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 اعالمية كميته مركزي حزب تودة ايران به مناسبت شصت و پنجمين سالگرد تأسيس حزب تودة ايران
شصت و پنج سال پيكار تاريخي و خستگي ناپذير حزب توده ها در راه آزادي، 

 استقالل و رهايي زحمتكشان از بندهاي فقر و استثمار

 3و  2ادامه در صفحه  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 !هم ميهنان گرامي
، شصت و پنج سال از تـأسـيـس    1385با فرا رسيدن دهم مهرماه 

حزب تودة ايران، حزب رزمنده كارگران و زحمتكشان ميهن مـا،  
شصت و پنج سال پيش در پي رهايي شخصيـت هـاي     .  مي گذرد

فرهنگي كشور، ياران دكتر تقي اراني، از زندان   -برجسته سياسي
ستم شاهي و با باز شدن فضاي سياسي و سقوط حـكـومـت رضـا         
شاه، حزب تودة ايران به همت شماري از برجسته تريـن مـبـارزان      
راه آزادي و مناديان رهايي ميهن از بندهاي، استثمار، استـبـداد و     
واپس ماندگي بنياد گذارده شد و بـا وجـود هـمـه مصـايـب و                 
دشواري هايي كه در طول شصت و پنج سال گذشته با آن مواجـه  
بوده است توانست تأثيرات شگرف و پايداري را در مـيـهـن مـا           

حزب تودة ايران در حالي پا بـه عـرصـه حـيـات            .  برجاي گذارد
گذاشت كه جامعه  نيز دچار تغييرات و تحوالت اساسي يي بود و   
با استقرار گام به گام سرمايه داري وابسته و رشد همزمـان طـبـقـه       
كارگر جامعه ما نيازمند يك حزب رزمنده و پيشرو بود كه حامـي  

بر اين اساس حـزب    .  و سازمان ده طبقه كارگر و زحمتكشان باشد
تودة ايران در ادامه سنن خجـسـتـه و پـايـدار مـبـارزات حـزب                 
كمونيست ايران، و رهبران برجسته نهضت رهايي بـخـش ايـران        
شخصيت هايي  همچون حيدر خان عمواغلي و دكتر تقـي ارانـي     
گام در راه دگرگون ساختن بنيادين جامعـه مـا گـذاشـت و بـه              
اعتراف دوست و دشمن زمنيه ساز تغييرات شگرفي در سـاخـتـار      

 . جامعه واپس مانده و اسير خرافات آن روز ايران گرديد
بررسي خالي از تعصب و جزم گرايي تاريخ شصت و پنج سـال  
معاصر ميهن ما نشانگر اين حقيقت است كه حـزب تـودة ايـران          
يكي از اساسي ترين نيروهاي تأثير گذار در راه تحقق آرمان هاي 
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واالي نهضت رهايي بخش مردم براي استقرار آزادي، اسـتـقـالل و        
تحزب در شكل نـويـن آن، پـيـدايـش          .  عدالت اجتماعي بوده است

سازمان هاي صنفي، از جمله سنديكاهاي كارگري، اتـحـاديـه هـاي       
مستقل جوانان، دانشجويان و  سازمان هاي پيشروي زنان، پـراكـنـدن      

سياسي و فرهنگي و طرح نظرات انقـالبـي و       –بذر آگاهي اجتماعي 
پيشرويي همچون ضرورت تصويب قانون كار بـراي بـه رسـمـيـت            
شناختن و حمايت از حقوق كارگران، و تقسيم اراضي فئودال ها بـه    
نفع دهقانان بي زمين و كم زمين، و همچنين پيكار در راه احقاق حـق    
رأي براي زنان و مبارزه در راه  الغاي قرار دادهاي اسـتـعـمـاري كـه          
كشورهاي امپرياليستي بر ميهن ما تحميل كرده بودند، از جمله تـالش  

بيهوده نـيـسـت كـه         .  ها و تأثيرات حزب تودة ايران در جامعه ماست
نيروهاي ارتجاعي و وابسته به سرمايه داري بزرگ و امپرياليـسـم، در     
سيماي حزب ما خطري بزرگ براي منافع خود ديده و مي بينند و در   
طول شصت و پنج سال گذشته از هيچ تالش و تـوطـئـه يـي بـراي              

يورش هاي پي در پـي      .  نابودي حزب توده ها فرو گذاري نكرده اند
رژيم هاي ارتجاعي، در طول شصت و پـنـج سـال گـذشـتـه،  از                   
كارگزاران حكومت مزدور و پليسي شاه تا مزدوران رژيم اسـتـبـداد      
قرون وسطايي واليت فقيه،  مصايب بي شماري، از جمله ده ها هـزار    
شهيد، ده ها هزار سال زندان همراه با آزار و شكنجه و همچنين رانـده  
شدن هزاران تن از ميهن،  براي اعضاي حزب تودة ايران بـه هـمـراه      
داشته است ولي با اين وجود پيكار توده اي ها  لحظه يي قـطـع نشـده      

با تأسيس حزب تودة ايران و انتشار انبوهـي از روزنـامـه هـا،           .  است
مجالت، كتب و نشريات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نسل 

 –جوان كشور با انديشه هاي پيشرو،  انقالبي و تاريخ ساز ماركسيسم   
لنينيسم آشنا شد و توانست نقش مهم و مثبتي را در تغيير جـامـعـه مـا       

اغراق نيست اگر بگوييم حزب تودة  شماري از بـرجسـتـه    .  ايفاء كند
ترين متفكران، ادبا، شعرا، نويسندگان و مترجمان كشور را در دامـان  
خود پرورش داد و زمينه ساز پيدايش و رشد فرهـنـگـي پـيـشـرو در           

 . جامعه ما گرديد
يكي ديگر از عرصه هاي درخشان فعاليت حزب مـا تـالش هـاي          
پيگير آن در عرصه ايجاد همدلي و همكاري در ميان نيروهاي مترقـي  

از همان فرداي تأسيس حـزب مـا     . و آزادي خواه كشور بوده و هست
توده اي ها همواره در صف نخست تالش در راه ايجاد اتحـاد عـمـل      
همه آزادي خواهان و ميهن دوستان كشور بـراي رهـايـي ايـران از             
چنگال استبداد و استعمار بوده و هستند و نمونه هاي درخشاني از ايـن  

جـبـهـه    ” ايـجـاد     .   تالش ها در تاريخ معاصر ميهن ما ثبت شده است
متشكل از نيروهاي مترقي و همچنين روزنامه ها و مـديـران       “  آزادي

مطـبـوعـات ضـد       ”، ايجاد جبهه 1323نشريات كشور در تابستان سال 
جمعيت ملي مبارزه بـا    ” ،  ايجاد 1327در ارديبهشت ماه “ ديكتاتوري

و ده ها تالش ديگر در طول شصت و پنـج   1329در دي ماه “ استعمار
واقعيت اين اسـت كـه جـا          .   سال گذشته، از جمله اين نمونه هاست

افتادن اين انديشه مهم كه رهايي ايران از بندهاي ارتجاع و اسـتـبـداد    
نيازمند تالش واحد همه آزادي خواهان كشور است زير تأثير مستقيم 

 .انديشه ها و تالش هاي حزب تودة ايران در جامعه ما بوده است
تالش در راه احقاق حقوق پايمال شده خلق هاي زير ستم ايران، از 
جمله ديگر عرصه هاي فعاليت حزب ما در طول شصت و پنـج سـال     

واقعيت اين است كه تأسيس حزب تودة ايران بـا     .  گذشته بوده است
آغاز مبارزه در راه رهايي خلق هاي ايران از بند ستم ملي و طـبـقـاتـي     

حزب تودة ايران نـخـسـتـيـن سـازمـان          .  ارتباطي گسست ناپذير دارد
سياسي كشور بود كه خواست اعطاي خودمـخـتـاري در چـارچـوب          
ايراني واحد و دموكراتيك را در دستور كار مبارزات سياسي كشـور    
قرار داد و توده اي ها در صحنه هاي پـيـكـار خـونـيـن خـلـق هـاي                

آذربايجان، كردستان و همچنين ديگر خلق هاي مـحـروم كشـور، از          
جمله خلق عرب، بلوچ و تركمن در راه احقـاق حـقـوقشـان از هـيـچ             

 .فداكاري كوتاهي نكرده اند
دشمنان حزب تودة ايران همواره نگران نفوذ گسترده حزب در ميـان  

راز ريشـه هـاي       . كارگران، زحمتكشان و دهقانان كشور بوده و هستند
عميق و سترگ  اجتماعي حزب تودة ايران در نو آوري برنامه هايش و   
مبارزه پيگير و قهرمانانه يي است كه توده اي ها در ميان اين قشـرهـاي     
محروم كشور براي نجات آنان از فقر و محروميت و استثمار شديـد بـه     

شوراي مركزي اتحـاديـه هـاي كـارگـران          ” از تشكيل .   پيش برده اند
، و بنياد گذاري نخسـتـيـن اتـحـاديـه هـاي            1320، در اسفندماه “ايران

دهقاني در اطراف تهران و برخي استان هاي كشـور، در خـرداد مـاه            
 –، حزب تودة ايران نيروي رهبري كننده مبـارزات كـارگـري        1322

تنها كافي است اشاره كنيم كه در دوران     . دهقاني كشور بوده  و هست
طوفاني سال هاي نخست پس از انقالب به همت مبارزه توده اي هـا و        
ديگر نيروهاي مترقي كشور مسأله اصالحات ارضي و تصويب قـانـون     
كار كه تا حدودي از حقوق كارگران حمايت كـنـد بـا وجـود هـمـه             
مخالفت هاي نيروهاي ارتجاعي و واپس گرا در جامعه به پـيـش بـرده        
شد و تا به امروز هنوز ارتجاع نتوانسته اسـت ايـن دسـت آورد هـاي             

 .هرچند محدود را باز پس بگيرد
يكي ديگر از ويژگي هاي حزب تودة ايران تالش حزب  در سازمان 
دهي  مبارزه بر ضد فاشيسم و همچنين تالش در راه تحقـق صـلـح در        

، ارگان تبليغاتي حـزب    “ مردم ضد فاشيسم”آواي . منطقه بوده و هست
بر ضد فاشيسم، در نخستين سال هاي پس از تأسيس حزب،  در سراسر 
ايران پيچيد و تأثيرات مهمي را در راه مقابله با انديشه هاي فاشيستي در 

مبارزه براي صلح و بر ضد جنگ، و ازجـملـه       .  جامعه برجاي گذاشت
جنگ ايران و عراق،  در سال هاي اخير از ديگر عرصه هـاي مـهـم و        

، 1360در سال هـاي نـخـسـت دهـه              .  درخشان مبارزه حزب ما است
هنگامي كه مرتجعان حاكم، در پي پيروزي خرمشهر و بـيـرون رانـدن      
ارتش متجاوز رژيم صدام حسين، كه به دست پرتوان فرماندهان تـوده    
اي ارتش سازمان دهي و تحقق يافت، حزب ما با وجـود جـو شـديـد           

از “  جنگ، جنگ تا پـيـروزي  ” تبليغاتي رسانه هاي حاكم و طرح شعار 
سوي خميني و ديگر سران رژيم اين شعار را شعاري نـادرسـت اعـالم      
كرد و نظر ضرورت پايان جنگ را از طريق مذاكره در جامعـه مـطـرح      

پاسخ مرتجعان حاكم به اين ديد درست و راه گشـا يـورش           .  ساخت
وحشيانه به حزب تودة ايران و كشتار آنان، از جمله نابودي گروهي از   

 .برجسته ترين فرماندهان انقالبي ارتش بود
 هم ميهنان گرامي

حزب ما در حالي به استقبال شصت و پنجمين سالگرد تأسـيـس اش     
. مي رود كه ميهن ما با اوضاعي بحراني و نگران كننـده روبـه روسـت       

يك سال پس از انتخابات فرمايشي، غير دموكراتيـك  و روي كـار           
آمدن محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور برگمارده نظـامـيـان،    

ذوب شده در واليت مطلـقـه   ” نيروهاي سركوب گر و تاريك انديشان 
برنامه سازمان يافته و وسيعي براي سركوب كامل جنبش مـردمـي   “  فقيه

و دست آورد هاي هشت سال گذشته به مرحله اجـرا گـذاشـتـه شـده          
تهاجم پيگير و در عين حال فزاينده به جنبش مستقل كـارگـري     .  است

كشور، در كنار تهاجم وسيع به تشكل هاي دانشجـويـي، و سـركـوب         
اجتماعي زنان كشور و هـمـچـنـيـن بسـتـن          -خشن فعاليت هاي سياسي

روزنامه هاي منتقد و زير فشار قرار دادن نويسندگان و روزنامه نـگـاران   
دگرانديش همه بخشي از برنامه واحد براي تثبيت موقعيت ارتـجـاع و     

حـزب  .  است 1360بازگرداندن چرخ تحوالت كشور به سال هاي دهه 
، با برشمردن خطـراتـي كـه      1384ما در جريان برگزاري انتخابات سال 

جنبش را تهديد مي كرد همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشـور را    
به اتحاد عمل و تالش واحد براي شكست برنامـه هـاي ارتـجـاع فـرا            
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اين تالش ها متأسفانه در فضاي ناسالم سياسي و شـعـارهـاي      .  خواند
اجتماعي كشور و   –تند و غير واقع بينانه شماري از نيروهاي سياسي 

همچنين مماشات و بي عملي نيروهاي اصالح طلب كه سكان اداره   
دولت را در دست داشتند  امكان تحقق نيافت و نيروهـاي ارتـجـاع      
توانستند گامي بلند در راه تحميل برنامه هاي خود بر جامعه بردارنـد  

و شرايط دشـواري را بـراي       
ادامه روند اصالحات ايـجـاد   

ادامه سـيـاسـت هـاي         . كنند
مخرب اقتصادي در راستـاي  
هرچه بيشتر خصوصي كردن 
صنايع و مـراكـز تـولـيـدي          

“ تعـديـل انسـانـي      ”كشور  و 
نيروي كـار، يـورش بـراي          
تغيير قانون كـار و پـايـمـال         
كردن بيش از پيش حـقـوق     
كارگران و زحمتـكـشـان و      
همچنـيـن تشـديـد فـقـر و             
محروميت واقعي،  بر خالف 
همه ادعاهـا و  قـول هـاي            
انتخاباتي در زمينه تقسيم پول 
نفت ميان زحـمـتـكـشـان و          
همچـنـيـن زمـزمـه احـيـاي            
سياست هاي گزينشي مطرود 

در دانشـگـاه هـا و            60دهه 
ادارات كشور، سيماي واقعي 
دولتي ضد مردمي و آزادي     
ستـيـز اسـت كـه هـدفـش             
سركوب خشن و خـامـوش       
ساختـن هـرگـونـه صـداي           
. مخالفـي در كشـور اسـت         

بديهي است كه در چـنـيـن        
شرايطي ميهن مـا بـيـش از          
پيش نيازمند يـك حـركـت      
ــم            ــر ضــد رژي ــحــد ب ــت م

در .  ديكتاتوري حاكم اسـت 
شرايطي كـه امـپـريـالـيـسـم          
اهداف استراتژيك خـود را     
در زمنيه مـداخلـه در امـور          

ايران پنهان نكرده است وظيفه همه نيروهاي آزادي خواه و مـتـرقـي    
مخالفت و مقابله آشكار با هرگونه مداخله خارجي و در عيـن حـال     
تشديد مبارزه بر ضد رژيم استبدادي اسـت كـه مسـبـب اصـلـي               

 نابساماني هاي كنوني در كشور ماست
 !رفقا، اعضاء هواداران و دوستان حزب

ادامه فعاليت و پيكار دشوار شصت و پنج ساله حزب تودة ايران با 
. اتكاء به تالش هاي خستگي ناپذير شما امكان پذير بوده و هسـت     

در طول شصت و پنج سال گذشته و از جمله در سـال هـاي اخـيـر         
اعضاء و هواداران حزب ما با توطئه هاي گوناگون ارتـجـاع بـراي        
نابودي حزبشان روبه رو بوده اند و در اين مصاف دشوار پـرچـم پـر      
افتخار حزب كارگران و زحمتكشان كشور را همچنان در اهـتـزاز       

شكست ارتجاع در نابودي حـزب تـودة ايـران بـه           .   نگاه داشته اند
رژيـم اسـتـبـدادي       .   مفهوم پايان توطئه ها و ترفند هاي رژيم نيست

حاكم همچنان حزب تودة ايران را دشمن اصلي برنامـه هـاي ضـد        

ملي و ضد مردمي خود مي داند و همچنان همه تالش ها و امكانات خود را   
كشتـار صـدهـا تـن از           .  براي ضربه زدن به صفوف حزب ما به كار مي برد

كادرهاي برجسته، رهبران؛ شخصيت هاي اجتماعي، سياسي و فـرهـنـگـي       
حزب ما در جريان فاجعه ملي، كه در جريان آن هزاران زنـدانـي سـيـاسـي        
كشتار شدند، در كنار توطئه حزب سازي و تالش براي ايـجـاد تـفـرقـه و            

كـنـدن ريشـه      ” انشقاق در صفوف حزب  بخشي از تالش حاكميت بـراي    
حزب  از جامعه بود كـه    “ هاي

تا به امروز،  بـا وجـود هـمـه           
دشواري هايي كه بـر سـر راه       
مبارزه حزب ما ايـجـاد كـرده      
است، با شكست روبه رو شـده  

ــاي        .  اســت ــه ه ــوطــئ ــن ت اي
خطرناك در كنار فـروپـاشـي      
كشورهاي سوسيالـيـسـتـي در       

مـيـالدي و تـهـاجـم             80دهه 
فزاينده تبليغاتي امپريـالـيـسـم     
جهاني بر ضد  جنبش جهـانـي   
كارگري و كمونيستي، دشوار 
ترين دوران تاريـخ پـر فـراز        
ونشيب حزب ما بوده است كه 
توده اي ها از آزمون آن سـر      

در شصت . بلند بيرون آمده اند
و پنجمين سالـگـرد تـأسـيـس        
حزب تودة ايران شايسته است 
كه با گرامي داشـت خـاطـره        
تابناك ده ها هزار شهيد تـوده  
اي با مبارزات سـتـرگ آنـان      
تجديد عهد كـنـيـم و اعـالم         
نماييم كه حزب تـودة ايـران،     
حزب كارگران، زحمتكشان و 
محرومان كشور، حـزب زنـان     
مبارز و آزادي خـواه، حـزب       
جوانان و دانشجويـان مـبـارز،      
ــران،       ــكـ ــفـ ــنـ ــزب روشـ حـ
نويسندگان و هنرمندان پيشـرو  
و حزب افسران ميهن دوسـت    
و آزادي خواه هـمـچـنـان در         
كنار همه آزادي خـواهـان و         
نيروهاي ملي و مترقي كشـور    
ــردن             در راه ريشــه كــن ك
استبداد و استقرار آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي به مبـارزه تـاريـخـي       
خود ادامه مي دهد و همه تالش ها و امكانات خود را در راه تـحـقـق ايـن           

آينده از آن خلق و نيروهاي مـلـي و       . آرمان هاي واال به كار خواهد گرفت
آزادي خواهي است كه در كنار مردم براي تحقق خواست هـاي جـنـبـش         

 .مردمي مي رزمند
 

درود آتشين به خاطره تابناك شهداي توده اي و همه شهداي راه آزادي، 
 !استقالل و عدالت كشور
 !فرخنده باد شصت و پنجمين سالگرد تأسيس حزب تودة ايران

با هم به سوي ايجاد جبهه واحد ضد ديكتاتوري براي طرد رژيم واليت 
 !استقالل و عدالت اجتماعي, فقيه و استقرار آزادي

 
 كميته مركزي حزب تودة ايران 

  1385مهرماه  2

 ...ادامه  اعالميه كميته مركزي 
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وحدت سنديكائي زحمتكشان      1323ارديبهشت ماه سال       11سنديكائي در تاريخ     
صورت پذيرفت و در فاصله كمتر از دو ماه از تاريخ فوق شوراي متحده مركزي                    
اتحاديه هاي كارگران و زحمتكشان ايران تشكيل شد و روزنامه ظفر به عنوان ارگان   

در خصوص وحدت در جنبش سنديكائي        . شوراي متحده تعيين و انتشار پيدا كرد        
ايران ، تجربه گرانقدر و پر اهميت شوراي متحده مركزي براي مبارزات امروز                     

از اين رو تاكيد جدي بر آن با هدف           . جنبش سنديكائي حائز اهميت فراوان است      
تجهيز مبارزات كنوني كارگران در راه احياء حقوق سنديكائي خود ، ارزشمند و به          

حزب توده ايران از آغاز فعاليت خود به شدت با هر گونه               ! واقع بسيار حياتي است   
به ويژه در مساله سنديكائي مخالف بوده و با آن مبارزه               ) فرقه گرائي   ( سكتاريسم  
در دوران اوليه زندگي و فعاليت حزب توده ايران ، بودند عناصر و                    . كرده است 

افرادي كه پيشنهاد مي كردند بايد از سنديكا ها و اتحاديه هائي كه در راس آنها                      
بدست اعضاء  ” ناب  ” افراد ناسالم قرار دارند بيرون رفت و به تشكيل سنديكاهاي              

ما . حزب ما، قاطعانه با اين سياست و روش مخالف بود و هست                  . حزب پرداخت 
بارها اعالم كرده ايم مشي رسمي حزب در مورد جنبش سنديكائي بر اين اصل                     
كليدي بنا شده است كه ، اختالفات ايدئولوژيك موجود ميان گروه هاي                           
زحمتكشان هرگز مانعي غلبه ناپذير در راه تامين وحدت عمل و وحدت سازمان                   

براي دست يابي به وحدت سنديكائي كه در مبارزات    . هاي سنديكائي نبوده و نيست
صنفي از اهميت درجه اول برخوردار است، كار پيگيرانه و صبورانه در ميان                        

در اين خصوص زنده ياد حسين جودت در           . زحمتكشان ضرورت تام و تمام دارد       
ترديد نيست  ” : بررسي تاريخ جنبش سنديكائي به دقت و درستي تاكيد كرده است     

كه وحدت را فقط از طريق كار و سازماندهي كارگران پيشرو و همه كارگراني كه                  
. آگاهي طبقاتي كافي دارند و لزوم تشكل را درك مي كنند مي توان تحقق بخشيد         

وحدت و تشكل آسان بدست نمي آيد ، كار و پشتكار همه كارگران را مي طلبد و              
حزب . بدون كار و پشتكار از وحدت و تشكل كارگران نمي توان سخن گفت                     

توده ايران و شوراي متحده مركزي اتحاديه هاي كارگران ايران در تالش براي                    
وحدت سنديكائي چنين وظيفه اي را در برابر خود قرار نداده بودند كه ايدئولوژي                 
خاصي را بر ديگران تحميل نمايند، بلكه مي خواستند براي نيل به هدف هاي                       
مشترك سازمان هاي سنديكائي موجود ، سطح فعاليت طبقه كارگر را ارتقاء                      

 .“. ...بخشند
در دوران مورد بحث يعني سال هاي آغازين زندگي حزب پر افتخار ما، وحدت                 
جنبش سنديكائي كه مرهون زحمات و نبرد پيگيرانه توده اي ها بود ، دستاوردي                   

هزار كارگر و زحمتكش        300در آن تاريخ بيش از         . بزرگ محسوب مي گردد    
ايراني زير پرچم سازمان واحد و مستقل سنديكائي خود ، شوراي متحده مركزي                  

شوراي . متشكل شده و بزرگترين سازمان سنديكائي قاره آسيا را پديد آورده بودند             
مورد شناسائي فدراسيون سنديكاهاي جهاني قرار           1325متحده مركزي در سال        

 .گرفت
دستاوردهاي اين دوره جنبه ماندگار و تاريخي دارند، شوراي متحده مركزي به                 
عنوان يگانه مركز واقعا مستقل سنديكائي ، حق نمايندگي در شوراي عالي كار را به        

مبارزه در راه تدوين و تصويب قانون كار از مهم ترين دستاوردهاي                 . دست آورد 
عالوه بر اين طي همين سال هاي رشد و شكوفايي                . اين دوران قلمداد مي شود      

جنبش سنديكائي و پيوند و ارتباط آن با حزب طبقه كارگر ، پيروزي هايي از قبيل                
ساعت كار در روز ، دو هفته مرخصي ساليانه با استفاده               8ارايه اليحه اي كه در آن        

هفته مرخصي براي زنان كارگر باردار و منع استفاده از كار كودكان                 6از حقوق ،     
سال و تامين بيمه هاي اجتماعي قيد شده بود، وجود دارد كه در تاريخ                   12كمتر از   

 .امروز بي نظير باقي مانده است حيات طبقه كارگر ايران تا به
سازماندهي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در تشكيالت سنديكائي ، نتيجه يك        

زنده ياد مهدي كيهان در پژوهش هاي خود          . رشته عوامل عيني و ذهني مساعد بود       
تشكل سريع و نيرومند طبقه كارگر ايران در           ” : در اين مورد يادآوري كرده است       

 .سازمان واحد صنفي ، به هيچ وجه امري تصادفي نبود
اجتماعي كشور ، رشد كمي و كيفي طبقه كارگر و افزايش وزن               -رشد اقتصادي 

مخصوص آن در كل جامعه ايران ، سوابق پنجاه سال جنبش سنديكائي و اتحاديه                  

مهر ماه امسال مصادف با شصت و پنجمين سالگرد              
پايه گذاري حزب توده ايران، حزب پر افتخار طبقه               

بررسي تاريخ پر فراز و نشيب حزب        . كارگر ايران است
ما، نشانگر اين واقعيت انكار ناپذير است كه، زندگي و            
حيات جنبش سنديكائي زحمتكشان در پيوند و ارتباط          
گسست ناپذير با فعاليت حزب قرار داشته و بخش مهمي   

به بيان  . از تاريخ و كارنامه درخشان آن را شامل مي شود    
روشن در ميهن ما رشد و گسترش جنبش كارگري و              
سنديكائي از مبارزه حزب توده ايران براي متحد ساختن   
صفوف طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان جدائي ناپذير          

حزب ما زماني به مثابه ادامه دهنده راه حزب                 ! است
كمونيست ايران پا به عرصه مبارزه نهاد كه ، در سراسر              
كشور بر اثر سركوب رژيم سياه رضاخاني ، از اتحاديه             
هاي صنفي اثري باقي نمانده بود؛ به عالوه در آن سال               
ها، كارگران و زحمتكشان به معناي واقعي در فقر و تيره    
روزي بسر مي بردند و اكثريت قاطع آنان قادر به تامين              

حزب از همان    . نيازهاي بديهي و اوليه زندگي نبودند         
نخستين روز فعاليت خود، دست به كار شد و مبارزه اي             

توده اي  . پيگيرانه را براي تشكل زحمتكشان سازمان داد   
ها تالش خستگي ناپذيري را براي ايجاد سنديكاهاي            
واقعي و مستقل در كارخانه ها و موسسات خدماتي بكار         

در اثر اين تالش ها و به رغم همه موانع كه از                  . بردند
سوي امپرياليسم و ارتجاع وجود داشت، جنبش                  

سنديكائي زحمتكشان ايران تحت تاثير             -كارگري
فعاليت فداكارانه اعضاي حزب توده ايران و تحت                
هدايت حزب جان دوباره اي گرفت و پس از سال ها               

در اوايل سال    . سركوب و پيگرد ، رو به پيشرفت نهاد           
نخستين سازمان سنديكائي به نام شوراي مركزي           1321

فعاليت اين سازمان    . اتحاديه هاي كارگران تاسيس شد      
سنديكائي كه بر پايه صحيح طبقاتي شكل گرفته بود در    
پي ريزي سنن انقالبي جنبش سنديكائي زحمتكشان            
ايران تاثير بنيادي باقي گذارد و مبارزات سنديكائي را            
در مسير اصولي در خدمت منافع صنفي توده هاي                  

به موازات شوراي مركزي اتحاديه هاي       . كارگر قرار داد
سازمان هاي سنديكائي ديگري نيز          ،  ايران كارگران

حضور داشتند و بخشي از زحمتكشان را در خود                   
سياست اصولي حزب ما در آن          . متشكل كرده بودند   

اوايل همچون امروز بر پايه تامين وحدت در جنبش               
از اين رو براي بهبود    . سنديكائي قرار داشت –كارگري 

وضع زندگي و شرايط كار كارگران، سازمان هاي                
حزب توده ايران در راه پيشبرد امر وحدت سنديكائي            

در اثر مساعي   . هيچگونه فرصتي را از دست نمي دادند        
حزب و ارتقاء سطح آگاهي طبقاتي در ميان طبقه                  
كارگر و با طرد عناصر تفرقه افكنانه در جنبش                      

 5ادامه در صفحه   

 همگام با جنبش سنديكائي
گذري بر شصت و پنج سال پيكار حزب ما 

 در راه تشكل زحمتكشان 
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اين سياست . سازماندهي و ارتقاء سطح آگاهي زحمتكشان مي پرداختند
فعاليت آگاهانه كارگران     . در عمل نتايج مثبت بسياري به بار آورد             

پيشرو و مبارزان توده اي، سبب مي شد زحمتكشان به تجربه روزمره                 
زندگي خود به لزوم وحدت و تشكيالت پي برده و عالوه بر آن ضمن                 
درك ضرورت عضويت و فعاليت در سنديكا ها، به درستي خط مشي              

 !حزب سياسي طبقه كارگر اعتقاد و اعتماد  پيدا كنند
در دهه پنجاه با رشد صنايع و تقويت موضع طبقه كارگر در كل                     

پيوند ميان حزب    . جامعه ميدان تاثير جنبش سنديكائي گسترش يافت        
طبقه كارگر با توده هاي كارگر از طريق پيشروترين و آگاه ترين                     
مبارزان فعال در   

جنبش 
سنديكائي 

تقويت و           
از . تحكيم شد   

جمله مي توان     
به مبارز نامدار     
و از فعاالن و        
پيش كسوتان     

جنبش 
سنديكائي اين    
دوره رفيق         
شهيد عزت اله     
زارع اشاره        

رفيق زارع  . كرد
خدمات انكار     
ناپذيري انجام     
داد و به همين       
سبب پس از       
پيروزي انقالب   

او در جريان فاجعه ملي با       . به عضويت كميته مركزي حزب انتخاب شد  
 !غرور و افتخار به شهادت رسيد

سلسله اعتصابات متحد كارگران و زحمتكشان         55 -56در سال هاي    
سنديكائي را با وجود ضعف ها و موانع         -، بلوغ و رشد جنبش كارگري

نقش عظيم و حياتي طبقه كارگر در تدارك و به                  . به اثبات رساند   
نفتگران . پيروزي رساندن انقالب شكوهمند بهمن فراموش نشدني است  

قهرمان پيشاپيش زحمتكشان ايران در به زانو در آوردن رژيم وابسته و               
شعار اعتصاب سراسري   . ضد ملي شاه ، عمده ترين نقش را دارا بودند           

كه نخستين بار توسط حزب توده ايران و از طريق نشريه مخفي و پر                    
اعتبار حزب نويدكه با ابتكار و مسئوليت قهرمان شهيد حزب ما رحمان              

منتشر مي شد ، طرح گرديد ، با استقبال و               ) حيدر مهرگان    ( هاتفي  
حمايت قاطعانه طبقه كارگر ايران روبرو شد، با پيروزي انقالب فصل               

 .نويني در مبارزات جنبش سنديكائي آغاز شد
حزب توده ايران بالفاصله پس از پيروزي انقالب و امكان حضور                 
علني در صحنه سياسي كشور ، تالش در راه احياي حقوق سنديكايي و     
تشكل زحمتكشان در سازمان هاي سنديكايي و به دنبال آن مبارزه در               

 -اي در ايران، ايجاد و فعاليت علني سازمان سياسي طبقه كارگر                
حزب توده ايران ، آگاهي پيش كسوتان جنبش سنديكائي به                   
نيازهاي صنفي و طبقاتي كارگران و زحمتكشان ، شوق و اراده                  
كارگران جوان به آگاهي طبقاتي و مبارزه پس از دوران خفقان                 
رضاخاني تاثير مبارزات عظيم ضد فاشيستي ، دموكراتيك و ملي در  
داخل كشور كه حزب توده ايران در آن نقش فائق داشت، تغيير                 

همه اينها عوامل    ... تناسب نيروها در جهان پس از انقالب اكتبر              
مهمي در رشد        
سريع جنبش         
اتحاديه اي و          
سنديكائي در        
ايران در سالهاي      

 1325تا        1320
 .“...بودند

جنبش كارگري 
سنديكائي با      -

توجه به نقش و        
نفوذ فزاينده و         
فعاليت مستقل        

 27صنفي در سال     
به دنبال توطئه         
دربار و امپرياليسم    
مورد هجوم قرار      

تا سال    . گرفت    
و كودتاي      1332

 -آمريكائي
مرداد   28انگليسي  

. ، عليرغم ضربات ارتجاع جنبش سنديكائي به حيات خود ادامه داد       
گرچه تضييقات بسياري مانع فعاليت قانوني سنديكائي مي شد، اما             

پيامد اين يورش در درجه اول ، جلوگيري از             . مبارزه ادامه داشت   
مي توان با صراحت ياد      . رشد عادي و سريع جنبش سنديكائي بود        

آور شد ، اگر چنين ضرباتي به جنبش وارد نمي شد ، حضور علني             
و نيرومند طبقه كارگر در ژرفش و گسترش جنبش ضد امپرياليستي    
مردم ايران و سرانجام مبارزات براي ملي كردن صنعت نفت تاثيرات 

مرداد ،    28و كودتاي ننگين      1332تا سال  . بزرگ باقي مي گذاشت
مبارزات اعتصابي كارگران بخش جدائي ناپذير و اساسي جنبش             
. ضد امپرياليستي و دموكراتيك مردم ايران محسوب مي شود                 

اهميت و نقش جنبش كارگري و مبارزات قهرمانانه طبقه كارگر و              
پيشاپيش آنها نفتگران خوزستان در جنبش ملي كردن صنعت نفت ،   

مرداد ، جنبش سنديكائي       28بر كسي پوشيده نيست ، با كودتاي           
تحت فشار فوق العاده قرار گرفت و مرحله اي نوين براي                         

پديده جالب و پر ارزش در تاريخ جنبش          . زحمتكشان آغاز گرديد  
مرداد تا انقالب بهمن ،         28سنديكائي طي دوران پس از كودتاي         

استفاده كارگران آگاه و پيشرو از سنديكاهاي دولتي است ، براي               
درك چنين پديده اي بايد به پيوند ميان حزب توده ايران و جنبش               

سياست اصولي حزب ما در اين زمينه حاصل         . سنديكائي توجه كرد
در ايران آن زمان سنديكاهاي  . درك عميق از شرايط ويژه ايران بود

دولتي يگانه مراكز تجمع علني كارگران و زحمتكشان به شمار مي             
كارگران آگاه در اين مراكز با حفظ ديدگاه طبقاتي و نيز                  . آمد

مشي انقالبي خود و تلفيق كار علني و مخفي ، با صبر و پيگيري به                  

 ...ادامه  همگام با جنبش سنديكايي 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

 6ادامه در صفحه   
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حزب توده  ( سنديكائي و ارتباط و پيوند آن با حزب سياسي طبقه كارگر               
. مطرح گرديده و نظرات و ديدگاه هاي متفاوتي ابراز شده است               ) ايران  

نخست بايد اشاره كنيم ، توجه به تاريخ و مبارزات جنبش سنديكائي و                   
نقش حزب ما در آن به خودي خود نشانگر رشد و بلوغ طبقاتي جنبش                    
سنديكائي و كارگران پيشرو و آگاه است كه ما بدون كمترين ترديد با                   

 .آغوش باز از آن استقبال مي كنيم 
همانطور كه در سطور پيشين اشاره كرديم ، اختالف نظر و اختالفات                  
ايدئولوژيك در ميان گروه هاي زحمتكشان براي تامين وحدت سنديكائي       
. و وحدت صفوف طبقه كارگر به هيچ رو مانعي غلبه ناپذير نبوده و نيست                

وقتي به تاريخ جنبش سنديكائي و نقش و فعاليت حزب توده ايران در اين           
رابطه مي پردازيم ، بايد در نظر بگيريم، هر يك از دوره هاي جنبش                       
 .سنديكائي ميهن ما ، داراي مشخصه ها و قانونمندي هاي خاص خود است

رشد و شكوفائي و گسترش جنبش سنديكائي در ارتباط مستقيم با رشد              
همه جانبه جامعه ، وضعيت اقتصادي آن و كميت و كيفيت طبقه كارگر                  

جنبش سنديكائي در خالء و بنا بر اراده و خواست اين و آن                   . قرار دارد 
مجموعه عوامل عيني و ذهني و البته تاريخي          . ايجاد نشده و رشد نمي كند      

بعالوه اين نكته پر اهميت را       . در تقويت يا تضعيف آن نقش ايفا مي كنند         
نبايد از نظر دور داشت ، تشكل وسيع زحمتكشان در سنديكاها و اتحاديه                

رفاهي و اجتماعي طبقه       -اقتصادي -ها كه برخواسته از نيازهاي سياسي         
كارگر و ديگر زحمتكشان است، به معناي آن نيست كه جنبش سنديكائي        
به خودي خود شكل مي گيرد، اين يك اشتباه جدي و فوق العاده زيان بار             

سنديكائي هر اندازه هم وضعيت       -بسط و گسترش جنبش كارگري     . است
عيني مساعدي براي آن وجود داشته باشد ، در آخرين تحليل فقط و فقط                 
مي تواند بر اثر فعاليت آگاهانه طبقه كارگر ، حزب سياسي آن صورت                   

اين امر به معناي نفي استقالل عمل جنبش سنديكائي نيست،            . تحقق پذيرد 
سنديكاها و جنبش سنديكائي فعاليت حزبي و سياسي نمي كنند ولي در                 
سياست بي طرف و خنثي نيستند و مانند همه نهادها و ارگان هاي فعال و                    
زنده در عرصه جامعه ، به لحاظ طبقاتي در سمت مدافع سياسي خود قرار                  

بر اين پايه مي توان به نقش حزب ما در جنبش سنديكائي                   . مي گيرند 
حزب توده ايران در شصت و پنج سال زندگي پر افتخار و                    . پرداخت  

حماسي خود ارتباط ارگانيك ، مستحكم و ژرف با جنبش سنديكائي                  
داشته و هرگز تاكيد مي كنيم هرگز حيطه فعاليت صنفي را با سياسي                     
مخدوش نساخته و همواره مدافع استقالل جنبش سنديكائي بوده و در راه               

 .تقويت آن تالش پر ثمر و غير قابل چشم پوشي انجام داده است
جنبش سنديكائي كنوني كارگران و زحمتكشان ايران ، وارث سنن رزم        

از اين رو   . جويانه شوراي متحده مركزي و ديگر دوره هاي تاريخي است            
ضمن استقالل عمل به عنوان يك نهاد صنفي ، در مبارزه حاد و حياتي با                   

در شصت و پنج سال سپري شده ،     . ارتجاع به اشكال گوناگون حضور دارد
حزب توده ايران منادي و راهبر مشي اصولي در جنبش سنديكائي بوده و                
اولويت را در اين جنبش به كار پر ثمر و صبورانه در ميان زحمتكشان                      

فعاليت سازمان سنديكائي در صورتي ثمر بخش و موثر               . قرارداده است 
خواهد بود كه توده هاي وسيع زحمتكشان كارگاه ها  با هم ارتباط برقرار                 
كنند و فقط از اين راه است كه سنديكاها و رهبري آنها مي توانند نماينده                 

اينست .رفاهي زحمتكشان باشند    -واقعي خواست ها و آرمان هاي صنفي         
حزب توده ايران در جنبش           -پي ستون سياست حزب طبقه كارگر           

 !سنديكائي و همگامي و تقويت و گسترش آن

راه وحدت صفوف طبقه كارگر و ياري رساندن به برپايي                    
سازمان هاي مستقل صنفي را در اولويت برنامه هاي خود قرار                 

حزب ما با صراحت تاكيد مي كرد ، وجود يك سازمان                  . داد
سنديكائي نيرومند ، مردمي و متشكل كه درهايش به روي همه              

 .مزد بگيران باز باشد ، ضرورت دارد
در سالهاي نخست پس از انقالب عليرغم محدوديت هاي معين       
تا پيش از يورش به حزب ، فعاليت و روشنگري حزب توده ايران    
در ارتباط با تقويت سازمان هاي مستقل سنديكائي ، ثمرات                  

سياست اصولي حزب ما مبتني بر اين بود         . ارزنده اي باقي گذارد   
كه، زحمتكشان به فوريت ساختارهاي اتحاديه اي خود را از راه              
متشكل ساختن ميليون ها كارگر شاغل، در كارخانه ها و كارگاه،       

در اين راه فعاالن كارگري و مبارزان توده اي                   . برپا سازند  
مي توان به نام قهرمان شهيد           . زحمات توان فرسايي كشيدند      

كارگران رفيق حسن جاللي چهره برجسته جنبش سنديكائي و از     
تواناترين كادرهاي وقت حزب توده ايران اشاره كرد كه او نيز               
همچون رفقاي پيش كسوت جنبش سنديكائي هدايت معلم ،              
مهدي كيهان و حسين جودت نقش بزرگي در تامين حقوق                  
سنديكائي و ايجاد سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري ايفا كرد و             

جنبه . در جريان فاجعه ملي به دست مرتجعان به شهادت رسيد              
بسيار مهم در فعاليت و همگامي حزب توده ايران در جنبش                   
سنديكائي پس از انقالب درك اين موضوع پر اهميت بود كه ،              
يكي از وجوه اساسي تشكل صنفي طبقه كارگر و ديگر                      

رفاهي ، نياز     -زحمتكشان عالوه بر تامين خواست هاي صنفي          
مبرم زحمتكشان به تامين خواست هاي دموكراتيك عام يعني              
تامين فعاليت آزاد انجمن ها سنديكاها و احزاب و سازمان ها در               
كنار ديگر حقوق دموكراتيك فردي و اجتماعي نظير آزادي               

حزب بر اين اعتقاد راسخ      . بيان، قلم ، مطبوعات و اجتماعات بود       
پاي مي فشرد كه فقط و فقط نبردي متشكل و سازمان يافته توده                
هاي ميليوني و در راس آنها كارگران ضامن تحقق خواست هاي             

 .اصيل انقالب مي توانست باشد
اين واقعيتي مسلم است كه ، بررسي جنبش كارگري كشور ما          
ثابت مي كند با تشديد تضاد و رويارويي طبقاتي ، مبارزه                      
اقتصادي به مبارزه سياسي ارتقاء يافته ، لذا وجود و حضور                    
سنديكاهاي واقعي نه تنها براي دست يابي به اهداف مبارزات               
اقتصادي مفيد و ضرور مي باشد ، بلكه براي نيل به هدف هاي                  
عام سياسي و سازماندهي نيروهاي راستين هوادار آزادي ،                   
استقالل ، عدالت اجتماعي و بطور كلي تحوالت مترقي كمك              

 .موثر و انكار ناپذيري به شمار مي رود
اين يك مساله كليدي در مباحث مربوط به جنبش سنديكائي             

در سال هاي اخير كه ، مبارزات كارگران و            . محسوب مي شود  
زحمتكشان ميهن ما براي تامين حقوق صنفي خود از رشد                    
چشمگير برخوردار شده است و پيكار در راه احياي حقوق                   
سنديكائي جاي ويژه اي را در مبارزات كارگران كسب كرده ؛              

 -بحث هاي فراواني در ارتباط با تاريخ جنبش كارگري                     

 ...ادامه  همگام با جنبش سنديكايي 
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سال مدافع  65حزب توده ايران، 
  پيگير پيكار دالورانه زنان ايران

اين ترتيب حزب توده ايران اولين سازمان سياسي است كه بـه گـواهـي      
اسناد تاريخي، دفاع از خواسته هاي برحق زنان، و به ويژه دفـاع از حـق         
راي زنان و شركت دادن زنان در عالي ترين ارگان حزبي را،  با خطوطي 

در كـنـار حـزب، تشـكـيـالت             .  زرين در كارنامه پر افتخار خـود دارد   
دموكراتيك زنان ايران به كار خستگي نـاپـذيـر در مـيـان تـوده هـاي                

اين تشكيالت كه بعد ها عضو فدراسيون بين المللي .  زحمتكش پرداخت
اولين كنگره خـود را در سـال            زنان شدو در شهرستانها نيز شعبه داشت

در اين كنگره كه حدود سيصد نفرشركت داشـتـنـد      .  برگزار كرد 1332
قطعنامه هاي صادر شده در آن زنان را به مبارزه در راه آزادي و استـقـالل   

در .  ميهن و براي تامين حقوق سياسي اجتماعي و اقتصادي فرا مي خواند
اين سال ها تشكيالت دموكراتيك زنان ايران كه بزرگترين سازمان علني 

مرداد بود، با سازماندهي مـبـارزات زنـان در           28زنان تا قبل از كودتاي 
 32حركت هاي گوناگون عليه ارتجاع از جمله در سـي تـيـر ومـرداد             

حاصل اين دوره از مبارزات، قـانـون كـار        .  شركت فعال و وسيع داشت 
جديد بود كه در آن برابري دستمزد زن و مرد به تصويب مجلس رسيـده  

به جرات مـي تـوان گـفـت كـه تشـكـيـالت                   .  و برسميت شناخته شد
دموكراتيك زنان ايران سنت كار در ميان توده هـاي مـحـروم را پـايـه            

    . گذاري كرد
از تشكيل كالس هاي مبارزه با بيسوادي گرفته تا كالس هاي آمـوزش  
بهداشت، كمك رساني به مناطق محروم و در راس آنها تمـاس بـا تـوده        
هاي محروم و زحمتكش و بردن آگاهي به ميان آنان بود كه ايـن خـود       

مرداد محسوب  28بزرگ تشكيالت در سركوب بعد از كودتاي “   جرم”
مي شد و به همين جرم اعضاي آن نيز راهي زندانها و شكنـجـه گـاهـهـا        

 .شدند
تشكيالت دموكراتيك زنان سركوب شد، اما سنت مبارزاتي كه پـايـه   
گذاري كرد و سازماندهي اشكال مختلف پيوند با توده ها نه تنهـا نـابـود      
نگرديد، بلكه اين تجربه به نسل هاي بعدي انتقال يافت كـه مـي تـوان          
گفت امروزه جنبش مستقل زنان در تالش برقراري پيوند بـا تـوده هـاي        
محروم وسازماندهي و بردن آگاهي به ميان آنان از آن تجـربـيـات بـهـره        

يكي از اين تجربيات ايجاد سازمان هاي غيردولتي .  فراوان برده و مي برد
 .است كه در برجسته كردن خواست هاي زنان نقش موثر دارند

همان طور كه اشاره شد قانون كار جديد كه در اثر مبارزات كـارگـري   
در سال سي ودوتصويب شد مزايائي را براي زنان كـارگـر درنـظـرمـي          
گرفت كه از جمله درزمينه دستمزد مساوي در مـقـابـل كـار مسـاوي و            

بعد ازكودتا ودرپي تشديد تضييـق حـقـوق زنـان،         .  مرخصي زايمان بود
هفته  12دستمزد برابر در مقابل كار برابر تنها در حد نوشته اي باقي ماند و

هفته رسـانـده و        10مرخصي قبل و بعد از زايمان را نيز كاهش داده و به 
در مـورد زنـان       .  پرداخت دستمزد اين دوره نيز مسكوت گذاشـتـه شـد     

كارمند ، استفاده از سه ماه مرخصي را تـا داشـتـن دو فـرزنـد مشـروط               
سپس درغياب احزاب و سازمانهاي مترقي و مـردمـي از جـملـه         .  كردند

تشكيالت دموكراتيك زنان به بهره كشي و استثمار كار كودكان و زنـان  
 .در روستاهها و كارگاههاي قاليبافي و كوره پز خانه ها شدت بخشيدند

با رشد مناسبات توليدي ومبارزاتي كه زنـان طـي      40در سال هاي دهه 
سال ها به پيش برده بودند ، رژيم شاه مجبور شد كه به رفرم هائي دسـت    
زند كه از آن جمله در برگيرنده برخي تغييرات در قوانين مدني بـه نـفـع      

مبارزات حق طلبانه و پيگير شما زنان ايران در طول ”    
چندين دهه اخير پيكاري ا ست بي امان و قهرمانانه كه 
عليرغم همه فشارها وسركوب ها ادامه يافته و نشان دهنده 
نقش برجسته شما در جنبش مردمي و ضداستبدادي ميهن 

از پيام كميته مركزي حزب توده ايران خطاب به   “ماست
 زنان پيكارجوي ايران در كنگره چهارم
  

سـالـه      65حزب توده ايران به خود مي بالد كه در طـول حـيـات            
خويش همواره مدافع سرسخت حقوق زنان و برابري كـامـل تسـاوي        
زن و مرد بوده است و بدرستي در اسناد اوليه حزب به اهميـت نـقـش      
زنان در مبارزات سياسي و توجه به مسائل مبرم آنان تاكيد شده اسـت    
واين ناشي از درك صحيح حزب نسبت به نيروهاي سياسي و به ويـژه  

حزب توده ايران وارث بحق حزب كمونيست ايـران،  .  نيروي زنان بود
در شرايطي به دفاع از حقوق زنان و پشتيباني از مبارزه آنان برخـاسـت   

ساختاري، زنان را از فعاليت    كه جامعه ايران به علت عقب ماندگيهاي
حتـي  .  هاي سياسي و اجتماعي و حتي سواد آموزي محروم ساخته بود 

انقالب مشروطيت كه زنان نيز در آن نقش داشتند، نتوانست بند هـاي    
واپس گرايي را  از پاي زنان ميهن ما باز كند و در قوانين نوشتـه شـده     

و محروم از حـق  “ ناقص العقل”بعد از مشروطيت زنان هنوز موجوداتي 
هرنوع تالشي در جهت شكستن حصـار بـردگـي بـا           .  راي هم  بودند

از طرف ارتجاع مواجه مـي    “  در خطر بودن ناموس” و “ وااسالما”فرياد 
كه اغلب تحت تـاثـيـر    (  با تمام تالش پيشگامان اوليه جنبش زنان .  شد

نيروهاي چپ بودند و با وجود آنكه بر اساس اسناد تاريـخـي مـوجـود       
توسـط انـجـمـن        1301اولين روز جهاني زنان در هشت مارس در سال

سـاخـتـار       با اين حال به علـت )  در شهر رشت جشن گرفته شد   نسوان
عقب مانده و سنتي، بيسوادي همراه با نداشتن حقوق سـيـاسـي امـري       

هرچند كـه بـا رشـد مـنـاسـبـات              .  طبيعي براي زنان محسوب مي شد
توليدي حضور زنان در جامعه، در كارخانه ودر كارگاهها رفتـه رفـتـه      

در چنين شرايطي حزب توده ايران اولين نـيـروي     . پر رنگ تر مي شد
اصالح قـانـون   ”   1321سياسي ايران بود كه دراولين برنامه خود در سال

را مطرح ساخت و دو سـال    “  دادن حقوق سياسي به زنان” و “ انتخابات
 -بعد وقتيكه اليحه ويژه برابري زن و مرد را توسط نمايندگان توده اي

به مجلس برد نه تنها با امتناع نمايندگـان ارتـجـاعـي         -فراكسيون توده
مجلس بلكه حتي نمايندگاني كه دم از آزاديخواهي مي زدند،  روبـرو  

 .شد كه از امضاي آن سرباز زدند و اليحه برگشت داده شد
در كنگره اول حزب، كار در ميان زنان از مسائل مورد توجه حـزب    
بود و قرار شد كميته مركزي عالوه بر جذب زنان پـيـشـرو در حـوزه         
هاي حزبي، تشكيالت زنان را با هدف كار وسيع و سازمان يـافـتـه در      

. زنان پيشروتوده زنـان بـاشـد          بين زنان ايجاد كند تا پلي ارتباطي بين
بدين ترتيب تشكيالت زنان با خواست هاي برابري كامل زن و مـرد،    
بهبود وضع مادي زنان زحمتكش، دستمزد مسـاوي در مـقـابـل كـار            
. مساوي، بيمه اجتماعي و مبارزه با فحشا پا به عرصه وجـود گـذاشـت       

بود كه در آن زمـان        “ بيداري ما”ارگان تشكيالت دموكراتيك زنان 
در اثر افشـاگـري   . در آگاه سازي و بيداري زنان نقش بزرگي ايفا كرد

هاي حزب و كارتشكيالت زنان ، نقش زنان در روستاهها و كـارخـانـه    
ها و كارگاهها و ستم مضاعفي كه به آنان مي رفـت رفـتـه رفـتـه در            
جامعه مطرح و در رابطه با وضع نابسامان بهـداشـت و مـرگ و مـيـر              

 .افشاگري وسيع صورت مي گرفت.. كودكان و فقر
اين عوامل سبب شد كه به تدريج زنان زيادي جذب حزب شوند و   
خود زنان در مبارزه براي احقاق حقوق خود وارد مـيـدان شـده ودر          
افشاي ستم جنسي و استثمار سهم بسزائي داشته باشند و چند سال بعـد  
حزب تنهاسازمان سياسي بود كه زنان را در عالي تريـن ارگـان خـود        

بـه  .  بـود    1327شركت داد و آن كنگره دوم حزب در ارديبهشت ماه 
 8ادامه در صفحه   



بدون اجـازه  ( زنان بود از قبيل داشتن حق طالق ، منع چند همسري
ايـن تـغـيـيـرات مـثـبـت خـود از                  .  حق حضانت وغيره )  همسر

دستاوردهاي دهها سال مبارزه زنان بود كه حـزب تـوده ايـران و          
آن .  تشكيالت دموكراتيك زنان ايران در آن نقش عظيم داشتنـد 

چه كه واقعا رژيم استبدادي شاه به عنوان برابري به ارمغان آورده   
از اواخـر دهـه       .  بود، برابري در زندان وشكنـجـه و اعـدام بـود          

زنان و دختران بسياري دوش بـه دوش مـردان بـه مـبـارزه                   40
. پرداخته و در نبردهاي مسلحانه با رژيم شاه به شهـادت رسـيـدنـد      

نگاهي به مبارزات پـر  .  زندان ها پر ازآزادي خواهان مرد و زن شد
، نشانگر نقش 1357شور مردم در دوران اوج گيري انقالب بهمن 

انكار ناپذير و مهم زنان ميهن در شركت فـعـال در سـنـگـرهـاي           
امـا حـاكـمـيـت        .   انقالب و سرانجام به پيروزي رسيدن آن اسـت 

برآمده از انقالب، با تمام وعده هائي كه قبل از انقـالب بـه زنـان        
داده بود، هراسان از نيروي عظيم به ميدان آمده زنان خيلي زود بـه  
سركوب و نقض حقوق انساني آنان پرداخت و تـالش كـرد تـا          
. دوباره زنان را از صحنه فعاليت سياسي و اجـتـمـاعـي دور سـازد         

نسيم آزادي در ميهن ما كوتاه گذر كرد ودر همان سالهاي اولـيـه     
انقالب نيروهاي مترقي جنبش با استفاده از شرايط به وجود آمـده    

حزب توده ايران دوباره فعاليت عـلـنـي    .  به فعاليت علني پرداختند
خود را از سر گرفت و در صفوف آن زنـان تـوده اي دوش بـه            
دوش مردان به مبارزه اي خستگي ناپذيربراي تـثـبـيـت انـقـالب         

 .پرداختند
تشكيالت دموكراتيك زنان ايران سازمان هاي خود را دوبـاره      
بازسازي كرد و توانست در مدت كوتاهي به تشكيالتي وسيع در   
تهران و شهرستانها تبديل و به سازماندهي زنان حول محـور دفـاع     
از انقالب به پردازد و در اين رابطه با توجه به تجربه اي كه پشـت    

بـا  .  سرداشت، به برقراري ارتباط با توده هاي محروم زنان بـرآيـد    
راه اندازي كالس هاي آموزشي و بهداشتي، كمـك رسـانـي بـه         
مناطق محروم از طريق خدمات پزشكي ودر بـحـبـوحـه جـنـگ           
تحميلي اعزام پزشك و پرستار به مناطق جنگ زده، سبب هـراس  

جـنـگ تـحـمـيـلـي          .  ارتجاع از نيروي سازماندهي شده زنان شود
تشكيالت دموكراتيـك  . امبرياليسم خواسته به كمك ارتجاع آمد

زنان ايران تمام تالش و نيروي خود را صرف تثبيت انقـالب مـي     
كرد تا آينده اي روشن براي رفع ستم جنسي و طبقاتي نـهـاديـنـه       

به عالوه شرايط جنگي اين فرصت و بهانه راداد تا خـواسـتـه    . شود
هاي برحق زنان در بحبوحه جنگ تحميلي امكان بـروز و طـرح         

به اين ترتيب ارتجاع مذهبي از اين فرصت استفاده كرده و   .  نيابد
جداسازي هاي جـنـسـي    .  به نقض خشن حقوق زنان شدت بخشيد

در جامعه و حذف برخي از رشته هاي دانشگاهي براي دخـتـران،     
گرفتن حق قضاوت از زنان و تحميل حجاب ودرراس آنان تغييـر  
موارد مثبت در قانون مدني كه دستاورد مبارزه زنان بود مثـل حـق     

. طالق و از همان سالهاي اول انقالب چهره زن ستيز رژيـم را بـه       .
فعاليت علني تشكيـالت دمـوكـراتـيـك زنـان           . نمايش گذاشت 

با سركوب نيروهاي مترقـي و     61چهارسال ادامه داشت و در سال 
مردمي اعضا و هواداران آن راهي شكنجه گاه ها شدند به طـوري  
كه در پايان جنگ هشت ساله كه ارتجاع بر تداوم جنگ اصـرار    
داشت، نيروهاي مترقي و مردمي سركوب و شكنجه گاهها پـر از    
آزادي خواهان زن و مرد بود و مانند رژيم شاه برابري در اعدام و   

در سالهاي سياه دهـه شـصـت        .  شكنجه براي زنان رعايت مي شد
صد ها نفر زن متعلق به گروههاي مختلف سيـاسـي، از دخـتـران         
جوان و نابالغ گرفته تا زنان مسن در زندانهاي واليت فقيهي دوش 

. خميني شكنجه يـا اعـدام شـدنـد        “   سربازان گمنام”به دوش مردان توسط 
نقطه اوج آن فاجعه كشتار هزاران زنداني سياسي بود كـه بـرخـي از آنـان           

توده اي قـهـرمـان        .  حتي حكم محكوميت از بيدادگاههاي رژيم را داشتند
عضو مشاور كميته مركـزي حـزب تـوده        -سيمين.  ر –رفيق فاطمه مدرسي 

 .در زندانهاي خميني وحشيانه شكنجه و سرانجام  اعدام شد  ايران
تشكيالت دموكراتيك زنان ايران يك بار ديگر هدف كيـنـه حـيـوانـي        

امـا بـذر     .  ارتجاع و اين بار ارتجاع مذهبي قرار گرفت و سـركـوب شـد          
آگاهي كه در جامعه كاشت جوانه داد و سنت كار در ميان توده ها نه تـنـهـا    

راه پـرپـيـچ و         نابود نشد، بلكه اين تجربه و سنت هم چون چراغي پر فروغ
سـتـم جـنـسـي روشـن              خم مبارزه زنان را در نبرد عليه واپس گرائي ورفع

 .ساخت
جنبش زنان پس ازسركوب نيروها و طي دوران ركود، در شرايط جـديـد   
ناشي از مبارزات توده هاكه خود در بوجود آمدن آن نقش فراوان داشـت،    

سبر صعودي داده وبه جرات مي تـوان گـفـت كـه             مجددا به فعاليت خود
جنبش مستقل زنان با تمام فراز و نشيب هايش امروزه يكي از پايه هاي موثر 

اين جنبش توانست . و تعيين كننده جنبش مردمي ميهن مارا تشكيل مي دهد
با استفاده از گشايش محدود در فضاي سياسي كشور،  بعد از دوم خـرداد،    
كه خود در تحقق آن نقشي اساسي داشت استفاده كـنـد و بـا بـه چـالـش               

قانون اساسي و قوانين مدني و انـعـكـاس و             كشيدن و نقد قوانين زن ستيز
.   طرح وسيع آن در سطح جامعه امر مبارزه زنان را در جامعه به پـيـش بـبـرد        

در عين حال جنبش زنان ميهن ما با درك بغرنجي هاي مـبـارزه پـيـش رو           
خوب مي داند كه از نقد قوانين تا تغيير آن راهي دراز و دشـوار در پـيـش        

تجربه سال هاي اخير مبارزه زنان ميهن ما  نشانگر تالش پـيـگـيـرانـه        .  است
جنبش زنان در مقابله با برنامه هاي ارتجاع و پيشبرد امر تحقق حقـوق زنـان     

امروزه جنبش زنان تالش دارد كه پيوند خود را با بدنه يـعـنـي    .  ميهن ماست
مستحـكـم تـر      ... با توده هاي محروم و زحمتكش ، با زنان كارگر و كارمند 

برپائي گرد هم آئي هاي صنفي و سياسي، برگزاري هشت مـارس در    .  كند
خيابانها و مجامع عمومي، برپائي سمينارهـا و سـخـنـرانـي هـا و مـقـاالت                   
روشنگرانه در مطبوعات رسمي و دانشگاههـا ، بـرگـزاري تـجـمـع هـاي                

خرداد سال گذشته و امسـال،كـه بـه عـنـوان روز               22اعتراضي مثل تجمع
به ثبـت     اعتراض به موارد زن ستيز در قانون اساسي در تاريخ مبارزاتي زنان

رساندند، تالش هاي تحسين برانگيزي است كه جنبش زنـان در شـرايـط          
در قطعنامه اي كه قرار بـود خـوانـده        .  دشوار قرون وسطائي به پيش مي برد

منع چند همسري، لغو حق يك طـرفـه طـالق ، حـق             ”  شود زنان خواهان 
واليت و حضانت برفرزند توسط پدر و مادر ، تصويب حـقـوق بـرابـر در           
ازدواج، حق اشتغال ، حق شهادت و ديه برابر، تعيين سن كيفري دختران بـه  
هيجده سال و لغو قانون قراردادهاي موقت كار و ديگر قـوانـيـن تـبـعـيـض          

 .شدند  “آميز
حزب توده ايران در اعالميه كميته مركزي خود در حمايت از اين اقـدام    

 :شجاعانه زنان مبارز نوشت 
شما با به چالش كشيدن قانون اساسي و ساير قوانين مدني و اجـرائـي        “

ضد دموكراتيك و ارتجاعي كه موانع اساسي در مقابل هرگـونـه كـوشـش       
جدي و دموكراتيك براي اصالحات سياسي و اجتماعي در كشورند، عمـال  

حزب توده ايـران از    ...مباني فكري سياسي ارتجاع حاكم را نشانه گرفته ايد
مبارزه برحق شما بر ضد قوانيني كه خشونت ، سركوب و تبعيض بـر ضـد       
زنان را طبيعي مي انگارند، حمايت مي كند و خواسته هاي شما بـراي رفـع     

اقـتـصـادي و        –نابرابري جنسي و مساوات واقعي در همه شئون اجتمـاعـي     
 “سياسي جامعه را بخش مهم در برنامه مبارزاتي خود ميداند

مبارزه زنان در شرايط يكدست شـدن حـاكـمـيـت ارتـجـاعـي دولـت                  
سـانسـور زنـان در           رژيم بـا   : با فشار و سركوب بيشترروبروست “ مهرورز”

اينترنت و گذاردن فيلتر در سايت ها و وبالگهاي زنان تالش دارد تـازنـان       
شان در جامعه محروم سازد ، مطبـوعـات      آگاه را از طرح خواستهاي انساني
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 9ادامه در صفحه   
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“ ان جي اوها” مترقي و مستقل سركوب مي شوند ، فعاليت د ر 
معادل براندازي شمرده و پروانه آن ها لغو يا تمديد نمي شـود    

از زبان ارتجاع مي گويـد  “  مركز امور زنان و خانواده“ ، رئيس
كـنـوانسـيـون رفـع        “  تا جان در بدن دارد نمي گذارد ايران به

امـا بـا ايـن وجـود           ...  به پيـونـدد    ”هرگونه تبعيض عليه زنان 
مبارزات زنان در عرصه هاي گوناگون ادامـه دارد، از فـتـح          

درصد كل دانشـجـويـان       65بيش از ( سنگرهاي دانش گرفته 
تا مبارزه در عرصه هاي صنـفـي سـيـاسـي و بـردن             )  دخترند

: از آن جملـه انـد    .     آگاهي جنسيتي و طبقاتي به ميان توده ها
مبارزه خانواده هاي زندانيان سياسي و شهدا بـه ويـژه زنـان و          
مادران زنداني يا شهيد در افشاي چـهـره جـنـايـتـكـار رژيـم             
جمهوري اسالمي و تجمع در خاوران و برپائي سالگرد فاجـعـه   

 ملي كشتار بهترين فرزندان خلق در سال شصت و هفت؛
مهر در ميدان انقالب و تبليـغ  26در “  روز جهاني فقر“ تجمع

و پيوستن به منشور جهاني حقوق زنان كه بر پايه پـنـج اصـل        
برابري، آزادي و عدالت اجتماعي، همبستگي و صلح استـوار  

نـوامـبـر       25( است ، برپائي تجمع مبارزه با خشونت عليه زنان 
و برگزاري كارگـاهـهـاي آمـوزشـي        )  روبروي بازارچه كتاب

خشونت عليه زنان به منظور ارتقاء آگاهي جمعي نسـبـت بـه        
خشونت و اقسام آن، گرامـيـداشـت روز صـلـح در ايـران،               
برگزاري روز جهاني ايدز براي حساس كردن مردم و دولـت    
عليه اين بيماري مهلك و روشهاي پيشگيري آن، سازماندهـي  
اعتراض عليه اعدام ها به ويژه اعدام زنان و نوجوانان كه خـود    

در اين تجمع هـا    ...  نتيجه سياست هاي ضد مردمي رژيم است
نه تنها زنان و به ويژه دختران دانشجو بلكه مردان آزاد انديـش  

نمونه آن   . نيز شركت فعال داشته و دستگير و زنداني مي شوند
موسوي خوئيني است كه ماههاسـت در زنـدان بـراي ابـراز             

 .ندامت تحت انواع شكنجه ها قرار دارد
كارزار يك ميليون امضاء بـراي    ” اخيرا با اعالم گردهمĤئي 
كه قرار بود در سالني دربسته انجـام  “  تغيير قوانين تبعيض آميز

. شود، بعلت ممنوع اعالم كردن آن در خـيـابـان بـرگـزارشـد        
فعالين جنبش زنان اعالم داشته اند اين گرد هم آئي با هـدف    

و بـا    “  مراجعه مستقيـم بـه مـردم       ”و “ آموزش چهره به چهره”
برگزاري كالسهاي آموزشي صورت مي گيـرد و تـنـهـا بـه            

سـازمـانـدهـي،        بدين ترتيـب .  گرفتن امضا بسنده نخواهد شد
امري كه جنبش زنان در پـيـش         –آموزش و بدنبال آن تغيير 

روي خود دارد و مصمم است در اين راه از اشكال گونـاگـون   
جنبش مستقل زنان ايران آگاه اسـت كـه     .  مبارزه استفاده كند

در همبستگي و هم پيوندي با ديگر نيروهاي رزمنده اجتماعـي  
مثل كارگران ، زحمتكشان، دانشجويان و جوانان اسـت كـه       
تحوالت به سمت آزادي و دموكراسي و عدالت اجتمـاعـي و     
طرد رژيم واليت فقيه امكان پذير مي گردد و در اين رابـطـه     

 .تالش مي كند 
حزب توده ايران خود را بخش جدائي ناپذير از مبارزه زنان 
دالور ميهن ما در راه آزادي و رهائي از ستم جنسي و طيقاتـي  
مي داند وافتخار مي كند كه همواره مدافع پيگير حقوق زنـان    
بوده و اعتقاد راسخ دارد بدون تحقق حـقـوق زنـان، تـحـقـق           

 .آزادي و عدالت اجتماعي در جامعه ما امكان پذير نيست

 زالِ مو سپيد ...سال مدافع پيگير پيكار دالورانه   65ادامه  
 
 بر جان سرورِ گرم دگر باره اي دميد 

 تا زاد روز رويش خورشيد شد پديد
 در ملك ما ستاره دنباله دار عشق

 بنشست و شور و مستي و آرامش آفريد
 تا آستان سرخ افق هاي دور دست

 نام بلند مرتبتش بال و پر كشيد
 پا مي نهد به اوج بهاران شصت و پنج
 اين پهلوان پيلتن ، اين زال مو سپيد

 اين شعر ، اين شراب كهنسال زندگي
 اين شور و اين ترانه و اين عشق و اين اميد

 اين تندر ، اين حكايت پيكار بي امان
 اين داده از شرايط بهتر بسي نويد

 اين گرمتاب ِدشمن سرسخت زور و زر
 اين سايبان آنكه به جانش غمي خليد
 در زاد روز حزب ، گوارا به كامتان

 هر جام ، هر صبوحي ، هر باده ، هر نبيد
 ايرج 

 1358مهر ماه  
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تحوالت چند دهه ي اخير كشورمان بدان گونه بوده است            
كه جنبش هاي گوناگون در مقاطع مختلف، در رابطه اي                
تنگاتنگ با يك ديگر قرار گرفته اند و در حركتي مشترك،               

يكي از اين جنبش هاي مهم،       . تحوالت را به پيش برده اند        
جنبش جوانان و دانشجويان ميهن مان است كه در مقاطعي            

جوانان و  . نقشي ويژه و تاريخي از خود بر جاي گذاشته اند             
دانشجويان بزرگترين گروه جمعيتي ميهن مان را تشكيل مي          
دهند و همواره در تحوالت كشور نقشي فعال و عمده را داشته    

از همين رو حزب توده ي ايران در همان اولين سال هاي        . اند
پس از تشكيل خود به سازماندهي جوانان و دانشجويان كشور      

 1322حزب توده ي ايران در اول فروردين           . همت گماشت 
تشكيل سازمان   . سازمان جوانان توده ايران را بنياد نهاد            

 -جوانان توده ايران، به عنوان نخستين سازمان صنفي                
سياسي نسل جوان، تحولي عظيم در زندگي سياسي، اجتماعي    

حزب توده ي ايران با اعتقاد . و فرهنگي جوانان ميهن مان بود
به نقش روشنفكران، به ويژه دانشجويان، و توان عظيم نيروي  
جوانان، از همان آغاز، به اشاعه ي فرهنگ انقالبي در ميان              

 .جوانان و دانشجويان و سازماندهي آنها پرداخت
مهم ترين فعاليت هاي حزب در عرصه هاي كار در ميان              
جوانان و دانشجويان را، در آغاز مبارزه ي حزب در جامعه، مي     

 .توان به چهار عرصه ي اساسي دسته بندي كرد
آشنا كردن دانشجويان به حقوق سياسي و صنفي ، و             – 1

 .كوشش در جهت ايجاد تشكل هاي صنفي دانشجويي 
اشاعه ي انديشه هاي دوران ساز سوسياليسمِ علمي             – 2

 در ميان دانشجويان و جوانان 
پيوند زدن مبارزه ي جوانان دانشجو با مبارزه ي خلق             – 3

 و زحمتكشان
آگاهي دادن در جهت ارتقا ي سطح دانش علمي و               – 4

 .آشنايي با آخرين دست آورد هاي علمي جهان 
انتشار ده ها نشريه و جزوه  براي جوانان ، از جمله انتشار                

، ارگان كميته مركزي سازمان جوانان توده ايران ،             ” رزم  ”
نقش موثر و تعيين كننده اي در سازمان دهي جوانان و                  

حزب توده ي ايران توانست با سازماندهي        . دانشجويان داشت 
صحنه   درنيروي اجتماعي بزرگ را   اين جوانان و دانشجويان ،

و تاثيري مهم بر تحوالت ميهن ما داشته    يارى كند ي مبارزه  
بخشي از مبارزات پر شكوه جوانان و دانشجويان كه به           . باشد

تالش حزب توده ي ايران سازماندهي شده بودند، مبارزاتي             
كه تنها محدود به مبارزات صنفي نبود و با مبارزات عمومي              
كارگري و اجتماعي مردم ميهن مان عجين شده بود، به اين             

 :  شرح است
اعتصاب دانشجويان دانشكده ي          – 1329ارديبهشت   

پزشكي تهران و پشتيباني ساير دانشكده ها ، در همبستگي با         
قائم (” شاهي  ”اعتصاب كارگران كارخانه ي نساجي شهر           

، كه منجر به شهادت پنج كارگر انقالبي توسط                  ) شهر
 .نيروهاي انتظامي شده بود

تشكيل جمعيت هواداران صلح با شركت          – 1329خرداد  
 وسيع جوانان و دانشجويان

سازمان دهي تظاهرات وسيع دانشجويان          – 1329آذر   
 .تهران براي خروج استعمار گران انگليسي از ايران

همبستگي وسيع سازمان ها و تشكل هاي         – 1329اسفند  
دانشجويي در تهران و ساير شهرستان ها با اعتصاب گسترده             

 كارگران نفت بندر معشور
 تشكيل كانون جوانان دمكرات ايران – 1330فروردين 

تظاهرات وسيع دانشجويان و دانش آموزان  – 1330آذر  14
عليه در بار و ارتجاع ، كه منجر به قتل عده اي از دانشجويان        
و دانش آموزان توسط نيروهاي انتظامي و چماق داران در              

 .شد) بي مخ(باري ، به سركردگي شعبان جعفري 
، “ هريمن”تظاهرات در اعتراض به ورود        – 1330تير    23

 .مشاور مخصوص ترومن به تهران
تظاهرات وسيع و حركت انقالبي عليه          – 1331نير    30

 .حكومت قوام
روزي كه جايگاهي ويژه در جنبش            – 1332آذر      16

دانشجويي كشورمان دارد و توانسته است نشان خود را به               
در اين روز ، در اعتراض       . عنوان روز  دانشجو به ثبت برساند       

سال در راه سازماندهي جوانان و  65
 دانشجويان

به  سفر نيكسون ، معاون رييس جمهوري وقت آمريكا ، تظاهرات گسترده اي از                   
سوي دانشجويان بر پا شد كه درآن ، گزمگان رژيم  ارتجاعي و استبدادي شاه ، با                    
هجوم به صفوف دانشجو يان ، دو تن از اعضاي رهبري سازمان جوانان توده ايران                 

شهدا بزرگ نيا ، شريعت رضوي و         ( و يكي از دانشجويان طرفدار دكتر مصدق ،           
روزي است كه شعار     1332آذر    16. را به گلوله بستند و به شهادت رساندند) قندچي 

به پرچم مبارزاتي دانشجويان كشور      ” پيروزي   –مبارزه   –اتحاد  ” حزب توده ايران    
بدل شد اين شعار همچنان طنين انداز مبارزات دانشجويي در سراسر كشور است و                
به مانند روز اول، بر تن گزمگان و سردمداران رژيم ارتجاع و استبداد، لرزه مي                     

 28به رغم فشارهاي سياسي و اجتماعي رژيم ترور و اختناق شاه، پس از                   . اندازد
. ، مبارزات جوانان و دانشجويان در داخل و خارج از كشور ادامه يافت               1332مرداد  

شركت فعال جوانان و دانشجويان در قيام هاي مردمي، ازجمله تظاهرات مردم در                
و سپس رشد و پيدايش جنبش چريكي در دانشگاه هاي كشور، در                  1342خرداد  

 .اواخر دهه ي چهل و اوايل دهه ي پنجاه را مي توان در زمره ي آنها شمرد
جوانان و دانشجويان توده اي در اين دوران تمامي توان و امكانات خود را براي                  

به ابتكار جوانان توده اي در خارج از كشور، كنفدراسيون        . پيشبرد جنبش به كار بردند
، به عنوان يك سازمان سراسري          )1960( 1339، در سال      “دانشجويان ايراني 

دانشجويي در خارج از ايران تشكيل شد و در مدت كوتاهي توانست بخش عمده اي      
از دانشجويان ايراني را زير پوشش خود قرار دهد و كارزار بزرگي را در افشاي رژيم                

اعتصاب غذاي وسيع دانشجويان مقيم خارج      .  شاه در خارج از كشور سازماندهي كند  
نفر از متهمين حادثه ي تيراندازي به شاه در كاخ              14به مناسبت صدور محكوميت     

، و اعتراض هاي وسيع و اعتصاب غذا به هنگام صدور احكام              1344مرمر، در آبان    
رفقا خاوري و حكمت جو در خارج از كشور، كه موج گسترده اي از همبستگي در                    
سراسر كشورهاي جهان را در پي داشت، و سرانجام رژيم شاه را مجبور به تجديد                   

صادره كرد، از جمله نمونه هاي موفق پيكار جوانان و دانشجويان در               نظر در احكام  
در درون كشور نيز نسل جوان توده اي، با توجه به خفقان                . خارج از كشور است      

 .شديد و سلطه ي پليسي ساواك، در اشكال مختلف، به عرصه ي مبارزه آمد
مبارزه ي اسطوره اي رفيق هوشنگ تيزابي، در اواخر دهه ي چهل، در محافل                  

، مبارزه ي گروه منشعب از سازمان چريك          1353دانشجويي، و شهادت او در سل        
و تشكيل سازمان انقالبي و      ) 1355مهر  ( ها، شهادت رفيق تورج حيدري بيگوند،         

زير زميني نويد، توسط رزمندگان جوان توده اي در درون كشور، از جمله رفيق شهيد      
، از نمونه هاي بارز و درخشان ادامه ي حضور و نقش            )رحمان هاتفي(حيدر مهرگان 

در اواخر    .فعال حزب توده ي ايران در عرصه ي پيكار جوانان و دانشجويان است                 
، دورانى كه همزمان با       56گيرى انقالب درسال       تا اوج   50هاى    و سال   40دهه  

تشديد اختناق، تمايل جوانان و دانشجويان مبارز به جنبش چريكى و عقايد                      
اى ضمن كمك فعاالنه به مبارزات         يافت، مبارزان توده    مائوئيستى نيز گسترش مى   

ها   دانشجويى و اعـتراضات سياسى، مروج مبارزات سياسى در پيوند با توده             -صنفى
هاى پيگير و دشوار نقش كارسازى در روى آوردن      ها اين كوشش در اين سال  . بودند

.  جوانان و دانشجويان به جنبش مردمى دوران پيش و پس از انقالب بهمن ايفا كرد         
با پيروزى انقالب و گسترش آگاهى سياسى،  جوانان و دانشجويان بسيارى به                    
صفوف سازمان جوانان و دانشجويان دمكرات ايران پيوستند و بيش از پيش  با                    

جوانان و دانشجويان   .  هاى مردمى آشنا شدند      حزب توده ايران در راه ايجاد سازمان
شركت   1357توده اي، به همراه ديگر نيروهاي مترقي، فعاالنه در انقالب بهمن                

شركت موثر و كليدي جوانان و دانشجويان، ازجمله توده اي ها، در سنگر                 . كردند
بهمن، از جمله نمونه هاي مهم و درخشان             22و    21پيكار مسلحانه در روزهاي      

 .فعاليت جوانان در جنبش انقالبي ميهن مان است
در روزهاي تهاجم تجاوزكارانه ي رژيم صدام به ميهن مان و اشغال بخشي از                  

در راستاى سياست      كشور توسط نيروهاي عراقي، جوانان و دانشجويان توده اي،           
به جبهه    داوطلبانه  ، در كنار ساير نيروهاي دفاع كننده  از تماميت ارضي كشور،    حزب

و   كمك كردند كشور      به بيرون راندن متجاوزين از   هاي جنگ شتافتند و قهرمانانه  
 .در اين راه صدها شهيد، زخمي و اسير دادند

هاى حزب در كمك به مردم براى          اى، با الهام از سنت      دانشجويان و جوانان توده   
هاى صنفى  و مردمى و اداره امور خود فعاالنه، عليرغم ممانعت و                    ايجاد تشكل 

فشارها و خطرات از جانب افراط گرايان، انحصارطلبان، نيروهاى فشار و چماقداران              
هاى صنفى    ايجاد تشكل . وابسته به رژيم و روحانيون مرتجع به سختى كوشيدند           

 11ادامه در صفحه   
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كوچك و بزرگ براى رفع نيازهاى جوانان در مدارس،                 
جوانان توده اى در      .  ها و محالت گسترش يافت         دانشگاه
هاى سوادآموزى و يارى دهقانان با تمام وجود شركت             فعاليت
هاى كوچك، كه عرصه      در محالت كارگرى و كارگاه    .  جستند

اى   استثمار نوجوانان و جوانان كارگر است، فعالين جوان توده          
در . براى آشناكردن آنان به حقوق خود به سختي كوشيدند            

اى به طور روزمره در         ها جوانان توده     جريان اينگونه فعاليت   
ها، كتك    معرض انواع فشارها، از جمله دستگيرى توسط كميته  

 . ها و مرتجعين بودند اللهى و توهين توسط حزب
انتشار نشريات ويژه دانش آموزان و جوانان نقش مهمي در           

روشنگري حزب در ميان     
جوانان و نوجوانان ميهن     
و كمك به سازماندهي       

نشريه .   آن ها داشت      
آذرخش ارگان دانش        
آموزان دمكرات در مدت     
كوتاهى پس از انقالب       
تبديل به يك نشريه پر        
تيراژ در ميان دانش          

اين نشريه   . آموزان شد  
نقش مهمي در گسترش      

-هاى سياسى       آگاهى
اجتماعى، آموزش انقالبى   

ها و      و گسترش فعاليت    
هاى صنفى در         تشكل

آموزان ايفا      ميان دانش  
نشريه آرمان ارگان     . كرد

سازمان جوانان و            
دانشجويان دمكرات نيز     
پس از انقالب انتشارش      
در داخل كشور تداوم         

هر دو نشريه با        . يافت
گسترش سلطه مرتجعين و اسقرار اختناق توسط رژيم توقيف           

 .   شدند و ادامه انتشارشان متوقف شد
دانشجويان كه با هزاران آرزو و اميد و براي دست يابي به              
آينده اي روشن ، آزادي و عدالت در انقالب شركت كرده                
بودند، از نخستين اقشاري بودند كه پس از تسلط نيروهاي              

يورش به دانشگاه ها ي       . ارتجاعي مورد تهاجم قرار گرفتند      
و به  “ انقالب فرهنگي ”، تحت شعار      1359كشور در سال      

سردمداري بني صدر ، رييس جمهوري وقت رژيم جمهوري            
اسالمي، شروع حمله علني و همه جانبه رژيم به دانشجويان            

رژيم، روحانيون مرتجع و افراط گرايان اسالمي           .انقالبي بود 
ها همان حداقل نفوذ      كه به طور روزافزون در محيط دانشگاه       

دادند و به كلى از       سياسى صنفى و معنوى خود را از دست مى  
قدرت يافتن در اين محيط با فشارهاى غير مستقيم نا اميد               
شده بودند، تنها راه چاره را در حذف فيزيكى دانشجويان، كادر      

ها و جايگزين كردن آنان با           آكادميك و كاركنان دانشگاه     
عوامل خود و دادن رشته كار به دست روحانيون طرفدار خود             

اين هجوم سبب تعطيل طوالني مدت دانشگاه ها ،           .   ديدند
دستگيري ها و كشتار     و سرانجام        پاك سازي هاي وسيع    

 .صدها تن از دانشجويان مبارز كشورمان شد
آموزان و دانشجويان غير وابسته به رژيم كه           جوانان، دانش 

بيانگر عقيد راديكال و انقالبى و خواستار تغييرات بنيادى براى    
ها، استقرار صلح پس از         بهبود زندگى مردم، گسترش آزادى      

هاى ملى    بيرون راندن متجاوزين، حقوق برابر براى اقليت          
اى نويد بخش براى جوانان بودند، در                ومذهبى و آينده    

به طور وسيعى قربانى سياست نسل كشى          67-60هاى    سال
سياسي رژيم جمهورى اسالمى و جنايتكارانى نظير الجوردى،    

. و بسيارى ديگر شدند   ) وزير كشور كنونى (نيرى، پور محمدى 
بيسابقه بود    60كشتار وسيع جوانان انقالبي كشورمان درسال        

هاى بعد كمابيش ادامه يافت و با قتل عام هزاران            كه در سال

در اين ميان قربانيان بيشمار     .  اوج بي سابقه يي گرفت      67زندانى سياسي در سال         ...سال در راه سازمان دهي   65ادامه  
هاى جنگ طلبانه، بي ثمر و خانمان برانداز جمهورى اسالمي در همين                    سياست

 . ها را نيز بايد همواره در نظر داشت سال
 ازدر ميان  هزاران انقالبى كه در اين نسل كشى سياسي اعدام شدند جا دارد كه           

جمله رفيق شهيد كيومرث زرشناس ،          ده ها تن از اعضاى سازمان جوانان توده از           
نصرت اهللا درويش مسئول كارگري سازمان      دبير اول سازمان جوانان توده ي ايران،       

جوانان، حيدر نيكو مسئول سازمان جوانان شهر رى، محمد جوا د الهيجانيان، مهرداد    
كه همگى در جريان قتل عام        ... و  ) جوانترين زندانى توده اى    (آموز  دستگير دانش 

  .اعدام شدند، نام برده شود 67زندانيان سياسى در سال 
دانشگاه ”و تالش هاي رژيم براي ايجاد           ، كشتارها با وجود تمامي پاكسازي ها     

و پراكردن بذر سكوت و       و مورد اعتماد “ مكتبي”و انتخاب دانشجويان “ هاي مكتبي
واليت ”، بر خالف باور      1376، جوانان و دانشجويان در انتخابات دوم خرداد           اختناق
، با  مبارزه اي گسترده، در كنار ساير اقشار مردم با عدم راي به كانديداي مورد               “ فقيه

حمايت ولي فقيه، در عمل خشم       
و انزجار خود را از سياست هاي         

و دولت وقت “ واليت فقيه”رژيم 
 .اعالم كردند

در پس انتخابات دوم خرداد،        
تشكل هاي دانشجويي جاني تازه  
گرفتند و به عنوان يكي از اصلي        
ترين و فعال ترين منتقدان            

، در كنار    “واليت فقيه ”حكومت  
جنبش هاي كارگري  و زنان ،          
مبارزه اي جدي را در پيش            

امري كه سبب وحشت     . گرفتند  
در “  ذوب شدگان  ”و هراس      
 .  واليت شد 

، دانشجويان    1379تير    18در  
كوي دانشگاه تهران ، كه مبارزه       

“ ولي فقيه ”شان با سياست هاي     
شدتي جدي يافته بود، مورد          
يورش خونين چاقو كشان و           

و   ”ولي فقيه    ” اوباشان مسلح    
قرار     هاى اطالعاتى       سازمان
فاجعه اي كه در پي آن        . گرفتند

ساير دانشگاه هاي كشور نيز مورد تهاجم سازمان يافته مزدوران امنيتي رژيم قرار                 
فعال دانشجويي دستگير شدند و احكام جابرانه ي           1400در اين يورش ها     . گرفتند  

. اعدام و زندان هاي طويل المدت براي اين دانشجويان آزاديخواه در نظر گرفته شد            
در رابطه با دانشجويان ، بيانگر اوج هراس و           “ ولي فقيه ”خوردي از سوي     رچنين ب 

پس از  “ ولي فقيه ”اما برخالف تصور     . وحشت رژيم از جوانان و دانشجويان است        
تير ماه ، جنبش دانشجويي نه تنها از صحنه ي مبارزه خارج نشد             18سركوب خونين 

، بلكه با اراده اي خلل ناپذير به دفاع از روند اصالحات پرداخت و در جريان انتخابات        
، در كنار ميليون ها ايراني جان به لب رسيده از سياست           1379مجلس در بهمن سال 

 . ، شكستي سنگين را به نامزدهاي ارتجاع تحميل كردند “ ولي فقيه”هاي 
تير، حزب توده ي ايران با صراحت و بطور پيگير حمايت و          18در جريان فاجعه ي 

ولي ”پشتيباني خود از دانشجويان آزاديخواه  كشورمان اعالم كرد و جنايت هاي                  
و عدم برخورد دولت در جلوگيري از اين فاجعه و مجازات مسببين آن را                      “ فقيه

در سال هاي اخير روند تبديل جنبش جوانان و دانشجويان كشور در               .  محكوم كرد 
 .مسيري قانونمند به جنبشي آگاهانه ادامه يافته است

جنبش دانشجويي در چند سال اخير، در تحول فكري خود ، ضرورت پيوند جنبش                
دانشجويي با ساير جنبش ها و نيروهاي مترقي را درك كرده است و بر اساس همين     
درك، به دفاع از حركت اعتراضي  كارگران سنديكاي شركت واحد و در گيري هاي             

حزب توده ي ايران از همان اولين روزهاي تاسيس          . آنها با نيروهاي امنيتي، پرداخت    
خود، همواره به جنبش جوانان و دانشجويان كشور، به عنوان يكي از نيروهاي اصلي          
جنبش كشور در كنار كارگران و زنان باور داشته است و بر اساس همين باور، تالش                

 . جدي و موثري را در سازماندهي  اين قشر از جامعه انجام داده است
حزب توده ي ايران به عنوان پيشگام سازماندهي جوانان و دانشجويان، معتقد است   

استبداد و ارتجاع و براي رسيدن به عدالت          ،كه اين قشر تا پيروزي نهايي بر ضد ظلم
اى نويد بخش همراه با تحصيل، آموزش            تامين آينده   اجتماعي ، آزادي و صلح،      

از پاي نخواهد     اى، اشتغال و گسترش هنر، ورزش و تفريحات مورد نياز جوانان             حرفه
 .  نشست
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 پيام حزب كمونيست آمريكا 
 به كميتة مركزي حزب تودة ايران 

 رفقاي گرامي،
 65حزب كمونيست آمريكا گرم ترين تبريك هاي رفيقانه اش را به مناسبت 

 .مين سالگرد بنيان گذاري حزب تان تقديم شما مي كند
حزب تودة ايران تحت سخت ترين شرايط كماكان به نقش حياتـي اش در      
هدايت مبارزه براي رسيدن به ايراني دموكراتيك، و براي دستيابي به پشتيبانـي  
هر چه گسترده تر در ميان طبقة كارگر و زحمتكشان با هدف ايجاد جامعـه اي    
مبتني بر حقوق و ارزش هاي بشري، و عدالت اقتصادي و اجتماعي ادامـه مـي       

هم زمان، حزب شما سهم بزرگي در تالش جهاني براي دستيابي به صلـح  .  دهد
رفقاي توده اي در برابر تبعيد، حبس، شكنجـه  .  وعدالت در جهان به عهده دارد

و كشتار رژيم هايي كه اغلب مورد پشتيباني امپرياليسم آمريكا بوده اند، استوار 
فراموش نكرده ايم كه آنگاه كه يك دولت مترقـي بـراي مـدتـي         .  ايستاده اند

كوتاه، بيش از نيم قرن پيش، رهبري كشور را به دست گرفت، امپـريـالـيـسـت      
در تمام اين سـال هـا،     .  هاي آمريكايي و انگليسي به سرعت آن را نابود كردند

حزب شما همواره و پيگيرانه از حقوق سنديكايي، زنان، جوانان و دانشجـويـان   
 .دفاع كرده است

حزب تودة ايران نيروي مهمي در تأمين و حفظ اتحاد و پشتيباني متقـابـل در     
ميان احزاب كمونيستي و جنبش هاي كارگري جهان است، كه نـقـش آن در       

امروزه، در .  شرايط بين المللي پيچيدة امروز حياتي تر از هر زمان ديگري است
حالي كه مردم ايران با سركوب شديد در داخل كشور دست به گريبـانـنـد، از      

بـازهـاي مـاوراي      ” .  سوي واشنگتن نيز مورد تهديد هاي تازه اي قـرار دارنـد        
در واشنگتن كه پس از ويران كردن عراق توسط جنگ و اشـغـال، و         “ راست

پشتيباني از اسراييل در سركوب مردم فلسطين و ويراني لبنان هنوز خرسند نشده 
 .اند، اينك نگاه خود را به سوي ايران و سوريه گردانده اند

حزب ما براي در هم شكستن نقشه هاي ماوراي راسـت در دولـت بـوش و            
حاميان آن در ميان شركت هاي غول پيكر با احزاب ديگر همكاري مي كند، و 
در اين ميان، جلوگيري از حملة آمريكا به ايران بخشي اساسي از تالش مـا در    

براي ما مبارزه براي بيرون كشيدن كنترل كـنـگـره از      . راه صلح و عدالت است
دست جمهوري خواهان در ماه نوامبر پيش زمينة شكست دادن كل برنامة كـار    

ما همبستگي قلبي مان را با مبارزة شما بـراي ايـرانـي      .  است 2008آنان در سال 
دموكراتيك كه در آن حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصـادي زحـمـت كشـان         
رعايت شود، و در نهايت براي ايراني سوسياليستي كه در آن دمـوكـراسـي و          

 .عدالت اقتصادي و اجتماعي براي همه تأمين باشد، اعالم مي كنيم
 

 با گرم ترين درودهاي رفيقانه،
 كميتة ملي حزب كمونيست آمريكا

 
 پيام حزب كمونيست بريتانيا 

 
 به كميتة مركزي حزب تودة ايران

 رفقاي گرامي،
حزب كمونيست بريتانيا بدينوسيله گرم ترين درودهاي انترناسيوناليستي اش   

همبستگي پرشور احزاب كارگري و 
 كمونيستي با حزب تودة ايران

به مناسبت شصت و پنجمين سالگرد تأسيس حزب تودة ايران، پيام 
هاي  گوناگون تبريك از سوي احزاب كارگري و كمونيستي به دفتر 

كه ما تالش خواهيم كرد آنها را به تدريج   »نامه مردم« رسيده است 
 به چاپ برسانيم 

 پيام حزب كمونيست آلمان
 
 رفقاي گرامي حزب توده ايران، 
گرد تاسـيـس    پنجمين سال و مناست فرارسيدن شصت  به

ترين درودهاي اعضاي حـزب   حزب توده ايران، صميمانه
روابط رفيـقـانـه    .  كنيم كمونيست آلمان را به شما ابالغ مي

ميان حزب توده ايران و حزب كمونيست آلمان هـمـواره     
ايـن  .  متاثر از حس انترناسيوناليسم پرولتري بوده و هسـت   

هاي دشوار مبارزه نيز ميان مـا   روابط رفيقانه، حتي در دوره
 .حفظ گرديده و ارزشمند بوده است

 رفقاي عزيز،
شرايط فعلي و اوضاع سياسي جـهـان نشـان از وجـود           

هـايـي      تواند به جنـگ  خطرات و تهديدهايي دارد كه مي
امپرياليسم اياالت متحـده آمـريـكـا در         .  تازه منتهي شود

صدد است كه با پشتيباني كشورهاي بازار مشترك اروپـا،  
هاي جـديـدي را      رو جنگ هاي دنباله  ژاپن و ديگر دولت

هدف امپرياليسم، تحـمـيـل    .  از جمله عليه ايران آغاز كند
داري به وسيله بمب و بـمـبـاران مـردم            نظم نوين سرمايه

موجود، ما بر اين بـاوريـم      در نتيجه با توجه به وضع.  است
عـالوه  .  كـنـد     كه خطرات جدي مردم ايران را تهديد مي

تواند همه منطقه خـاور نـزديـك و         براين خطر جنگ مي
بـنـابـر    .  ميانه و به باور ما حتي جهان را به كام خود بكشاند

اين ما وظيفه داريم كه مشتركاً در مقابل تـحـريـكـات و         
. هاي امپرياليسم، به مقاومت و مبارزه دست بـزنـيـم      توطئه

جانبداري سياسي و جايگاه ما را در اين پـيـكـار  هـمـانـا           
مبارزه بر ضد امپرياليسم و انترناسيوناليسم پرولتري تعييـن  

و اين در عمل مبارزاتي، بدين معـنـا اسـت كـه         .  كند مي
كند، مبارزه عـلـيـه رژيـم ارتـجـاع              ضرورت ايجاب مي

مذهبي را كه شكي نيست بر ايران سيطره دارد، تشـديـد     
طلـب   كرده و اين مبارزه را با مبارزه عليه امپرياليسم جنگ

هـاي     در اين ارتباط بايد عنوان كرد كه ديدگاه.  پيوند داد
نظرات و مبارزه روزمره حـزب شـمـا بـراي          سياسي، نقطه

گذاري، شناخت و ارزيابي حزب ما از اوضاع ، نه  سياست
. باشد، بلكه تعيين كننده هـم اسـت     تنها داراي اهميت مي

بنابر اين ما از شما خواهشي داريم و آن اين است كه اگر 
اي در باره اوضاع و تحوالت سياسـي   نامه  ممكن است قطع
تواند مورد  نامه بدون شك، مي اين قطع.  ايران صادر كنيد

استقبال و پشتيباني احزاب كمونيست و چپ در سـراسـر     
 .جهان قرار بگيرد
 رفقاي گرامي،

ما در پايان يك بار ديگر براي حـزب شـمـا در ادامـه           
نهـايـت بـغـرنـج و           هم در شرايطي بي پيكار قهرمانانه، آن

 .كنيم دشوار موفقيت و پيروزي آرزو مي
 هاي كمونيستي، حزب كمونيست آلمان با سالم

 -هاينس اشتر، دبير اول حزب 
 13ادامه در صفحه    
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مين سالگرد بنيان گـذاري حـزب تـودة         65را به مناسبت 
 .ايران تقديم مي كند

از لحاظ تاريخي حزب تودة ايران همواره در خط مقـدم  
جبهة مبارزه برضد امپرياليسم و دفاع از آرمان هاي مترقـي  

و  1320مردم ايران قرار داشته است، از جمله در سال هاي 
، و زماني كه با دخالت قـدرت هـاي آمـريـكـايـي ـ                30

انگليسي دموكراسي ايران در هم كوبيده شد، و نـيـز در         
كه از آن پس حزب با عزمي راسـخ از       57جريان انقالب 

اهداف مترقي، دموكراتيك و غير مذهبي انـقـالب دفـاع      
امروز هم كه ايران با تهديد فـوري و جـدي         . كرده است

يك يورش بي امان امپرياليستي تـازه رو بـه روسـت، و            
زماني كه نيروهاي مترقي داخل ايران با موج تـازه اي از        
سركوب دست به گريبانند، حزب توده ايران با استواري و 

 .قاطعانه به راهش ادامه مي دهد
حزب كمونيست بريتانيا به شهامت خستگي نـاپـذيـر و        

مـا بـه     .  فداكاري كمونيست هاي ايراني درود مي فرسـتـد  
 .پيوندهاي تاريخي نزديك بين دو حزب مان مي باليم

ما همبستگي مان را با حـزب تـودة ايـران در پـيـكـار               
 .دشواري كه در پيش دارد اعالم مي كنيم

 با درودهاي رفيقانه،
 رابرت گريفيتز

 دبيركل، حزب كمونيست بريتانيا
 

 پيام حزب كمونيست بنگالدش 
 

 رفقاي گرامي،
 

گرم ترين درودهاي ما را از جانب كميتة مركزي حزب 
ما به شما، و از طريق شما بـه  .  كمونيست بنگالدش بپذيريد

مين سالگـرد  65همة اعضاي حزبتان، اين مناسبت تاريخي 
مـا   . بنيان گذاري حزب تودة ايران را تبريك مي گويـيـم  

همه مي دانيم كه تهديد جنگ نسبت به ايران و كل منطقة 
امپرياليسم آمريكا و   .  خاورميانه رو به شدت گذاشته است

متحدان ناتويي آن از هر وسيله اي براي وارد آوردن فشـار  
و اعمال زور به منظور تسـلـط بـر كشـورهـاي ديـگـر و                
سركوب جنبش هاي دموكراتيك، مترقي و كمونـيـسـتـي     

 .استفاده مي كنند
در حال حاضر ما درگير پيكاري مشترك برضد جهانـي  
سازي امپرياليستي هستيم كه از سوي متجاوز تريـن و بـد       

رهبري “  امپرياليسم آمريكا”كردار ترين دشمن بشر، يعني 
ما اعتقاد راسخ داريم كه حزب تـودة ايـران در       .  مي شود

آينده ميراث زرين فداكاري هايش را حفظ خواهد كرد و 
به مبارزة پرافتخارش براي ايجاد يك جامعة عادالنه ادامـه    
خواهد داد، جامعه اي كه در آن فرصت هاي يكسان براي 
همه راه را براي پايان دادن به هرگونه استـثـمـار انسـان از         
انسان باز خواهد كرد؛ جامعه اي كه در آن ثروت تـولـيـد      
شده توسط ميليون ها زحمتكش توسط شـمـاري انـدكـي       

اين واالترين هدفي است كه تـمـام     .  تصاحب نخواهد شد
كمونيست هاي دنيا و ما را براي هميشه به يكديگر پـيـونـد    

مين سالگرد بـنـيـادگـذاري      65گرم ترين تبريك ها يمان را به مناسبت . مي دهد
حزب تودة ايران تقديم شما مي كنيم، و صميمانه آرزو و باور داريم كه دوسـتـي   

 .ميان دو حزب ما در روزهاي آتي مستحكم تر خواهد شد
 با گرم ترين درودها،

 مجاهد االسالم سليم، دبير كل
 حزب كمونيست بنگالدش

 2006سپتامبر  24
 
 

  پيام كميته مركزي حزب كمونيست پرتغال
 

 رفقاي عزيز
مين سالگرد بنيان گذاري حزبـتـان، كـمـيـتـه مـركـزي حـزب                65به مناسبت 

 .كمونيست پرتغال تبريكات صميمانه خود را به حزب توده ايران تقديم مي دارد
ما ضمن گرامي داشت تاريخ درخشان حزب شما، كه در دشوارترين شـرايـط   
هيچگاه مبارزه براي پيشرفت اجتماعي، آزادي و دموكراسـي در كشـورتـان را          
كنار نگذاشته است، و  گرامي داشت سهم ذيقيمتي كه كمونيست هاي ايراني در 
به واقعيت بخشيدن به مهمترين و ترقي خواهانه ترين صفحات تاريخ كشـورشـان   

مين سالگرد پايه گذازي حزب توده ايـران   65داشته اند،  مايليم كه جشن يادبود 
را غنيمت شمرده و دوستي و عميق ترين همبستگي خود را با حزب تان، مـبـارزه   

  .شما و مردم ايران اعالم كنيم
شما در شرايطي سالگرد حزبتان را برگزار مي كنيد كه  خطرات جـدي خـلـق      

در شرايـطـي كـه        .هاي خاورميانه و نيروهاي ترقي خواه منطقه را تهديد مي كند
مبارزه شما براي دموكراسي و پيشرفت اجتماعي با چالش هـا و دشـواري هـاي          
جديد روبرو است،  حرب شما يكبار ديگر در تاريخش مجبور شـده اسـت كـه        

امپرياليسم در رابطه با تـهـديـد هـا،       .   مبارزه اش را در شرايط مخفي سازمان دهد
مداخالت و تهاجمات جديدي بـر ضـد كشـور و مـردم شـمـا تـوطـئـه مـي                         

جناياتش را در خاورميانه و آسياي مركزي ادامه مي دهد، و مـانـورهـاي           چيند،
خود براي با هدف به مخاطزه انداختن حاكميت و استقالل كشـورهـايـي نـظـيـر           

  .به جلو ميبرد  لبنان، سوريه و البته كشور خود شما
اما اگر تجاوزگري امپرياليسم به مثابه وجه غالب دوران مـا ادامـه مـي يـابـد،            
مقاومت كارگران و مردم از عراق تا لبنان و فلسطين، از كوباي سوسياليسـتـي تـا      
ونزوئالو بوليوي، در اروپا، آسيا، آفريقا و آمريكاي شمالي نـيـز در حـال رشـد           

در اين شرايط، وجود احزاب كمونيست قدرتمنـد، كـه در تـوده هـاي                . است
از اهمـيـت    21كارگري و در مبارزات كشورهاي خود ريشه دارند، در آغاز قرن 

  .عظيمي برخوردار است
امروز، بيش از هميشه، همكاري همه نيروهاي ترقيخواه، دموكراتيك، و صلـح  
طلب براي مبارزه بر ضد سياست هاي جنگ طلبانه و تجاوزگرانه امپرياليـسـم، و     
در دفاع از منافع طبقه كارگر، و هـمـه كـارگـران و مـردم جـهـان، ضـرورت                   

احزاب كمونيست نقش ويژه اي در تحكيم اين همكاري و تـامـيـن يـك          . دارد
  .ماهيت ضدامپرياليستي و ضد سرمايه داري براي مبارزه دارند

ما آرزوهاي خود براي تقويت دوستي و همكاري كه بيـن احـزابـمـان وجـود          
دارد، بخاطر منافع مبارزه مشتركمان براي صلح، بر ضد امپرياليسم، براي پيشرفت 

    .و براي سوسياليسم، ابراز مي كنيم
 

 ليسبون -كميته مركزي حزب كمونيست پرتغال
 1385مهرماه 

 ...ادامه  پيام هاي احزاب كارگري  
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سال مبارزه براي صلح جهاني و  65
 !انترناسيوناليسم

نظري به بيش از شش دهه مبارزه انقالبي حزب توده ايران در                
عرصه پيكار براي صلح و سوسياليسمِ به مثابه بستري براي مبارزات            

 .زحمتكشان ميهن براي استقالل، آزادي و عدالت اجتماعي
  

يكي از برجسته ترين مشخصه هاي فعاليت انقالبي حزب توده ايران در حيات                  
شصت و پنج ساله خود، كوشش در مسير تعريف علمي رابطه ديالكتيكي تحوالت                 

حزب توده ايران براي اولين     .  ميهن با آنچه كه در وراي مرزهاي آن مي گذرد، است   
بار در كشورمان با برداشتي عميقاً ميهن دوستانه اهميت توجه به تبعات رخدادهاي                 
جهان، شناخت دقيق نيروهاي مختلف در سطح جهان و سياست هاي آن ها ، توازن          
قوا در صحنه بين المللي و ضرورت برقراري ارتباط فعال با مبارزات ساير خلق هاي                 

 . جهان را در جنبش طبقه كارگر ايران را مطرح كرد
حزب توده ايران به مثابه ادامه دهنده مبارزات حزب كمونيست ايران، در دهم                   

، در زماني كه شعله هاي آتش جنگ دوم جهاني بيداد مي كرد، تشكيل   1320مهرماه 
اين جنگ كه با تمهيدات تمام كشورهاي سرمايه داري تدارك ديده شده بود،                .  شد

اما تضاد هاي ذاتي كشورهاي      . در اساس نابودي اتحاد شوروي را در مد نظر داشت           
امپرياليستي از يكسو و اتخاذ سياستي هوشمندانه توسط اتحاد شوروي از سوي ديگر،        

فرانسه .  كشورهاي سرمايه داري را زودتر در آتش خود بر افروخته جنگ درگير كرد              
انگلستان به زحمت نيروهاي خود را از فرانسه خارج           .  در ظرف چند روز تسليم شد      

.  ساير كشورهاي سرمايه داري اروپا سريعا  زير چكمه فاشيسم قرار گرفتند                 .  كرد
.  پس از حمله به اتحاد شوروي، ارتش آلمان تا دروازه هاي مسكو پيش رفته بود                    

افق آينده به شدت تيره و تار بنظر مي            . خطري عظيم بشريت را تهديد مي كرد        
در ايران احساسات هواداري از آلمان فاشيستي وسيعاٌ در ميان پاره اي از                    . رسيد

سابقه اين امر حتي    .  قشرها و به ويژه روشنفكران خورده بورژوازي رسوخ كرده بود           
در آن زمان در ايران كه زير فشار و اقتدار و نفوذ    .  به جنگ جهاني اول باز مي گشت

استعمار انگلستان و روسيه تزاري قرار داشت، اين تصور نادرست پديدار شده بود كه                 
گويا آلمان به علت دوري از ايران و ضديت با روسيه و انگلستان مي تواند در مبارزات  

 .ضد استعماري مردم ايران يار و ياور باشد
احساسات جانبدارنه از آلمان هيتلري گسترش فراواني يافت و پيروزي هاي برق                

 .آساي اوليه آلمان در جنگ به گسترش اين احساسات ياري رساند
در چنين شرايط خطير و دشواري در حيات ميهن بود كه حزب توده ايران بنيان                   

حزب تازه پاي انقالبيون كمونيست كشور كه از زندان هاي رژيم آزاد شده                .  گرفت
امر افشاء ماهيت ضد انساني فاشيسم و         : بودند، وظيفه بزرگي را در مقابل خود ديد         

اهميت اين مبارزه براي حزب توده         .  برافراشتن پرچم مبارزه با فاشيسم در كشور         
ايران تا آن حد بود كه عالوه بر تشكيل ميتينگ ها، جلسات سخنراني و فعاليت هاي      

 “مردم”توضيحي، حزب به انتشار يك روزنامه ويژه مبارزه با فاشيسم، يعني روزنامه           
مردم ”افشاءگري هاي   . معروف شده بود، همت گمارد      “مردم ضد فاشيست  ”كه به   

به ويژه اثر نيرومندي در روشن كردن اذهان مردم و زحمتكشان                  “ضد فاشيست 
داشت و گروه هاي وسيعي از كارگران، جوانان، زنان و روشنفكران از اين راه آگاهي                 

حزب در اين سال ها موفق شد كه مبارزه عليه بردگي                  .  فراواني كسب كردند   
فاشيستي را با مبارزات روزمره مردم ايران پيوند دهد و اين سرآغاز نيرومندي براي                 
تلفيق مبارزه بين المللي با مبارزه در جهت منافع روزمره و مستقيم زحمتكشان و                    

امري كه با الهام از عمده ترين آماج هاي استراتژيك مبارزات                 .  مردم ايران بود   
احزاب كمونيست به بخشي استراتژيك از فعاليت هاي آگاهي بخش حزب تبديل                 

ساله حزب هر روزه گسنرده تر و  لحظه اي تعطيل نشده                65شده،  در سراسر تاريخ      
 .است

پس از درهم شكستن شدن ستون فقرات آلمان هيتلري توسط ارتش سرخ و                    
پيروزي متفقين بر ارتش فاشيستي امپرياليسم آلمان، خطر تازه اي مردم ايران و در                 
كل مردم جهان را مورد تهديد قرار داد و آن خطر عمده امپرياليسم تازه سر برآورده                   

اين كشور كه در جنگ تلفات و خسارات زيادي متحمل نشده  بود، پس             .  آمريكا بود
از خاتمه جنگ بنا به خصلت امپرياليستي خود و رقابت با ساير كشورهاي سرمايه                   

داري از يكسو و نيز خصلت بغايت ضد كمونيستي اش از سوي                
ديگر، تهديدي جدي براي صلح جهاني و بر ضد مبارزات آزادي               
خواهانه و استقالل طلبانه كشورهاي زير سلطه و همچنين مبارزات     
زحمتكشان در كشورهاي سرمايه داري و اين خطري بود در                 

 .مقياس جهاني، بود
همانگونه كه زماني پاره اي از ايرانيان نتوانسته بودند به ماهيت            
امپرياليسم آلمان پي ببرند، در اين برهه نيز برخي توهم ها  در باره      
ماهيت امپرياليسم آمريكا در ميان قشر هاي مياني كشور به چشم            

صرفنظر از آنان كه همواره حلقه بردگي استعمار گران           .  مي خورد 
را به گردن داشتند، گروهي از جوانان ملي و ميهن دوست در باره               

بودنش دچار توهم     “ضد استعماري ”آمريكا و     بودن“ آزادي خواه ”
 .مي ديدند“ مهد آزادي”شدند و آمريكا را  

حزب توده ايران خطر عظيم اين امپرياليسم تازه نفس و                   
را بالدرنگ دريافته بود و لذا پرده دري از چهره خطرناك            “تنومند”

. مبارزاتي حزب قرار گرفت      -امپرياليسم در برنامه روز تبليغاتي       
فقط به  .  لزومي ندارد كه در اين باره به تفصيل سخن گفته شود             

چند كلمه از يك چهره درخشان مبارزات ملي ايران، زنده ياد دكتر             
حسين فاطمي كه در راه ايده آل هاي ملي خود به شهادت رسيد،               

ار آن سوي اقيانوس اطلس، از        ” : او مي نويسد   .  اكتفا مي كنيم  
كنار مجسمه آزادي و از وطن ژرژ واشنگتن اين روزها پيام محبت           

آمريكا بايد در دهانه آتش فشان ما را ياري           . به گوش ما مي رسد    
ما اين كمك آمريكا را جز با احساسات بشر دوستي و                   .  كند

باختر به  (“  .عواطف عاليه انساني به چيز ديگري تعبير نمي كنيم          
 )1328مرداد  10جاي باختر امروز 

با چنين وضعي معلوم است كه حزب توده ايران در مبارزه عليه               
امپرياليسم آمريكا با چه دشواري ها ي عظيمي روبرو بوده است و             

البته همراه با تجربه     -چه تالشي مي بايست بكار مي برد تا بتواند         
ماهيت امپرياليسم درنده خوي آمريكا را به مردم             -خود توده ها   

به زودي مبارزات حزب توده ايران در تمامي جبهه          . ايران بشناسند 
ها گسترده شد و حزب ما توانست در سايه مجاهدات خود حيثيت و     

حزب توده ايران چه در عرصه        .  اعتبار معنوي بزرگي كسب كند     
جهاني و چه در عرصه ملي جاي شايسته خود را پيدا كرد، موقعيتي     
بسزا كه حزب انقالبيون ميهن در حفظ و تحكيم آن همواره كوشا              

اينك فهرست وار به پاره اي از عرصه هاي مبارزاتي             . بوده است 
اما پيش از آن بايد توجه كرد كه حزب              .  حزب اشاره مي شود    

تالش هاي خود را به مدد سازمان هاي توده اي كارگران،                    
دهقانان، جوانان، زنان و ساير زحمتكشان يدي و فكري، سازمان            
هائي كه به ياري حزب به وجود آمدند و با آن ارتباطي معنوي                  

 .داشتند، توانست به پيش ببرد و به ثمر برساند
 

 جنگ سرد و تقسيم جهان به دو 
 اردوگاه متخاصم

نطفه هاي جنگ سرد، از جانب امپرياليسم آمريكا و انگليس، از             
نخست، اصرار در    .  همان بحبوحه جنگ دوم جهاني، بسته شد          

گشايش جبهه دوم در بالكان به جاي غرب اروپا، يعني دورتر از                
جبهه شوروي به منظور منطقي پخش نيروهاي آلمان در دو جبهه            

اما هدف آمريكا و انگليس با گشايش جبهه دوم در             .  دور از هم  
بالكان آن بود كه با اشغال سراسر بالكان شوروي را در حلقه تنگ               

وقتي اين نقشه با پافشاري        .  يك محاصره نظامي قرار دهند       
شوروي عملي نشد، بر خالف تعهدات در باره گشايش جبهه دوم              

هدف آن بود   .  در تاريخ از قبل تعيين شده به وقت كشي پرداختند          
كه شوروي را هرچه بيشتر تضعيف كنند و خسارات جاني و مالي               

 .اش را افزايش دهند
بهر تاويل پس از تسليم آلمان، جنگ سرد بدون تاخير، با غرش              
تانك ها و توپ هاي انگليسي و پياده شدن ارتش اين كشور در                 
يونان براي سركوب نهضت پارتيزاني كه توان آن را داشت كه بر              

  15ادامه در صفحه  
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پايه نبرد جانانه اش عليه فاشيسم، نه دهم سرزمين يونان را در              
طبل هاي جنگ سرد با شيپور         .  كنترل داشته باشد، آغاز شد      
پس از آن امپرياليسم فرانسه نيز        . جنگ واقعي به صدا در آمد      

بخشي از  (كه نتوانسته بود در برابر ارتش آلمان مقاومت كند              
سرمايه داري فرانسه راه همكاري با آلمان را در پيش گرفته                

، به كمك آمريكا به هند و چين لشگركشي كرد و اين                  )بود
منطقه جهان را متصرف شد و جنگي استعماري تمام عياري را             

 .بر ضد  خلق هاي هند و چين آغاز كرد
.  ديري نپاييد كه تجاوز آمريكا به جمهوري خلق كره آغاز شد           

در تمام كشورهاي تحت سلطه استعماري سركوب نهضت هاي          
از اندونزي تا    .  استقالل طلبانه به خاك و خون كشيده شد            

زمين زير پاي امپرياليسم     .  الجزاير همه جا خلق ها بپا خاستند        
 .به لرزه در آمد

 مبارزه در راه صلح
در چنين شرايطي، و با نگراني تمامي نيروهاي مترقي از               
توسعه سالح هاي هسته اي توسط آمريكا و انگلستان و                  
گسترش خطر يك جنگ اتمي در جهان،  بود كه جنبش                   

 “شوراي جهاني دفاع از صلح”.  هواداري از صلح پايه گزاري شد
در . مبارزه بر ضد جنگ و تالش براي حفظ صلح را آغاز كرد               

.  اندك زماني جنبش صلح جهانگير شد و رستاخيزي برپا گشت           
نمايندگي جنبش صلح    “در كشور ما نيز جمعيت هواداران صلح       

 .  طلبانه را به عهده گرفت
حزب توده ايران و تمامي سازمان هاي دموكراتيك، به ويژه            
شوراي متحده مركزي، سازمان جوانان و تشكيالت دموكراتيك         

در .  زنان، فعاليت هاي گسترده و ثمر بخشي را به پيش بردند             
بحبوحه جنگ كره آمريكايي ها يك فيلم سينمائي سراسر دروغ      
و خود ستايانه از يكسو و توهين آميز نسبت به مردم كره از                  
سوي ديگر ساخته بودند كه در يكي از سينما هاي تهران به                

از همان نخستين شب نمايش فيلم،           .  نمايش گذاشته شد    
تظاهرات گسترده اي توسط رفقاي سازمان جوانان توده در               

شدت تظاهرات خشم   .  داخل و خارج سالن نمايش فيلم برپا شد        
در آنموقع تهران   ( آگين جوانان تا آن حد بود كه نيروهاي نظامي  

.  نتوانستند بر آن فائق شوند         ) تحت حكومت نظامي بود       
تظاهرات فقط چند شب ادامه داشت زيرا دولت وقت ناچار شد             

 .كه از ادامه نمايش فيلم جلوگيري كند
مبارزات حزب توده ايران در عرصه بين المللي كه به موازات             
و در ارتباط با عرصه داخلي انجام مي گرفت، در ارتباط تنگاتنگ    

مبارزه با  .  و جدائي ناپذير و با تاثير متقابل در يكديگر بود               
فاشيسم در زمان جنگ نه تنها سبب آگاهي مردم ايران در باره              
ماهيت آن شده بود، بلكه خواه نا خواه گروه كثيري از كارگران،              
جوانان، زنان را به مبارزه آزادي خواهانه و استقالل طلبانه در               

 . ايران كشاند
مبارزه با امپرياليسم آمريكا كه نه تنها در ايران به نادرستي               
ارزيابي مي شد، بلكه در سراسر جهان هنوز ماهيتاٌ ناشناخته               
مانده بود، توسط سازمان هاي كارگري و دموكراتيك در تشكل           
هاي جهاني منعكس مي شد و در اختيار مبارزان ساير كشورها             

همچنين اطالعاتي كه از طريق فعاليت در اين      .  قرار مي گرفت
تشكل ها كسب مي شد كه حاوي نظزات، و تجربيات خلق                
هاي ساير كشورها بود، آگاهي زحمتكشان و تمام مردم ايران را          

سطح اين آگاهي ها در باره مسائل جهاني به آن            .  باال مي برد  
همواره  “آريامهري”حدي بود كه حتي در دوران ديكتاتوري             

مثالً در زمان جنگ ويتنام مردم ايران به         .  خود را بروز مي داد    
انحاء مختلف از مبارزات قهرمانانه خلق ويتنام آگاهي مي يافتند        

 . و با آن اعالم همبستگي مي كردند
در بسياري از موارد رفقاي توده اي در تالش هاي جهاني                

به زبان ساده   ) مثالٌ مبارزه در راه صلح و جمع آوري امضاء براي بيانيه استكهلم             (خود  
ولي با دقت ارتباط مبارزه ذر راه صلح را با خواسته هاي زحمتكشان ميهن توضيح مي          

 .دادند
) مثالٌ قهوه خانه ها   (به ويژه رفقاي سازمان جوانان كه به مراكز تجمع زحمتكشان             

مراجعه مي كردند، براي آن ها توضيح مي دادند كه سياست نظامي گري چگونه باعث 
مي شود پولي كه بايد صرف تامين بهداشت، آموزش و يا مخارج رفاهي زحمتكشان                 
بشود، براي خريد اسلحه، پرداخت حقوق مستشاران نظامي خارجي و نظاير آن مي                 

 .شود
 روشنگري در رابطه با جبهه انقالب جهاني

نقشي   50و    40مبارزه انقالبي، علمي و روشنگرانه حزب توده ايران در دهه هاي              
شركت .  كليدي در موضع گيري نيروهاي دموكرات و فعاالن جنبش كارگري داشت            

فعال حزب در همايش هاي بين المللي نقشي كليدي در بسيج جنبش جهاني در                    
حزب توده  .  حمايت از مبارزات مردم ميهن بر ضد سركوب پليسي رژيم شاه داشت               

ايران از يكسو با گسترش شناختي دقيق از ماهيت امپرياليسم و سرمايه داري جهاني و   
سياست هاي نو استعماري جنبش مردمي را در مقابل تالش هاي مسموم رژيم شاه                 

از سوي ديگر فعالين حزب توده ايران با جلب همبستگي فعال                .  مصونيت بخشيد 
نيروهاي مترقي و دموكراتيك كه بر پايه كار شبانه روزي و هدفمند ممكن شد، چنان          
كارزار موثري را در افشاء رژيم شاه  سازمان داد كه در تمام جهان شاه و ساواك                        

ثمره اين عملكرد    . مترادف با سانسور، شكنجه و نقض حقوق بشر شناخته شدند               
انقالبي و علمي دركي عيني و ياري دهنده از چارچوب بين المللي مبارزه ملي و                      

حمايت .  بود  57دموكراتيك مردم ايران و جلب حمايت بين المللي از انقالب  بهمن               
كمونيستي جهان از انقالب بهمن       -يكپارچه كشورهاي سوسياليستي و احزاب كارگري   

 .  به ميزان زيادي نتيجه فعاليت موثر و هدفمند حرب توده ايران بود
اين نقش موثر در مرحله ضربات خونبار ارتجاع بر پيكر انقالب و نيروهاي مردمي                 
در خدمت افشاي بين المللي رژيم واليت فقيه و نقش به غايت ارتجاعي حاكمان                   

غلو نيست اگر ادعا كنيم كه در تاريخ ميهن مان هيچ          .  مذهبي كشور قرار داشته است
نيروي سياسي ايراني ديگري نتوانسته است چنين موثر همبستگي مردم و نيروهاي               

سران .  مترقي جهان را با مبارزه براي ايراني مستقل، دموكراتيك و پيشرو بسيج نمايد       
رژيم و نمايندگان ديپلماتيك آن خود به خوبي آگاه هستند كه چگونه و چند بار در                     
عمده ترين مالقات هاي رسمي خود در كشورهاي مختلف در سال هاي اخير  از                     
سوي نمايندگان عالي رتبه احزاب كمونيست پرقدرت در ايتاليا، اسپانيا، يونان، فرانسه              

كه بعضاٌ در مناسب حكومتي قرار داشته اند، مورد انتقاد و سئوال هاي مشخص          ..... و 
يكي از نمونه هاي مشخص عملكرد موثر فعاليت هاي افشاء گرانه               . قرار گرفته اند  

حزب در ماه هاي اخير كارزار در رابطه با بحران سياسي در مورد انرژي هسته اي بوده    
موضع گيري حزب ما در مخالفت صريح با سياست هاي خطرناك و                        . است

امپرياليستي اياالت متحده و به موازات آن انتقاد برنده از موضع گيري هاي تحريك                
آميز سران رژيم مشخصاً به اتخاذ سياست هاي متناسب از سوي جنبش صلح ياري                 

پيام، سخنراني ها و قطعنامه هاي  هيئت هاي نمايندگي حزب توده                .  رسانده است 
ايران در كنفرانس هاي احزاب كمونيست جهان، اجالس هاي بين المللي جوانان و                 
اتحاديه هاي كارگري در كنار مقابله با توطئه هاي امپرياليستي بر ضد استقالل و حق          
حاكميت مردم ميهن مان،  تصويرگر وضعيت اسفبارسياسي، اجتماعي، فرهنگي و                 
اقتصادي كشور و مبارزه مصمم مردم براي ايجاد تحوالت بنيادي و طرد رژيم واليت         

پيامي كه سهم مهمي در روشنگري در مورد تحوالت بغرنج ايران و            .  فقيه بوده است
منطقه خاورميانه و بسيج افكار عمومي در همبستگي با مبارزات مردم ايران داشته                  

 . است
ساله خود بر اين باور بوده است كه به              65حزب توده ايران در سراسر حيات            

نسبتي كه جنبش انقالبي درون يك كشور بسط مي يابد، منافع ملي و بين المللي                   
طبقه كارگر، و به تبع آن حزب سياسي اش، بيش ار پيش با هم در مي آميزد و بر اين        

ميهن دوستي  .  اساس انترناسيوناليسم نيز بيش از پيش با ميهن دوستي توام مي گردد       
واقعي جنبه انترناسيوناليستي عميق دارد و انتّرناسيوناليسم نيز عميقاٌ ميهن دوستانه                

به بيان ديگر ميان وظائف ملي و وظايف بين المللي حزب ما، همانند همه                   .  است
 .  احزاب كمونيست جهان، پيوند ناگسستني وجود دارد

بر اين اساس است كه حزب توده ايران همواره توانسته است وظائف ميهني خود را               
چنين . به شايستگي با وظائف انترناسيوناليستي خود در هم آميزد و منطبق سازد                  

 .  سياستي همواره ادامه خواهد يافت
 

 ...سال  مبارزه براي صلح    65ادامه  
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اوالٌ :  فستيوال امسال  از سال هاي قبل از سه جـهـت مـتـمـايـز بـود           
تعداد .   افزايش تعداد شركت كنندگان در اين جشن ملي چپ فرانسه

غرفه هاي متـعـدد   .  نفر بود 500/000شركت كنندگان در جشن امسال 
و رنگارنگي معرف مبارزه زحمتكشان هر پنج قاره جهان در فستـيـوال   

و  “ اكـثـريـت     -كـار ” ، غرفه هاي “ نامه مردم” از ايران عالوه بر .   بودند
نـامـه   ” مسئوالن غـرفـه     .   در فستيوال جلب توجه مي كرد “اتحاد كار”

بـازديـد    “ اتحـاد كـار    ”و  “كار”در جريان فستيوال از غرفه هاي  “مردم
ثانياٌ تحرك و جنب و جوش شركت كنندگان از سـال هـاي       .  كردند

تمام مراكز بحث و گفـتـگـو، سـالـن هـاي           .   گذشته چشمگير تر بود
سخنراني و حتي غرفه هاي مختلف در مدت جشن مملو از جـمـعـيـت     

شركت كنندگان مشهور ترين فستيوال اروپا در باره عمده تـريـن     . بود
موضوع هاي روز فرانسه، اروپا و جهان به بحث و گفتگو هـاي جـدي     

ثالثاٌ موضوع تشكيل جبهه واحد و معـرفـي   .  و سازنده مبادرت ورزيدند
يك كانديداي واحد براي اين جبهه چپ از مهمتـريـن مـوضـوعـات        

جلسه كميته اجرائي حزب كمونـيـسـت    .   مطرح در فستيوال امسال بود
فرانسه دو روز قبل از جشن تشكيل شد و در رابطه با مسائل كـلـيـدي      
اي از جمله تشكيل جبهه واحد توده اي و شركت در انتخابات با يـك  

در حقيقت تم اصـلـي جشـن در        .  كانديداي واحد بحث و مداقه كرد
 .رابطه با اين وظيفه تاريخي نيروهاي مترقي و دموكرات قرار داشت

تني چند از رهبران درجه اول و سرشناس حزب سوسياليست نيز در   
فستيوال اومانيته شركت داشتند و هريك از آن ها در يكي از مـراكـز     

لورنت فابيوس، يكي از رهبران چپ و   .   تجمع و بحث شركت كردند
مـاري  ” ضد نو ليبرال حزب سوسياليست، در جريان فستيوال با رفـيـق     

 .، رهبر حزب كمونيست فرانسه، مالقات داشت“ژرژ بوفه
بايد يادآوري كرد كه در رفراندوم سال پيش در مورد قانون اساسـي  
.  اتحاديه اروپا حزب سوسياليست فرانسه عمالٌ به دو قسمت تقسيم شـد 

تعدادي از رهبران چپ حزب سوسياليست، و از جملـه فـابـيـوس، از         
در رفراندوم كه به به تصويب كميته رهبري حـزب     “ آري” دادن راي 

درصـد اعضـاي        54سوسياليست رسيده بود، امتناع كردند و هـمـراه     
آخرين نكته آنكه امسال هم مـانـنـد هـر سـال          .  دادند “نه”حزب راي 

اين جـالـب   .  شركت جوانان در فستيوال چشمگير و اميدوار كننده بود
نفر بـه   2000توجه است كه در جريان سه روز فستيوال  امسال بيش از 

 . حزب كمونيست فرانسه پيوستند
فستيوال اومانيته نشان داد كه زحمتكشان فرانسه بخوبي طپش منظـم  

 .و با قدرت قلب جوان و مبارزه جوي چپ فرانسه را مي شنود

در  “ نـامـه مـردم     ” امسال هم مانند سال هاي گذشتـه غـرفـه         *  “اومانيته”در فستيوال  “نامه مردم”
فستيوال مورد مراجعه صدها هموطن ايراني بود كه با كنجكاوي و   
عالقه  در رابطه با تحليل هاي حـزب تـوده ايـران در رابـطـه بـا                 

 .  تحوالت كشور و منطقه مي پرسيدند
هيئت هاي نمايندگي احزاب برادر از كشورهاي هند، قبـرس،   *

 .الجزاير، بحرين و فرانسه از غرفه بازديد كردند
ضرورت اتـحـاد      “روزنامه اومانيته”تم محوري فستيوال امسال  *

تمام نيروهاي چپ فرانسه در يك جبهه واحد ضد نو ليـبـرالـيـسـم      
 .فرانسه بود

مـيـن   71، ارگان مركزي حزب توده ايران، در “ نامه مردم” غرفه 
فستيوال اومانيته، نشريه روزانه حزب كمونيست فرانسه، چون سـال  
هاي گذشته به مركز گردهمايي دوستان و هواداران حزب و ترقي 

ده ها هوادار حـزب بـا       .   خواهان ايراني و خارجي تبديل شده بود
كـه بـا پـالكـارد          “نامه مردم”پذيرائي از مراجعه كنندگان به غرفه 

سالگرد و پرچم حـزب تـوده ايـران،         65بزرگ در رابطه با جشن 
پوستر هاي مختلف،  تصاوير رفقاي شهيد تزئين شده بود، محـيـط   

رفقاي گرداننده غرفـه  .   گرم، سالم و دلچسبي را ايجاد كرده بودند
با فعاليت بالوقفه از مراجعه كنـنـدگـان بـه غـرفـه بـا               “ نامه مردم”

 غذاهاي سنتي ايراني پذيرائي مي كردند
كتب و نشريات منتشره حزب توده ايران، بـه هـمـراه آخـريـن          
تحليل ها و بيانيه هاي حزب به زبان هاي فرانسه و انـگـلـيـسـي در        

در طول جـريـان   .   اختيار مراجعه كنندگان به غرفه قرار مي گرفت
فستيوال هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران با هيئـت  
هاي نمايندگي احزاب برادر از كشورهاي مـخـتـلـف و ازجـملـه           
فرانسه، هند، الجزاير، پرتقال، فرانسه و سـوريـه گـفـتـگـو هـاي              

هيئت هـاي نـمـايـنـدگـي احـزاب بـرادر از                 .   سودمندي داشت
نـامـه   ” كشورهاي هند، قبرس، الجزاير، بحرين و فرانسه از غـرفـه       

بازديد كردند و در رابطه با تحوالت كشور با رفقاي مسئـول   “ مردم
رفيق فـرانـتـس وورتـس، عضـو حـزب               .  غرفه تبادل نظر كردند

كمونيست فرانسه و رهبر فراكسيون نمايندگان كمونيست و چـپ    
در پارلمان اروپا، با پيام همبستگي با مردم و زحمتكشان مـيـهـن و        

 .مبارزات حزب توده ايران در غرفه حضور پيدا كرد
، ” پاتريك لي هياريـك    ” فستيوال در روز شنبه با سخنرني رفيق 
در اين جلسه كه همچنين .   سردبير روزنامه اومانيته رسماٌ افتتاح شد

دبير كل حزب كمونيست فرانسه و مسئوالن اين حزب در پارلمـان  
اروپا در آن شركت داشتند، هيئت هاي نمايندگي هـمـه سـازمـان       

، سـفـيـر دولـت       “ ليال شهيد”هاي بين المللي مدعو و از جمله خانم 
سردبير اومانيته در سـخـنـرانـي       .  خودمختار فلسطين، حضور يافتند

همه جانبه خود به تبعات حمله نظامي تجاوزگرانه اسرائيل بـه نـوار     
غزه و لبنان، به نظامي گري اياالت متحده، و نيز ضرورت تشكـيـل   
يك جبهه ائتالفي چپ براي شركت در انتخابات آتـي ريـاسـت        
جمهوري به منظور شكست دادن كانديداي اصلي نيروهاي راست 

ميليارد دالر خرج تـولـيـد       1500هر روز ”او گفت كه .  اشاره كرد
با يكصدم درصد اين مبلغ ميـتـوان آب     .   اسلحه در جهان مي شود

آشاميدني براي تمام آن كشورهايي كه از اين سرويس عمومي بي 
هر روزه يك ميليارد يورو هزينـه ادامـه     “  ” .بهره هستند ايجاد كرد

بـا نـقـل قـول از يـك                “ لي هياريك” رفيق “   .اشغال عراق است
بيائيد جنگ بـر  ” ژورناليست نيروهاي مترقي جهان را فرا خواند كه 

امپرياليسـت  ” :   سردبير اومانيته گفت“  .ضد جنگ را سازمان دهيم
حـقـيـقـت     .   ها مدعي هستند كه دموكراسي به ارمغان مي آورنـد   

آنست كه آن ها هر جا مي روند جنگ، ويراني، نفرت را به همراه 
در خاورميانه مسئله آن ها دست يابي به نفت اسـت و    “ ”.مي آورند

 “     .مستقر كردن كارخانه هاي اسلحه سازي شان

رفقاي غرفه حزب با رفيق فرانتس وورتس، عضو هيأت سياسي حزب كمونيست 
 فرانسه  و مسئول گروه چپ در پارلمان اروپا
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 طرح مساله و فشرده مطلب
روز خجسته تشكيل حزب توده ايران فرصـت   فرا رسيدن سال

هاي مختلفي از فعاليت عظيم و  مناسبي است، تا به ارزيابي گوشه
يـكـي از     .  وسيع حزب توده ايران در ميان مردم پرداخته شـود   

تـوان در تـالش بـراي           هاي اصلي مبارزه حزب ما را مي زمينه
هاي وسيع از نيروها  همبستگي و ايجاد اتحاد ها و تشكيل جبهه

ساله حزب توده  پنج و كارنامه شصت. و احزاب سياسي مشاهده كرد
دهـد،   ايران در اين مسير خود گوياي حقيقتي است كه نشان مي

گـرايـي خـواهـان        طلبي و فرقه دور از انحصار حزب ما همواره به
تشكيل اتحاد ها براي تحقق شعارهاي مشترك و واحـد بـوده       

هاي تاريخ شـش دهـه        حزب توده ايران در فراز و نشيب.  است
گذشته ميهن ما هميشه مبتكر و طرح كننده شعار اتحاد و تالش 

 . در جهت تحقق يافتن اتحاد هاي بزرگ بوده است
موضوع شعار جبهه واحد و طرح سياست اصولي اتحاد ها براي 
حزب ما همواره ناشي از اين ضرورت بوده است، كه براي اجراي 
تحوالت بنيادين و اجراي شعار محوري جنبش مردمي كه به باور 

تبلور پيدا “   استقالل، آزادي و عدالت اجتماعي”ما در بيان شعار 
كند، طبقات و قشرهاي گوناگون اجتماعي و بالطبع نمايندگان  مي

آوري حـداكـثـر     بنابراين بايد با جمع.  ها دخيل هستند سياسي آن
نيرو و بسيج نيروهاي مردمي كوشش كرد به اين تحوالت دست 

هاي ملي و دمـوكـراتـيـك      يافت و زمينه را براي اجراي خواسته
سال گذشته همواره براين  پنج و  حزب ما در طي شصت. فراهم كرد

اي    هم در مبـارزه  كه پراكندگي و تفرقه آن نكته تاكيد كرده است
مثابه چشم اسفنديار جنبش عـمـل      نابرابر با دشمنان و ارتجاع به

ويـژه     البته شكي نيست كه دشمنان مـردم و بـه        .  كرده است
هاي هنگفت در ميهن ما در پاشـانـدن    امپرياليسم با صرف هزينه

خـواه     تخم نفاق و ايجاد پراكندگي بين نيروهاي مترقي و آزادي
اين پراكندگي و تفرقه هميشه به نفـع  .  اند نقش مهمي بازي كرده

وضوح  ها بوده است، با نگاهي به تاريخ معاصر ايران اين امر به آن
هـاي   توان در ادامه سيطره حكومت و آن را مي.  شود مشاهده مي

 .ديكتاتوري ديد
 

پيشينه سياست اصولي طرح شعار اتحاد هـا از      
 جانب حزب توده ايران

گونه كه اشاره شد، حزب توده ايران اولين نيروي سياسي  همان
ميهن است كه از بدو تشكيل خود، موضوع اتـحـاد نـيـروهـاي        

پنج سال است كـه پـي        و سياسي را مطرح كرده و اينك شصت
ما اين خواسته را نه تنها اصولـي و    .  كوشد گيرانه در اين راه مي

دانيم، بلكه آن را در طـول تـاريـخ               يك ضرورت تاريخي مي
. شـمـار آورده ايـم          مبارزاتي خود يك وظيفه ملي و ميهني بـه 

برداشت و ارزيابي ما از سير رويدادهاي اجتماعي  بر ايـن پـايـه      
علمي استوار است كه جامعه ما يك جامعه طبقاتي است  و لـذا    

هـا،  نـيـروهـا و              عالوه بر حزب توده ايران، احزاب، سازمـان 
هاي گوناگون ديگري كه هر كدام بخشي از نـيـروهـاي       گرايش

حزب ما مبارزه عليـه  .  كنند، وجود دارند اجتماعي را نمايندگي مي
داند، ما بر ايـن     استبداد و ديكتاتوري را حق انحصاري خود نمي

اعتقاد هستيم كه در اين پيكار نيروهاي ديگري نيز سهيم هستند 
هاي خـود،   كه با توجه به ماهيت طبقاتي، درجه شناخت و ديدگاه

جا كه بـه   از آن.  دارند مي بر متناسب با توانايي و ظرفيت خود، گام 
حقوق دموكراتيك پايبند هستيم، به اصل آزادي بيان و عـقـيـده    

. دانيـم  باورمنديم و تعدد احزاب را يكي از الزامات دموكراسي مي
كـنـيـم     ما نه تنها براي تامين آزادي فعاليت حزب خود مبارزه مي
حـزب  .  بلكه خواهان آزادي فعاليت همه احزاب اجتماعي هستيم
خـودي  ”توده ايران بر اين باور است كه تقسيم جامعه و مردم به 

نه تنها صحيح نيست بلكه از تفكري ارتجاعـي و    “  خودي و غير
اين تقسيم بندي انحصار طـلـبـانـه و         .  خورد مردمي آب مي ضد
داند و تنهـا قصـد      گرايانه مردم را حاكم سرنوشت خود نمي فرقه

بازي به تامين منافع گروهي خود دست پيدا  بند و جناح و دارد با زد
ويژه از زمـان   هاي اخير به گونه كه تجربه سال بنابراين همان.  كند

توان بـدون دخـالـت       بدين سو نشان داد، نمي 1376دوم خرداد 
دهـي و       دادن مردم در تعيين سرنوشت خويش و بدون سازمان

بسيج مردم، حول شعارهاي مشخص، به موفقيـت و پـيـروزي        
 .دست يافت

هاي  تجربه تاريخي حزب ما در زمينه تشكيل جبهه
 واحد و اتحاد هاي سياسي

خصوص در مقاطع تاريـخـي و      طرح و بيان شعار اتحاد نيروها از جانب حزب توده ايران به
. ساز ميهن ما از همان روز تاسيس براي بنياد گذاران حزب ما اهميت داشتـه اسـت     سرنوشت

ترين اسناد حزب توده ايران، با زباني ساده و  درست به همين خاطر است كه در يكي از قديمي
هركس در اين سرزمين طرفدار آزادي فكر و داراي عقيده بـوده  ” : خوانيم عامه فهم، چنين مي

كه به مملكت و سعادت اهالي آن خدمت كند، براي تخفيف رنج بدبختان قدم بردارد و بـراي    
ا اعطا كرده است بشناسد، خدمتگزار را    زير دستان در اجتماع همان حقوقي را كه قانون به آن

در هر لباسي هست تقدير كند و جنايتكار را در هر مقامي كه هست از خود براند و به دسـت    
 4اولين ارگان حزب، شماره اول، “ سياست”روزنامه (“ ...دانيم عدالت بسپارد، ما او را از خود مي
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نخستين گردهمايي و اجالس بزرگ حزبي تشكيل شد، كـه بـه        1321مهرماه  17در روز 

در اين كنفرانس اولين برنامه حزب به تصويب رسيد كـه    . كنفرانس ايالتي تهران مشهور است
: در آن شعار اتحاد و دعوت حزب توده ايران براي مبارزه واحد عليه استعمار قيـد شـده بـود       

برعليه هرگونه استعمار كشور مـبـارزه   . وران متحد شويد كارگران، دهقانان، روشنفكران، پيشه”
. كنيد . هاي حزب نتيجه داد و نخستين اتحاد نـيـروهـا و         مدت كوتاهي بعد باالخره تالش“  .

جبهه آزادي ، اتحادي بـود    . شكل گرفت 1323در سال “ جبهه آزادي”ها تحت نام  شخصيت
هاي مترقي آن زمان حضـور داشـتـنـد، بـلـكـه             ها و دسته كه در آن نه تنها نمايندگان گروه

آزادي،    ائتالف جبهـه .  خواه نيز در آن گردهم آمده بودند نويسندگان و مديران مطبوعات ترقي
شد و در بهمن ماه همان سال  ناميده مي“ شوراي عالي”داراي يك رهبري دموكراتيك بود كه 

مبارزه شديد براي  -1: اصول مهم جبهه آزادي عبارت بود از. برنامه مشترك خود را انتشار داد
مـراقـبـت در حـفـظ            -2.  برقراري حكومت ملي بر اساس قانون اساسي و رژيم دموكراسي

استقالل سياسي و اقتصادي و تماميت خاكي ايران و مبارزه قطعي عليه هرگونـه سـيـاسـت       
. مبارزه براي تامين عدالت اجتماعي به منظور بهبود زندگي عمـوم مـردم و        -3. استعماري . .

دامنه فعاليت جبهه آزادي به ديگر شهرهاي ايران نيز رسيد و اولين جمعيتـي بـود كـه بـا           
با نـگـاهـي بـه       .  شعارهاي مشترك و واحد دست به مبارزه عليه ارتجاع داخلي و استعمار زد

محتواي برنامه مبارزاتي جبهه آزادي و مقايسه آن با برنامه و شعارهاي حزب در آن زمـان،        
توان اثر مهر پيكار و ابتكار هاي حزب توده ايران در اين جبهه ائتالفي مشـاهـده      خوبي مي به

از ديگر اقدامات حزب توده ايران براي اتحاد عمل ميان نيروهاي سياسي مختلف بايد به .  كرد
حزب توده ايران بـا انـتـشـار          1235كه در خرداد ماه سال “  خواه جبهه موتلفه احزاب آزادي”

نامه ضمن اشاره بـه   در اين دعوت. نهاد آن را مطرح كرده بود، انگشت گذاشت نامه پيش دعوت
برنـد، و     سر مي كشان در آن به ويژه كارگران و زحمت شرايط فالكت باري كه مردم ايران و به

در مقابل چنين اوضاعـي كـه حـيـات         ”:  چنين وجود خطر تهديد استقالل ملي آمده بود هم
پرست، هر  ند، وظيفه هر ايراني باشرف و ميهن سياسي و استقالل واقعي ميهن ما را تهديد مي

خواه اين است كه بدون توجه به مسائل طبقاتي، مناقشـات حـزبـي و         حزب و جمعيت آزادي
گونه فداكاري مضايقه نكند و زمينه يك اتحاد وسيع و    سياسي براي نجات ايران عزيز از هيچ

اولين حزبي كه به اين دعـوت    “ .پرستان حقيقي را فراهم نمايد نيرومند از كليه مليون و ميهن
رفته رفته احزاب ديگر به جبهه مـوتـلـقـه       .  حزب توده ايران پاسخ مثبت داد، حزب ايران بود

خواه پيوستند و اين ائتالف واحد را كه بر سر موارد مشخصي تشكيل شده بـود،   احزاب آزادي
ها دموكراتيك در نقاط مختلف ايران از جمله در آذربايجان  در جريان اوج جنبش. تقويت كردند

خواه، نقش اين جبهه واحد و  و كردستان و پيوستن دو حزب ملي به جبهه موتلفه احزاب آزادي
از ديگر احزاب عضو ايـن ائـتـالف بـزرگ         .  اي گرفت پيكارهاي مشترك آن اوج و جان تازه

حزب آزادي، حزب سوسياليت، حزب جنگل، جمعيت مخـتـلـط    :  توان از اين نيروها نام برد مي
متاسفانه حيات اين ائتالف ديري نپايد و درحالي كـه    ).  كه سازماني بود با پايگاه دهقاني(ملي 

در آذرمـاه    .  هاي متعدد ارتجاع و كارزار تبليغاتي استعمار روبرو بـود    طي اين مدت با دسيسه
هاي ملي در آذربايجان و كردستان توسط ارتجاع نيروهاي ملـي   در كنار سركوب جنبش 1325

به دنبال اين حوادث و سركوب شديد احزاب شركت .  و دموكراتيك نيز مورد حمله قرار گرفتند
با . ها اين جبهه عمالً از هم پاشيد خواه، و متفرق شدن آن كننده در جبهه موتلف احزاب آزادي

اين حال متعاقب سركوب نهضت، شكست و افت جنبش زمان زيادي به درازا نكشيد، و احزاب 
. و گروهاي سياسي از جمله حزب توده ايران مجدداً فعاليت شديد سياسي خود را از سر گرفتند

هاي ديكتاتوري خود را محكم  در اين مقطع كه ارتجاع قصد داشت تحت حمايت استعمار، پايه
دست آمده پس از شهريور بيست را    هاي نسبي دموكراتيك به خواست  همه آزادي كرده و مي

صدا درآمد و ضرورت مبارزه  باز پس گيرد، زنگ خطر براي همه نيروهاي دمكرات و مترقي به
در اين ميان عالوه بـر احـزاب و         .  مشترك براي مقابله با اين اقدامات به شعار روز بدل شد

حـزب تـوده     .  خواه نيز زير فشار هيئت حاكمه قرار داشـت  ها، مطبوعات مستقل و آزادي گروه
همه با هم براي دفاع از مشروطـيـت و قـانـون         ”ايران كه از اين خطر آگاه بود با طرح شعار 

ها و مديران مطبوعات مستقل و مبارزه را به گـردهـم فـرا         همه نيروها و شخصيت“  اساسي
چـنـدان    نظير همه نيروهايي قرار گرفت كه در گذشته نه  اين فراخوان مورد استقبال بي.  خواند

 “!اتحاد تنها راه پيروزي است”
پنج سال تالش پيگير در راه اتحاد نيروهاي مردمي و  و شصت

 خواه احزاب آزادي

  14ادامه در صفحه  
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چنين بود كه . دور استبداد سياه رضا خاني را تجربه كرده بودند
ريـخـتـه    “  جبهه مطبوعات ضد ديكتاتوري” هاي تشكيل  پايه
در اين جبهه، نزديك به پنجاه روزنامه و نشريه عضويـت  .  شد

داشتند و همه توان تبليغاتي خود را در راه مبارزه با ديكتاتوري 
“ جبهه مطبوعات ضد ديكتـاتـوري  ” . بستند كار مي و ارتجاع به

هاي ديكتاتـوري در     در يك بيانيه مطبوعاتي، با اشاره به دوره
مـا  ” :  گذشته، هدف از تاسيس خود را چنين اعالم كرده بـود 

بـا    –هـا       ارباب جرايد و سردبيران روزنامه –امضاء كنندگان 
حفظ عقيد و مسالك متفاوت خويش به منظور جلوگـيـري از     

جبهه مطبوعات ضـد  ” نام  ديكتاتوري، يك جبهه مطبوعاتي به
نگاري  ما اينك بنابر وظيفه نامه...  ايم وجودآورده به“ ديكتاتوري

كنيم كه دشمنان ايـران     خويش به ملت ايران اعالم خطر مي
كنند و اگر رشد مـلـت    چنيني مي براي ديكتاتوري جديد زمينه

ايران و هشياري و بيداري آزاديخواهان نباشد زود اسـت كـه     
 “...زاي خودكامي ايران را فراگيرد ظلمت وحشت

چنين در ارتباط با پيكار حزب توده ايران، براي تشكيـل   هم
هاي سياسي متشكل از احزاب، گـروهـا و        ها و جبهه ائتالف

ها، بايد به فعاليت عظيم حزب توده ايران در پيـكـار    شخصيت
هاي مستقل كارگران و دهقانان نـيـز،      طبقاتي و ايجاد تشكل
مبارزه حزب ما در اين عرصه هم در .  هر چند كوتاه اشاره كرد
حـزب تـوده     .  و درخشاني دارد سابقه  تاريخ معاصر، جايگاه بي

كاري و اتحاد عمل با ديـگـر نـيـروهـاي           ايران پابه پاي هم
دهي و آگاهي بخشي در ميان طبقات و اقشار  سياسي، سازمان

در اين مـيـان     .  هاي خود قرار داد مختلف را سر لوحه فعاليت
فعاليت در ميان كارگران و دهقانان از اهميت فراواني برخوردار 

هاي آگاهي بخش تشكيل دو تشـكـل        ثمره اين فعاليت.  بود
بزرگ يكي كارگري و ديگري دهقاني در سراسر ايـران بـود،     

ها در مبارزات بعدي جـنـبـش     كه جا دارد به دليل اهميت آن
. ها اشاره شود مردم ايران، هرچند به اختصار هم كه شده بدان

مثابه يك حزب چپ و جانبدار در جامعه از  حزب توده ايران به
همان بدو تاسيس توجه جدي خود را به طبقه كارگر معطـوف  

حزب با تمام نيرو به فعاليت در ميان كارگران پرداخت .  داشت
در فـاصـلـه      .  دست گـرفـت   و در اين زمينه ابتكار عمل را به

هاي كارگـري   كوتاهي در مناطق بزرگ كارگري كشور اتحاديه
تشكيل گرديد، با هدايت و رهـبـري حـزب تـوده ايـران،              

هاي مختلف كارگري با وحدت خود سازمان صـنـفـي     اتحاديه
شوراي متحده ”نام اين سازمان صنفي . واحدي را ايجاد كردند

بود كه در ارديبهشـت  “  كشان ايران مركزي كارگران و زحمت
با به حيات گذاشت و پس از چندي هزاران كـارگـران      1323

ها را  ميهن را به زير پرچم خود گرد آورده و مبارزه مشترك آن
براي نشان دادن اهميت نقش شـوراي    .  كرد دهي مي سازمان

كشان ايران، كافي است كـه   متحده مركزي كارگران و زحمت
سال از تشكيل آن نگذشته بـود   فقط اشاره شود، كه هنوز يك

سه سال بعد، نـود  .  هزار كارگر به عضويت آن درآمدند 180كه 
و پنج درصد از كارگران در سراسر ايران در پوشش شـوراي    

اين امر يك واقعه بسيار بزرگ در .  متحده مركزي قرار داشتند
اي كه هنوز  گونه به.  شود تاريخ جنبش كارگري ما محسوب مي

آوردهاي شوراي مـتـحـده و       ها سال دست پس از گذشت ده
رهبران سنديكاليست آن در خاطره تاريخي مبارزات كارگـران  

در كنار اين تشكل واحد كارگري بايد بـه ايـجـاد      .  زنده است
اتحاديه دهقاني به ابتكار حزب توده ايران اشاره كرد كـه در      

اتحاديـه  . در اقصي نقاط ميهن ما شكل گرفت 1323مرداد ماه 
ترين سازمان سراسري دهقانـان ايـران      دهقاني اولين و يگانه

در فاصله كوتاهـي هـزاران دهـقـان بـه            . شود محسوب مي
آوردهاي اين اتـحـاديـه       دست.  عضويت اين اتحاديه درآمدند

طـرح  :  از اين جمله است.  براي جنبش دهقاني پر اهميت بود
اي كه نظـام اربـاب و        هم در دوره شعار اصالحات ارضي آن

اي محـروم دهـقـان و         رعيتي حاصلي جز فالكت براي توده
اجراي نسبي اصـالحـات ارضـي در        . اي آنان نداشت خانواده

برخي مناطق كه در سايه مبارزه دهقانان تحت هدايت اتحاديه 
چنين نبرد عليه بيگاري و حـذف     هم. دهقاني صورت پذيرفت

ايـن  .  سيورسات و تخفيف پانزده درصدي بهره مالكانه و غيره
هاي دهقاني در صف واحدي بـا   براي نخستين بار بود كه توده

 .زدند اتحاد و مبارزه خود، سرنوشت خود را رقم مي

هاي نخست دهه بيست شروع شد و  هاي تاريخي از اتحاد عمل كه از همان سال اين نمونه 
خوبي نشـان   يعني واقعه سوء قصد به شاه و توطئه سركوب حزب ادامه داشت، به 1327تا سال 

دهنده سياست اصولي و پي گيرانه حزب توده ايران در راه وحدت عمل و مبارزه مشترك بيـن  
بايد .  هاي واحد است نيروها و احزاب با ديدگاههاي متفاوت ولي با شعارهاي مشترك و خواسته

پـنـجـمـيـن         و جا به قصد يادآوري و بزرگداشت شصت هاي تاريخي كه ما در اين به اين نمونه
 28هاي پس از كودتاي    هاي حزب در سال سالگرد حزب به اختصار يادآوري كرديم، به تالش

در .  اشاره گردد 1357مرداد و سيطره ديكتاتوري، در جهت اتحاد نيروها تا آستانه انقالب بهمن 
را “ سرنگون باد رژيم استبدادي شاه”حزب ما با بررسي و تحليل علمي جامعه شعار  1354سال 

جمهـوري  ” يابي و استقرار  خواه را دست پرست و آزادي مطرح كرد و هدف همه نيروهاي ميهن
حزب شرط موفقيت در مبارزه عليه استبداد شاهي و اسـتـقـرار      .  بيان كرد“ ملي و دموكراتيك

دموكراتيك را در گرو تشكيل جبهه واحدي از همه نيروهاي دمـوكـراتـيـك         -جمهوري ملي
نهاد مشخص خود حزب نيز كه در برنامه جديد آن تصريح شده بـود،     پيش.  تشخيص داده بود

بعد از پيروزي انقالب نيز مبارزه حزب ما براي تشكيل جبهه . بود“ جبهه ضد ديكتاتوري”ايجاد 
كـوشـش بـراي      ” و بعدها “  جبهه واحد مردم” ها و شعارهاي مشخص تحت نام  واحد با برنامه

ها ساله حزب ما در امر مبارزه مشترك  تجربه ده.  ادامه داشته است“ جبهه متحد خلق”تشكيل 
ما در ايـن راه هـم شـاهـد             .  هايي بوده است نيروها در يك جبهه واحد داراي فراز و نشيب

شكي نيست كه يكي از عـوامـل       . ايم هايي را از سر گذرانده هاي بزرگ و هم شكست موفقيت
ارتـجـاع و     .  ها وجود ديرسال استبداد و ارتجاع در ميهن ما بوده اسـت  گونه شكست اصلي اين

تبليغاتي گرفتـه تـا        -اند با استفاده از كاربرد همه اشكال از جنگ رواني امپرياليسم گاه توانسته
درس تاريخي كه بايد از   با اين حال آن. سركوب خونين، به نفاق و پراكندگي نيروها ادامه دهند

زمان كه همه نيروهاي مردمي و پيشرو به مـبـارزه    تجارب گذشته گرفته شود، اين است كه آن
 .اند هاي بزرگي بوده اند، مردم و ميهن ما شاهد پيروزي آورده در جبهه واحدي روي

 
 هاي اخير ها و ابتكارات حزب توده ايران درباره اتحادها در سال طرح

هاي گذشته نيز كه مردم ميهن ما از ستم ناشي از ادامه حيات رژيم ارتـجـاعـي     در طي سال
هـا     نهادهاي گوناگوني از سوي احزاب و سـازمـان     ها و پيشن طرح.  برند رنج مي“ واليت فقيه”

ها حتا  ها و ديدگاه برخي از اين طرح.  مختلف براي غلبه كردن از بحران موجود ارايه شده است
حزب توده ايران نيز كوشش كرده است تا به سهم خود در   .  اند در صحنه عمل نيز تجربه شده

هاي مشخصي در اخـتـيـار       نظرات خود را در چهارچوب طرح ها حضور داشته و نقطه اين بحث
هـاي   در اين زمينه عالوه بر فعاليت دايمي حزب در مطبوعات و ارگان.  افكار عمومي قرار دهد

انتشاراتي، حزب توده ايران از بعد از كنگره سوم پيرامون سياست اتحادها دست بـه انـتـشـار         
چنين  توان به انتشار منشور آزادي و هم در اين مورد مي. هاي مختلفي زده است ها و برنامه طرح
نهاد حزب براي تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتوري و تصويب آن در برنامه راهنماي حزب  پيش

 .هاي گذشته مورد تاكيد قرار داد در كنگره
برگزار شد، چنين آمـده   1382براي نمونه در برنامه مصوب كنگره پنجم حزب كه در مهرماه 

وسطايي و بـرقـراري    هاست كه براي برچيدن بساط استبداد قرون حزب توده ايران مدت”: است
خـواه   هاي دموكراتيك بر ضرورت وحدت و همكاري و همياري نيروهاي مترقي و آزادي آزادي

اي از نظر  چنين جبهه.  كشور، براي ايجاد يك جبهه واحد در برابر استبداد پا فشاري كرده است
بـورژوازي،     كشان شهر و روستا، خـرده    بايد دربرگيرنده نمايندگان كارگران، زحمت طبقاتي، مي

ترين وظيفه چنيـن   جايي كه نخستين و مهم از آن.  داري ملي ايران، باشد اقشار مياني و سرمايه
ترين خصـلـت آن نـيـز، ضـد               اي، برچيدن بساط حاكميت رژيم استبدادي است، مهم جبهه

حزب توده ايران برنامه مورد نظر خود را براي تشكيل جبهه واحـد    .  ديكتاتوري بودن آن است
نـهـاد در مـيـان          خواه كشور، به شكل پيش ضد ديكتاتوري با تمامي نيروهاي مترقي و آزادي

تـركـيـب و      :  نهادهاي مشخص حزب در اين زمينه در دو بخش زير عناويـن  پيش“  . گذارد مي
اين طرح تا كنـون  .  ساختار جبهه و برنامه و اهداف جبهه به تفصيل در برنامه حزب آمده است

ما هـمـواره   .  هاي تبليغاتي حزب در عرصه سياست اتحاد ها بوده و هست چراغ راهنماي ارگان
هـا،     جبهه واحد ضد ديكتاتوري، شامل همه احزاب، سـازمـان    :  ايم كه از ديدگاه ما تاكيد كرده

گردد كه در راه برچيدن بساط اسـتـبـداد     خواه كشور مي هاي مترقي و آزادي نيروها و شخصيت
كنند و هدفشان استقرار آزادي، استقالل، صلح و عدالت اجتماعـي   رژيم والّيت فقيه مبارزه مي

هاي مردم براي مبارزه بـا   جبهه واحد ضد ديكتاتوري به باور ما همان ستاد مشترك توده.  است
 .استبداد و ديكتاتوري حاكم است

وار  اين درك و ديدگاه حزب ما طبعاً با اقدامات فردي و هيجاني كه در طي ساليان اخير موج
ما از ايجاد جبهه واحـد از      .  اند تفاوت جدي دارد هاي مختلفي آمده و رفته سرهم با نام و پست

نيروها و احزاب به عنوان نمايندگان طبقات و اقشار اجتماعي درك ديگري داريم و آن را جمع 
طلبان در ده سال گذشته كه در واقع گاه مواضع  دانيم  حتي تجربه اصالح هاي فردي نمي امضاء

اي كه با  وضوح نشان داد كه تنها آن جبهه كليدي در دولت و مجلس را نيز در دست داشتند، به
تشكيل   -بدون طرح خودي و غيرخودي  –هاي دموكراتيك و با شركت نيروهاي مختلف  معيار

پـايـان كـار      .  تواند به موفقيت دست پيدا كنـد  شده باشد و تكيه آن بر نيروي مردمي باشد، مي
ها از دولت و مجلس توسط نيروهاي تماميت خواه بـه     طلبان حكومتي و عقب راندن آن اصالح

بنابر اين ايجاد و پيشبرد يك اتحاد وسـيـع و       .  آموز است باور ما داراي پيام مشخصي و درس
اين جبهه بايد بر . هاي نمايشي باشد تواند حاصل ابتكارات فردي و طرح تشكيل جبهه واحد نمي

ما در اين .  اساس اعتماد متقابل در پاي ميز مذاكره و توافق ميان نيروهاي سياسي جامعه باشد
 .ايم موارد نظرات خود را همواره بيان كرده
هاي جامعه موضوع همـكـاري و      بختي است كه واقعيت البته در اين ميان جاي بسي خوش

بختانه همه نيروهاي  خوش. همياري و ضرورت اتحاد نيروها را به موضوع روز تبديل كرده است

 ...سال  تالش پيگير در راه   65ادامه  

  19ادامه در صفحه  
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جدي و مسئول ميهن ما داراي نظرات معيني هـرچـنـد گـاه       
به اعتقاد ما مهـم هـمـانـا احسـاس          .  متفاوت از هم هستند
اين اولين قدم در راه بـرطـرف كـردن      .  ضرورت و نياز است

گو  و هاي گفت پراكندگي و كوشش براي پيدا كردن طرق و راه
 . و مذاكره است

 
 اتحاد، تنها ضامن پيروزي است: نتيجه

خواه و مترقي هم اكنون بـه     موضوع اتحاد نيروهاي آزادي
هاي مبارزه مردم ميهن ما تـبـديـل     ترين ضرورت يكي از مهم
خصوص پس از  طرح اين شعار و خواسته اصولي به. شده است

هاي آنان از اهميـت   طبان و ناكام ماندن وعده شكست اصالح
اكنون همه نيروهـا، احـزاب و       .  بيشتري برخوردار شده است

خواه بر اين اعتقاد هستند كه  دوست و ترقي هاي ميهن سازمان
توان بـه     تنها در سايه مبارزه مشترك و همگامي است كه مي
 .مصاف ارتجاع رفته و آن را به عقب نشيني وا داشت

خاطر حزب توده ايران در آخرين نشست وسـيـع      به همين
خود يعني كنگره پنجم با انتشار پيامي خطاب بـه احـزاب و       

حـزب مـا     ” : خواه كشور، اعالم كرد هاي ملي و آزادي سازمان
خواه و عدم همكاري در    پراكندگي در صفوف نيروهاي آزادي

طيف وسيع نيروهاي مخالف رژيم واليت فقيه را يـكـي از         
چنـان   داند كه متاسفانه هم هاي جنبش مي ترين نارسايي عمده

حزب توده ايران بر اين باور است كـه، مشـكـل      ... ادامه دارد
تاريخي عدم اتحاد، همكاري و تبادل نظر نيروهاي سـيـاسـي    
موجب آن شده است كه هر تحول مثبتي در اوضاع سيـاسـي   

ما، از انـقـالب        تاريخ معاصر ميهن.  كشور نهايتاً نافرجام بماند
هـاي     مشروطه تا به امروز گواه اين واقعيت است كه جنبـش 

مردمي عمدتاً به دليل تفرقه نيروهاي سياسي، در پي استقـرار  
خواهان بـه نـاكـامـي        مجدد ديكتاتوري و ريختن خون آزادي

 “ .انجاميده است
در نتيجه براي پاسخ به اين نياز، بايد با كنار گذاشتن هرنوع 

گرايانه به نياز جامعه مبنـي بـر      گرايي فرقه داوري و گروه پيش
تـريـن شـعـارهـاي و             ايجاد يك اتحاد وسيع حول عـمـده  

اين يك نياز تاريخي و   .  هاي عمومي پاسخ مثبت داد خواسته
پرستـان و     يايد همه ميهن.  يك وظيفه تاخير ناپذير ملي است

. خواهان ايران هرچه زودتر به اين مهم دست بـزنـنـد      آزادي
حزب توده ايران آمادگي خود را در اين زمينه اعالم كـرده و    

ايـن  .  گو بپردازد و حاضر است در اين باره به تبادل نظر و گفت
دواري و تحميل نطر و  شرط و پيش گوها بايد بدون پيش و گفت

حزب ما بـه  . هاي دو جانبه يا چند جانبه باشد تنها برپايه توافق
موقع خود با انتشار طرح جبهه واحـد ضـد ديـكـتـاتـوري             

. نهادهاي مشخص خود را از ديدگاه خود بيان كرده است پيش
نهادات ساير نيروها و احزاب و    ما آماده شنيدن نظرات و پيش

تنها معيار ما در اين رابطـه  .  هاي سياسي ديگر هستيم سازمان
هـا و     خواسته.  هاي مردم و ميهن است همانا منافع و خواسته

منافعي كه به باور ما در شعار عام استقالل، آزادي و عـدالـت   
 .اجتماعي بروز پيدا كرده است

*** 
 

 :منابع و ماخذها
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 غرفة حزب در جشن صداي خلق در اتريش ...سال  تالش پيگير در راه   65ادامه  
 

،  جشن بزرگ  حزب كمونيست اتريش، كه در دو روز و در         “ صداي خلق” جشن 
اين جشن كـه    .  هواي آزاد برگزار مي گردد، امسال شاهد بازديد كنندگان بسياري بود

  3و      2امسال مصادف با شصتمين سال برگزاري آن بود،  در روزهاي شنبه و يكشنـبـه     
در اين دو روز دهها هزار نفر در اين جشن بزرگ، در شهـر  .   سپتامبر امسال  برگزار شد

هنري، ورزشـي   –در طي اين دو روز در كنار برنامه هاي فرهنگي . وين، شركت كردند
و تفريحي، بويژه بعلت نزديكي انتخابات نمايندگان مجلس قانونگذاري اتريش و تعيين 

مركز ثقل برنامه هاي سيـاسـي   . دولت جديد،  برنامه هاي سياسي مختلفي  در جريان بود
تدارك ديده شده از سوي حزب كمونيست اتريش نيز از همين رو تبليغات اين حـزب  
. در رابطه با انتخابات  مجلس بود، كه قرار است در روز اول اكـتـبـر بـرگـزار گـردد              

تا كنون نتوانسته است نماينده اي راهـي   1959متاسفانه حزب كمونيست اتريش از سال 
هر چند كه در سالهاي اخير و در انـتـخـابـات شـهـرداري هـا و                  .  پارلمان اتريش كند

. استانداري ها اين كشور تعداد آراي اين حزب  افزايش چشـمـگـيـري داشـتـه اسـت           
نـامـه    “ هواداران حزب توده ايران در اتريش امسال نيز همانند هميشه با برپـايـي غـرفـه      

شركت هـواداران    .   در اين جشن بزرگ شركت كردند “دهكده همبستگي”در  “مردم
. حزب براي اولين بار در جشن صداي خلق به دهها سال پيش از ايـن بـر مـي گـردد              

رفقاي توده اي در خالل اين دو روز با برپايي ميز كتاب و اطالعات و پـخـش صـدهـا           
اعالميه بزبان فارسي و آلماني بازديدكنندگان ايراني و اتريشي از غـرفـة حـزب را در          
جريان آخرين تحوالت ايران و جهان قرار دادند و عالقمندان را با  ديدگاه حزب ما در 

چادر حزب ما امسال نيز محلي براي  برخورد عـقـايـد      .  قبال اين رويدادها آشنا ساختند
 .مختلف سياسي هموطنان مان  بود

  
 شركت حزب توده ايران در جشنواره كمونيست در دانمارك

 
آگوست سال جاري ميالدي، مطابق برنامه هر سالـه،   20ويكشنبه  19در روزهاي شنبه 

جشنواره كمونيست، نشريه ارگان مركزي حزب كمونيست در دانـمـارك در شـهـر             
در جشنواره امسال با توجه به اوضاع منطقه خاورميانـه و بـرنـامـه         . كپبنهاگ برگزار شد

هاي مداخله جويانه امپرياليسم، بخش مهمي به مساله صلح و ضرورت سازماندهي يـك  
در غرفه هاي متعدد جشنواره بيـش از هـمـه        .  جنبش فعال ضد جنگ اختصاص داشت

مخالفت با جنگ، همبستگي با كوباي سوسياليستي ومبارزه بر ضد اتحاديه اروپا جـلـب   
غرفه حزب توده ايران نـيـز از جـملـه غـرفـه هـايـي بـود كـه در آن                           .  نظر مي كرد

بازديدكنندگان از نزديك با مواضع حزب ما در رابطه با مبارزات مردم ايـران بـر ضـد        
رژيم واليت فقيه، مخالفت با برنامه هاي امپرياليسم براي دخالت در ايران ومنطقه آشـنـا   

نشريات و كتب حزب، اعالميه ها و بيانيه هاي كميته مركزي و متن بـيـانـيـه       . مي شد ند
حزب كمونيستي و كارگري د رمحكوميت حمله اسراييل به لبنان در غـرفـه حـزب       62

در نخستين روز جشنواره رفيق بتي فروننزبيارگ كارسون رهـبـر حـزب      .  توزيع مي شد
كمونيست در دانمارك در غرفه حزب توده ايران حضور يافت وضمن ابراز خرسنـدي  
از شركت حزب در جشنواره كمونيست، همبستگي كمونيستهاي دانمارك با مبـارزات  
مردم ايران درراه نيل به آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي بويژه مبـارزه كـارگـران      
ايران در راه تامين حقوق خود، مبارزه زنان ايران ونيز مبارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان           
سياسي را اعالم كرد واز مبارزات حزب توده ايران در راه اتحادهمه نيـروهـاي مـيـهـن        

يكي از نكات جالب جشنواره امسال، حضور پر رنگ گـروه  !  پرست ايراني تجليل نمود
� صرفه جويـي � هاي هنري جوانان بود كه، همگي آنان در ساليان اخير، در اثر سياست

گـروه هـاي مـوسـيـقـي           .  با مشكالت فراوان روبرو شده انـد �  اصالحات اقتصادي� و 
جوانان با اجراي ترانه هايي با مضامين، صلح، برابري اجتماعي ومخالفت با نژادپرسـتـي   

 .شور و طراوات به فضاي جشنواره بخشيده بودند
بعالوه كمونيستهاي دانمارك طي دو روز جشنواره بـا تـداركـات وسـيـع، كـارزار               
تبليغاتي چشمگيري را بر ضد سياستهاي دولت دست راستي سازمان دادند كه از جملـه  
در آنها خواست فراخواندن واحدهاي نظامي دانمارك از عراق و عدم همكاري دولـت    

 !دانمارك با آمريكا در زمينه هاي نظامي به شكل برجسته نمايان بود
در اين كارزار، مخالفت با همكاري نظامي دانمارك با آمريكا بـخـشـي از بـرنـامـه             
نيروهاي دمكرات، مترقي و صلح طلب بر ضد دولت دست راستي حزب ليبرال قلمداد 

 .مي گرديد



تهديد جنگ و درگيري خاورمـيـانـه را      
اياالت متحده، اتحـاديـه   .  دربر گرفته است

اروپا و متحدين ناتويي آنان از جـنـگ و         
فشار نظامي به مثابه ابزار اصلي براي به زانو 
در آوردن و به تسليم كشيدن مخالفان شـان  

اختالف نظر بيـن دولـت     .  استفاده مي كنند
اياالت متحده و رژيم ايران بر سـر مسـئلـه      
صنايع هسته اي ايـران اسـاسـاً بـه پـرده                
استتاري براي بد تر شدن شـديـد اوضـاع        
آزادي هاي سياسي و حقوق بشر در ايـران    

 .بدل شده اند
ما در ماه هاي اخير شاهد اين بـوده ايـم       
كه به موازات خصمـانـه تـر شـدن لـحـن             
اظهارات اياالت متحده در مـورد ايـران،         
نقض حقوق بشر و تضييقات در ايـن بـاره       

جـنـبـش    .  در ايران تشـديـد شـده اسـت          
سنديكايي مورد حمله قرار گرفته اسـت و    
تعدادي از مطبوعات مستقل تعطـيـل شـده      
اند، به منظور به خـامـوش كـردن صـداي         
جنبش دانشجويي به آن حمله شده اسـت،    
و روشنفكران و شخصيت هـاي بـرجسـتـه       

 .بازداشت شده اند
ما احزاب و سازمان هاي امضاء كـنـنـده      
تهديدات اياالت متحده بر عليـه ايـران را       
محكوم كرده و مخالفت خود با هـرگـونـه      
مداخله اي در مسائل داخلي ايران را اعـالم  

ما معتقديم كه اختالفـات بـيـن      .   مي داريم
دو كشور بايد بطور ديپلماتيك و بـر پـايـه      

 .منشور سازمان ملل حل شود
ما رژيم ايران را فرا مي خوانيـم كـه بـه        
حـقـوق بشـر و حـقـوق دمـوكـراتـيــك                 
شهروندان ايران احـتـرام بـگـذارد و بـه              
كنوانسيون هاي سازمان ملل در رابـطـه بـا        
حقوق بشر، و مسئوليت هاي خـود تـحـت      
.  موافقتنامه هاي بين المللي گردن بـگـذارد  

ما خواهان آزادي تمام زندانيان سياسي در   
ما تهديد به جنگ را محكـوم  .  ايران هستيم

مي كنيم و حمايت خود از همه كـوشـش هـا        
براي ارتقاء صلح و خـلـع سـالح واقـعـي در            

 .خاورميانه اعالم مي كنيم
 

 :احزاب امضاء كننده
 قبرس -آكل

 حزب كمونيست آلمان
 حزب كمونيست اياالت متحده آمريكا

 حزب كمونيست اسپانيا
 حزب كمونيست اسرائيل

 حزب دموكراسي و سوسياليسمِ الجزاير
 حزب كمونيست ايرلند

 جبهه آزادي بخش خلق بحرين
 حزب كمونيست بريتانيا
 حزب كمونيست بلژيك

 حزب كمونيست بنگالدش
حزب كمونـيـسـت بـوهـيـمـيـا و مـوراويـا                 

 )جمهوري چك(
 حزب كمونيست پرتغال

 تونس) حزب كمونيست (جنبش التجديد  
 حزب كمونيست سوئد
 حزب كمونيست سوريه
 حزب كمونيست شيلي
 حزب كمونيست كانادا
 حزب كمونيست كلمبيا

 حزب كمونيست كاتالونيا
 حزب استقالل و كارسنگال

 حزب كمونيست عراق
 حزب كمونيست فرانسه
 حزب كمونيست نروژ

 سازمان جوانان كمونيست نروژ
 حزب كمونيست يونان
 يونان) اتحاد چپ(حزب سيناسپيسموس 
 حزب كمونيست هند

 حزب كمونيست فنالند
 حزب كمونيست لهستان

 حزب كمونيست در دانمارك
 حزب كمونيست هاي ايتاليا

 حزب كمونيست لوكزامبورگ
 حزب كمونيست هاي مكزيك

 حزب كمونيست خلق هاي اسپانيا
 حزب توده ايران
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كارزار بين المللي حزب تودة ايران  در دفاع از صلح و 
 دموكراسي در ايران

 كمك هاي مالي رسيده
به مناسبت شصت و پنجمين سالگرد حزب از 

 پوند 2000طرف رفقاي سازمان بريتانيا             
دالر   300مين سالگرد حزب         65به مناسبت 

 گروه كوچكي از هواداران  
 دالر 200به ياد همه شهيدان حزب                 

مين سالگرد تاسيس حزب توده  65به مناسبت 
 كرون 500ايران   از غرب سوئد                     

 سالگي  65به پيشواز  
 يورو 100حزب توده ايران                           

 مين سالگرد حزب       65به مناسبت 
 يورو  150رفيقي از هانوفر                            

 مين سالگرد   65به مناسبت 
 كرون 1000حزب از دانمارك                        

به ياد مبارزان به نام و گمنام توده اي در  سالگرد 
 كرون 300تاسيس حزب  اختر از دانمارك         

 مين سالگرد حزب  65به مناسبت 
 يورو 200از هلند                                       


