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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت شصت و هفتمين سالگرد تأسيس حزب

در اهتزاز باد پرچم حزب توده ايران، حزب طبقه 
كارگر و زحمتكشان ميهن؛ حزب مبارزان راه آزادي، 

! استقالل، صلح و عدالت اجتماعي  

  9ادامه در صفحه    

 ارتجاع حاكم وحقوق بنيادين كار

 !هم ميهنان گرامي
دهم مهرماه امسال مصادف با شصت و 
هفتمين سالگرد تأسيس حزب توده ايران، 
حزب طبقه كارگر و همه زحمتكـشـان و     

تاريخ شـصـت و     .  محرومان ميهن ماست
هفت ساله حزب ما تاريخ پر فراز و نشيب 
نبرد خستگي ناپذير در راه تحقق آزادي،   
استقالل و عدالت اجتماعي و تاريخ حيات 
نسل هايي از مبارزان راه آزادي است كـه  
براي رهايي ميهن از بندهاي استعمـار و    
 .استبداد از هيچ فداكاري دريغ نورزيدند

شصت و هفت سال پيش، در حالي كـه  
جنگ دوم جهاني دنيا را به آتش كشيـده  
بود و كشورهاي منطقه خـاورمـيـانـه، از       
جمله ايران،  در زير يوغ استعمار و استبداد 
محلي اسير بودند، حزب توده ايـران، بـه     
همت زندانيان سياسي آزاد شده از زنـدان  
هاي ديكتاتوري رضا خان، با هدف رهايي 
طبقه كارگر و تحـقـق خـواسـت هـاي          
زحمتكشان و محرومان و همچنين تغييـر  
بنيادين جامعه اسير عقب ماندگي پـا بـه     
عرصه حيات گذاشت و زمينه ساز تغييرات 

 . مهمي در كشور ما  شد
پيدايش فعاليت سازمان يافته سياسي به 
شيوه مدرن آن در جامعه ما با حيات حزب 
توده ايران و فعاليت هاي آن گره خـورده  

فعاليت هاي روشنگرانـه، ادبـي و       .  است

فرهنگي توده اي ها و همچنين سازمـان  
دهي نيروهاي اجتماعي و مبارزه صنفـي  
كارگران، جوانان و دانشجويان و زنـان      
تحول اجتماعي شگرفي را در ميهن مـا    

امپرياليسم و ارتجاع هراسناك .  پديد آورد
از تأثير فعاليت هاي توده اي ها از همان 
سال هاي نخست توطئه هاي پي در پي 
اي را براي ريشه كني حزب از جامعه ما 

ايجاد  اتحاديه ها و .  سازمان دهي كردند
سنديكاهاي كارگري، سـازمـان دهـي        
كشاورزان كشور، و ايجاد نـخـسـتـيـن        
اتحاديه سراسري متـحـد كـارگـران و         
زحمتكشان كشور،  ايجاد سازمان هـاي    
صنفي جوانان و دانشجويـان و ايـجـاد        
انجمن هاي صنفي زنان از جمله دسـت  
آوردهاي فعاليت توده اي در مـيـهـن          

  7ادامه در صفحه    

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

بيانيه مشترك احزاب و سازمان هاي ترقي خواه جهان در مخالفت با يك جنگ آمريكائي 

3ديگر و در حمايت از صلح و دموكراسي در ايران                                                      در ص   

خستگي ناپذير درسنگر دفاع 

 از حقوق كارگران و زحمتكشان

  2ادامه در صفحه    

هشتـصـدمـيـن     
ــاره دوره     ــم ش
هشتم نامه مردم 
ارگان مـركـزي   
حزب توده ايران 
اينك پيش روي 
شمـاسـت، بـه      
ــاع     ــم اوض رغ
ــد و      ــاع ــامس ن
دشواري هاي پر 
ــره و      ــاط ــخ م
دســتــبــردهــاي 
ارتجـاع، نـامـه      
ــان     ــردم ارگ م
مركزي حزب به 
انتشـار مـداوم      

همزمان با بحث هاي مربوط به سياست اقـتـصـادي    
رژيم واليت فقيه، خصوصا برنامه تحول اقـتـصـادي،      
گفتگوهاي دامنه داري پيرامون چگونگي بر خـورد بـا     
مسايل سياسي و صنفي طـبـقـه كـارگـر و ديـگـر              
زحمتكشان درمحافل مختلف درون حاكميت جـريـان     
دارد و بسياري از مطبوعات، خبرگزاري ها و تارنگاشت 
هاي داخل كشور با بازتاب اين بحث ها به موضعگيري 

 .درقبال آن مشغول هستند

اين بحث ها با خواست اجراي قانـون بـرنـامـه       
چهارم توسعه ابعاد گسترده اي به خود گـرفـت و       
اينك تحت عنوان ضرورت گفتمان جديد عـرصـه     
كار و توسعه به يكي از موضوعات مورد مـنـاقشـه    
 . درطيف هاي گوناگون حاكميت بدل شده است

درسلسله مقاالتي بـا    )  ايلنا( خبرگزاري كار ايران 
به اين بحث هـا  ”  حقوق كارگران در محاق“ عنوان 

پرداخته و با انتقاد از دولت احمدي نژاد، تهيه و ارايه 

 7و6لنينيسم يا تروتسكيسم       در ص  -ماركسيسم
 مراسم گراميداشت جان باختگان 

 8فاجعه ملي  در لندن                                    در ص 
 10در فستيوال اومانيته            در ص » نامه مردم«

سياستمداران كنوني توان مقابله با بحراني          
 12در اين مقياس را ندارند                            در ص 

 در اين شماره 



1387مهر ماه   5شنبه    2  800شمارة  

را طرح و خواهان پيگيري آن از سوي انـجـمـن هـاي           –كارشايسته   –برنامه ملي توسعه 
برپايه موضع گيري هـاي    .  اسالمي و شوراهاي اسالمي كار ونيز مجلس هشتم گرديده است

خبرگزاري ايلنا سند ملي توسعه يا كارشايسته كه از محورهاي عمده برنامه چهارم توسعـه و    
سند چشم انداز بيست ساله است، از حمايت و پشتيباني ولي فقيه برخوردار بوده و توجـه بـه     
توصيه هاي خامنه اي به عنوان ولي فقيه و رهبر نظام، راهگشاي حل معضالت كارگـران و    

 .زحمتكشان كشور قلمداد مي شود
گذشت سه سال از “ شهريور ماه سال جاري   درگزارشي با نام  20ايلنا درگزارشي به تاريخ 

تكليف دولت براي ارايه سند كار شايسته، توصيه هاي مقام معظم رهبري راهگـشـاي حـل      
قانون برنامه چهارم  101هر چند درماده ” :از جمله با صراحت نوشت” معضالت كارگران است

را به عنوان گفتـمـان جـديـد       )  كار شايسته( توسعه، دولت مكلف شده بود برنامه ملي توسعه 
عرصه كار و توسعه، براساس راهبرد سه جانبه گرايي كه متضمن عزت نفس، برابري فرصـت  
ها، آزادي و امنيت نيروي كار همراه با صيانت الزم باشد تا پايان سال اول برنـامـه چـهـارم       

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تقديم مجلس شوراي )  84سال (توسعه
سال از پايان اين مهلت قانوني مي گذرد، هنوز اراده اي      3اسالمي بنمايد، اما با وجود آنكه 

براي اجراي اين ماده قانوني از سوي دولت به چشم نمي خورد، كارشناسان و فعاالن كارگري 
اعتقاد دارند كه اجراي اين ماده معطلـه  )  انجمن اسالمي، شوراهاي اسالمي كار وخانه كارگر( 

قانوني، مي تواند مشكل گشاي بسياري از معظالت كارگران درمسايلي چون دستمزد، ايجـاد  
درهمين زمينه نگاهي به فرازهايي از فرمايشات .  باشد...  تشكل هاي صنفي، بيمه اجتماعي و 

، مي تواند مشخص كند كه نگاه معظم له به 87مقام معظم رهبري در جمع كارگران در سال 
برنامه چهارم توسعه براي حل مشكالت كارگران  101كار شايسته، همانگونه است كه درماده 

 ”.پيشنهاد شده بود
حال ببينيم سخنان و ديدگاه خامنه اي چيست و چرا بايد به ضم محافلي درحاكميت بعنوان 

قانون برنامه توسعه چهارم براي برنامه ملي توسعـه يـا      101سنگ پايه تهيه و تصويب ماده 
 !كارشايسته قرار گيرد و مشكالت و مسايل مربوط به كار و زندگي زحمتكشان را حل كند؟

ملت ايران بايد قدر ” :  از جمله سخنان ولي فقيه و يا به اصطالح توصيه هاي او چنين است
جامعه كارگري خود را بداند، اين عنوان كارگر شامل همه كساني است كه دارند كار مي كنند 
براي پيشرفت كشور، براي توسعه  توليد دركشور، براي بهبود وضع كاردركشور، ايـن يـك       
مطلب، كه راجع به اهميت كار و كرامت كارگر است، خود عناصراصلي دولت به معناي حقيقي 
كلمه، كارگري مي كنند، دايم مشغولند، كار مي كنند و تحرك نشان مي دهـنـد، كـارهـاي       

يكي از اين وظايف هيمن است كه مشكالت جامعـه كـارگـري      .  پراهميت، كارهاي پرارزش
رونـق دادن بـه اشـتـغـال وتشـويـق                ...  كشور را جستجو كنند و آنها را برطرف كـنـنـد     

درجمهوري اسالمي بنگاه هاي اشتغال و كارآفريني يك بازوست، وجود نـيـروي   ... كارآفرينان
كار يك بازروي ديگر است، اينها بايد هردو باشند و همكاري كنند نقش دولت، ايجـاد يـك     

هيچكدام به حقوق يكديگر تعرض نكنند، ...  خط عادالنه براي اين همكاري است، ظلم نشود 
 ”...اگر اينجوري باشد، آن وقت جامعه با سالمت و صفا پيش خواهد رفت

بنابراين روشن است مقصود ولي فقيه تحت عنوان خط عادالنه براي همكاري كارفرمايـان  
 .و كارگران چه مي تواند باشد

قانون برنامه چهارم توسعه كه دولت را مكلف مي سازد برنامه مـلـي تـوسـعـه         101ماده 
كارشايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه تدوين و به مجلس ارايه كند، جداي 
از ديگر مواد و قوانين برنامه چهارم و سند چشم انداز بيست ساله نيست كه اجراي آنها زمينه 

را فراهم مي سازد و امكان پيوستـن بـه     ”  بازارهاي جهاني“ هاي تعامل رژيم واليت فقيه با 
اين برنامه درعين حال بخشي از همان سياسـت  .  سازمان تجارت جهاني را هموارتر مي نمايد

شناخته شده اصالح ساختار اقتصادي است كه تامين امنيت سرمايه واصالح قانون كاربه سود 
كارفرمايان و كالن سرمايه داران در سرلوحه آن قرار داشته و از نسخه هاي اصلـي بـانـك      

 .جهاني و صندوق بين المللي پول براي اقتصاد ايران قلمداد مي شود
شهريور ماه امسال درگزارشي پيرامون برنامه ملي تـوسـعـه،     19بطور مثال خبرگزاري ايلنا 

اصالح و بازنگري قوانين و مـقـررات تـامـيـن        ”  : سندكارشايسته را اينگونه معرفي مي سازد
) بخوان اصالح قانون كـار ( اجتماعي و روابط كار، تغيير در قوانين تامين اجتماعي و روابط كار

براساس ساز و كار سه جانبه گرايي، به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كـار، اصـالح       
قوانين و مقررات درجهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردهاي بين المللي، تحـوالت  

 ”...جهاني كار و اتخاذ تدابير الزم براي اعزام نيروي كار به خارج كشور
به همين جهت بزرگ نمايي اين سند يا برنامه ملي توسعه تحت اين عنوان كه سند مذكور 
با توصيه هاي ولي فقيه راهگشاي حل معضالت كارگران است، بي پايه بوده و صرفا هـدف    

 .هاي سياسي معيني را دنبال مي كند ...ادامه  ارتجاع حاكم و 
طبقه كارگر و فعاالن سنديكايي مي توانند ازاين يـا آن    
ماده و تبصره به سود منافع بلند مدت و كوتاه مدت صنفي

رفاهي زحمتكشان ماهرانه استفاده كنند واين امـر بـه         -
معناي به فراموشي سپردن جهت عمده و مضمون واقـعـي   
قوانين و برنامه هاي رژيم واليت فقيه نبوده و نمي تـوانـد   

 .باشد
جنبش سنديكايي كارگران و زحمتكشان ميهن مـا بـه       
درستي ضمن استفاده ماهرانه از روزنه هاي موجود و مانور 
هوشيارانه درفضاي كنوني، خواستار رعايت و اجراي منشور 
جهاني حقوق سنديكايي مصوبـه فـدراسـيـون جـهـانـي            
سنديكاهاي كارگري و پذيرش مقاوله نامه هاي معتبر بين 

سازمان بين المللـي   98و  87المللي مانند مقاوله نامه هاي 
 . كار است

طبقه كارگر و ديگر زحمتشكان به حق خواستار تشكيـل  
سنديكاهاي خود هستند بي آنكه دولت هاي جـمـهـوري      
اسالمي دراين مورد به مداخله بپردازند، زيرا منشور جهانـي  

كارگران حـق دارنـد     ”  : حقوق سنديكايي تصريح مي كند 
سنديكاهاي كارگري تشكيل دهند، به سنديكاهاي موجـود  
بپيوندند و بي آن كه اجازه يا نظارت مقامات دولـتـي يـا        
كارفرمايان الزم باشد، درهر فعاليت سنديكايـي شـركـت      

 ”.كنند
به عالوه درمنشور جهاني حقوق سنديكـايـي مصـوبـه       
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري با صـراحـت قـيـد       

كارفرمايان يا مقامات دولتي تحت هيچ شـرايـطـي    ”  : شده
حق ندارند فعاليت هاي سنديكايي كـارگـران  يـا آرا و            
اعتقادات شخصي آنان را به عنون دستاويزي براي تبعيض 
دراستخدام، شرايط استخدام و دستمزد به كارگيرند، يا آن   

 ”.را وسيله اخراج يا اعمال جريمه بكار برند
درخصوص آزادي فعاليت سنديكاهاي كارگري نـيـز در     

اعضاي سنديكاها، اساسنامه و آييـن  ”  : منشور تاكيد گرديده
نامه هاي مربوط به سنديكاها و چگونگي و حدود فعالـيـت   
آن ها را بايد خود آزادانه تدوين كنند وبدون هيـچـگـونـه     
محدوديت، رهبران و مسئولين سـنـديـكـاهـاي خـود را           

 . برگزينند
سازمان هاي سنديكايي كارگري حق دارند بـه دور از        
مزاحمت يا دخالت مقامات دولتي يا كارفرمايان بـراسـاس     

 ”.اساسنامه و آيين نامه خود عمل كنند
اين اصول سنگ بناي اصلي فعاليت جنبش سنديكـايـي   
واقعا مستقل دراوضاع كنوني است و تامين حقوق و منافـع  
زحمتكشان وحقوق بنيادين كار از اين رهگذر امكان پـذيـر   

 ! است

آزادي براي همه 
زندانيان سياسي 

 !ايران
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  50به ابتكار حزب توده ايران بيانيه مهم زير  مورد تأييد 
 حزب كارگري و سازمان هاي ترقي خواه جهان قرار گرفت

 
ما احزاب و سازمان هاي امضاء كننده، نگراني عميق خود را در رابطه با ادامـه  
جو تنش در منطقه خليج فارس كه ناشي از موضع نظامي گرايانه و بـرتـري       

گـزارش  .  طلبانه اياالت متحده در اختالفاتش با ايران است، اعالم مي كنـيـم  
هاي اخير در رابطه با مانور نظامي نيروي هوايي اسرائيل و طرح هاي سري و   
مخفيانه براي حمله به اهداف استراتژيك در ايران نمي تواند نگراني نيروهـاي  

سياست اياالت متحده در رابطه بـا    .  مترقي و دموكراتيك جهان را بر نيانگيزد
ايران بخشي از طرح اياالت متحده براي تمامي خاورميانه است و هـدف آن      

رژيـم  .  كسب برتري اياالت متحذه بر روي منابع عظيم انرژي منطقـه اسـت    
تئوكراتيك در ايران از وضعيت موجود براي گسترش سركوب نيروهاي مترقي، 
.  اتحاديه هاي كارگري، جنبش هاي زنان و جوانان و دانشجويان بهره مي گيرد
. اين جنبش ها، گردان هاي اساسي جنبش صلح نضج گيرنده در ايران هستنـد 
ما با نگراني اخبار در مورد وخيم تر شدن وضع حقوق بشر در ايران در ماه هاي 

ما در هفته هاي اخير گزارش هايي در مورد تهاجـم  .   اخير را دريافت كرده ايم
ما مخالفت كامل خود بـا    .  هاي جديد به فعاالن جنبش زنان دريافت كرده ايم

هرگونه حمله نظامي به ايران توسط اياالت متحده، اتحاديه اروپا و يا اسرائيـل  
سمت و سوي تحوالت آينده ايران بايد توسط خـود مـردم     .   را ابراز مي داريم
 .ايران تعيين شود

ما خواستار محو هرگونه سالح هاي هسته اي در خاورميانه و ديگر مناطـق  *   
جهان، و اجراي كامل مفاد موافقتنامه عدم گسترش سالح هاي هسته اي، و     
 .اعالم خاورميانه به عنوان يك منطقه عاري از سالح هاي هسته اي هستيم

ما از تمامي كوشش هاي واقعي به منظور حل اختالفات كنوني مابين ايران *   
 .و اياالت متحده از طريق صلح آميز و ديپلماتيك مي باشيم

ما همبستگي خود با مبارزه مردم ايران براي صلح، دموكراسي، حقوق بشـر  *   
 .و عدالت اجتماعي را اعالم مي داريم
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 بيانيه مشترك احزاب و سازمان هاي ترقي خواه جهان

در مخالفت با يك جنگ آمريكائي ديگر و 

 در حمايت از صلح و دموكراسي در ايران

از انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران 
 ! حمايت كنيم

 
چندي پيش، رييس انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران، خواستـار  
توجه و رسيدگي مسئوالن جمهوري اسالمي به حقـوق و مـنـافـع         
معلوالن كشور شده وتاكيد كرد بسياري از امكانات به حق و قانونـي  
اين دسته از هم ميهنان ما توسط دواير حكومتي و شركت هاي نيمه 
دولتي كه توسط آقازاده ها و يا وابستگان سپاه پاسداران اداره مـي      

 .شوند، دربازار آزاد به فروش مي رسند
رييس انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران درگفت و گو باخبرنگار 

شهريور ماه از جمله  19) ايسنا(اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران 
درديدار با وزيررفاه، انتقادات خود را از پرداخت هـزيـنـه    ”  : يادآور شد

هاي سنگين كار درماني و گفتار درماني توسط معلـوالن وخـانـواده      
هاي آن ها مطرح كردم، همچنين به فروش امكانات قانوني معلوالن 
 6اعتراض كرده وخواستار جلوگيري ازاين نوع اقدامات شدم، تاكنون 

دستگاه از خودروهاي متعلق به معلوالن كه باهزينه بيت المـال   7تا 
براي آنها خريداري و يا وقف شده بود، دربازار آزاد فروخته شـده و      

 ”.مابقي نيز درحال فروش است
عالوه بر اين انجمن دفاع  از حقوق معلوالن ايران خواسـتـار بـه      
رسميت شناخته شدن حق استخدام معلوالن درمراكز اپـراتـوري و       
نظاير آن گرديده، اين انجمن درخصوص اين خواست كه مـطـابـق      

بنابه پيشنهاد انجمـن  ”  : قوانين كشوري نيز است، تصريح كرده است
دفاع از حقوق معلوالن ايران مقرر شد، درجلسه هيات دولـت، الـزام     

كشور و مراكز اپراتوري براي اجراي  118استخدام نابينايان درمراكز 
قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن ايران مطرح شود، براساس اين 

درصد اپراتورهاي كشور بايد دردست معـلـوالن بـاشـد،        60قانون، 
همچنين وزير رفاه تاكنون با پيشنهاد چاپ يك صفحه از روزنـامـه     

 ”.خورشيد به خط بريل مخالفت نكرده است
دركنار اين مسايل، انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران دو خواسته 
اساسي را مطرح و خواستار پشتيباني از آن گرديده، اين دو مورد مهم 

اول، جلوگيري از كاهش بودجه معلوالن از محل :  واساسي عبارتند از
قانون بودجه و ثابت ماندن هزينه بيمـه مـكـمـل        15بند ب تبصره 
دوم، معافيت مالياتي معلوالن از حقوق و دستمزد و نـيـز       .  معلوالن

 .بازنشستگي پيش از موعد معلوالن
درسال هاي اخير با وجود افزايش درآمدهاي ارزي حـاصـل از         
فروش و صدور نفت، بودجه معلوالن كشور كاهش جدي يـافـتـه و      
بسياري از حقوق آنان توسط دولت ضد ملي احمدي نـژاد نـاديـده        

معلوالن به عنوان بخشي از جامعه از حـقـوق و         . گرفته شده است
مزاياي قانوني و به حقي برخوردار هستند و بايد ايـن حـقـوق بـه         

 !رسميت شناخته شده و اكيدا رعايت گردد
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

فشارهاي هدفمند برضد جنبش مردمي 
پيگرد غير قانوني فرهنگيان و 

 دانشجويان مبارز 
 

به دنبال بازداشت گسترده دانشجويان و            
درادامه سياست اعمال فشار برنامه ريزي شده         
برضد جنبش مردمي در اوضاع حساس كنوني،         
كانون صنفي معلمان ايران با انتشار اطالعيه اي        

تن از    10شهريور ماه از بازداشت        26به تاريخ   
اعضاي تشكل هاي صنفي فرهنگيان كشور          
خبرداد، اين كانون صنفي در اطالعيه خود از           
جمله نوشت، تعداد زيادي از اعضاي شاخه تهران 
اين تشكل صنفي و از نمايندگان تشكل هاي           
صنفي معلمان از سراسر ايران در تهران بازداشت   

 . شدند
اين بازداشت ها در اوضاعي صورت گرفت كه        
قرار بود جلسه شوراي هماهنگي تشكل هاي          
صنفي فرهنگيان ايران به مناسبت آغاز سال           
تحصيل و روز جهاني معلم در تهران برگزار            
شود، بعالوه نمايندگان فرهنگيان قرار مالقات با       
اعضاي كميسيون امنيت ملي و كميسيون            
آموزش و پرورش داشتند و هيچيك از جلسات و       
 . يا قرارهاي آنها مخفي و خالف مقررات نبود

همچنين سازمان معلمان ايران ضمن انتشار        
بيانيه اي با محكوم كردن اين دستگيري ها            

درآستانه بازگشايي مدارس و نيز همزمان ”:نوشت
با اجراي طرح به اصطالح سامان دهي نيروي          

وزير آموزش و پرورش كه استرس هاي         ،انساني
فراوان روحي و فشارهاي شغلي بي شماري بر          
معلمان تحميل كرده است و سرانجام پس از           

ماه از اسفند فراموش نشدني       18گذشت بيش از    
و وعده وعيدهاي بي شمار مسئوالن در     85سال 

مورد قانون نظام هماهنگ پرداخت كه هنوز           
 . جامه عمل به خود نپوشيده است

تعدادي از همكاران ما در كانون هاي صنفي         
 ”.معلمان بازداشت شده اند

سازمان معلمان ايران در همين بيانيه،              
بازداشت ها را غير قانوني ناميده و خواستار             

 . آزادي هر چه سريع تر معلمان زنداني شد
همزمان با اين بازداشت هاي غير قانوني و           
البته هدفمند، خبرنامه آزادي و برابري، سايت          
 26رسمي دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب        

شهريور ماه اعالم داشت، يكي از دانشجويان          

دانشگاه بوعلي همدان   
و عضو شوراي عمومي    
انجمن اسالمي اين      
 . دانشگاه بازداشت شد
همچنين به گزارش   
ادوارنيوز و خبرنامه       
هاي اميركبير و آزادي    
و برابري جلسه          
رسيدگي به اتهامات     
تعدادي از دانشجويان    
ميهن دوست و مردمي    
و چپ به دليل عدم        
حضور قاضي و نماينده    
دادستان به زمان        
 .ديگري موكول گرديد

دريكي از مواردي كه     
دادگاه برگزار شد، يكي     

از دانشجويان مردمي و چپ در دادگاه به دفاع از خود پرداخت و كليه اعترافات خود را درجريان                      
بازجويي، به دليل فشارهاي شديد روحي و رواني در زمان زندان ارزيابي كرده و آنها را ساختگي                     

تعويق زمان برخي دادگاه هاي دانشجويان چپ، عمدي است و هدف از آن اعمال فشار بيشتر  . خواند
 . به اين جوانان مردمي و صلح دوست است

ارگان هاي قضايي در هماهنگي با نهادهاي امنيتي مي كوشند با چنين اقداماتي جنبش مردمي و                 
 .گردان هاي مختلف آن را مهار كرده و در موضع تدافعي قرار دهند

اعمال فشار به زنان مبارز، دانشجويان، كارگران و فرهنگيان از جمله دستگيري جمعي فعاالن                  
تشكل هاي صنفي فرهنگيان همگي حلقه هاي به هم پيوسته سياست ارتجاع حاكم براي خنثي                  
كردن نقش جنبش مردمي دراوضاع حساس كنوني است، اين سياست در ماه هاي آينده ابعاد باز هم     

 . وسيع تري به خود خواهد گرفت
 

 !اعمال فشار به فعاالن حقوق خلق ها را محكوم مي كنيم
 

اعتصاب غذاي گروهي از زندانيان سياسي كردستان ايران در اعتراض به وضعيت ناگوار و سخت                
بازداشتگاه ها و زندان ها، عدم رسيدگي عادالنه به پرونده هايشان، صدور احكام سنگين و زندان                   
هاي طوالني و اعدام، بازتاب گسترده اي در ميان احزاب و سازمان ها و نيروهاي مترقي و ميهن                     

 .دوست كشور داشت
چندي است رژيم واليت فقيه بردامنه فشارهاي خود بر فعاالن حقوق خلق هاي ساكن ايران و                   

بازداشت و پيگرد گروهي از هم ميهنمان بهايي صرفا به            . اقليت هاي ملي و مذهبي افزوده است       
علت تفاوت مذهبي، تخريب اماكن مذهبي هم ميهنمان اهل تسن، اعمال فشارهاي آشكار و پنهان               
به هم ميهنمان زردتشتي و مسيحي و كليمي دركنار بازداشت هاي هدفمند دربرخي مناطق و استان              
هاي كشور نظير كردستان و آذربايجان شرقي و غربي وضعيت حساس و نگران كننده اي را پديد                    

تشديد فشار به فعاالن و مبارزان سياسي مدافع رفع ستم ملي، مانند آنجه اخيرا                      . آورده است 
دركردستان شاهد آن هستيم، بخشي ازسياست رسمي ارتجاع حاكم است كه متناسب با اوضاع به                 
اجرا درآمده و هدف آن تضعيف پيوند جنبش هاي ملي با جنبش سراسري دمكراتيك و آزاديخواهانه      

 . كشور است
ايراد اتهامات سنگين و ساختگي به مبارزان راه الغاي ستم ملي و برابري همه خلق هاي ساكن                   

ايران دقيقا با چنين منظوري انجام مي گيرد، براي رژيم سركوبگر واليت فقيه تقويت وحدت و                     
يكپارچگي ملي از طريق تامين حقوق برابر براي همه ي خلقهاي ساكن ايران معنا و مفهومي ندارد                  

فرهنگي -و ارتجاع حاكم به منظور تحكيم وضعيت متزلزل خويش از تضعيف پيوندهاي تاريخي                
 .خلق ها ابايي نداشته و حاضر به قرباني كردن منافع كشور براي حفظ بقاء خود است

سياست سركوب و فشار سيستماتيك به اقليت هاي مذهبي و خلق هاي كشور، جزء جدايي ناپذير             
 .سياست مرتجعان حاكم درمقابله با جنبش مردمي سراسري است و نبايد اين دو را از هم جدا دانست
حزب ما، ضمن حمايت از اعتصاب غذاي به حق مبارزان دربند كردستان ايران، خواستار حمايت                 
همه جانبه و گسترده احزاب و سازمان ها و شخصيت هاي ملي، ميهن دوست و آزاديخواه از حقوق                   

فقط با تامين برابري كامل ميان ساكنان كشور مي      . حقه و مشروع همه خلق هاي ساكن ايران است

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

ملي ميان همه خلق هاي ايران را تقويت و از استقالل،             -توان رشته هاي دير پاي تاريخي      
 . يكپارچگي و سربلندي ميهن مشترك دفاع كرد

 
 

 ! ميراث گرانبهاي ملي را حراج نكنيد
 

در ادامه برنامه خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه و همانگونه كه مقامات جمهوري                
اسالمي قبال اعالم كرده بودند، آثار و بناهاي تاريخي و باستاني كه بخشي از ميراث پر                     

 .ارزش و افتخار آفرين ملي ايران است به بخش خصوصي واگذار مي شود
بناي تاريخي به     30شهريور ماه سال جاري   تاكنون            17به گزارش خبرگزاري فارس      

فارس دراين باره از    . بخش خصوصي واگذار شده است و بقيه آثار نيز دردست واگذاري است           
براساس برنامه ريزي   ” :قول مدير كل صندوق بهره برداري از اماكن تاريخي گزارش داد             

بناي تاريخي به بخش خصوصي واگذار شده و قرار است تا پايان  30هاي انجام شده بيش از 
بناهاي ياد شده در شهرهاي     . بنا و مكان تاريخي به بخش خصوصي واگذار شود           100سال  

تاريخي مانند، مشهد، اصفهان و كاشان متمركز هستند و براساس گزارشات موجود برخي از               
 ”.اماكن تاريخي درشهر يزد متمركز شده اند

علت چنين اقدام فاجعه باري را، مدير كل صندوق بهره برداري از اماكن تاريخي جمهوري     
اسالمي و مسئوالن سازمان گردشگري وميراث تاريخي، جذب سرمايه و تقويت بخش                 

 17بطور مثال يكي از مسئوالن ذي ربط به خبرگزاري فارس              ! خصوصي عنوان مي كنند   
درصندوق بهره برداري از اماكن تاريخي رديف بودجه اي براي اين           ” :شهريور تاكيد مي كند   

درنظر گرفته نشده واز سوي ديگر قرار        ) مرمت و بازسازي و نگهداري اماكن تاريخي       (امر  
بنابراين سرمايه  . اين بناها اختصاص دهد    ) ونگهداري(نيست كه دولت بودجه براي مرمت         

گذار بخش خصوصي بناها و كاروانسرهاي تاريخي را از محل سرمايه گذاري خود مرمت و                 
 ”.احيا مي كند

جالب اينجاست كه وي درپاسخ به اين پرسش كه چرا دوره سرمايه گذاري و مرمت و                    
حفاظت از اماكن تاريخي طوالني است و هدف بخش خصوصي از طوالني كردن زمان                   

چون بخش خصوصي از محل سرمايه خود عمليات را           ” :عمليات چيست، اعتراف مي كند     
انجام مي دهد، روند واگذاري ها طوالني مي شود مثال سرمايه گذار بخش خصوصي كه                   
خانه تاريخي شاپوري هاي شيراز و قسمت هايي از بناهاي دوران زنديه شيراز را به دست                   

ميليارد تومان دراين بناها سرمايه گذاري كند، ما هم              2آورده، قرار است مبلغي درحدود        
 ”.ساله را بااو امضاء مي كنيم 27قرارداد واگذاري 
سال بخشي از آثار و بناها و اماكن تاريخي كه ميراث مشترك فرهنگي                  27يعني براي   

پرواضح . همه ايرانيان قلمداد مي شود به تملك كالن سرمايه داران و دالالن عمده مي افتد          
است كه سرمايه گذار درفكر كسب سود و درآمد بيشتر است و به حفظ آثار كم ترين توجه را       

احداث هتل، ميهمان سرا و فروشگاه در صدر اولويت بخش خصوصي در                 . خواهد داشت 
بطور مثال قرار است در قسمت هايي از بناهاي دوران كريم            . اماكن و بناهاي تاريخي است    

خان زند، تفريح گاه و فروشگاه احداث شود و در چند كاروانسراي تاريخي يزد و اصفهان                    
آيا بخش  . رستوان، سينما و سرويس بهداشتي و دستشويي براي گردشگران ساخته شود              

خصوصي دالل و سودجو، تالشي براي حفظ اين آثار و اماكن از آسيب هاي احتمالي و                     
 حتمي خواهد كرد؟ و آيا قوانين كافي حمايتي براي حفظ اين آثار تاريخي وجود دارد؟

در ضمن، مسئوالن مدعي هستند كه قرار نيست دولت در مرمت و بازسازي و نگهداري                 
اگر دولت وظيفه حفظ ميراث تاريخي       ! بناها و اماكن و آثار تاريخي بودجه اي صرف كند           

ميهن ما را ندارد پس اين وظيفه بر دوش كيست و كدام ارگان دراين زمينه مسئوليت دارد؟                  
در هيچ كجاي دنيا چنين غير مسئوالنه با تاريخ، فرهنگ و ميراث گرانبهاي ملي كه بخشي                 

در كشورهايي نظير چين، يونان و ايتاليا        . از هويت ملي هر كشوري است برخورد نمي كنند         
كه به لحاظ قدمت تاريخي همچون ميهن ما، بناها، آثار و اماكن تاريخي وجود دارد، دولتها با 
احساس مسئوليت و به شكل همه جانبه در راه حفظ و نگهداري ميراث ملي و باستاني و                     
بناهاي تاريخي مي كوشند و هرساله مبالغ هنگفتي از بودجه صرف حفظ اين آثار مي شود                  

 !!!است” معاف“ولي در ايران درزير سايه سياه رژيم واليت فقيه، دولت از چنين وظيفه اي 
ملي ماهيت برنامه هاي ضد     -حراج ميراث ملي و خصوصي سازي بناها و اماكن تاريخي          

 .ملي و ضد مردمي رژيم و دولت تاريك انديش كنوني را برمال مي سازد

 
باافزايش قيمت مواد غذايي سفره مردم          

 خالي مانده است
 

به گزارش رسانه هاي همگاني،افزايش سرسام آور مواد 
غذايي، تهيه حتي ابتدايي ترين و ضروري ترين خوراكي          
ها را براي مردم و به ويژه طبقات محروم جامعه دشوار و            

 !دراغلب موارد ناممكن ساخته است
شهريور ماه درگزارشي از گراني         18روزنامه سرمايه    

درشرايطي كه مسئوالن    ” :مواد غذايي از جمله نوشت      
وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي و همچنين           
اتحاديه هاي مربوطه و سازمان امور پشتيباني دام، دست         
به دست هم داده اند تا بازار مواد خوراكي و كاالهاي               
مصرفي ساماندهي شود و با وجود آنكه مسئوالن مربوطه         
از تثبيت قيمت مرغ و تخم مرغ خبر داده بودند، از ابتداي     
هفته گذشته رشد قيمت اين محصوالت شتاب بيشتري          
گرفته است به نحوي كه درتازه ترين گزارش بانك              
مركزي از قيمت اين مواد خوراكي، قيمت مرغ و تخم             

) شهريورماه15(ماه جاري  15مرغ درهفته هاي منتهي به 
درصد   11/ 7و    2/ 5درمقايسه با هفته ماقبل به ترتيب        

گزارش خبرنگار ما نيز حاكي از       ...رشد را نشان مي دهد     
درصدي قيمت تخم مرغ در فروشگاه هاي          30افزايش  

 1300شهر است، قيمت هر كيلو تخم مرغ به بيش از              
كيلويي تخم مرغ      2تومان رسيده و هر شانه حدود           

 3800دربرخي فروشگاه هاي شهر به قيمتي بيش از             
 ”...تومان فروخته مي شود

در آخرين گزارش بانك مركزي كه در اوايل شهريور           
قيمت برخي مواد غذايي در        . ماه امسال انتشار يافت     

ماه بيش از     1مقايسه با ماه گذشته يعني در عرض فقط          
در گزارش  . درصد افزايش را نشان مي دهد         45تا    40

فوق اعالم مي شود، قيمت گوشت مرغ، شير و فرآورده            
هاي شيري مانند كره، پنير، خامه و ماست افزايش يافته           

برنج و حبوبات نيز    . درصد رشد داشته است     25و بيش از    
در عرض  . درصدي برخوردار بوده اند      15تا    10از رشد   

يك هفته قيمت انواع گوشت قرمز اعم از گوسفند،               
درصد افزايش    3/ 5و  2/ 9،  2/ 7گوساله و گاو به ترتيب      

در گروه سبزي هاي تازه قيمت گوجه فرنگي، خيار     . يافت
درصد رشد پيدا كرد و قيمت         12/ 8تا  1/ 8و كاهو بين    

 .درصد افزايش يافت 1/ 5چاي 
اين گراني سرسام آور و هولناك دراوضاعي صورت مي    
پذيرد كه دستمزد مزد بگيران كشور درسال جاري              
. كماكان ثابت مانده و از نرخ واقعي تورم پايين تر است            
بعالوه بسياري از كارگران و زحمتكشان با پديده حقوق           
هاي معوقه دست و پنجه نرم مي كنند و قادر به تامين              
 .مايحتاج اوليه معيشتي خود و خانواده هايشان نيستند

اجتماعي رژيم واليت فقيه و      -سياست هاي اقتصادي  
روش هاي دولت ضد مردمي احمدي نژاد باعث وعلت           
اصلي افزايش باور نكردني قيمت مواد غذايي و ساير             

 . كاالهاي اساسي است
حضور سرمايه بزرگ تجاري درحيات سياسي و              
اقتصادي كشور و نقش مخرب آن دربازرگاني خارجي و          
سيستم توزيع كاالها، فقر و گراني و بي عدالتي را بر               

 . جامعه امروز ايران تحميل كرده است
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لنينيسم يا تروتسكيسم-ماركسيسم  
، به راحتي ”چپ“با نظري به نشريات و سايت هاي اينترنتي  احزاب و سازمان هاي 

مي توان دريافت كه كم نيستند سايت هايي كه يا صراحتاٌ خود را طرفدار تروتسـكـي   
مي دانند و يا اينكه با ادعاي دفاع از ماركسيسم و لنينيسم در جامه نئو تروتسكيـسـم،   

يكي از مكارانه ترين شيوه هاي تبليغاتـي ايـن     .  به انتشار افكار تروتسكي مي پردازند
، اين است كـه مـدعـي هسـتـنـد كـه                ) البته با كمك ناقابل امپرياليسم( گروه ها، 

تروتسكيسم مترادف با لنينيسم است و تروتسكي، پس از لنين، برجسـتـه تـريـن و         
اما اينكه گويا او از طريـق  .   شايسته ترين بلشويك ها و اليق ترين جانشين لنين بود

 . واقعي خود محروم شده است” حق“استالين از ” دسيسه هاي“و ” نيرنگ ها“
جالب تر اين است كه در درسنامه هاي  تاريخ مدارس و دانشگاه هاي كشـورهـاي   

واقعي لنين معرفي ”  جانشين“ تبليغ شده و تروتسكي را ”  افسانه“ امپرياليستي نيز،  اين 
به دليل اختالفات شخصي با استالين، از حزب و جانشيني لنـيـن   ”  تنها“ مي كنند كه، 

اين تبليغات سبب شده تا بسياري بدون آگاهي از آنچـه كـه     .  كنار گذاشته شده است
پيـشـداوري   .  وجود داشته و دارد، به پيش داوري و قضاوت هاي مغرضانه  دست بزنند

هايي كه در انتها تمامي ارثيه معنوي انقالب اكتبر و دست آوردهاي آن، به ويژه پـس  
واقعـي و  يـك         ”  قهرمان“ از مرگ لنين، را زير سئوال مي برد و  تروتسكي را يك 

 .لنينيست راستين معرفي مي كند –ماركسيست 
اما واقعيت اينست كه تروتسكيسم و نظرات انحرافي تروتسكي، پس از مرگ لنيـن  
به وجود نيامده اند، بلكه مدت هاي طوالني پيش از پيروزي انقالب اكتبر،  در جريان 
هجوم ارتش هاي كشورهاي سرمايه داري به كشور انقالبي و نوپاي شوروي و حتـي  
پس از پيروزي انقالب وجود داشتند و لنين در طول اين سال ها،  مبارزه ايدئولوژيـك  

 . و بسيار جدي را در برابر اين انحرافات انجام داد
تا زماني كه لنين .  روند نظرات انحرافي تروتسكي، پس از مرگ لنين نيز ادامه يافت

زنده بود، اين نظرات ، كه به طور عمده در مخالفت با نظرات لنين و در اسـاس در        
تضاد با ماركسيسم بودند، نتوانستند جايي در حزب بلشويك  پيدا كنند و با شـكـسـت    

“  نـظـرات  “ بـا    ”  مـبـارزه  “ اما پس از مرگ لنين، تروتسكي تحت لواي   .  روبرو شدند
او اين بار با  تغيير صورت بندي نظرات خـود  .   استالين، به لنين و نظرات او حمله برد 

، مبارزه اي همه جانبه  بـرضـد     ” استالينيسم“ ، و به بهانه مباره با ” لنينيسم“ تحت نام 
 . حزب بلشويك و لنين را سازمان داد

تروتسكيسم از بدو پيدايش خود، به عنوان گرايشي انحرافي در جنبش  ماركسيستي 
اين افكار نه تنها هـيـچ     .  لنينيسم شناخته شد ه است-و در تضاد با اصول ماركسيسم

افشاي اين افكـار و    .   تفاهمي با لنينيسم ندارند ، بلكه در تضاد آشكار با آن قراردارند
نظرات انحرافي، از نيازهاي جدي جنبش كمونيستي است، كه به نوبه خـود سـبـب        

 .تحكيم و ثبات بيشتر جنبش كارگري خواهد شد
، ”  روزي كه دنيا را لـرزانـد   10“ زنده ياد احسان طبري ، در مقدمه اي كه بر كتاب 

اثر جان ريد، به برخي از نظرات انحرافي تروتسكيسم ، نقش مخرب آن در جـنـبـش    
در ايامي كه روزنامه نـگـار     “ :  انقالبي  و تضاد آن با لنينيسم اشاره كرده و مي نويسد

اثر خود را درباره ي انقالب اكتبر مي نوشـت،    -جان ريد  -مترقي و آگاه دل آمريكايي
بنا به حكم بر ظواهر امور و بي خبري از كل مسائل، در باره ي لـئـون تـروتسـكـي        

بعد ها نقش واقعي تروتسكـي، كـه از       .  توصيف ستايشگرانه اي در كتاب آورده است
از آن جا كه ممكن است از   .  همان آغاز برلنين عيان بود، بر همه جهان آشكار گرديد

توصيف پاك دالنه ي جان ريد نئوتروتسكيست هاي ما استفاده كنند سودمند دانستيم 
درباره ي نظر لنين درباره ي تروتسكي و تروتسكيسم برخي واقيات تاريخي را يـادآور  

لنينيسم دل بسته است و بـه قضـاوت           –زيرا اگر كسي واقعاً به ماركسيسم .  شويم
لنين در زندگي خود بـار  .  نظرهاي سياسي لنين باور دارد، در دام تروتسكيسم نمي افتد

ها با تروتسكي مبارزه و به كرات او را افشا كرده است و حتي در دوراني كه تروتسكي 
به بلشويك ها پيوست و عضو حزب كمونيست بود، لنين در گفتگويي با گـوركـي در     

اسنـاد    –لنين و گوركي ( ”  . تروتسكي با ماست، ولي از ما نيست“: حق وي چنين گفت
 ).75، صفحه 1970مربوط به يك دوستي، برلين و وايمار،سال 

از همان كنگره دوم حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه، تروتسكي در مسائـل  
در دوران ارتجاع ستالي پين، حزب .  حزبي و سياسي متعددي در مقابل لنين مي ايستاد
كه مخالف وجود سازمان ”  تصفيه طلبان“ در شرايط دشواري بود و دو فراكسيون يعني 

كه مخالف فعاليت عـلـنـي حـزب       )  ” اتزويست ها“ يا ( ”  فراخوانندگان“مخفي بودند و 
در اين جـريـان   .  بودند، آن را تقسيم كرده و دچار اختالفات شديد دروني ساخته بودند

ايستاد ، ولـي  ”  سانتريستي“ تروتسكي با اصطالح خود در موضع 
عمال با تصفيه طلبان و ديگر مخالفان مشي لنيني همراهي مـي  
كرد و به جاي پيوستن به سياست لنيني افشـاء اصـولـي ايـن         

 .فراكسيون ها، سازش غير اصولي را توصيه و تبليغ مي كرد
يـهـودا   “ كه لنين تروتسكي را   )  1911( در همين سال هاست 

لنـيـن در بـاره ي روش             1914در سال . ناميد) 1(”تروتسكي
 :رياكارانه و نفاق افكنانه تروتسكي چنين نوشت

تروتسكي كه خوش خدمتي نشان مي دهد، از همه خطرناك “ 
تروتسكي هرگز و در هيچ يك از مسـائـل جـدي و          .  تر است

ماركسيستي يك عقيده پابرجا نداشته و هميشه در داخل شكـاف  
و گاه به اين طرف و گاه بـه آن طـرف       ”  خزيده است“ اختالف 

نوسان كرده است و در لحظه كنوني نيـز بـا بـونـديسـت هـا             
همراهي مـي    ”  تصفيه طلبان“ و گروه )  ناسيوناليست هاي يهود( 
 )453، صفحه 20كليات لنين به روسي، جلد . (كند

بـيـن   “ در آستانه انقالب اكتبر تروتسكي كه بر رأس گـروه        
قرار داشت، به بلشويك ها پيوست، )  مژرايونتسي( ”  منطقه اي ها

ولي او كه هرگز لنينيسم را درك نكرده بود با تعبير غلط و غـيـر   
، انقالب اكتبر را تنها بـه    ” انقالب مداوم“ ماركسيستي از مفهوم 

انقالب پرولتري در اروپاي باختري توصيف ”  تكان دهنده“ عنوان 
در ماركسيسم در شرايط تاريخي مـورد  ”  انقالب مداوم“ .  مي كرد

بحث عبارت بود از انقالب بورژوا دمكراتيك به سوي انـقـالب     
سوسياليستي و اجراء انقالب سياسي، اقتصادي، فرهنگـي بـراي     

نه به معناي تازاندن مصنوعي انقالب در   تحول بنيادي جامعه و 
تروتسكي در اين دوران نقش دهقانان را نيز انكار مـي  .  قاره اروپا

كرد و بر آن بود كه در روسيه انقالب طبقه كارگر مسلماً منجر به 
اين نظريات .  پيدايش تصادم و تضاد بين كارگر و دهقان مي شود

جلد ( ”  چپ روانه و نامعقول“ تروتسكي را لنين به عنوان نظريات 
 :توصيف كرد و در انتقاد از آن نوشت) 321، ص 20

كه دعوت به مبارزه “ نظريات تروتسكي نظرياتي التقاطي است 
قاطع انقالبي از جانب پرولتاريا براي تصرف قدرت حـاكـمـه از      
بلشويك ها اخذ مي كند، ولي انكار و نفي نقش دهقانـان را از      

 )382 -381، صفحات 21جلد (” .منشويك ها مي گيرد
تروتسكي بحث را   )  1921  -1920(پس از پايان جنگ داخلي 

وي در مورد اتحاديـه هـا     . بر اتحاديه هاي كارگري تحميل كرد
كادر ها از طريق ”  تكان دادن“ ضرورت اجرا ء اسلوب فرماندهي، 
را مـطـرح     ”  سفت كردن پيچ هـا   “ شيوه هاي اداري و سياست 

در اين ايام لنين خطاي تئوريك و زيان و خطر سيـاسـي   .  ساخت
نظريات تروتسكي را مطرح ساخت و نوشت كه مختصـات ايـن     

 :نظريات تروتسكي عبارت است از
فراموش كردن ماركسيسم، آن جا كه رابطه سـيـاسـت و      ) 1“

اقتصاد در يك تعريف از لحاظ تئوريك غلط و التقاطي بيان مـي  
 شود؛
تكان “ دفاع يا مستور داشتن خطاي سياسي كه در سياست )  2
بيان شده كه اگر به اين اشتباه به موقع اعتراف نشود و به ”  دادن

موقع اصالح نگردد، به سقوط ديكتاتوري پرولتاريا منجر خواهـد  
 شد؛
گامي به عقب در هر عرصه مسائل توليدي و اقتصـادي از    )  3

و از ”  ميان تهي“ طريق طرح تزهاي عمومي و مجرد و انتزاعي و 
جهت نظري خطا همراه با فرمول بندي هاي روشن فكـرانـه و     

كليات ، جلـد  ( ” . فراموش كردن عملي ترين و پراتيك ترين نكات
 ) 64-63، صفحات 32

دسامبر سـال     24و  23كه آن را در ”  نامه به كنگره“ لنين در 
تنظيم كرده است، در باره تروتسكي ارزيابي زيرين را مـي   1922
 :دهد
رفيق تروتسكي، همان طور كه چگونگي مبارزه ي او علـيـه   “ 

كميته مركزي در مورد مسئله كميسيارياي مـلـي نشـان داد،          

  7ادامه در صفحه    
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او شخصأ شايد با استعدادترين فرد كـمـيـتـه       .  خصوصيتش تنها استعدادهاي برجسته اش نيست
مركزي فعلي باشد، ولي در عين حال خود پسندي او نيز از حد و اندازه فزون است و به جـنـبـه      

صـفـحـه       2، ق 2آثار  منتخب به فارسي  ج. لنين( ”  . صرفا اداري كارها شيفتگي فوق العاده دارد
910.( 

پس از درگذشت لنين، تروتسكي به فعاليت خود ، كه از جهت سياسي خطا و از جهت سازماني 
تخريبي و فراكسيوني بود، افزود و همان طور كه لنين بيم داشت، خطر انشعاب در حزب را بـه      

روش تروتسكي او را به شدت در حزب و رهبري منفرد كرد و منجر بدان شد كـه در    . وجود آورد
در .  تبليغ تروتسكيسم را مخالف عضويت در حزب دانست)  1927( كنگره پانزدهم حزب بلشويك 

تروتسكي در خارجه از فعاليت تفرقه آميز عليه جنبـش  .  تروتسكي به خارجه تبعيد شد 1929سال 
كمونيستي باز نايستاد و اينك سران جريان تروتسكيسم جهاني كه با سازمان هاي امپرياليسـتـي   
پيوند يافته اند، به اين سياست تفرقه جويانه در جنبش كارگري و كمونيستي جهاني، تحت شعـار  

يكي از وظايف مهمي كه تروتسكيسم در برابر خود نـهـاده،     .  هاي به ظاهر چپ، ادامه مي دهند
ايجاد عدم اعتماد به كشور هاي سوسياليستي، به ويژه اتحاد شوروي، شكاف در جـبـهـه ضـد         

براي آن كه مضرات و خطرات نقش تفرقه افكنانه سفسطه هـاي      . سرمايه، به سود سرمايه است
از نوع تروتسكيسم و مائوئيسم روشن شود، سودمند مي دانيم به برخي سخنان لنين راجع ”  چپ“ 

زيرا به ويژه در اين زمينه است كـه  .  به اهميت نقش وحدت جهاني مجاهدان انقالبي اشاره كنيم
 .تروتسكيسم ضربت خود را وارد مي سازد

لنين بارها خاطر نشان مي كرده است كه مبارزه پرولتارياي يك كشور تنها به مبـارزه عـلـيـه       
عليه سرمايه   ديگربورژوازي داخلي آن محدود نمي ماند و به ناچار با مبارزه پرولتارياي كشورهاي 

 :لنين مي نوشت. داري جهاني پيوند مي يابد
بدين سان انقالب سوسياليستي تنها و به طور عمده مبارزه پرولتارياي انقالبي يـك كشـور       “ 

نه، بلكه اين مبارزه همه مستعمرات و سرزمين هايـي  .  جداگانه عليه بورژوازي خودي نخواهد بود
خواهد بود كه از امپرياليسم ستم مي بينند، اين مبارزه همه كشورها عليه امپرياليسـم جـهـانـي       

 ).144، ص30ج (” .خواهد بود
به همين جهت لنين پيوسته مسئله ضرورت تأمين وحدت و هم پيوستگـي مـبـارزان در راه          
سوسياليسم را در مقياس يك كشور و در مقياس جهاني مورد تأييد و تأكيد مكرر در مكرر قـرار    

 :مي داد و مي گفت
در مقابل جبهه غول آساي قدرت هاي امپرياليستي، ما كه با امپرياليسم مبارزه مـي كـنـيـم       “ 

جمعي هستيم كه به يك به هم پيوستگي اكيد نظامي نيازمنديم و ما هر گونه كوششي براي بـر  
هم زدن اين به هم پيوستگي را پديده اي مي شمريم كه به هيچ وجه نمي بايد تحمل شود، آن   

 ).316، صفحه 30كليات، جلد (” .را خيانت به منافع مبارزه عليه امپرياليسم جهاني مي دانيم
لنين مي گفت كه،  امپرياليست ها به ويژه توجه دارند كه سياست هاي حادثه جـويـانـه بـه         
از “اصطالح چپ را تشويق كنند، زيرا اين سياست ها بر حسب ظاهر به جرياناتي شباهت دارد كه 

جهت عباراتي كه به كار مي برد بسيار انقالبي و از جهت نظريات واقعي خـود ابـداً انـقـالبـي          
 ).281، صفحه 6ج (” .نيست

 :لنين مي آموخت كه
مبارزه عليه امپرياليسم به يك جمله پردازي توخالي و دروغين مبدل مي شود اگراين مبارزه با “ 

 ).307، صفحه 22جلد (” .مبارزه عليه اپورتونيسم با قوت تمام گره نخورد
كامل خود را حفظ كرده است برجسته مـي     اين تعاليم لنين دو نكته مهم را كه فعليت و حدت

 :كند
اتحاد همه پرولتارياي انقالبي در مقياس جهاني و هم پيوستگي اكيد آن ها با يكديـگـر     –اول 

شرط ضرور مبارزه كاميابانه اين پرولتاريا با امپرياليسم است كه در مقياس جهاني متـحـد شـده      
تروتسكيسم مدت هاست كه به اين خـيـانـت    .  هرگونه تفرقه اي در اين اتحاد خيانت است.  است

 مشغول است و نقش عمده و اصلي او تفرقه اندازي در صفوف انقالبيون است؛
امپرياليسم به ويژه از تئوري هاي ما وراء چپ و از عبارت پردازي هاي تـو خـالـي و           –دوم 

تجريدي انقالبي مĤبانه براي ايجاد تفرقه در جنبش انقالبي و جلب عناصر نا استوار و سطحي و   
و ”  چـپ “ مبارزه با انواع اپورتونيـسـم از       .  بي تجربه در اين جنبش به سود خود استفاده مي كند

راست شرط ضرور تحكيم ايده ئي صفوف مبارزان انقالبي، شرط مقدماتي اثر بخش كردن مبارزه 
در جريان خواندن اين كتاب نيز ابداً نبايـد فـرامـوش كـرد كـه            .  عليه امپرياليسم جهاني است

است كه سازمان هاي جاسوسي امپرياليستي آن را ”  چپ“ تروتسكيسم يكي از اشكال اپورتونيسم 
طرد آن از شرايط .  براي ايجاد شكاف در نهضت انقالبي ضد امپرياليستي تغذيه و تقويت مي كنند

 .ضرور مبارزه يپيگير عليه امپرياليسم است
 

 احسان طبري
 )روزي كه دنيا را لرزاند 10مقدمه كتاب (

 ...ادامه  خستگي ناپذير   ...لنينيسم -ادامه  ماركسيسم

خود ادامه داده و همچنان استوار و پيگير پرچم مبارزه 
هشتصدمين شماره دوره هشتـم  .  را بردوش مي كشد

مصادف با شصت و هفتمين سالروز پايه گذاري حزب 
و بيستمين سالگرد فاجعه ملي است و اين تقارن خود 
گوياي ناميرايي آرماني است كه نامه مردم بانگ رسا 

 .و درفش دراهتراز آن قلمداد مي شود
مردم و نامه مردم با تاريخ مبارزات ضد امپرياليسـتـي   
وضد استبدادي نزديك به هفت دهه اخـيـر تـاريـخ       

نامه مـردم  .  معاصر ميهن ما پيوند گسست ناپذير دارد
طي تمام اين ساله هاي پر فـراز و فـرود عـلـيـه            
بيدادگري، وابستگي، توطئه ها ودسايس امپرياليـسـم   
جهاني و وابستگان آن درهر رنگ و لباسي و بـرضـد   
غارتگري، واپس گرايي و خودكامگي پيوستن رزميده 
و صداي حق طلبي، عدالت خـواهـي و آزادگـي و          
حمايت قاطع از منافع زحمتكشان و همه توده هـاي    

 !محروم جامعه بوده و هست
بررسي نزديك به هفت دهه فعاليت مطبوعات تـوده    
اي كه نامه مردم درميان آنها جايـگـاه خـاصـي را         
داراست، گواه خدمات ارزنده و بزرگ اين مطبـوعـات   
درتكامل زبان و فرهنگ و هنر ايران و اشاعه انديشه 
هاي علمي و فلسفي درجامعه است، نكته پر اهميـت  
درارزيابي مطبوعات توده اي، اين حقيقت است كـه،    

سـال از عـمـر خـود را                60اين نشريات بيش از 
دروضعيتي كه حزب توده ايران تحت پيگرد و اختفاي 

اين امر در   .  كامل قرار داشته و دارد، سپري كرده اند
خصوص نامه مردم بيش از ساير مطبوعات و نشريات 

 . توده اي صادق است
دوره تقسيم مي شـود     8به )  مردم(زندگي نامه مردم 

دوره    6كه فعاليت آن بعنوان ارگان مركزي حـزب،    
گانه نامه  6در واقع دوره هاي .  اخير  را دربر مي گيرد

هر يك دوره هاي زندگي ومبارزه حزب )  مردم( مردم 
توده ايران نيز هستند و درعين حال مراحل به كـلـي   
متفاوت مبارزات انقالبي ميهن ما را نيز متجلي مـي    

 .كنند
هنگاميكه درآستانه دومين سالگرد شهادت آمـوزگـار   

بهمن سـال     12زحمتكشان ايران دكتر تقي اراني، در
در تهران تولد يـافـت در       )  نامه مردم( ، مردم 1320

سرلوحه خود اين عبارت را با حروف درشـت چـاپ       
اين روزنامه پشتيبان كساني است كه بـا    ”  : كرده بود

فكر و با بازوي خود كاركرده و از حاصل دسترنج خود 
درتمام ساليان درازي كه از انتـشـار   ”  . نان مي خورند

نخستين شماره تا به امروز مي گذرد، نامه مردم بـه    
اين اصل وفادار بوده و همين وفـاداري، كـيـنـه و         
دشمني امپرياليسم و ارتجاع را برانگيخته و بـرمـي       

 . انگيزد
اينك با انتشار هشتصدمين شماره دوره هشتم، نـامـه   
مردم با وجود دشوارهاي گوناگون، كمبودها وكاستـي  
هاي موجود، وفادار به سنت هاي درخشان انقـالبـي   
ومردمي خود، خستگي ناپذير درسنگر نخست مبـارزه  
حضور دارد و با اميد به آينده اي بهتر به مثابه پرچـم  
هميشه دراهتراز حزب توده ايـران و سـخـنـگـوي          

هـيـچ   .  زحمتكشان فعاليت خود را ادامه مـي دهـد      
زورگوي مستبدي نتوانسته و نخواهد تـوانسـت ايـن      

نـامـه   .  فعاليت روشنگرانه و آينده ساز را متوقف كنـد 
 !مردم در سنگر مردم استوار مي رزمد
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 !ژيم  پيرامون فاجعه ملي را در هم شكنيم    توطئه سكوت ر
ام  –، در روز سي       1367به مناسبت گراميداشت جان باختگان فاجعه ملي در سال          

. شهريور، مراسمي از طرف سازمان حزب توده ايران در انگلستان سازمان داده شد                
مراسم با سرود چهارم حزب توده ايران آغاز شد و پس از آن به ياد واحترام شهداي                   

 .فاجعه ملي ، يك دقيقه سكوت اعالم شد
سالن محل برگزاري با تصوير هايي از شهداي حزب ، پوستر ويژه فاجعه ملي ، و                  

، و  ”توطئه سكوت رژيم پيرامون جنايت مدهش فاجعه ملي را در هم شكنيم             “شعار  
در بيستمين سالگرد فاجعه ملي ياد و راه جانباختگان را گرامي مي          “: پالكاردي با شعار

” نامه مردم “در كنار آنها ميز كتاب حزب با چندين شماره از           . آراسته شده بود    ”  داريم
، اثر زنده   ”برخي بررسي ها در باره جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي             “و كتاب   

قرار ”  ايران تودي “و  ” توده نيوز “ياد، رفيق طبري، و همچنين نشريات انگليسي زبان         
پس ا ز خوش آمد به حضار از سوي مجري جلسه، رفيق ناصر موذن، با                 . گرفته بود 

، ضمن اشاره به روند وقايع فاجعه ملي و             ”بيست سال سكوت  “گفتاري با عنوان     
خطري كه حزب ،  پيش از فاجعه ملي  ، اعالم كرده بود، آن را يك برنامه از پيش                      

او در ادامه كارزار هاي وسيعي را       . تهيه شده و در روند تشديد فشار و سركوب خواند            
كه توسط حزب براي افشاي اين جنايت و اعتراض به آن، پيش از وقوع فاجعه،                      

پس از وي، نماينده حزب توده ايران در بريتانيا، طي              . صورت گرفته بود، برشمرد    
ژيم ولي فقيه در دست زدن به          سخنراني خود به بررسي تاريخي شرايط و اهداف ر          

فاجعه ملي پرداخت و تشريح كرد كه اين فاجعه با دخالت و دستور مستقيم خميني                  
بتواند  بخش بزرگي از نيروهاي      » واليت فقيه «صورت گرفت  تا از طريق آن رژيم          

مبارز و ترقي خواه را از طريق فيزيكي از عرصه مبارزه حذف كند و اينكه پس از آن                    
رفيق سخنران در بخش ديگري از سخنان خود         . اختناق مرگباري بر كشور حاكم شد     

سكوت آگاهانه رژيم در مورد اين جنايت مدهش را، به دليل ادامه روند چنين سركوب        
ها خواند، و سركوب خشن فعاالن جنبش كارگري و سنديكايي، جنبش زنان و                    

او همچنين اشاره كرد كه ، اين كشتار . دانشجويي را در زمره آنها شمرد و محكوم كرد
به اندازه اي غير انساني و تكان دهنده بود كه حتي برخي از سران حكومتي به آن                    
اعتراض كردند كه از جمله آنها آيت اهللا منتظري بود كه پس اعتراض، از مقام نيابت                 

 .بركنار شد» واليت فقيه«
، دبير كل حزب كمونيست انگلستان، سخنران بعدي مراسم       »رابرت گريفيث«رفيق 

به نمايندگي از حزب كمونيست بريتانيا، من        “: بود كه در سخنان خود از جمله گفت        
مين سالگرد كشتار در زندان ها، فاجعه ملي، به حزب           20درودها و تسليت خود را در       
ما مايليم كه صداي خود را به اين خواست ها كه رژيم              .  توده ايران تقديم مي دارم    

را تصديق كند، كه آن هايي را كه مسئول اين             1988تهران جنايت مدهش تابستان     
جنايت بودند به دست عدالت بسپارد، و اينكه خانواده ها، دوستان و رفقاي جانباختگان          
ما . آزاد باشند كه در بيستمين سالگرد فاجعه به يادبود و گرامي داشت آنان بنشينند                

همچنين معتقديم كه خانواده هاي داغدار بايد از حقوق بنيادي دموكراتيك خود براي              
ما با تمام وجود از مبارزه شما       .  اعتراض با اين مسايل در داخل ايران، برخوردار باشند        

به .  براي حقوق دموكراتيك در كشورتان، به همانند مبارزه خودمان، حمايت مي كنيم           
اين دليل است كه ما به مبارزه شجاعانه جنبش زنان در ايران درود مي فرستيم و                    
خواهان پايان دادن به سركوب سران و فعاالن آن و آزادي همه زندانيان سياسي                   

رفقا، ما شرايط دشواري را كه حزب توده ايران در آن مبارزه مي كند، را درك          . هستيم
. ما مواضع اصولي اي را كه حزب شما برگزيده است، را تحسين مي كنيم              .  مي كنيم 

رفقا، ما اهميت عظيمي براي روابط گرم و ديرپاي دوستي بين دو حزب مان قايل                   
ما مبارزه قهرمانانه حزب توده ايران براي دموكراسي، آزادي، صلح و حاكميت .  هستيم

 ”.ملي را گرامي مي داريم
سپس رفيق ركن الدين خسروي، هنرمند برجسته و سرشناس تئاتر ايران شعري از              
هوشنگ ابتهاج را در رابطه با شهداي جنبش دكلمه كرد و پس از آن نمايندگان                    

، »سالم علي «رفيق  .  احزاب كمونيست عراق و سودان پيام هاي خود را خواندند             
: عضو كميته مركزي حزب كمونيست عراق در سخنراني خود از جمله اظهار داشت               

مين سالگرد اعدام دسته جمعي زندانيان سياسي در         20اجازه بدهيد كه به مناسبت       “
ايران، عميق ترين تاثرات و  احساسات همبستگي خود را به خانواده هاي هزاران                  

ما همچنين به حزب توده ايران مي پيونديم         .  قرباني اين رخداد تراژيك تقديم دارم      
كه در اين مراسم به گرامي داشت خاطره كادرهاي شهيد حزب در جريان اين موج                  

 ” .وحشيانه حذف فيزيكي، از جمله اعضاي رهبري حزب برادر، نشسته است
رفيق كمونيست عراقي سپس به مبارزات مشترك دو حزب  برادر بر ضد ترور و                  

اجازه بدهيد كه يك درس مهم كه محصول تجربه         : جنگ اشاره كرد و در ادامه گفت      
ما در عراق و جهان عرب است، درسي كه اهميت ويژه اي براي نيروهاي چپ دارد،                  

رژيم هاي ضد دموكراتيك و ضد كمونيست هرگز نمي توانند مبارزه پيگير .  اشاره كنم

مراسم گراميداشت جان باختگان فاجعه 
 ملي در لندن

القاب ضد  .  بر ضد امپرياليسم و طرح هاي آن را به جلو ببرند             
امپرياليست غالباٌ به طور مصنوعي و از سر بي اطالعي به اين               
رژيم و يا آن حاكميت در منطقه خاورميانه  داده مي شود، بدون              
اينكه ماهيت چنين رژيم هايي و سياست هاي داخلي آنان، نه              
فقط در مسئله بنيادي حقوق بشر و دموكراسي بلكه همچنين در           
رابطه با سياست هاي اقتصادي و اجتماعي، دقيقاٌ در نظر گرفته            

همبستگي واقعي بر ضد امپرياليسم و سياست هاي جنگ          .  شود
طلبانه آن همچنين نيازمند همبستگي پيگير، اصولي و موثر با             

 ”.مردم ستمديده و نيروهاي دموكراتيك آن ها است
رفيق عبدلباقي العواد، به نمايندگي از كميته مركزي حزب             

موضع شجاعانه و سربلند    “: كمونيست سودان در پيام خود گفت      
رفقاي شما بر ضد رژيم تاريكي و سركوب مشعلي هميشه نوراني   
در طول مسير مقاومت در مقابل چنين رژيم هاي غير انساني و             

رفقا قلب هاي ما با شماست چرا كه ما            ... تبه كاري مي باشد    
كامالٌ درد و غم شما را در رابطه با اين تراژدي و از دست دادن                

ما در اين مراسم سوگند مي       . رفقاي ارجمندتان درك مي كنيم     
خوريم كه به مبارزه خود براي يك نظام سكوالر در سودان و               
ديگر كشور ها، نظامي كه در آن مذهب از دولت جداست، ادامه             

آينده مبارزه ما با شما يكيست و ما هيچگاه اجازه            . خواهيم داد 
. نخواهيم داد كه مسببان اين جنايت ها از چنگال عدالت بگريزند    
زنده باد مبارزه عادالنه خلق هاي مان بر عليه رژيم هاي تاريك            

 ”     .انديش حاكم در سودان و ايران
بعد از چند دقيقه تنفس ، كه در آن آهنگي به مناسبت                   

جورج «پخش و از حضار پذيرائي شد، رفيق                  ” خاوران“
،رهبر سازمان ترقيخواه، ضد استعماري و مشهور               »آنتوني
آنگاه نوبت سخنراني به مبارز    .  به سخنراني پرداخت” ليبراسيون“

، از  »تام سيبلي «سرشناس جنبش سنديكائي انگلستان، دكتر        
مركز بين المللي براي حمايت از حقوق              «بنيان گذاران     
ساله خود    30رفيق سيبلي با اشاره به آشنائي       .  رسيد» سنديكائي

با مبارزات حزب توده ايران مسببان فاجعه ملي را كه در جريان             
آن بسياري از رهبران و فعاالن جنبش سنديكائي ايران اعدام             

او در سخنراني خود به اهميت مبارزه رفقاي        .  شدند، محكوم كرد
توده اي در روشنگري جنبش سنديكائي بريتانيا و در دفاع از               

 .فعاالن سنديكايي ايران و اثرات مهم آن اشاره كرد
در فاصله بين سخنراني ها قطعاتي از موسيقي فولكلوريك و            

، دبير كميته منطقه    »كن كيبل «مبارزاتي با ويولن توسط رفيق       
اي حزب كمونيست انگلستان براي حاضرين نواخته شد كه مورد          

آخرين سخنراني  از آن رفيق نوئل         . توجه همگان قرار گرفت    
، بود  )كودير(» هاريس، دبير كل كميته دفاع از حقوق مردم ايران        

كه در طي سخنراني خود به موازات محكوم كردن مسببان اصلي 
فاجعه ملي و ضرورت ادامه كارزار براي افشا و به محاكمه                 
سپردن آنان، عرصه هاي اصلي مبارزه بين المللي براي                  
همبستگي با مبارزه مردم ايران براي صلح و دموكراسي را مورد            

در انتها ، پس از اجراي دسته جمعي سرود              .  توجه قرار داد   
انترناسيونال، گل هاي سرخ به ياد شهداي فاجعه ملي  به                  

 .حاضرين داده شد
 
 
 
 

 رفيق تام سيبلي، از بنيان گذاران مركز حقوق سنديكايي
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 . ماست كه حتي مخالفان و دشمنان حزب ما  نيز نمي توانند آن را انكار كنند
بقا و ادامه فعاليت حزب توده ايران در شصت و هفت سال گذشته، در حـالـي كـه      
بخش عمده اي از حيات حزب در شرايط دشوار حمالت وسيع و وحشيانه امپرياليسم و 
ارتجاع سپري شده است خود گواه نيرومندي از اصالت اجتماعي حزب و ريشه هـاي    

در تمامي اين دوران شصت و هفت سال نـيـروهـاي    .  عميق آن در درون جامعه است
ارتجاعي به بهانه هاي گوناگون توده اي ها را هدف وحشيانه ترين حمالت قرار داده   

از دستگاه هاي سركوب رژيم وابسته پهلوي گرفته كه شمار بزرگي انسان هـاي    .  اند
را بـه    ...  واال و رزمندگان قهرمان توده اي همچون روزبه، سيامك، مبشري، و كيوان

جوخه هاي اعدام سپردند تا مزدوران رژيم واليت فقيه، كه در بزرگ تريـن كشـتـار      
سياسي تاريخ ميهن ما، هزاران زنداني سياسي را به خاطر پايبندي به آرمان هاي طبقه 
كارگر و آزادي ميهن در شكنجه گاه هاي شاه و رژيم جمهوري اسالمي سپري كـرده  
بودند، قتل عام كردند،  تالش همواره امپرياليسم و ارتجاع داخلي جلوگيري از فعاليت 

بخشي از اين تـالش بـه راه         .   سياسي و تشكيالتي حزب توده ايران بوده و هست
اندازي كارزار وسيع و قطع ناشدني تبليغاتي بر ضد حزب توده ايران و تاريخ آن بـوده    
است و اين كارزار امروزه با بودجه عظيم دستگاه هاي امنيتي رژيم واليـت فـقـيـه         

 .همچنان ادامه دارد
اگرچه در طول شصت و هفت سال گذشته از چپ و راست بر حزب ما تاخته انـد،    

و اگرچه دستگاه هاي تبليغاتي حكومت هاي ارتجاعي، و بلند گوهاي امپـريـالـيـسـم      
جهاني تالش كرده اند تا با قلب حوادث تاريخي، ماهيت انقالبي و رزمنده حزب طبقه 
كارگر و همه زحمتكشان كشور را واژگونه ترسيم كنند، با اينهمه، حزب ما همچـنـان   

هدف ارتجاع و امپرياليسم حمله به بنيان هاي .  پيگير به مبارزات خود ادامه داده است
فكري و سياسي حزب ما و محروم كردن جامعه ما از تجربه و توان حزب در رهبري و 

 . سازمان دهي كارگران و توده هاي محروم بوده و هست
 

 !هم ميهنان گرامي
شصت و هفتمين سالگرد حزب توده ايران در حالي فرا مي رسد كه مـيـهـن مـا،         

، و در پي خيانت روحانيـت بـه     57نزديك به سي سال پس از پيروزي انقالب بهمن 
رهبري انقالب رسيده به آرمان هاي مردمي جنبش ضد استبدادي و آزادي خـواهـي     
كشور، در چنگال رژيمي ضد مردمي، واپس گرا و استبدادي، با دشـواري هـاي روز       
افزون اقتصادي، اجتماعي و سياسي تحميل شده از سوي مرتجعان حـاكـم رو بـه          

 . روست
نزديك به چهار سال پس از تحميل نامزد ولي فقيه به عنوان رئيـس جـمـهـوري       
كشور، در پي انتخاباتي كه به حق پر تقلب ترين و بي اعتبار ترين انتخابـات حـيـات      
جمهوري اسالمي ارزيابي شد سياست هاي مخرب دولت احمدي نژاد،  از يـك سـو     

اجتماعي كشور را به شدت بحراني كرده است و از سوي ديگر  بـا  -وضعيت اقتصادي
از بين بردن ثبات اقتصادي،  با وجود درآمد عظيم نفت، اكثريت مردم را با فشارهـاي  

امروز آمار رسمي منتشر شده از سوي بانـك  .  كمر شكن اقتصادي رو به رو كرده است
مركزي و  مركز آمار كشور گواه اين حقيقت دردناك است كه ده ها ميليون شهـرونـد   

رشد شديد بيكاري، خصوصـا  .  زير خط فقر، تعريف شده از سوي دولت به سر مي برند
در ميان جوانان، تشديد آهنگ ورشكستگي واحدهاي توليدي، گراني فزاينده و تورم در 

اعتياد و فحشـاء، در كـنـار        :  حال رشد، گسترش بي سابقه ناهنجاري هاي اجتماعي
تشديد جو اختناق و يورش گزمگان امنيتي رژيم به نيروهاي دگـرانـديـش، فـعـاالن        
كارگري و سنديكايي، دانشجويان و زنان آزادي خواه، سيماي واقعي جامعه بحران زده 

افزون بر اين كشور .    ما را در شرايط ادامه حاكميت رژيم واليت فقيه ترسيم مي كند
ما در محيط بسيار متشنج منطقه بيش از پيش از سوي امپرياليسم مورد تهديـد قـرار     

حزب ما در مقاطع مختلف اوج گيري تشنج ها در سال گذشته به دفعات ياد آور   .  دارد
شد كه تجربه تاريخي نشان داده است كه امپرياليسم آمريكا براي استقرار هژموني بي 
چون و چرايش در منطقه استراتژيك خليج فارس آماده است تا با لشـگـر كشـي و        
و .  استفاده گسترده از نيروهاي نظامي صلح و امنيت مردم منطقه را به نابودي بكشاند

لذا هر گونه بهانه دادن به امپرياليسم و متحدان منطقه اي آن، براي دامن زدن به جو 
تشنج  و آماده كردن اذهان عمومي، براي درگيري نظامي با ايران بي شك مخـالـف   

حزب توده ايران اعالم كرده است كه ضمن دفـاع از حـق       .  منافع ملي ميهن ماست
طبيعي ايران براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، معتقد است كـه مـوضـوع        
برنامه  هسته اي دولت ايران تنها بهانه يي براي توجيه سياست هاي سلطه طلـبـانـه    

درگيري هاي  بسيار خطرناك كنوني منطقه، نه از طريق .   امپرياليسم در منطقه است
تهديد سياسي، اقتصادي و نظامي بلكه تنها از طريق مذاكرات بين المللي قابل حل و   

وجود بيش از صد هزار نيروي نظامي  اشغالگر در عراق و افغانستـان، در    .  فصل است
كنار حضور گسترده ناوگان آمريكا و ديگر كشورهاي ناتو در خليج فارس خود از علـل  

 . اساسي وضعيت حاضر است

 !هم ميهنان گرامي ...ادامه  اعالميه كميته مركزي 
بحران و اگر دقيق تر بگوييم بن بست سياسي كشور  نـتـيـجـه     
مستقيم سياست هاي ديكته شده از سوي ولي فقيه رژيم و انحصار  
خفقان آور تمامي ارگان ها و نهادي هاي تصميم گيري در دسـت  
مشتي عناصر عميقا ارتجاعي و عمدتا نمايندگان سـرمـايـه داري      
. بزرگ تجاري كشور و نيروهاي سركوبگر و وابستگان آنـهـاسـت     
نقش روز افزون نيروهاي انتظامي و سركوبگر، خصـوصـا سـپـاه         

سياسي كشور، -پاسداران و فرماندهان آن در فعاليت هاي اقتصادي
دولت احمدي نژاد است پـديـده اي     ”  دست آوردهاي“كه از جمله 

بسيار خطرناك است كه مي تواند براي آينـده تـحـوالت كشـور         
 . خطرات جدي را در پي داشته باشد

ايران در حالي كه به زودي به سمت انتخابات رياست جمهـوري  
ديگري مي رود از هم اكنون با خطر جدي دخالت نيروهاي نظامي 

حزب مـا در    .  و انتطامي براي تحميل نتايج انتخابات رو به روست
تمامي شصت و هفت سال حياتش همواره  منادي هـمـكـاري و      
اتحاد عمل همه نيروهاي آزادي خواه و ضد استبداد كشور بوده و   

امروز با  وجود خطـرات  .  در اين راه تالش هاي فراواني كرده است
خارجي و داخلي كه منافع ميهن ما را تهديد مي كنند اتحاد عمـل  
آزادي خواهان بيش از پيش ضروري و نياز فوري جنبش مـردمـي   

پيروزي ارتجاع در روي كار آوردن دولت گوش به فـرمـان     .  است
خود در شرايطي امكان پذير شد كه نيروهاي اجتماعي و سيـاسـي   
تحول طلب از پراكندگي مزمن و عدم هماهنگي رنج مي بردند و   
نتوانستند در حساس ترين مقطع بر سر شعارهاي واحد مبارزاتي به 

بايد با درس گيري از تجربه دردناك چـهـار سـال        .  توافق برسند
غلبه بر بـرنـامـه    .  گدشته به مقابله با توطئه هاي ارتجاع  پرداخت

هاي ارتجاع، از جمله حركت مشترك و واقع بينانه در انتخابات آتي 
رياست جمهوري و همچنين تالش بيش از پيش در راه سـازمـان   
دهي مشترك نيروهاي اجتماعي خصوصا كارگران و زحمتكشان و 
همچنين جنبش دانشجويي و زنان كشور مي تواند راه  گشـاي        

 . تحوالت مثبت به سود جنبش مردمي در ميهن ما باشد
 اعضاء و هواداران حزب ! رزمندگان توده اي

يك سال ديگر از تالش هاي خستگي ناپذير شما براي در اهتزار 
نگاه داشتن پرچم حزب طبقه كارگر ايران و همه زحمتكشان ميهن 

در بيست و شش سال گذشته رژيم واليت فقيه و دستگـاه  .  گذشت
هاي امنيتي كشور هاي امپرياليستي همه امكانات گسترده خود را   
براي انشقاق در حزب و بي اعتبار كردن رهبري آن به كار گرفتـه  
. اند و اين تالش ها با همان گستردگي هـمـچـنـان ادامـه دارد         
هوشياري و آگاهي تحسين برانگيز  اعضاء و هواداران حـزب سـد     
. اساسي موفقيت برنامه هاي رژيم  و امپرياليسم بوده و خواهد بـود 
در آستانه شصت و هفتمين سالگرد تأسيس حزب توده ايران، ما بار 
ديگر اعتقاد عميق خود را به رسالت تاريخي حزب توده هاي كار و 
زحمت، براي رهايي ايران از چنگال استبداد و اسـتـقـرار آزادي،        

ما همچنين در .  استقالل واقعي و عدالت اجتماعي، اعالم مي كنيم
بيستمين سالگرد فاجعه ملي كشتار هزاران زنداني سياسي، به دست 
مزدوران جنايتكار رژيم واليت فقيه،  از جمله صـد هـا تـن از            
رهبران، كادرها، فعاالن و هواداران حزب،  بار ديگر با كاروان انبوه 
شهداي حزب و همه شهداي راه آزادي و رهايي ميهن تجديد عهد 
مي كنيم و مطمئنيم كه اين فداكاري هاي سترگ زمـيـنـه سـاز       
 . رهايي نهايي ميهن از چنگال هاي استبداد و ارتجاع خواهد بود

 
درود آتشين به خاطره تابناك همه جان باختگان  راه 
 آزادي
درود به زندانيان سياسي و همه خانواده هاي شهدا و 
 زندانيان سياسي
پيروز باد مبارزه مشترك همه نيروهاي آزادي خواه 
 !براي طرد رژيم واليت فقيه

 
 كميته مركزي حزب توده ايران
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پرچم مبارزاتي حزب و مشـعـل     »  نامه مردم« :  مسافري از ايران*  
راهنماي مبارزه زحمتكشان كشور است، در اين شرايط بغرنج داخلي و 

 .بين المللي آن را پر رنگ و  برافراشته نگهداريد
هيئت هاي نمايندگي احزاب برادر از هند، پرتغال، قبرس و فرانسه *  

 . از غرفه نامه مردم بازديد كردند و مورد پذيرائي قرار گرفتند
خلق براي ورود به يـك جـنـبـش       : رهبر حزب كمونيست فرانسه* 

اجتماعي پر شكوه بسيج ميشود،عليه سياست دولت به نبرد بـر مـي       
خيزد و در اينجا براي جانشين شدن سرمايه داري و نو ليبرال ها آماده  

 مي شود    
، نشريه حزب كمونيست فرانسه، طبق سـنـت     »اومانيته«فستيوال پرشكوه روزنامه 
، در حـومـه     » كورنيو« شهريورماه  در پارك عظيم   24الي  22همه ساله در روزهاي 
پـاتـريـك    « فستيوال امسال هم چون ساليان گذشته با سخنراني .   پاريس، برگزار شد

، سردبير اومانيته، در چادر عظيم جلسات بحث در قلب دهكده جهـانـي در     » هياريك
، مسئـول روابـط     » ژاك فتح« در اين جلسه .   شهريور رسماٌ افتتاح شد 22صبح شنبه 

، رهبر فراكسيون چـپ در      » فرانسيس وورتز« بين المللي حزب كمونيست فرانسه، و 
سردبير اومانيته در سـخـنـرانـي       .  پارلمان اروپا سردبير اومانيته را همراهي مي كردند

مفصل خود پس از خوش آمد به شركت كنندگان و نمايندگان احزاب برادر حاضر بـه  
تشريح شرايط بين المللي و نقش بسيجگر اومانيته در مبارزه زحمتـكـشـان فـرانسـه        

او به اهميت ترويج انترناسيوناليسم براي مردم و تقويت روحيه حمايت از آن .   پرداخت
توجه داد و متذكر شد كه به هيچ روي نمي بايست به تاثير متقابل مبارزه خلق هـاي    

او با حمله به نوليبراليسم به مثابه منبع و مولد هـمـه   .   مختلف در جهان بي توجه بود
معضالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي جهان به حقيقت زندگي ميليارد ها نـفـر در       
.  جهان در شرايط فقر مطلق اشاره كرد و چنين شرايطي را غيـرقـابـل دوام دانسـت        
سردبير اومانيته مسئله مبارزه خلق هاي خاورميانه و به ويژه مردم فلسطين و ضرورت 

در بخشي از سخنراني خـود بـه     »  پاتريك هياريك« رفيق .   حمايت از آن اشاره كرد
فعاليت سه غرفه مرتبط با نشريات سازمان هاي اپوزيسيون ايران در دهكده جهـانـي   

 .اشاره كرد
فتـه د    «  حضور صدها هزار نفر از جوانان و كارگران پاريسي تضميني بود بر اينكه 

دهـكـذه بـيـن       .   امسال مثل هميشه پرطراوت و پر جنب و جوش باشد»  ال اومانيته
المللي كه در آن غرفه هاي روزنامه هاي ارگان احزاب مترقي و كمونيسـت جـهـان      
استقرار داشت، سمبلي جوشان و پر رنگ از مبارزه براي نظمي نوين، عادالنه و صلـح  

غرفه نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، در قلب فستيوال اومانيتـه،  .   آميز بود
همسان سال هاي گذشته پذيراي صدها هموطن مقيم فرانسه و كشورهاي همجوار، و 

 .  هزاران شركت كننده فستيوال بود
تن در اين گردهمائي  500/000طبق تخمين رسانه هاي گروهي فرانسه نزديك به 

كه مهر و نشان پررنگ كمونيست هاي فرانسه و روزنامه آنان را بر پـيـشـانـي دارد،       
هزاران شركت كننده از ديگر نقاط فرانسه و اروپا و اقصي نقاط جهان، .   شركت كردند

به جوانان، سنديكاليست ها و كارگران شركت كننده در فستيوال پيـوسـتـنـد تـا از          
موسيقي، غذا، سينما، ورزش لذت ببرند و در بحث هاي متنوع سياسي سـازمـانـذهـي     

 .شده در برنامه فستيوال شركت كنند
تعداد عظيم شركت كنندگان در فستيوال آشكارا پيش بيني هاي نيروهاي راست در 

و روزنـامـه سـرتـاسـري آن            )  PCF( مورد افول جذابيت حزب كمونيست فرانسه   
در طول سه روز فستيوال كمونيست هاي فـرانسـه   .   را به شكست كشاند»   اومانيته«

ده ها جلسه بحث در رابطه با عمده ترين مسايل جنبش كمونيستي در فرانسه، اروپا و 
 .جهان برگزار شد

غرفه نامه مردم كه امسال به مناسبت همزماني فستيوال با بيستمين سالگرد فاجعـه  
ملي با پالكارد بزرگي در بزرگداشت جانباحتگان حزب توده ايران و جنبش مردمي در   

و عكس هاي آنان تزئين شده بود، در طول سه روز لحظه اي    1368تابستان خونين 
بخشي از غرفه به نمايش و ارائه كـتـاب هـا و        .   نبود كه از بازديدكننده مملو نباشد

نشريات حزبي و ابتكارات تبليغاتي سازمان هاي حزبي در خارج از كشور تخـصـيـص    
ده ها فعال و هوادار حزبي بطور خستگي ناپذيري از مراجعه كـنـنـدگـان بـا        .   داشت

غذاهاي ايراني و چاي و نوشيدني پذيرائي مي كردند و با حوصله به سئوال هاي آنـان  
بـازديـد   .   در رابطه با تحوالت ايران و سياست هاي حزب توده ايران پاسخ مي دادنـد 

هيئت هاي نمايندگي رهبري احزاب برادر از كشورهاي هند، پرتغال، لـوكـزامـبـورگ،     
فرانسه، عراق و قبرس از غرفه نامه مردم و مالقات و گفتگوهاي آنان با مسـئـوالن     
غرفه از لحظات بيادماندني فعاليت رفقاي حزب توده ايران در فستيوال اومانيته امسال 

اكثريت نيز از غرفـه    –هيئتي متشكل از رفقاي رهبري  سازمان فدائي خلق ايران.  بود
هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب .  نامه مردم بازديد و با رفقاي مسئول گفتگو كرد

در طول فستيوال از غرفه هاي تعدادي از نشريات ارگان احزاب برادر در دهكده بـيـن   

در فستيوال اومانيته» نامه مردم«  

المللي بازديد كرد و جلسات پر اهميت تبادل نظري با هيئت هاي 
نمايندگي احزاب كمونيست فرانسه، حزب كمونيست اسـپـانـيـا،     
حزب كمونيست لبنان، حزب كمونيست عراق، حزب كمونيـسـت   
چاد،  حزب كار سوئيس، حزب كمونيست ايرلند، حزب كمونيست 
. هند و همچنين تعدادي از اعضاي كمونيست پارلمان اروپا داشت

شهريور جمعيتي كه توسط رسـانـه    14در بعداز ظهر روز يكشنبه 
نفر تخمين زده شده بود، در گـردهـمـايـي      60/000هاي جمعي 

، رهبر حـزب    » ماري ژرژ بوقه« اصلي فستيوال كه در آن رفيق 
كمونيست فرانسه، خطاب به نيروهاي چپ و جنبش سنديكـائـي   

او در اين سخنرانـي از    .   پيام اميد بخشي فرستاد، شركت كردند
مهرماه مصادف  6كارگران و بازنشستگان خواست كه روز شنبه، 

با بيست و هفتم سپتامبر، از مركز فدراسيون كارفرمايان به طرف 
بخش هاي كليدي سخنراني رهـبـر     .  كاخ اليزه راه پيمائي بكنند

حزب كمونيست فرانسه در همين شماره نامه مردم منتشر شـده    
 . است
  

اومانيته؛ روزنامه اي كه رزم ما را به پيش “
مي برد، زبان سخنگوو در بردارنده اميد هاي 

 !“ ماست
چكيده اي از سخنراني ماري ژرژ بوفه دبير مـلـي     

 حزب كمونيست فرانسه در جشن اومانيته
 
چه زيبا ست جشن اومانيته ،جشن توده اي، شاد وپر شكـوه،  « 

ماري ژرژ «  با چنين كلماتي است كه رفيق  -» رزم آور وپر ابتكار
شـهـريـورمـاه        24در گردهمايي جشن اومانيته در روز   »   بوقه

ما از اين جشن به آنهائي كه رويـاي    « . سخنان خود را آغاز كرد
ملت در خواب فرو رفته اي در سر  مي پرورانند پيامي روشن مي 

و بـه  . ما براي آزاد زيستن ونيك زيستن بسيج شده ايم :  فرستيم 
آنهائي كه روياي ملتي فرمان بردار مي بينند، ما مردمي هم بسته 

و به آنها ئي كه مـي    .  و صلح طلب را در معرض ديد ميگذاريم 
بـس  :  خواهند با غارت تمام كره زمين ثروتمند شوند ميگوئيـم    

 »!دست نگه داريد كره زمين به شما تعلق ندارد! است 
رئيـس  (  آه اگر جشن وجود نمي داشت؛آنگاه خانم  پاريزوت«  

بـه  )  رئيس جمهور فرانسه( و آقاي سركوزي )  اتحاديه كارفرمايان
. راحتي مي توانستند به كار هاي شوم و مصيبت بارخود بپردازند 

 !براي شما متاسفيم ، خانم ها و آقايان
در اينجا خلق  براي ورود به يك جنبش اجتماعي پر شـكـوه     
بسيج مي شود، عليه سياست شما به نبرد بر ميخيزد و در اينـجـا   
براي جانشين شدن شما  و ما فوق ليبرال هايتان آماده  ميشونـد  

) انحصار رسانـه هـا    (  »  سكوت راديو ئي « و اگر شما روي يك 
حساب يكنيد برنده نخواهيد شد  زيرا دوستان اسلحـه بـدسـت       

شما آقاي رئيس جمهورهنوز دسـت    »  دم و دستگاه «  وصاحبان
 .روي تمام رسانه ها  نگذاشته اند

به شما تـوصـيـه    .  براي انكه صداي ما رسا باشد بايد زنده بود 
ميكنم ،همگي در هفته هائي كه ميĤيد متعهد شويم كه هـزاران    

) ژورس بنيان گذار اومانيـتـه  (  خواننده تازه براي روزنامه ژورس  
بي يابيم زيرا عليه ليبرال ها وتوانگران صاحب مال ومنال ،عليـه  

  11ادامه در صفحه    
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بدترين زمان را براي اعالم بازگشت به ليبراليسم               
اقتصادي انتخاب كرده است و همه تالش خود را براي           

 .هاي دولت به كار گرفته است ها و هزينه كاهش ماليات
ها   البته مسئله اينجا پيشنهادهاي ليبرال دموكرات        

درآمدها به دوش      براي انتقال بار ماليات از دوش كم         
پردرآمدها نيست، بلكه هدف طرح تازه، جبران كاهش          

. هاي عمومي دولت است     ها با كاهش كلي هزينه      ماليات
در زماني كه كشور در حال فرو رفتن در ركود اقتصادي            

هاي مصرفي دولت بايد آخرين          است، كاهش هزينه   
شالوده . يازد  كاري باشد كه دولت به آن دست مي            

سياست جديد، اعتقاد نظري شخصي نيك كلگ مبني بر 
آن است كه زمان دخالت دولت در امور اقتصادي گذشته    

هاي قالبي    است، و در جريان بحراني كه اينك نوشدارو       
ريزد، اين دقيقاً     دان تاريخ مي    نوليبرالي گذشته را به زباله    

اين سياست  . متضاد اقدامي است كه بايد صورت گيرد        
پوششي است سياسي براي اشتياق نيروهاي راست و           
محافظه كار به كوچك كردن دولت و افزايش بنيادهاي         

گيري   در مورد تغيير جهت    . خيريه براي كمك به فقرا     
ها به سوي سوسيال ليبراليسم، و شور و شوق           اخير توري 

اي كه    آنها نسبت به برابري و انصاف و برنامه               تازه
خوانند، سر و صداي زيادي       مي” مترقي“خودشان آن را    
ها و شعارهاي      پراكني  ترديد اين سخن     بي. به پا شد   

دوران     توخالي آنها فاصله زيادي با شيوه خشن مواجهه        
طور كه ديويد ماركند        تاچر دارد، حتي اگرچه همان       
David Marquand   سرباز سوسيال      كهنه
از معناي واقعي آن به      ” مترقي“دموكراسي گفت، واژه     
 .كل تهي شده باشد

هاي اساسي اقتصادي و       اما وقتي صحبت از گزينه      
ها حاكي از آنند كه       اجتماعي در ميان است، همه نشانه      

هاي حزب محافظه كار در مورد امتياز دادن به               طرح
سازي    زدايي، خصوصي     هاي بزرگ، مقررات       شركت

ثروتمندان، دقيقاً      خدمات اجتماعي و كاهش ماليات      
هايي است كه از اينان از اسالف            دنباله همان برنامه   

هنوز . اند  به ارث برده   ” توني بلر “كارشان و      محافظه
G”  جورج آزبورن  “ چيزي نگذشته،       e o r g e  

Osborne )    از تعهدش  ) سخنگوي حزب محافظه كار
هاي   هاي حزب كارگر در مورد هزينه         در اجراي طرح  

عمومي دولت سر باز زده است، و اين در حالي است كه             
اظهار داشته  )  آقاي كامرون، رهبر حزب محافظه كار       
نگرشي است كه    “است كه توزيع ثروت و درآمد            

 ”.اش به سر آمده است دوره
اما اين برنامه دقيقاً همان الگويي است كه امروز              

در نتيجه،  آن عده از      . موجب فروريزي مالي شده است    
با آن پيوندهاي نزديكي كه      –رهبران حزب محافظه كار   

هاي بزرگ دارند     با مراكز مالي انگليس و منافع شركت       
رود در انتخابات سراسري بعدي پيروز         كه انتظار مي   –

و وزير اقتصاد و دارايي      ” گوردون براون “شوند، حتي� از    
، در مورد بحراني كه امور        )آليستر دارلينگ (نوايش  بي  

مالي و اقتصادي كشور را در سطحي گسترده فرا گرفته           
است، و اين كه در اين مورد چه بايد كرد، حرف كمتري            

هم به غير از اين كه      ” جورج آزبورن “. براي گفتن دارند  
هاي بانكي باشد، انگار كه        خواهان حفاظت بهتر سپرده   
همه اينها نشان دهنده      . كامالً از مرحله پرت است       

اما از  . هاي بنيادي گذشته است     بار سياست   شكست اسف 
سوي ديگر، اين فرصتي است طاليي براي آناني كه            

اي جديد براي در هم شكستن قداست         آماده ارائه برنامه  
بازار و رو در رويي با واقعيت زمان باشند؛ اينكه فقط               
مداخله و نظارت و تنظيم قاطع مقررات از سوي دولت            

تواند سرآغازي براي حل و فصل بحران           است كه مي  
باشد كه با آن رو به رو         –و محيط زيستي     –اقتصادي  
هر سياستمداري كه خواستار آلترناتيو مردمي اي . هستيم

 .است، بايد از اين نقطه شروع كند

 ...ادامه سياست مداران كنوني

و در ايـن      .  ديوانگان جنگ طلب ،عليه سكون و سقوط انديشه، اومانيته پاد زهري نيكـوسـت  
. لحظه براي مقابله با آنان كه خود را سروران جهان مي پندارند به نيرو و انديشـه نـيـازاسـت      
روساي بانك هاي مركزي ، سر كردگان سازمان جهاني تجارت و يا صدر نشينان اتحاديه اروپا 
در بروكسل  و آن ژنرال هاي ناتو و يا  اربابان چندمليتي ها را در نظر بگيريد و به انها دوستان 

آنگاه  ببيـنـيـد چـه       . و حاميانشان را در سياست و سالطين رسانه هاي مسمومشان را بيافزائيد
مي خواهند همه چيز را تصاحب كننـد و    -شان   -زن ومرد -اين جمع دوستان! تركيبي ميشود

 .و اينان چقدرهم به خود مطمئن هستند.  مارا نيز
حق مداخله در   « ، » بازارآزاد«   ممكن است پاره اي در برابر آناني كه همچنان به ستايش از

چنين كساني نمي .   ادامه مي دهند، فريب بخورند »  رقابت به اصطالح آزاد«  و»  امور ديگران
خواهد جنگ وكشته هايش را ببينند، فقرعظيم را ، زنان و مردان استثمار شده، از كار بيكاران ، 
و .  نقل مكان داده شده ها و از سرزمين خود رانده شدگان ومورد تجاوز  قرار گرفتگان را ببينند

جـهـان،    « :  اين در حالي است كه جتي رئيس بانك جهاني در آخرين گزارش خود مي نويسـد 
 ».شمار بسيار باالئي از فقيران را به حساب مي آورد كه نميشد تصور آنرا كرد

حقيقت اين است كه سيستم سرمايه داري براي پاسخ گوئي به معضالت قرن ما ناتوان است 
مسئول بحران هاي غذائي، محيط زيسـت،  :  آري اين  آنانند  كه مسئول  همه مصائب هستند 

مـا  .  اين آنانند مسئول بي نظمي جهاني و جنگ هاي پايان ناپذيـر .  مسائل اجتماعي، اقتصادي
در ميدان ويرانه سـراي  سـرمـايـه         .  هزار بار حق داريم به اين اربابان جهان معترص باشيم 

و ايـن امـريسـت        .  داري،ملت ها ، كه ميخواهند كه آينده شان را به دست گيرندحق دارنـد   
 .اماانديشه هاي  دگر سازي اين جهان را ما در دستور العمل هاي گذشته نمي يابيم .فوري 

. جهاني شدن واقعيت دارد و بشر هر روز بيشترنسبت به سرنوشت خويش آگاهي مي يابـد    
اخطاري باشد براي رهائي بشر از   .بدور از آن كه ما را بترسانند،اين تحول شايد يك اقبال باشد

و اين نيست جز اين كه ما پاسخ ها وبسيج هاي نوئي راعرضه كنيم  كـه    .  يوغ سرمايه داري 
سر انجام به انديشه هائي براي يك بسط وگسترش پردوام اجتماعي و اكولوژيك  در سـراسـر   

اين امر به خلق ها قدرت آنرا ميدهد كه پول در جائي به كـار بـرده     .  جهان هستي مي بخشد
شود كه به زندگي كيفيت مي بخشد وسبب كشف وپيدايش برداشت تازه اي از كار و دسترسي 

سبب زندگي كردن همراه با احترام گذاشتن به تساوي واقعي حـقـوق   .  مداوم به آگاهي ميشود 
هر زن و مرد ميگردد و اين عبارت است از پيشروي به سوي يك مشاركت  و تقسيم قدرت ؛   
يعني يك دموكراسي نوين و كار گذاري واقعي براي سازمان ملل  واين همچنين  يعنـي  از      
نوبنيان نهادن  اروپا با مشاركت همه كساني كه آرزوي يك اروپاي صلح و پيـشـرفـت هـاي       

 اجتماعي و آرزوي مشاركت واقعي در قدرت را دارند
اين پاسخ ها همچنين پيدايش عرصه هاي  تازه  رابطه بين ملت ها ست اين، نبردي بـراي  
مردم فلسطين است،پشتيباني از دوستان ونزوئالئي،كوبائي و امروزبوليويائي است ، كه تـوسـط    

و من در ايـنـجـا    .  اليگارشي نژاد پرستانه ايكه توسط بوش حمايت ميشوند، مورد تهديد هستند
. مي گويم كه ما نخواهيم گذاشت كه ديكتاتور هامجددأدر آمريكاي التين مستـقـر شـونـد         

و اين همچنين بر گـردانـدن     .  همبستگي وباز هم همبستگي با دمكرات هاي آمريكاي التين
و اين باز گشائي راه ديگري روي ترقي اين . ورق مداخله نظامي در عراق و در افغا نستان است 

و اين پاسخ ها  حركتي است كه ما براي  روفـتـن       . كشور ها و دموكراتيزه كردن آن هاست 
تمام بي عدالتي ها ،در همه جاي، روي كره زمين،براي درخشيدن همـواره و هـمـكـاري و           

زيرا براي كمونيست ها كه براي جهاني با انبازي و مشـاركـت     .  همبستگي بيشتر، توقع داريم 
و چـه    .  همگان مي رزمند،ا ين افق تازه ايست كه به روي اميد انقالبي شان گشوده ميشـود    

 !تشويقي است براي رزميدن با سياست  ما فوق ليبرال در فرانسه ودر اروپا
سخنران آنگاه به مسائل داخلي فرانسه پرداخت و به سياست هاي نو ليبرالي رئيس جمهـور  

من ميخواهم كلمه اي را بيان كنم كه از نسل هاي دستـمـزد   «  : سركوزي حمله كرد و گفت 
. بگيران حكايت دارد و مبارزات طبقاتي و دست آوردها ي عظيم اجتماعي را  به  ياد مي آورد  
من به شما  در باره افزايش دستمزد ها ، راجع به بازنشستگان،بهبود قرار داد كـار و بـهـاي           

 »  .متناسب براي كارسخن ميگويم
دوستان رئيس جمهور هر صبح براي ما تكرار ميـكـنـنـد كـه سـركـوزي            « : در جاي ديگر

بسيار خوب اما  ما . شده است ، پس مخالفان  بايد تا انتخابات بعدي خققان بگيرند » انتخاب«
پرونده اطالعات خصـوصـي     «  نميخواهيم تا آن موقع منتظر بمانيم، هم چنان كه  انان را در 

ما نخواهيم  گذاشت كه سركوزي  ماهي را در آب غرق كند . به عقب نشيني وا داشتيم»  افراد
ما به يك بسيج اجتماعي بزرگ احـتـيـاج    ....... اين پرونده اطالعا تي بايد كأل پس گرفته شود 

 ».بدون چنين بسيجي هيچ چيز امكان پذير نيست. داريم 
رفيق ماري ژرژ بوفه آنگاه به وضعيت چپ در فرانسه پرداخت  و موقعيت حزب كمونيـسـت   

در انقالب كامل براي  حـيـات   «   : در قرانسه را  تشريح كرد  ودر باره آينده آن  از جمله گفت
وا ين كار همين !  بخشيدن  به تمام اميد هاي انقالبي مان در عمل ودر سازمان دهي به پيش 

وايـن  .  امروز است كه ما حزب را طوري سازمان دهي كنيم  كه بتواند از عهده اين كار بـرآيـد  
انقالب كار شور انگيزي خواهد بود  براي ترسيم فوري   برنامه اي  براي فـرانسـه و بـراي        
سراسر اروپا و در اين كار ما به  حزبي كه به شما گوش فرا دهد وكأل به جست وجوي راه حل 

مـا  .  ما شما را فرا ميخوانيم به حزب كمونيست بپيونديد . هاي جانشين بر آيد،موفق خواهد شد
مي خواهيم حزبي باشيم كه ملت به آن احتياج دارد و نيروئي را بسازيم كه فردا پيروزي هـاي  

 ».بزرگي را اعالم خواهد داشت

 ...ادامه نامه مردم در فستيوال 



ها، تنها در انگلستان، ميزان       به گزارش رسانه  . و افزايش نرخ بيكاري اشاره كرد     
خواهد گذشت، كه گفته     آن  ميليون    2بيكاري تا سال ميالدي آتي از مرز           

فقط در بخش مالي بيشتر از       . شود ميزان واقعي از اين حد هم بيشتر باشد           مي
اما سؤالي كه مطرح است آن است كه         . شوند  اند و مي    هزار نفر بيكار شده   100

تر خواهد شد و تا كي ادامه خواهد           اين بحران و ركود اقتصادي تا چقدر وخيم        
 .داشت

داري   رسد اين است كه سلطه الگوي بازار آزاد سرمايه          آنچه قطعي به نظر مي    
شوند   وقتي كه واعظان اعظم واشنگتن مجبور مي       . به سرعت رو به افول دارد      
بزنند كه تا كنون فقط در كشورهاي          ” ملي كردن “كه دست به بزرگترين       

سوسياليستي ديده شده بود، زماني كه دولت براي سر پا نگاه داشتن سيستم،               
شود كه قرار     سابقه در بازارهايي مي     مجبور به مداخله در مقياسي گسترده و بي       

تنظيم كننده باشند، روشن است كه نظم نوليبرالي در حال فروپاشي             -بود خود 
 .است

پردازان و مدافعان سرسخت بازار آزاد به موعظه           البته طبيعي است كه نظريه    
هاي   در مورد آيين كهنه ادامه خواهند داد، همان طور كه در شماري از رسانه               

بينانه   انديشي غيرواقع   اما البته اين جزم    . غرب از جمله مجله تايمز ديده شد        
چيزي نيست كه نامزدهاي انتخاباتي بتوانند با سربلندي از آن ياد كنند، و اين                

جان ! بحران هم چيزي نيست كه آنها بتوانند به سادگي از كنار آن بگذرند                 
خواه، مجبور  كين، نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريكا از حزب جمهوري مك

اشاره به  (وال استريت   ” حرص و آز و فساد بيش از حد          “شد اين هفته به      
حمله كند، و از سوي ديگر هم باراك اوباما،          ) پيكر آمريكا   مؤسسات مالي غول  

زدايي را    كين مبني بر مقررات      نامزد حزب دموكرات، فلسفه اقتصادي مك       
هاي مخلتف    مسئول اين وضع دانست و خواستار اصالحات گسترده در زمينه           

 .شد
گرچه ضرورت ناگزير انجام اصالحات گسترده در رابطه با بازار مالي و رد                
سياست هاي نوليبراليستي در اروپا و ديگر كشورهاي سرمايه داري هم اكنون             

وليكن در  . از سوي برخي از سرشناس ترين اقتصاددانان جهان قبول شده است          
واقع، در ميان همه احزاب سياسي عمده اروپا، ناتواني در مقابله با بحران                   

. شود  ها ديده مي     اقتصادي وسيع كنوني و حركت به سوي تغيير سياست             
و روزهاي جالل و       1990هاي    سياستمداران انگليسي هنوز در روياي سال       

ريگ اقتصادي تاچريسم     برند و كماكان به مرده      جبروت نوليبراليسم به سر مي    
زدايي به مداخله و نظارت در امور اقتصادي           توانند از مقررات    اند، و نمي    چسبيده

 .گيري بدهند؛ انگار كه هيچ ركودي رخ نداده است تغيير سمت
گرچه اين مشهود است كه در صورت اجراي چنين اقدامات مناسب زمان               

، دولت كمترين زيان و بيشترين سود را خواهد          )دخالت و نظارت دولتي   (كنوني  
كاري فلج كننده سران سياسي اروپا، محافظت از منافع  اما انگار كه محافظه. برد

هاي بزرگ، و ايدئولوژي بازار نو              بخش خصوصي و امتيازهاي شركت        
 16(شهريور    26روز  . ليبراليستي،آنان را در پيله خودش نگه داشته است            

وزير اقتصاد و دارايي از     ( Alistair Darlingوقتي آليستر دارلينگ    ) سپتامبر
سوءاستفاده سوداگران از بازار    ” نهايت نگران   بي“اظهار داشت كه    ) حزب كارگر 

است، نخستين پرسشي كه به ذهن رسيد آن بود كه او براي حل اين مسئله چه 
اصرار داشتند ” مقررات خفيف“طرحي دارد، و چرا او و نخست وزير انگلستان بر 

 .كه خود عامل اصلي در ايجاد اين چرخه ويرانگر بوده است
، Vince Cableها از هشدارهاي زودهنگام وينس كيبل          ليبرال دموكرات 

قائم مقام صدر حزب ليبرال دموكرات و قهرمان نوظهور آن، درباره بحران                 
 Northern Rock” نورترن راك  “بدهي و لزوم ملي كردن بانك               

” كينز“اما به عوض ادامه سنَت          . برداري خوبي بكنند     توانستند بهره   مي
Keynes    لويد جورج “و ”Lloyd George )       مبني بر مداخله و نظارت

،  )دولت در مسائل اقتصادي و تقويت بخش دولتي در كنار بخش خصوصي               
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داري نشانه  هاي مالي سرمايه فروريزي سيستم
 پايان حيات الگوي بازار آزاد است

 
بحران همه جانبه اي جهان سرمايه داري را فرا گرفته 

هر روز بانك بزرگ ديگري به ليست شركت .  است
ورشكسته مي پيوندد و يا توسط موسسه مالي بزرگ تري 

دولت آمريكا براي نجات سيستم مالي .  بلعيده مي شود
 700لرزان كشور به اقدام بي سابقه پيشنهاد تزريق 

برخي از .  ميليارد دالر به بازار دست زده است
اقتصاددانان معروف جهان از ضروري بودن خاتمه 

سياست هاي نوليبرالي و سيستمي كه سرمايه بدون هيچ 
در مقاله زير .  مرز و كنترلي عمل مي كند، سخن مي گويند

، صاحب نظر اقتصادي (Seamus Milne)شيموس ميلن 
و روزنامه نگار ترقي خواه ، بر پايه تجربه احزاب اساسي 

انگلستان، در رابطه با عدم توان احزاب و نيروهاي 
سياسي عمده حاكم در اروپا، در رويارويي با چالش عظيم 

 .كنوني سخن مي گويد
  ************* 

داري در بحراني     امروز ديگر در اين كه نظام مالي دنياي سرمايه           
رخدادهاي چند روز    . گسترده فرو رفته است، ترديدي وجود ندارد          

گذرانيم كه پس از      گذشته ثابت كرده است كه امروز ما روزهايي را مي         
آغازگر ركود اقتصادي   ( 1929در سال   ” وال استريت “زمان فروپاشي   
. شود  بزرگترين فروريزي مالي محسوب مي     ) ميالدي  30بزرگ دهه   

دولتي كه بزرگترين مدعي و مدافع نظام بازار آزاد در اردوگاه                    
است، براي دومين بار، آن هم فقط در طول         ) اقتصاد آزاد (داري  سرمايه

يك هفته، مجبور شد به داد يكي از اركان اصلي نظام مالي آمريكا                
اين بار، دولت آمريكا، به خرج ماليات           . كند” ملي“برسد و آن را       

شد   AIGدهندگان آمريكايي، ناجي بزرگترين شركت بيمه دنيا، يعني   
به سرتاسر عرصه اقتصاد آمريكا جلوگيري        تا شايد از سرايت فروپاشي    

دو شركت  ” ملي كردن “اين اقدام در فاصله كوتاهي پس از            . كند
هاي مسكوني،    پيكر سهامي عام عرضه كننده و بيمه كننده وام            غول

 Fannie)و فَني مي        (Freddie Mac)يعني فردي مك      
Mae)           كه ضامن مالي آنها دولت آمريكاست، ورشكستگي چهارمين

 Lehman)گذاري آمريكا، يعني ليمن برادرز         بانك بزرگ سرمايه  
Brothers)    هاي عظيم آن از يك سو و حقوق و            در پي بدهكاري

مزاياي كالن مديران ارشد آن از سوي ديگر، و باالخره خريد شركت             
بانك “توسط       (Merrill Lynch)پيكر مريل لينچ       مالي غول 
تأثير اين رويدادها در كشورهاي ديگر، از جمله در            . رخ داد ” آمريكا

، بزرگترين  HBOSانگلستان نيز مشاهده شد، كه در آن ارزش سهام   
در صد    70گروه مالي و بيمه انگلستان، در كمتر از يك هفته تقريباً              

 .سقوط كرد
تأثير اين رويدادها بر امور اقتصادي واقعيِ مؤثر بر زندگي روزانه               

  11ادامه در صفحه    توان به كاهش توليد      شود، كه از آن جمله مي      مردم هر روز شديدتر مي

سياستمداران كنوني توان مقابله با 

 بحراني در اين مقياس را ندارند


