـست ـهای اـشی از ـسـی ا ـن ور، ـکه ـتـنـه داد ـهای دارـف ـحـضور دارـند. از روـی
اـمی ـظ روـهای ـن رای اـسـتـقرار ـنـی اـنه ای ـب وان ـبـه دوـلت ـسودان اـست، ـبه ـعـن
رداری ـمی شـود. شـرـکت ره ـب و ـبـه اـت ا ـن ان ـمـلل ـی ظـارت سـازـم ـتـحت ـن
ا ـمردم دارـفور اـعالم و از پـیـشـنـهاد گـسـیل ـکـنـندگان ـهـمـبـستگی ـخود را ـب

هیئت های همبستگی به منطقه حمایت کردند.
در آـمرـیـکای الـتـین ـنـیز ـسـطح ـتـشـنج ـباالـست. ـحـمـله ـهای آـمرـیـکا و
اتـحادـیۀ اروپا ـعـلـیه ـکوـبا ادامه دارد. ـشرـکت ـکـنـندگان در اـین ـکـنـفراـنس
ـبا ـقاـطـعـیت ـطرح « پـیـشـنـهاد ـبرای ـکوـبای آزاد » را ـمـحـکوم و ـهـمـبـستگی
ا اـعالم ـکردـند. ـشرـکت ـکـنـندگان ـخواـهان ـتـشدـید ـخود را ـبا ـمردم ـکوـب
ـمـبارزه ـبرای آزادی پـنج ـمـیـهـندوـست ـکوـباـیی ـشدـند ـکه ـبه ـخاـطر ـمـبارزه

برضد گروه های تروریستی در میامی، در آمریکا زندانی اند.
رۀ زـی ا در ـشـبه ـج زاـیش ـتـنش ـه دگان ـبه اـف رـکت ـکـنـن اری از ـش ـسـی ـب
وـکراـتـیک  ـخـلق ـکره ا ـجـمـهوری دـم اره و ـهـمـبـستگی ـخود را ـب ـکره اـش
د ـبه دـی اـتـیک و ـتـه زوای دیپـلـم ادی، اـن ـص رۀ اـقـت اـص ا ـمـح اروـیی ـب در روـی
ی، ـکه از سـوی آمـرـیکـا هـداـیت ـمی شـود، اـعالم ـت ـس ـی ـتجـاوز امپریـاـل
رح « د ـکه ـط اره ـش وع اـش وـض اـیی ـبه اـین ـم ان گردـهـم رـی د. در ـج ردـن ـک
ـمـنـطـقۀ ـتـجاری آزاد ـقارۀ آـمرـیـکا» و ـنـسـخۀ ـنـظاـمی آن در «ـطرح ـکـلـمـبـیا»
ـکه اـکـنون ـبه « ـطرح ـمـنـطـقه ای آـند » ـتـغـیـیر ـنام ـیاـفـته اـست، ـخـطر ـبزرگی
ـبرای  ـمردم آـمرـیـکای الـتـین ـبه ـشـمار ـمی روـند. ـهمچـنـین  اـشاره ـشد ـکه
اـبع ـطـبـیـعی ـمـنـطـقه از ـطرف ا - پوـئـبال» ـهدـفی ـجز اـسـتـثـمار ـمـن اـم «ـطرح پاـن

شرکتهای فراملیتی آمریکای شمالی را دنبال نمی کند.
و ای ـعـض ورـه ـش اع در ـک اره ـبه اوـض ان ـضـمن اـش راـن رـخی از ـسـخـن ـب
اـهدۀ ارـیـسـتی «ـمـع راـلی و ـمـیـلـیـت وـلـیـب اـهـیت ارـتـجاـعی، ـنـئ ر ـم اـمـعۀ اروپا، ـب ـج
قانون اساسی» جامعۀ اروپا و گام هایی که احزاب و جنبش ها برای رد

آن برداشته اند تأکید کردند.
اـلـیـسم، دۀ امپرـی زاـیـن ادآور ـشدـند ـکه ـبه رـغم ـتـجاوز ـف چـندـین ـسـخـنران ـی
رده در ردـمی گـسـت ای ـم ا و واـکـنش ـه ری ـجـنـبش ـه داـیش و اوجگـی پـی
ـبراـبر ـجنگ ـهای امپرـیاـلـیـسـتی ـبـسـیار اـمـیدوار کـنـنده اـست. اـشاره ـشد ـکه
وی اـتی ـمـهم از ـس ارزات ـطـبـق ـسـتی، ـمـب ـی اـل ای امپرـی اوزـه ا ـتـج ان ـب زـم ـهـم
ـجـنـبش ـسـندـیـکاـیی ـطـبـقه ـکارگر و دیگر ـمـبارزات اـجـتـماـعی در ـجرـیان
ای اـلـیت در ـمـحـیط ـه ر ـضرورت گـسـترش ـفـع وده و ـهـست. ـهمچـنـین ـب ـب
ـکارگری و ـحـماـیت ـهر چه ـبـیـشـتر از ـنـیروـهای ـطـبـقه ـکارگر در ـجـنـبش

های کارگری  و سندیکایی تأکید شد.
ا ـبه رـغم رـیـک د ـکه آـم دـن اد آور اـین نکـته ـش ددی ـی ان ـمـتـع راـن ـسـخـن
ـقدرـتش، ـبرای ـتـحـمـیل ـنـقـشه ـهای ـخود ـبا ـمـشـکالت زـیادی روـبروـست.
ـا ـوده اـست ـکه ـب ـردم ـب ـاوـمت ـم م ـمـق ـاـمل ـمـه ـورد، ـیک ـع ن ـم در اـی
برـخورداری از همبستگی بین المللی، از استقالل ملی و ـحاکمیت خود
أـکـید ـشد ـکه پـیروزی ـنـیروـهای ـمردـمی در دـفاع ـمی ـکـنـند. ـبر اـین اـمر ـت
ردـمی داـشـته ر ـجـنـبش ـم رده ای ـب ر گـسـت ـی اـث زوـئال ـت ر وـن ری اـخـی رأی گـی
اـست. ـشرـکت ـکنـندگان هـمـبـستگی ـخود را ـبا ـمردم و ـنـیروـهای ـمـترـقی و
ـمردـمی ـعراق  اـعالم ـکردـند ـکه ـبرای ـتـعـیـین ـسرـنوـشت آزاداـنۀ ـخود، و
ـبرای ـخاـتـمه دادن ـبه اـشـغال و گـشودن چـشم اـنداز ـهاـیی ـبرای ـتـغـیـیرات

دموکراتیک رادیکال مبارزه می کنند.
ردم ارزات ـم ود از ـمـب اـیت ـخ ر ـحـم اـیی ـب دگان گردـهـم ـشرکت کـنـن

ـفـلـسـطـین ـتأـکـید و ـهـمـبـستگی ـخود را ـبا ـنـیروـهای ـصـلح دوـست اـسراـئـیل اـعالم
د ـکه از خـدـمت در ـیـلی اشـاره ـش ان اسـراـئ ویژه ـبه وـضـعـیت جـواـن د. ـب کـردـن

ارتش در مناطق اشغالی سر باز می زنند و به این دلیل زندانی می شوند.
ان را ـمـحـکوم ـشرـکت ـکـنـندگان اداـمۀ اـشـغال ـسرزـمـین ـهای ـسورـیه و ـلـبـن
کردـند و ـخواـهان ـخروج ـبی ـقـید و ـشرط ـنـیروـهای اـسرائـیـلی و ـباز گـشت ـهـمۀ
نـاـمه هـای ـشمـاره 242، 338 و 194 سـازمـان ـمـلل ـطـع آوارگان بـر اسـاس ـق
ردم ارزات ـم ود را از ـمـب اـیت ـخ ـستگی و ـحـم دگان ـهـمـب رـکت ـکـنـن د. ـش دـن ـش
ـقـبرس- ـیوـناـنی ـها و ـترک ـها  ـبرای دـسـتـیاـبی به ـیک راه ـحل ـفدرال ـبر اـساس
رای ـخروج ان ـمـلل و ـشورای اـمـنـیت آن، ـب ازـم ای ـس اـمه ـه ـطـعـن ا و ـق ـتـصـمـیم ـه
رار ردم آن ـکه ـبه اـسـتـق رای وـحدت ـقـبرس و ـم رـکـیه، و ـب الگر ـت روـهای اـشـغ ـنـی

صلح در منطقۀ شرق مدیترانه کمک خواهد کرد، اعالم کردند.
ش ش ـهـای ـضـد ـجنگ و ضـد ـجـهـاـنی سـازی، ـنـق ـنـب ـبـاط ـبـا ـج در ارـت
ش ـهـا ـبـرای ـنـب ش درون اـین ـج ـین چاـل مچـن ـست ـهـا در آـنـهـا، و ـه ـی ـمـوـن ـک
ـسـمتگـیرـیـشان، ـتـبادل ـنـظر ـشد. ـضرورت گـسـترش ـفـعال ـهـمـبـستگی ـسـیاـسی و
حمایت در میان احزاب کمونیست و کارگری، و به طور عام در میان جنبش
ان  ضـرورت راـن اری از ـسـخـن ـسـی رار گرـفت. ـب وـجه ـق ورد ـت ردـمی، ـم هـای ـم
حمایت از یک رشته ابتکارهای مطرح شده از طرف چندین حزب یا جنبش

کمونیستی و کارگری را یادآور شدند.
از ـبه اداـمه و اـفزاـیش ـنـشـست ـهای ـمـشاـبه اـحزاب ـشرـکت ـکـنـندگان ـبر ـنـی
زاب ـشـست اـح وـنه ـبه  ـن وان ـنـم د. ـبه ـعـن ردـن د ـک أـکـی ارگری ـت وـنـیـست و ـک ـکـم
ـکـموـنـیـست آـمرـیـکای ـجـنوـبی و ـفـکر ـبرگزاری ـنـشـست ـهای ـمـشاـبه ـبه ـمـناـسـبت
ر ـست هـای وـسـیع ـت ـش از ـبه ـن ـی رگزاری اـجالس جـاـمعـۀ اروپا اشـاره شـد. ـن ـب
ـطـقه ای و ای ـمـن ـشـست ـه ۀ ـبـین اـلـمـلـلی و ـن ورد ـعالـق ای ـم وـضوع ـه ون ـم راـم پـی
ـمـحـلی ـنـیز ـمورد ـتوـجه ـقرار گرـفت. ـبرگزاری ـنـشـست پـیراـمون ـموـضوع ـهای
مـنطقه ای از اـبتکارـهای ـحزب ـکـموـنـیـست ـلـبـنان ـبود. ـهمچنـین پـیـشنـهاد ـشد که
ـشـصـتـمـین ـسالگرد پـیروزی ـضد ـفاـشـیـسـتی ـبه ـصورت ـیک روـیداد ـبـین اـلـمـلـلی

در پراگ جشن گرفته شود.
روـیدادـهای ـمـهـمی که ـمی ـتواـنـند ـهدف کارزارـها و ـبـسیج ـهای ـهمگاـنی
ـباـشـند ـعـبارـتـند از: ـمـبارزه ـعـلـیه ـقاـنون اـساـسی اتـحادـیۀ اروپا و واـکـنش ـهای در
ـحال ـشـکل ـعـلـیه ـتـهاـجم ـبه ـبـیـمه ـهای اـجـتـماـعی و ـمزاـیای ـکارگران؛ اـفزاـیش
و، که اـت د ـن ـسـیج ـض ری ـب اـنی»؛ پیگـی ـس روی اـن دـیل ـنـی ار و «ـتـع ای ـک اـعت ـه ـس
ارزات ـنـشـست آن اـمـسال در وـنـیز و ـسال دیگر در ـنـیس اـست؛ و ـهمچـنـین ـمـب
نـوارۀ ـجهـاـنی جـوانـان و ظـر داـشـتن بـرگزاری جــش جـوانـان بـویژه بـا در ـن

دانشجویان درماه اوت آینده در ونزوئال.
د که در ا ـتالش کـنـن زاب ـم د ـکه اـح اد ـش ـشـنـه اـیی پـی ان گردـهـم رـی در ـج
ارـتـباط ـبا روـیدادـهای ـمـهم ـجـهاـنی و ـبا ـهدف ـبررـسی ـجـمـعی ـتر پـیـشـنـهادـها و
ا یکدیگر دـیدار و ـتـبادل ـنـظرکـنـند. اـبـتـکار ـشـناـخت و ـموـضعگـیری ـمـتـحدـتر ـب
زرگ ـبـین داد ـب دـهی ـیک روـی اـن ازـم رزـیل ـکه در کار ـس وـنـیـست ـب ـحزب ـکـم
و آلگرۀ اـنی » در پورـت اـعی ـجـه اـیش اـجـتـم رگزاری « ـهـم ان ـب رـی اـلـمـلـلی در ـج

برزیل است، یک چنین فرصتی است.
ـتاـثـیر ـمـثـبت ـتـبادل ـنـظر و ـهـمـکاری ـبـین اـحزاب ـکـموـنـیـست و ـکارگری ـبر
اـلـیـست، ـضد اـنـحـصار، ردۀ ـضد امپرـی روـهای گـسـت اـهنگی و ـعـمل ـمـتـحد ـنـی ـهـم
ازی اـنی ـس رش ـجـنـبش ـضد ـجـه رگـسـت ز ـب دوـست، و ـنـی راـتـیک و ـمـیـهـن وـک دـم
رار گرـفت. د ـق أـکـی ورد ـت ان ـم راـن اری از ـسـخـن ـسـی رف ـب اـیه داری، از ـط رـم ـس
ظـری ادل آرا و اـفکـار و ـبـحث هـای ـن ـب رش ـت دی گـسـت ـن ـین ـبه سـودـم ـهمچـن

پیرامون چشم انداز سوسیالیسم در شرایط معاصر نیز اشاره  شد.
تگی بــس ـم ـتـر ـه یــش ـنـدگان ـبه ـضـرورت ـتـقـوـیت ـهـر چه ـب ـن ـشـرـکت ـک
ا ا ـکـموـنـیـست ـها و دیگر ـنـیروـهای ـمـترـقی ـکه ـب ا ـب اـلـیـسـتی اـحزاب ـم وـن اـسـی رـن اـنـت
پیگرد و زـندان روـبرو ـهسـتـند، و ـبا آنـهایی که ـفـعالـیـتـشان ـغـیرـقاـنونی ـشده اـست
ـتأکـید ـکردـند. ـعالوه ـبر اـین، ـنـیاز ـبه ـهـمـبـستگی در ـفـعاـلـیت ـعـلـیه ـتـبـعـیض ـهای
ـضد ـموـکراتـیک و مـقررات ارتـجاـعی که حـقوق و آزادـیـهای دـموـکراـتیک را

هدف قرار می دهند، ابراز شد.

ادامه بیانیه مطبوعاتی کنفرانس احزاب ...
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کمک های مالی رسیده
هواداران حزب در نیویورک  به مناسبت 63 مین سالگرد

حزب توده ایران                                           600 دالر
کمک مالی شرکت کنندگان در جشن 63 مین 

سالگرد حزب توده ایران- لندن                         500 پوند

پیام های تبریک احزاب برادر به مناسبت شصت و سومین
سالگرد بنیانگذاری حزب تودۀ ایران

در هفته های اخیر پـیام های متعددی از طرف احزاب کمونیست و سازـمان های ترقی خواه
کـشورـهای ـمـخـتـلف ـجـهان و از ـجـمـله ـعراق، ـسودان، ـیوـنان، ـشـیـلی، انگـلـسـتان، آـمریکا و ـهـند  ـبه
مـناسـبت جـشن 63مـین سالگرد ـحزب ـتوده اـیران درـیاـفت کرده ایم.  در این پـیام ـها اـحزاب ـبرادر
ـبا ـتوـجه به اوـضاع بـغرنج ـمـنطقه ـخاورـمـیانه و اوجگـیری درگـیری ـهای ـلـفـظی ـبـین اـیاالت ـمتـحده و
ران را اـعالم وده اـی ارزات ـحزب ـت ا ـمـب ود ـب ـمـلـلی ـخ ـستگی ـبـین اـل ران رژـیم «والـیت ـفـقـیه»  ـهـمـب ـس
رای اـطالع وان ـنـموـنه ـب ان ـبه ـعـن وـن وـنـیـست ـی ام کـمـیـته ـمرکزی ـحزب کـم کردـند.  در اداـمه ـمـتن پـی

خوانندگان نامه مردم منتشر می شود.   
رفقای گرامی،

انگذاری الگرد ـبـنـی اـسـبت ـشـصت و ـسوـمـین ـس ان ـبه ـمـن وـن وـنـیـست ـی ۀ ـمرکزی ـحزب کـم کـمـیـت
ـحزب ـشـما،  درودـهای رـفـیـقانه، اـنـترـناـسـیوـناـلـیـسـتی و رزـمـجوـیاـنه اش را ـبه ـشـما ـتـقدـیم ـمی کـند. ـما
ـبـارزه ـبـرای ـصـلح، دـمـوکراـسی و ـسـبت ـبه رـفـقـا و ـهـواداران ـحـزب ـتـودۀ اـیـران که در راه ـم ـن
ای واده ـه اـن ا ـخ ان را ـب ویژه ـهـمـبـستگی ـم ا ـب رام ـمی کـنـیم. ـم اـلـیـسم ـشـهـید ـشده اـند ادای اـحـت وـسـی ـس
ـهزاران زـنداـنی سـیاـسی، که به ـطور دـسته جـمعی در ـسال 1367 کـشته ـشدـند، اعالم ـمی کنـیم و از
اـیت و ای اـین ـجـن ۀ ـجـنـبه ـه ارۀ ـهـم ات رـسـمی درـب اـفت اـطالـع ر درـی ا ـمـبـنی ـب رـحق آـنـه واـست ـب ـخ

پیگرد و مجازات مرتکبین آن حمایت می کنیم.
رفقای گرامی، 

ر ـضد ریکا و ـمـتـحدان آن ـب اـمی آـم داـخـله ـهای ـنـظ ا دوراـنی را ـمی گذراـنـیم که در ـنـتـیـجۀ ـم ـم
خلق های افـغانستان و ـعراق و اشغال این دو کشور، یکی از بـحرانی ترین دوران ـهای تاریخ این
راـنه و ـجنگ شگـی ۀ پـی ـمـل رـین ـح اـبت شـده اـست که دکـت ون ـث سـوب ـمی شـود.  اکـن ـطـقه ـمـح ـن ـم
پیشگـیراـنۀ آـمریکا، که تحت ـنام «مـقابله ـبا ـترورـیـسم» از ـسوی اتـحادـیۀ اروپا، اـسـترالـیا و ـفدراـسـیون
ـین رای ـصـلح و اـمـنـیت ـب دی اـست ـب ری ـج د و ـخـط دـی د ـتـه ردـی ود، ـبی ـت ال ـمی ـش ـب ز دـن ـی روـسـیه ـن
ارس ر و ـخـلـیج ـف ای اـحـم رـقی، درـی وـبی و ـش ۀ ـجـن راـن دـیـت وزۀ ـم ای ـح ورـه ای کـش ـمـلـلی. ـخـلق ـه اـل
اکـنون ـبا ـتـهدـیدی ـجدـید و ـبـخـصوص ـخـطرـناک در ـساـیۀ ـطرح  ـخاورـمـیاـنۀ ـبزرگ  روـبرو ـهـسـتـند
که از ـسوی آـمریکا ـمـطرح ـشده، و ـمورد ـتأـیـید ـمـقـتدرـترـین کـشورـهای ـعـضو  گروه 8  و ـناـتو ـقرار
گرـفته اـست، و ـهدف  تـغـیـیر ـنـقـشۀ  اـین ـمـنـطـقه ـبر اـساس ـمـنافع امپرـیاـلـیـسـتی را دـنـبال ـمی کـند که ـمی
اً کل کـمرـبـند اـنرژی کـشورـهای ـتوـلـید ـتواـند اـقدام ـنـظاـمی ـهم در ـبر داـشـته ـباـشد. اـین ـطرح ـتـقرـیـب
کـنـندۀ نـفت ـیا کـشورـهاـیی را در ـبر ـمی گـیرد که ـخـطوط اـنـتـقال نـفت و گاز از آـنـها ـمی گذرد. در
اـبودی کاـمل ـهـمـین راـبـطه، ـتـهدـید ـهای دوـلت آـمریکا ـعـلـیه اـیران ـخـطر ـبه آـتش کـشـیده ـشدن و ـن
رای ران ـبـلـکه ـب ردم اـی رای ـم ا ـب ران ـنه ـتـنـه ا ـبه اـی رـیـک اـمی آـم ـظ ۀ ـن ـمـنـطـقه را پدـید آورده اـست. ـحـمـل
ـجنـبش صلح، ـترقی و دـموـکراـسی در ـسراـسر جـهان ـفاـجعه آمـیز ـخواـهد ـبود. رژیم ـحاکم ـبر اـیران
از اـین گوـنه تـهدـیدـها به ـعـنوان دـسـتاوـیزی ـبرای ـتـشدـید ـسرـکوب ـنـیروـهای ـمـترـقی و دـموـکراـتـیک

کشور استفاده می کند. 
رفقای گرامی،

ـحزب ـما ـهـمـبـستگی و ـحـماـیت راـسخ ـخود را از ـمـبارزۀ ـمردم و ـنـیروـهای ـمـترـقی اـیران در راه
ارـجی و ریکات ـخ ا ـتـح ور، ـم د. ـهـمـین ـط اـعی اـعالم ـمی کـن ـم داـلت اـجـت وکراـسی، ـصـلح و ـع دـم
تـهدـید ـبه ـمداـخـلۀ کـشورـهای ـخارـجی در اـمور داـخـلی کـشور ـشـما را ـقاـطـعاـنه ـمردود ـمی ـشـمارـیم.
داـلت وکراـسی و ـع ان در راه ـصـلح، آزادی، دـم ارزه ـش ـب ا در ـم ردم ـشـم ان دارـیم که ـم ـن ا اـطـمـی ـم
اـجـتـماـعی در اـیران پـیروز ـخواـهـند ـشد. دوـباره ـبر ـهـمـبـستگی ـقاـطع ـخود ـبا ـمـبارزۀ ـشـما ـتأکـید ـمی
ران ـبه ـخاـطر ـتـشریک ـمـساـعی اش در ـنـشـست ـهای ـبـین ار دیگر از ـحزب ـتودۀ اـی اـیـلـیم ـب کـنـیم. ـم
ـست و کارگری سپاسگزاری ـی وـن زاب کـم اـهنگ اـح رک و ـهـم ـشـت ای ـعـمل ـم ز ارـتـق ـی ـمـلـلی و ـن اـل
ۀ ژرـفی که اـن ۀ رـفـیـق ـط د ـبه اـین که راـب ا اـمـی ای گراـمی، و ـب ات، رـفـق وـجه ـبه اـین ـمالـحـظ ا ـت کـنـیم.  ـب
ـبرپاـیۀ ـهـمـبـستگی اـنـترـناـسـیوـناـلـیـسـتی و اـحـترام ـبه اـسـتـقالل ـطرـفـین ـبـین دو ـحزب ـما وـجود دارد، ـهر

چه گسترده تر شود، درودهای گرم رفیقانه مان را تقدیم شما می کنیم.
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یونان -- آتن، اکتبر 2004 

جهان کشتار مردم فلسطین را محکوم می کند! 

دوـلت اـسراـئـیل در ـعـمـلـیات  ـبرـناـمه رـیزی ـشده ای که ـخـشم
زرگی از دد ـبـخش ـب ال ـمـج راه داـشت، ـبه اـشـغ ان را ـبه ـهـم ـی اـن ـجـه
ـنوار ـغزه و کـشـتار ـفـلـسـطـیـنی ـهای ـبی دـفاع دـست زد . ـحمـله اـخـیر
شـان داد که وار غـزه و اـشغـال ـمجـدد آن ـن ـیل ـبه ـشمـال ـن اسـراـئ
دوـلت ـشارون ـهیچ احـترامی ـبرای افکار عـمومی ـجـهان و ـسازـمان
ـهای بـین المللی ـقایل ـنمی ـباشد. در ـهمین راسـتا نـیز، به بـهانه ـهای
گوـناگون ـتالش کرده اـست ـتا ـقدم ـبه ـقدم ـساـخـتار ـها و ـسازـمان
ود ـسازد. اـب ـسـطـیـنی را، یکی پس از دیگری ، ـن اگون ـفـل ـهای گوـن
ر و زـخـمی ر که ـبه کـشـته ـشده ـبـیش از یک ـصد ـنـف ـحـمالت اـخـی
ا واکـنش ـهای ـشدـید ـشدن ـتـعداد ـبی ـشـمار دیگری ـمـنـجر ـشد، ـب
جـهانیان روـبرو گردـید.  اولین واکـنش علیه این عـملیات از ـسوی
کـشورـهای ـعرـبی ـصورت گرـفت . ـهمچـنـین کـشورـهای ـشورای
ـهمکاری ـخـلـیج ـفارس اـین ـعمـلـیات را « ـترورـیـسم دوـلـتی ـسازـمان
ـیاـفـته ـخواـندـند.» ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان ـمـلل ـنـیز در روز ـسه ـشـنـبه
14 ـمـهرـماه، ـبا ـصدور ـقـطـعـناـمه ای، که از ـطرف کـشورـهای ـعرـبی
ـطـین را ـمحکوم کرد و ـس راـئـیل ـبه ـفـل ود، ـحـمـله اـس ده ـب اضـا ـش ـتـق
ـخواـسـتار پاـیان ـفوری ـعـمـلـیات ـنـظاـمی ارـتش اـسراـئیل در ـنوار ـغزه
ـطـقه شـد. امـا آمـریکا اـین ـن روهـای اـین کشـور از ـم ـی و خـروج ـن
ا ـعـلـیه اـسراـئـیل، وـتو کرد و اـمه ـه اـیر ـقـطـعـن اـنـند ـس اـمه را، ـبه ـم ـقـطـعـن
ورد ان ـمـلل در اـین ـم ازـم ریکا در ـس ده آـم اـیـن ـم ورث، ـن ان داـنـف ـج
گفت: «مشکل این است که در قطعنامه ـهیچ چیزی تعادل ندارد
راـئـیل ـمی ا را ـبه گردن اـس رـه ـصـی ـبه اـست و ـتـق اـن ... کاـمأل یک ـج
یـز دوـلت آمـریکا در مـورد ـحـمالت ش از اـین هـا ـن دازد.» پـی اـن
ریکا در د آـم رـین ـمـتـح زدیک ـت راـئـیل، ـن ود : «اـس راـئـیل گـفـته ـب اـس
بـال رخـوردار اـست.» ـبه دـن یـاـنه، از ـحق دفـاع از خـود ـب خـاور ـم
اـفزاـیش ـموضع گـیری ـهای ـضد اـسراـئیـلی در ـسراـسر ـجـهان اـسـناد
مـحرـمانه ای از اـسـناد وزارت اـمور ـخارـجه اـسراـیـیل ـمـنـتـشر ـشد که
درت ادـیه اروپا و ـق راـئـیل نگران گـسـترش اـتـح ان ـمی دـهد اـس ـش ـن
ا اـین کشـور اـست. ـتن آن و رشـد اـخـتالف اـتحـادـیه اروپا ـب گرـف
اـخـتالـفی که ـمی ـتواـند ـسـبب ـشود ـتا اـسراـئـیل ـبه ـسرـنوـشت دوـلت
آـفرـیـقای ـجـنوـبی در زـمان آپارـتاـید گرـفـتار ـشود. دوـلت اـسراـئـیل
وـسـعه اـتحـادـیه  اروپا ـممکن اـست ار نگراـنی کرده اـست: «ـت اـظـه
ای ـبـین ون ـه ـسـی واـن راـئـیل کـن ود که اـس ا ـش اـض رح اـین ـتـق اـعث ـط ـب

المللی را رعایت کند» ( روزنامه گاردین 14 اکتبر 2004)
ا اتکا ـبه ـحق ـسـته اـست ـب واـن ون ـت ا کـن راـیـیل  ـت آن چه که اـس
د و ـبه زـن از ـب رـب ا ـس ول آن ـه ان ـمـلل، از ـقـب ازـم ریکا در ـس و آـم وـت
اـبراـبر ـخود ـعـلـیه ـمردم ـفـلـسـطـین و اـشـغال گری ـهای ـخود ـجنگ ـن

ادامه دهد.


