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 هشتم ،  دورة812شماره 
 1387اسفند  26بيست و  سوم  سال  

 شادباش نوروزي كمتيه مركزي 

 حزب توده ايران

  10ادامه در صفحه    

 !هم ميهنان گرامي
كميته مركزي حزب توده ايران، فـرا    

را به شـمـا    1388رسيدن سال نو، سال 
تبريك مي گويد و اميدوار است سال نو، 
سال پيشرفت ها و پيروزي هاي چشـم    
گير جنبش مردمي در مقابله بـا رژيـم       

نـوروز، عـيـد      .  استبدادي حاكم بـاشـد    
باستاني ايرانيان، يادآور سنن خجـسـتـه    
هزاران ساله پيروزي نو بر كهنگي، آغـاز  
تولد دوباره طبيعت، شروع  بـهـاران و       

تاريخ كهن ميهن ما .  سرآمدن تاريكي هاست
نوروز را روز پيروزي كاوه آهنـگـر، يـعـنـي        
پيروزي نمادين مبارزات زحمتكشان بر ضـد    
حكومت استبدادي ضحاك دانسته و جشـن    
گيري اين روز افزون بر استقبال از نو شـدن  
طبيعت در واقع جشن پـيـروزي مـبـارزات         

 .  مردمي تاريخ كشور ماست

  3ادامه در صفحه    

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

   9و  8، 7، 6ادامه در صفحات 

نگاهي به برنامه انكار، نفي و تخريب 

 علل و ريشه ها :حزب

 3هنريار                                                                     در ص ” عمو“بدرود 

مقابله با تهاجم رژيم واليت فقيه 

 به جنبش دانشجويي

كميته مركزي )  وسيع( برگزاري موفقيت آميز پلنوم 
در آذر ماه سال جاري و انتشار اسناد و مصوبات آن از 
جمله سند مهم پلنوم حزب در باره وحدت و دشواري 
هايي كه حزب ما در اين سال ها با آن دسـت بـه         
گريبان بوده است بارتاب گسترده يـي در داخـل و         

پيام هاي حمايت از سند مهـم  .  خارج از كشور داشت
حزب، از داخل و خارج از كشور و تأكيد بر بجا بـودن  

انتشار اين سند در لحظات حساس كنونـي و در      
شرايط باز تشديد فعاليت هاي امنيتي رژيم بر ضد 
نيروهاي مترقي، خصوصا حزب ما، نشانگر آگاهـي  
و هوشياري اكثريت قاطع رفقاي حزبي در ايران و 

 .  جهان است
اين سند در بيست و ششمين سالـگـرد يـورش      

درآستانه سال نو، رژيم واليت فقيه دور تازه اي از تهاجم 
دفن شهدا در دانشگـاه  “ برضد جنبش دانشجويي را زير نام 

آغاز كرده و همزمان ارگان هاي امنيتـي بـه شـكـار         ”  ها
دانشجويان و فعاالن دانشجويي در  سراسر كشور مشغـول  

 .هستند
در جريان خاكسپاري تني چند از شهـداي گـمـنـام در         

گروهي از مـامـوران     )  پلي تكنيك تهران( دانشگاه اميركبير
امنيتي و اوباش بسيجي به دانشجويان معترض كه به حـق  
خواستار پايان اينگونه اقدامات تبليغاتي بودند، حمله كرده و 
ضمن ضرب و شتم تعداد بسياري از جوانان دختر و پسـر،    

 .ده ها دانشجو را بازداشت و روانه زندان ساختند
در اين خصوص دانشجويان دانشگاه امير كبير با محكوم 

طرح دفن شهـدا  “ ساختن اقدامات بسيج و ماموران امنيتي، 
را بخشي از برنامه ارتجاع حاكـم بـرضـد      ”  در دانشگاه ها

 در اين شماره

 2پيكار زنان جهان براي كسب برابري          در ص 

 4اعتراض كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه  در ص

 4براي توقف سركوب، اختناق و سانسور      در ص 

گزارش شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي 

حزب توده ايران در هجدهمين كنگره حزب 

 12كمونيست يونان                                           در ص



 تخريبي سرمايه داري است
 ...به دور از سلطه و سرمايه: جهان ديگري ممكن است •
 خانواده مردساالري از عوامل تحكيم فرودستي زنان است •
 خشونت جسمي و رواني عليه زنان در همه عرصه ها ممنوع •
 لغو هرگونه شرايط نابرابر كار زنان، لغو قراردادهاي موقت، لغو •
 نابرابري دستمزد براي كار برابر •
 محكوم است... اعدام، سنگسار، شكنجه، قصاص و •
 محو نظام سلطه و سرمايه ي جهاني •
محو هرگونه تبعيض اعم از جنسيتي، طبقاتي، حقوقي، مـذهـبـي،     •

 ...نژادي، قومي و
گسترش صنايع نظامي به ويژه صنايع هسته اي يعني نـابـودي      •

 ..انسان و محيط زيست و
آيا ميدانيد به جاي صرف بودجه هاي كالن براي جنگ و كشتار مي  •

 توان ميليونها امكان شغل سالم ايجاد كرد
ــي            • ــت ــســي ــار جــن ــاري از ب ــان   :  ورزش ع  خــواســت زن

 ورزش آزادانه در همه رشته ها حق مسلم زنان است
 

 در اروپا، آسيا و آفريقا
) IG Metall(هلگا شووايتزر، از رهبران سنديكاي بزرگ و پرقدرت فلزكاران آلمان 

در مـوقـع   “ :  خطاب به جمعيتي كه در امدن در شمال غربي آلمان گرد آمده بودند گفت
شان را از  يابد و غالباً زنان اولين كساني هستند كه شغل بحران، ميزان اشتغال كاهش مي

او همچنين بر ايـن    ”  . هاي بحران باشند زنان نبايست قربانيان و بازنده.   دهند دست مي
درصد كمتر از مـردان   23واقعيت تأكيد كرد كه هنوز هم دستمزد زنان به طور ميانگين 

ها و اماكن عمومي گـرد هـم        در بنگلور هندوستان، فعاالن حقوق زنان در پارك.  است
بار عليه زنان از سوي افراط گرايان مذهبي تحت  هاي خشونت آمدند تا برضد موج حمله

و در آفريقا، زنان توجه جهانيان را به وضعيت .  اعتراض كنند”  پليس امنيت اخالقي“ نام 
جمهوري دموكراتيـك  ( در كينشازا .  زده جلب كردند وخيم زنان در مناطق جنگي و جنگ

ها آمدند و در اعتراض به اعمال خشونت گسترده و    هزار زن به خيابان 10حدود )  كنگو
 -شود ها استفاده مي كه از آنها به عنوان سالح در جنگ  -وحشيانه عليه زنان و كودكان

هاي زنـان     خواسته“: آنگه موفوآنكولو، وزير خانواده، گفت ماري. پيمايي زدند دست به راه
مهار ايدز، و پايان دادن به تجاوز به عنف، و نقض حقوق بشر علـيـه   :  كنگو روشن است
يكي از كارشناسان مستقل سازمان ملل متحد هفته پيش هشدار داد   ”   . زنان و كودكان

شان را براي پايان دادن به نابرابري زنـان و     گرا تعهدات هاي اسالم كه از آنجا كه دولت
بـحـرانـي    “ كنند، اينك زنان مسلمان در سراسر جهان بـا       خشونت عليه آنان اجرا نمي

ياكين ارتورك، از پژوهشگران سازمان ملل متحد درباره مسئلـه  .  رو هستند روبه”  فزاينده
خشونت عليه زنان، در گزارشي كه در يك كنفرانس در مالزي ارائه داد، گفت كه زنـان  

شان در مورد تأمين امنيت زنـان و       هاي مربوطه فشار آورند تا به تعهدات بايد به دولت
 8در استان كندوز در شمال افغانستان، در روز يكشنبه .  حقوق برابر براي آنها عمل كنند

اي توسط زنان و براي زنان به منظور تـقـويـت و       مارس خبر تشكيل يك انجمن حرفه
نادره جويا، يكي از مقامات وزارت امور زنان توضيح داد كـه  .  توسعه اقتصادي اعالم شد

هاي اقتصادي به منظور افزايش درآمـد     ارتقاي نقش زنان در فعاليت“ هدف اين انجمن 
در بوگوتا، دفتر كميسيون عالي سازمان ملل متحد در امور حقوق بشـر در      ”  .آنان است

آميز جنسي عليه زنان و مـجـازات      هاي خشونت كلمبيا خواستار تحقيق در مورد جنايت
مـرتـكـبـيـن از اعضـاي           “او اضافه كرد كه در بيشتر موارد . مرتكبين اين جنايات شد

بان كي مون، دبير كل سازمان ملل متحد، اظـهـار     ”  . هاي مسلّح گوناگون هستند گروه
داشت كه از هر پنج زن در سراسر جهان، يكي قرباني تجاوز جنسي يا اقدام به تـجـاوز   

اند يا در معـرض نـوعـي       بوده است و در برخي از كشورها، يك سوم زنان كتك خورده
در كوبا، پرزيدنت رائول كاسترو كمرنگ بودن نمايندگـي زنـان     .  اند خشونت قرار داشته

 -آن طور كه بايد باشـد      -”  گيري تصميم“ كوبايي در حيات سياسي كشور را در سطح 
و در كاراكاس، پرزيدنت هوگو چاوز اعالم كرد كه اخـتـيـارات    .  خواند”  شرمندگي“ مايه 

تـري در انـقـالب         وزارت امور زنان را به سطح باالتري ترفيع خواهد داد تا نقش قاطع
وزارت “ آقاي چاوز اعالم كرد كه نام اين نهـاد جـديـد        .  سوسياليستي كشور بازي كند

 .خواهد بود” قدرت مردمي براي برابري زنان و جنسيتي
 

 مارس در لندن 8جشن 
در لندن به دعوت كميته هماهنگي احزاب كمونيست در بريتانيا جشن روز جهاني زن 
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پيكار زنان جهان براي كسب 

 برابري

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

امسال، هزاران زن در     )  مارس 8(  اسفندماه  17روز يكشنبه 
سراسر جهان، از تهران و شهرهاي محتلف كشورمان تا بنگلور و 

هاي كشورهاي اروپايي، به مـنـاسـبـت روز        كينشازا و پايتخت
ها و اماكن عمومي گرد هم آمدند و ضمن  جهاني زن در خيابان
هاي خانگي و فقر فزاينده، خواست برابـري   اعتراض به خشونت

 . زنان و مردان را به گوش جهانيان رساندند
 

 در ايران
ــال،  امســ
همچون سال 
هاي گذشتـه  
فــــعــــاالن 
جنيش زنـان  
با ابتـكـارات   
گوناگون، از   
جمله جشـن  
هاي كوچك 
محلي، جمـع  
شدن در خانه 
فعاالن زنـان  
و همچنـيـن   
گردهم ايـي    
هـــــــــاي 
ــون،  ــاگ ــون گ

سالگرد روز جهاني زن را، با وجود همه فشـارهـا و شـرايـط           
شماري از فعاالن جنبش .  سركوب و ارعاب رژيم، گرامي داشتند

زنان در تهران و كرج با تالش مشتركي اقدام به راهپيمايـي و    
پخش تراكت ها و اعالميه هايي در زمينه حقوق زنان كردند كه 

چهار گروه درتهـران و دو      .  با استقبال وسيع مردم رو به رو شد
از .  گروه در كرج سازمان دهندگان اين راه پيمايي زنان بـودنـد    

چهارگروه تهران دوگروه موظف شدند كه عـالوه بـر پـخـش         
دو گروه ديگر وظيفه .  تراكت به نصب طومار شعارها نيز بپردازند

: طومارها در باالي پل هاي عابر پيـاده .  اشان پخش تراكتها بود
يكي باالي پل عابر پياده ي ميدان هفت تير و ديگري بـاالي    

تراكت هاي .  يكي از پل هاي بزرگراه جالل آل احمد نصب شد
تهران در ميدان هفت تير، ميدان ولي عصر، پـارك دانشـجـو،      
ميدان انقالب، ستارخان، مجتمع تجاري ميالد نور، ستـارخـان،   
گيشا، حكيميه تهرانپارس، شهرك اميد در شرق تـهـران و در       

در منطقه پل آزادگان و سه راه گوهردشت بـه اشـكـال        :  كرج
تعدادي از تراكتها به دست مردم داده شـد،    :  مختلف پخش شد

و تعدادي ديـگـر از     .  تعدادي در خانه ها و كوچه ها انداخته شد
باالي ساختمانها و يا پلهاي هوايي عابرپياده و يا در خيابانها بين 
ــد                ــش شـــ ــخـــ ــت پـــ ــيـــ ــعـــ ــمـــ  . جـــ
برخي از شعارهايي كه روي طومارها نصب شده بودند ويـا بـه     

 :صورت تراكت پخش شدند
 هشت مارس روزجهاني زن گرامي باد •
 خواست مسلم زنان: لغو حجاب اجباري •
 مردم از فقر و گراني به تنگ آمده اند •
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد •
 گلزار خاوران ماندگار در تاريخ ايران و جهان •
 آزادي بيان، عقيده، انديشه، رسانه، تشكل، •
 آزادي زنان، آزادي جامعه...تجمع، تظاهرات و •
كارخانگي زنان در خانواده بيگـاري آشـكـار       •

 است
نابودي محيط زيست، آلودگي آب، زمين و هوا  •

از سياست هاي سلطه طلبانه، سودجويانـه و    

  10ادامه در صفحه    
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. جنبش دانشجويي ارزيابي كرده و در بيانيه خود به افشاي آن پـرداخـتـنـد      
روزهايي را سپـري مـي     “ :  اسفند ماه در اين باره نوشت 5خبرنامه امير كبير 

كنيم كه فاصله دانشگاهيان و حاكميت بيشتر از هر زمان ديگري برهمگـان  
دانشجويان پلي تكنيك تهران بارها مخالفت خود را با پـروژه    ...  فاش گشته

دفن شهدا دردانشگاه اعالم نموده اند و اهداف حكومت از ايـن اقـدام را           
دانشجويان سپس هدف هاي اين طرح را چنين برشمرده ”  . محكوم كرده اند

ايجاد فضاي قبرستاني دردانشگاه ها و جلوگيري از وجود هر گـونـه   -1“ :  اند
ايجاد پايگاه جـديـدي بـراي      -2تفكر مخالف با تفكر حاكم بر دانشگاه ها، 

تحريك -3نيروهاي خودسر حكومت و صدور مجوز ورود آن ها به دانشگاه، 
احساسات مذهبي و ميهن پرستي دانشجويان و سوءاستفاده از اين احساسات، 

پررنگ كردن حضور مداحان حكومتي كه سردمداران چماق به دسـتـان     -4
سركوب دانشجويان و ايجـاد فضـاي     -5جريان حاكم هستند در دانشگاه، و 

خفقان در دانشگاه و از بين بردن اندك آزادي هاي موجود در دانشگاه ها بـا  
كه به پشتيباني ) دفن شهدا در دانشگاه(اين پروزه ... سوء استفاده از نام شهيد

... نيروهاي امنيتي و تئوريسين هاي افراطي جناح اقتدار گرا در پلي تكنيـك 
منظور مجروح شدن و دسـتـگـيـري     ( است تا به حال قربانيان زيادي گرفته 

طرح دفن شهداي گمنام در دانشگاه ها بخشي از برنامه ”  . است)  دانشجويان
سراسري يورش به جنبش دانشجويي كشور است كه به خوبي در پيام علـي  

عـالوه بـر     .  خامنه اي كه صراحتا از اين طرح حمايت كرده، ديده مي شـود 
ضرب و شتم و دستگيري ده ها دانشجو در پلي تكنيك، فعالين بسياري در   
روزهاي اخير توسط ماموران اطالعات سپاه و وزارت اطالعـات درتـبـريـز،       
مشهد، شيراز، ساري، اهواز، سنندج، اصفهان و تهران دستگير شده اند، اغلب 

پايگاه خبري دانشجويـان آزادي    .  اين افراد دانشجويان چپ دانشگاه هستند
دستگيري هاي اخير به فاصله “ :  خواه و برابر طلب دراين زمينه اعالم داشت

ي چند ماه مانده به انتخابات نشان مي دهد كه رژيم سعي در ساكت كردن 
اولين وظيفه هر آزادي خواهي آن است كه بيش از ...  هر گونه اعتراضي دارد

از شما دانشجويان مي خواهيم . هر چيز آزادي دوستان در بندش را فرياد كند
جاي خالي رفقاي خود را در كالس هاي درس احساس كنيد و اين احساس 
را با دستان به هم گره خورده ي خود به اتحاد و همبستگـي بـراي آزادي       

 ”....دانشجويان دربند تبديل كنيد

و شكار شبانه دانشجويان مبارز، شناسـايـي   ”  دفن شهدا در دانشگاه“ طرح 
مخالفان در دانشگاه ها، احضارها به كميته انضباطي و جز اينهـا هـمـگـي       
نشانگر برنامه حساب شده ارتجاع حاكم براي به زانو در آوردن جـنـبـش          

در برابر اين . دانشجويي و مهار آن در آستانه انتخابات رياست جمهوري است
برنامه، مهمترين وظيفه جنبش دانشجويي حفظ وحـدت، ارتـقـاء سـطـح            
همبستگي و هوشياري در برابر ترفند ارگان هاي امنيتي با هدف تـقـويـت      
. نقش و تاثير جنبش دانشجويي در مجموعه جنبش مردمي ميهن ما اسـت   
نبايد گذاشت ارتجاع حاكم مبارزه پرشور و دليرانه دانشجويان را سركـوب و    

پشتيبانـي از جـنـبـش         .   توان تاثير گذاري آن را محدود و كم رنگ نمايد
دانشجويي و خواست هاي به حق آن وظيفه عاجل همه احزاب، سازمان هـا  

براي مخالفت با طرح دفن شهـدا  .  و نيروهاي مترقي، ملي و آزاديخواه است
 !در دانشگاه ها و آزادي دانشجويان دربند همه امكانات خود را به كار گيريم

 اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران ...ادامه  مقابله با يورش جنبش 

 هنريار” عمو“بدرود 

اسفند ماه، رفيق محمد جعفر هنريار پس از تـحـمـل     16روز جمعه، 
. چند سال بيماري، در بيمارستاني در شهر كلن آلمان بدرود حيات گفت
رفيق هنريار، كه رفقاي جوان او را عمو هنريار خطاب مي كردنـد، در    

در قزوين متولد شد، چندي از بنيانگذاري حزب توده ايران نمـي   1303
گذشت كه در زادگاه خود قزوين به چهره يي پر شور و شـاخـص در       

پس از پايـان تـحـصـيـالت        .  فعاليت سازمان جوانان حزب مبدل شد
پس از طـي دورهء    .  متوسطه به تهران آمد و وارد دانشكده افسري شد

رفـيـق   .  سواره نظام، براي طي يك دروه خلباني به انگلستان اعزام شد
دستگير  1330در دانشكده افسري جذب سازمان نظامي حزب شد و در 

رفيق هنريار در دادگاه نظامي همراه با دالور جان باخته تـوده اي    .  شد
بر اثر اعتراضات وسيع مردمي كه .  سروان مرزوان به اعدام محكوم شد

در مطبوعات آن روز ايران انعكاس گسترده اي يافت حكم اعدام رفقـا  
 1333رفيق هنريار به جزيره خارك تبعيد شد و در سـال    .  شكسته شد

پس از كشف سازمان نظامي حزب، مجددا دادگاهي شد و به حبس ابد 
رفيق هنريار پس از انقالب فعاالنه در حـزب حضـور       .  محكوم گرديد

يافت و پس از يورش رژيم جمهوري اسالمي به حزب از كشور خـارج  
بـه     1370رفيق هنريار در كنگره سوم حزب توده ايران در سال   .  شد

رفـيـق   .  عضويت مشاور كميته مركزي حزب توده ايران انتخـاب شـد    
هنريار در سال هاي مهاجرت فعاالنه در زندگي سياسي و اجـتـمـاعـي     
مهاجران شركت داشت و خانه وي به روي جوانان و دوستداران حـزب  

در طي اين سال ها رفيق هنريار بـه نـمـادي از          .  همواره گشوده بود
پايبندي به آرمان هاي حزب مبدل شد و در جذب جوانان و مهـاجـران   

او در   .  ايراني به حزب و توضيح مواضع حزب نقش موثري ايفـا كـرد    
تمامي گردهمائي ها و سخنراني ها و مراسم مهاجران ايراني حضور مي 

رفيق هنريار نزد حتي هموطناني كه گرايش خـاص سـيـاسـي       .  يافت
حزب توده ايران در گذشت رفـيـق     .  نداشتند از محبوبيت برخوردار بود

محمد جعفر هنريار را به خانواده وي و همچنين به همه هـواداران و      
 .اعضاي حزب تسليت مي گويد

 يادش زنده و گرامي باد   
اسفند ماه  19دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

اعتراض كارگران مجتمع نيشـكـر   
 هفت تپه

 
پس از آنكه مسئوالن حكومـتـي در ثـر        
اعتراضات گسترده كارگران مجمتع نيشـكـر   
هفت تپه مجبور شدند مديريت ايـن واحـد     

كشاورزي را تغيير دهـنـد و     -عظيم توليدي
مديريت جديد قول پرداخت به موقع حقوق و 
مزاياي كارگران را داده بود، اينك با گذشـت  
مدت زمان معينـي، كـمـاكـان دسـتـمـزد            
زحمتكشان شاغل در اين واحد راهبردي بـا    

ماهه پـرداخـت مـي شـود و            3تا 2تاخير 
مديريت مجتمع و اداره كـل كـار اسـتـان         
خوزستان حاضر به پاسخگويي به كـارگـران   

 .نيستند
بهمن ماه در گـزارشـي    30خبرگزاري ايلنا 

با وجود تغيير مديريـت كـارخـانـه       “ :  نوشت
نيشكر هفت تپه، كارگران ايـن كـارخـانـه         
همچنان از نحوه پرداخت حقوق خود ناراضي 
به نظر مي رسند، سخنگـوي سـنـديـكـاي        
كارگران نيشكر هفت تپه با اعالم اين مطلب 
گفت، مطالبات بيش از هزاران كارگـر ايـن     
كارخانه همچنان با تاخير دو ماهه پـرداخـت   
(مي شود و به عنوان مثال تا اين لـحـظـه      

هنوز حـقـوق دي مـاه          )  87بهمن ماه 30
كارگران پرداخت نشده است، بـه داليـلـي        
چون خشكسالي، فرسودگي ماشـيـن آالت،     
بازنشسته شدن زود هـنـگـام كـارگـران            

-111متخصص، ظرفيت توليد كارخانه از     
هزار تن شكر در سال گذشته به نهايت  115
” . هزار تن شكر كاهش يافته است 16تا  15

اين وضعيت در كنار عواملي كه سخنـگـوي   
سنديكايي كارگران هفت تپه به آن اشـاره      
نمود، به واردات بي رويه شكـر بـه كشـور        
توسط تجار عمده و چند دالل مـرتـبـط بـا       

در واقـع    .  دستگاه حكومتي نيز ارتباط دارد  
بخش قابل توجهي از مشكالت كارگران اين 

كشاورزي بزرگ، به سياست -مجتمع توليدي
هاي دولت ضد مردمي احمدي نژاد ربط پيدا 

برنامه واردات سيل آسا كـه ايـن       .  مي كند
دولت در چند سال اخـيـر دنـبـال كـرده،            
بيشترين صدمه را به طبقه كارگر و ديـگـر     
زحمتكشان وارد آورده و سبب تـعـطـيـلـي        
بسياري از واحدهاي توليدي بزرگ و كوچك 

كارگران نيشكر هفت تپـه  .  كشور شده است

نيز به همين علل از   
مشــكــالتــي چــون   
دستمزد هاي معوقه، 
ــيــروي     تــعــديــل ن
انساني، ركود توليـد،  
دستمزد پايين تـر از    
نرخ واقعي تورم رنـج  
مي برند و براي حل 
چنين مـعـضـالتـي       
اعتراضات مـتـعـدد      
سازمان داده  و مـي  

در عين حـال    .  دهند
كارگران هفت تـپـه   
خواستـار بـازگشـت      
كارگران اخراجي بـه  
دليل فـعـالـيـت در       
در .  سنديكا هسـتـنـد     

تـن از       5حال حاضر 
كارگران فعال اين مجتمع در نوبت دادگاه دوم مي باشند، دادگاه اول كارگران را به نـام و      

 . اتهام تبليغ عليه نظام محكوم شناخته و اين زحمتكشان در وضعيتي ناگوار قرار دارند
 
 

 براي توقف سركوب، اختناق و سانسور
 

گسترش اقدامات ارگان هاي امنيتي رژيم واليت فقيه، كه با ايجاد جو رعب و وحشـت و    
دستگيري مبارزان جنبش كارگري، فعاالن شجاع جنبش زنان و بازداشت و شكنجه ده هـا    
دانشجوي قهرمان و حق طلب وارد دور تازه اي شده است، با مخالفت هـاي روز افـزون         

اسفنـد مـاه      5جامعه مواجه گرديده، از جمله كانون نويسندگان ايران در بيانيه اي به تاريخ 
در بخشي از بيانيه .  سركوب هاي رو به افزايش را مورد انتقاد قرار داده و محكوم كرده است

هجوم و سركوب در مقابل خواسته ها و اعتراض هاي به حق “: كانون نويسندگان آمده است
در چنديـن  .  قشرهاي مختلف مردم براي قدرت مداران به روشي هميشگي تبديل شده است

ماه اخير، با بحراني تر شدن اوضاع اقتصادي و اجتماعي در داخل كشور و در سطح جـهـان،   
بار ديگر موج جديدي از سانسور و ممنوعيت، احضار، دستگيري، بازداشت و صدور احـكـام     
سنگين و اجراي روز افزون احكام اعدام براي مقابله با پيامدهاي بحران هردم فزاينده به راه 

 ” .افتاده است
طراحان و آمـران و    “ :  سپس، كانون نويسندگان با اشاره به تخريب خاوران تاكيد مي كند

سعي دارند با تخريب و تغيير وضعيت اين گورستان، ردپاي خود را  60عامالن قتل عام دهه 
دركشتار نسلي از زندانيان سياسي و عقيدتي  پاك كنند و پرونده ي جنايت خود را به محاق 

 ”.فراموشي بسپارند
سانسور كتاب هـا، لـغـو      “: در ادامه راجع به سانسور و بازداشت هاي گسترده تصريح شده

امتياز نشريات، فيلتر كردن سايت هاي اينترنتي و تهديد كاربران سايت ها در ماه هاي اخيـر  
در چند .  از سوي ديگر بر ميزان احضارها و بازداشت ها افزوده شده است...  شدت يافته است

ماه اخير تني چند از اعضاي كانون نويسندگان ايران محمود دولت آبادي، فرزانه آقايي پـور،  
مجيد امين مويد، ناصر زرافشان، فرخنده حاجي زاده و حسن صانعي توسط نيروهاي امنيتـي  

و هنوز زمان زيادي از صدور حكم سنگـيـن   .  بارها احضار شدند و مورد بازجويي قرار گرفتند
زندان براي يوسف عزيزي بني طرف نگذشته بود كه محسن حكيمي يكي ديگر از اعضـاي  

در پايـان بـيـانـيـه، كـانـون            .  ماه زندان با وثيقه سنگين آزاد شد 2پس از تحمل ...  كانون
: نويسندگان ايران با اشاره به حقوق بديهي روشنفكران و نويسندگان يـادآوري مـي شـود       

كانون نويسندگان ايران، بنا بر اصل اول منشور خود، مدافع آزادي انديشه و بـيـان بـراي      “ 
آزادي بيان تنها آزادي ابراز عقيده از راه گفتار و نوشتار .  همگان بي هيچ حصر و استثنا است

نيست، بلكه هر شيوه اي كه بيان گر احساس وعقيده افراد باشد درمقوله آزادي بيـان مـي     
) سانسور و دستگيري ها-اختناق( از اين رو، كانون نويسندگان ايران تمامي موارد باال .  گنجد

را از مصداق هاي سركوب آشكار آزادي انديشه و بيان از سوي حاكميت مي داند و آن را       
 ”.محكوم مي كند

 
 افزايش بيكاري در ميان زنان تحصيل كرده 

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

در حاليكه درصد قابل توجهي از دانشجويان كشـور را      
زنان و دختران تشكيل مي دهند و هر ساله هـزاران زن      
جوان با پايان تحصيالت عالي در رشته هاي مـخـتـلـف       

آمارها نشانگر افزايش شتـابـان   .  روانه بازار كار مي گردنند
 .نرخ بيكاري در ميان زنان داراي تحصيالت عالي است

در يكي از آخرين آمارهاي منتشره از سوي منابع رسمي 
جمهوري اسالمي نرخ بيكاري در ميان زنـان دو بـرابـر        
مردان اعالم شده كه درصد بزرگي از زنان بيكار را فـارغ    

در حال .  التحصيالن مراكز آموزش عالي تشكيل مي دهند
حاضر نسبت بيكاري در ميان پزشـكـان، مـهـنـدسـان،         
طراحان، متخصصان و كارشناسان زن رشته هاي مختلف 
بيش از همكاران مرد آنان است و در برخي رشته ها نيز با 
وجود آنكه فارغ التحصيالن زن از اكثريت بـرخـوردارنـد،    
بيكاري در ميان آنها بيشتر از مردان مي باشد خبرگـزاري  

تعداد زنان فـارغ    “ :  بهمن ماه در گزارشي با عنوان 8ايلنا 
با اشاره به مشكالت ”  . التحصيل بيكار افزايش يافته است

: زنان متخصص در يافتن شغل مناسب، يادآور مي گـردد   
رشد و پيشرفت كشورها به ميزان زيـادي بـه نـيـروي         “ 

. انساني متخصص آن اعم از مرد و زن بسـتـگـي دارد         
صنعت، تكنولوژي، دانش، فن آوري در پيوند با نـيـروي     
انساني تحصيل كرده اهميت مي يابد، با توجه به اينـكـه   
نيمي از جمعيت پويا و فعال جامعه را زنان تشكيـل مـي     
دهند، مديران و مسئوالن وظيفه برنامه ريزي مناسـب را    

با وجود تعداد قابل تـوجـه فـارغ        .  براي زنان دارا هستند
التحصيالن زن و نياز مبرم جامعه به آنان، هنوز بـرنـامـه    
ريزي صحيح صورت نگرفته و شاهد افزايش تعداد زنـان    
فارغ التحصيل بيكار هستيم و اين در حالي است كه زنان 
توانسته اند در عرصه هاي علمي، فرهنـگـي و هـنـري         

دريك گزارش از درصـد      ”  . حضور درخشان داشته باشند
بيكاري در ميان زنان تحصيل كرده و داراي مدارج علمي 

دي ماه اعالم  24و تخصصي، پايگاه اينترنتي كانون زنان 
 20عضو هيات مديره جمعيت مامايي به عضويت “ :  داشت

هزار متخصص مامايي درسازمان نظام پزشـكـي كشـور      
هزار مـامـا      50در حال حاضر بيش از .  اشاره كرد و افزود

دركشور داريم كه اگر درست به كار گرفته شوند، ديـگـر     
 ”.مشكلي براي بهداشت خانم ها نخواهيم داشت

با وجود فارغ التحصيالن بـاالي  “ : در ادامه گزارش آمده
رشته مامايي بازار كار براي اين قشر از جامعه پزشكي آن 
طور كه بايد رونق ندارد و در نتيجه با آمار باالي ماماهاي 

هزار نـفـر      45حدود  85-84تا سال . بيكار مواجه هستيم
دررشته مامايي از دانشگاه هاي ايران فارغ التحصيل شده 

نفر به اين تعداد افـزوده   500هزار و  2اند و ساالنه حدود 
 ”.مي شود

اين عضو هيات مديره جمعيت متخصصين مامايي ايران 
هـزار   20با صراحت تاكيد مي كند در حال حاضر بيش از 

ماماي ليسانس و فوق ليسانس بيكار دركشور وجـود دارد    
كه وزارت بهداشت حاضر به پاسخ به درخواست هاي آنان 

در آماري كه از سوي رسانه هاي همگاني انتشـار  .   نيست
يافته است، آمار واقعي بيكاري زنان داراي تـحـصـيـالت     

درصـد     50درصد برآورد شده، مطابق اين آمار    50عالي 
دختران فارغ التحصيل دانشگاه ها بيكار هستند در حـالـي   
كه در چند سال اخير نرخ حضور دختران در دانشگاه ها و   

درصـد   50درصد رسيده است،  62مراكز آموزش عالي به 
فارغ التحصيالن زن نمي توانند شغل مناسب بـا رشـتـه      

بسياري از دختران فارغ التحصيل رشته هـاي    .  تحصيلي و تخصص خود پيدا كنند
دركـل  .  مهندسي پس از اتمام دوران تحصيل خود جذب بخش صنعت نمي شونـد 

درصد است كه به نوبه خود نمايانگر بيكـاري   24كشور آمار زنان شاغل درصنعت 
بيكاري روبه افـزايـش   . هزاران زن فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي كشور است

زنان داراي تحصيالت عالي پديده اي فوق العاده ناگوار براي مجموعه اقتصاد ملي 
ايران است و زيان هاي جبران ناپذير به مسير رشد و شكوفايي ميهن ما وارد مـي  

 !سازد
 
 

 انگيزه خود سوزي هاي اخير
 

در چند هفته گذشته در برابر نگاه ناباورانه بسياري از رسانه هاي همگاني داخـل  
كشور، افرادي در مقابل مجلس شوراي اسالمي و دانشگاه تهران و بنياد شـهـيـد      
انقالب اسالمي دست به خودسوزي زده و به اين ترتيب فرياد اعتراضي خود را بـه  

 . پر تظاهرترين شكل ممكن بيان داشتند
حادثه دردناك و تلخ خود سوزي سه انسان جان به لب رسيده و بي پناه گويـاي  
 .واقعيت زندگي در ايران امروز و زير سيطره مشتي تاريك انديش ثروت اندوز است
مسئوالن ريز و درشت رژيم واليت فقيه در برابر اين خودسوزي ها واكنش معنا 

علي الريجاني و عالء الدين بروجردي به ترتيب رييس مجلس و .  داري بروز دادند
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، خودسوزي يكي از مـجـروحـان        

خـبـرگـزاري    .  را بكلي منكر شده و آن را به افراد معتاد نسبت دادند)  جانباز( جنگ 
: بهمن ماه در اين باره از قول اين دو مسئول بلند پايه مجلس نـوشـت     27آفتاب 

علي الريجاني گفت، فردي كه روز شنبه مقابل مجلس خودسوزي كرد، مـعـتـاد    “ 
همچنين عالءالدين بروجردي رييس كمسيون امنيت ملي و سـيـاسـت    .  بوده است

از رسانه ها خواست )  خودسوزي مقابل مجلس( خارجي با حساس خواندن اين خبر 
كه چنين اخباري را در اين موقعيت مهم يعني سي امين سالگرد پيروزي انـقـالب   
اسالمي بدون استفسار و دريافت خبر صحيح منتشر نكنند و باعث نگراني افـكـار     

 ”.عمومي نشوند
عالوه بر اين پاسدار كوثري از فرماندهان سپاه در دفاع از علي الريجـانـي بـه      

رسـانـه   “ :  خبرگزاري مهر اعالم داشت فرد مزبور تعادل رواني نداشت و تاكيد نمود
هايي كه فرد يادشده را جانباز معرفي كردند موجبات سوء استفاده سياسي بيگانگان 

 ”.را از ماجرا فراهم كردند
برخالف چنين مدعياتي، خودسوزي سه انسان آن هم زير فشار سنگين زندگـي،  
ماهيت عملكرد رژيم واليت فقيه را حتي در ميان بخشي از هم ميهنان مـا كـه       
سالمت و زندگي خود را در جنگ هشت ساله بويژه مرحله دوم آن از دسـت داده    

جمهوري اسالمي هميشه در تبليغات، خود را جاي اين گـروه    .  اند، نشان مي دهد
امـا  .  اجتماعي معرفي ساخته و كوشيده از آنها استفاده هاي گوناگوني به عمل آورد

خودسوزي هاي اخير كه ناشي از فقر، بيكاري و بي پناهي است، ثابت مي كـنـد     
اجتماعي رژيـم    -حتي اين گروه ها نيز از نتايج ضد مردمي سياست هاي اقتصادي

هنگاميكه الريجاني و ديـگـر مسـئـوالن       .  به شدت آسيب ديده و متضرر شده اند
حكومتي با دروغ پردازي انگيزه اين خودسوزي ها را به اعتياد و عدم تعادل روانـي  

كارشناسان مستقل كشور انگيزه اين خودسوزي ها را نه اعتياد و   .  نسبت مي دادند
يكي از اين كارشناسـان  .  مشكل رواني كه مسايل اقتصادي و اجتماعي بيان كردند

پيام اين نوع خودكشي بسيار فراتر از خـودكشـي     “ :  به درستي خاطر نشان ساخت
كسي كه خودسوزي مي كند مي خواهد بگويد من مي ميرم اما ديگـران را    .  است

دريابيد، معموال آدم ها به خاطر عزت نفس مدت ها فقر را پنهان و آن را اداره مي 
عزت نفس سرمايه اي است كه انسان را وادار مي كند در دراز مـدت فشـار     .  كنند

فقر را تحمل كند اما وقتي فشار به حدي رسيد كه همه مرزها پيموده شـده، فـرد     
عمال به بن بست مي رسد، ناتواني در برآورده سازي مطالـبـات ديـگـرانـي كـه           
چشمشان به درآمد و فعاليت شخص است و سوزش دروني ناشي از فقر و بيكاري، 

 ”.انگيزه اي مي شود براي خودسوزي
آري، فقر و بيكاري و بي عدالتي دردناكي كه كارد را به استخوان مـي رسـانـد      

 !انگيز چنين رفتاري است
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 ...ادامه نگاهي به برنامه انكار و 

گزمگان رژيم واليت فقيه بر ضد حزب كه با ياري و مساعدت 
سرويس هاي امنيتي كشورهاي امپرياليستي و وابسـتـه بـه          
امپرياليسم چون پاكستان و تركيه صورت گرفت، بـار ديـگـر        
هوشياري و عزم جزم همه توده اي ها در دفاع از حقانيت راه و 

در كـنـار   .  آرمان و تاريخ حزب توده ايران را به نمايش گذاشت
اين حمايت هاي گسترده، حمالت تبليغاتي از سوي مـحـافـل    
معدودي  كه در تمامي اين سال ها نقش مهمي را در سازمـان  
دهي كارزار تبليغاتي بر ضد حزب توده ايران بر عهده داشته اند 
جاي تعجب ندارد، اما خشم اين محافل از موضوعات مهمي كه 
در اين سند مطرح شده است و تالش براي سرهم بندي كردن 
جوابي به منطق مطرح شده در سند پرده از نيات و قصد ايـن    
محافل بر مي دارد و مسايل ديگري را طرح مي كند كه پاسخ 

 . كوتاهي به آنها الزم است
يكي از ترفندهاي اخير مخالفان سياست حزب ما در قـبـال     
سند پلنوم وسيع در باره وحدت و دشواري هايي كه ما بـا آن      

” ... درباره وحـدت   “ روبرو بوده ايم، اين ادعا است كه گويا سند 
به عنوان نمونـه  .  ” حاوي اتهامات پرسش برانگيز بسياري است

دي    21، دوشنبه   208در شماره ”  راه توده“ نشريه ضد حزبي 
قطع نامه اجالس شوراي سردبيـري  “ در مطلبي با نام،  87ماه 

دربـاره  “ درخصوص اسناد پلنوم وسيع و خصوصا سند ”  راه توده
سكوتي كه پـيـرامـون    “ :  مي نويسد”  ... وحدت و دشواري هاي
در )  توجه كنيد حزب نه، نامـه مـردم    ( قطعنامه اخير نامه مردم 

ميان طيف توده اي هاي خارج از كشور وجود دارد و به ويژه در 
باره اتهامات مستقيم و غير مستقيمي كه به تـوده اي هـاي       
زنداني جان سالم بدر برده وارد شده هرچند كه بازتاب شرايـط  
خارج از كشور است، اما به هيچوجه به معناي موافقت اكثريـت  

ما .  قريب به اتفاق توده اي ها با اينگونه اتهامات سخيف نيست
يقين داريم كه اين سكوت بزودي و پيش از هر جا در داخـل    

 ”.ايران خواهد شكست
تنزل سـنـد     ”  راه توده“ تالش سردمدار نشريه ضد توده اي 

مشـتـي   “ حزب و محتوي تاريخي  آن به )  وسيع( مصوب پلنوم 
اتهامات سخيف مستقيم و غير مستقيم به توده اي هاي زنداني 

است و جا انداختن اين نظر كه ميان ايـن  ”  جان سالم بدر برده
سند و ديدگاه رسمي حزب با اسناد و مواضع قبلي تفاوت هـاي  

اين تالش براي متضاد دانستن تزهاي سند .  فاحشي وجود دارد
حزب با ديگر مواضع حزب در سـال هـاي     )  وسيع( مهم پلنوم 

به . اخير از سوي محافل ضد توده اي ديگر نيز دنبال شده است
عنوان نمونه چند نفر از طرد شدگان از صفوف حزب، كه پايگاه 

در بـاره    “ را اداره مي كنند، در مطلبي با عنوان ”  مهر“ اينترنتي 
لبه تيز اتهامات مندرج در “ :  نوشته اند”  وحدت يا برضد وحدت؟

متوجه رفقاي معيني از رهبـري سـابـق      ...  سند در باره وحدت
حزب است كه پس از تحمل سال ها شكنجه، از دست جالدان 
جان به در بردند و رژيم به هر دليل نتوانست يا به صالح خـود  

سند بدون ايـن كـه     .  نديد كه آن ها را به جوخه اعدام بسپارد
نامي از اين رفقا ببرد، با دادن آدرس هاي مشخص، هويت آن 
” . ها را روشن مي كند و موجي از اتهامات را نثار آنان مي سازد

در ادامه اين مطلب و با هدف رد سند و اثبات اين ادعا كه سند 
چيزي نيست جز ادعاها و اتهامات پرسش برانگيز برضد عـده    
اي معين و در عين حال مغاير با سياست ها و موضـعـگـيـري     
هاي قبلي حزب، به مصاحبه رفيق خاوري با نامه مـردم بـه       

اما نويسندگان و افـراد  .  اشاره مي گردد 1372تيرماه  15تاريخ 

مذكور تعمدا آن بخش مصاحبه را كه به مساله اعترافات و برخورد با وضعيت تـوده اي      
رفـيـق   .  هاي در بند مربوط مي شود، گزينشي نقل كرده و بخشي از آن را حذف كرده اند

كابل، داغ و   “ خاوري در اين مصاحبه پس از تاكيد بر اعمال شكنجه و اعترافاتي كه با 
با روشـنـي   ”  درفش و همه گونه ابزار شكنجه روحي و جسمي به دست آمده

البته، ما مدعي نـبـوده و       “ :  موضع رسمي حزب توده ايران را چنين اعالم مي دارد
نيستيم كه در اين آزمون سخت، جمع يك پارچه اي از قهرمانان را بـه      

در كنار كساني، كه بهر تقدير، تاب ضربات شالق و .  تاريخ عرضه داشتيم
را نياوردند، بودند كساني و كم هم نبودند، كـه ايـن       ...  كابل هاي سيمي

آرزوي پليد دژخيمان را ناكام كردند و هم آنانند كه بر تارك افتخار آمـيـز   
حزب توده اي ما مي درخشند و گواه جاوداني بر اين حقيقتند كه امر خلق، 
انسان دوستي و عدالت خواهي براي حزب توده ايران امـري گـذرا و         

 -405متن مصاحبه رفيق خاوري، نامه مردم، شمـاره    ( ”  . حسابگرانه نبوده و نيست
 )1372درسال هشتم، تيرماه 

سانسور اين سخنان براي اثبات يك ادعاي دروغين از سوي اين افراد ميزان پايبـنـدي   
سـنـد   .   آنها را به فرهنگ سياسي و حفظ امانت در بازگويي اسناد حزب  نشان مي دهـد   

حزب ما نه تنها تمامي زندانيان سياسي آزاد شده را متهم نكرده است بلكه با ) وسيع(پلنوم 
دقت و توجه خاصي تنها به توطئه هاي رژيم براي استفاده از  تعداد بسيار مـعـدودي از       
رهبران سابق حزب به منظور حزب سازي و مقابله با سياست هاي حزب توده ايران اشاره 

 .مي كند
بحث مسايل مطروحه در سند پلنوم، صحبت و موضع گيري امروز حزب نيـسـت كـه      
كساني خود را بر آشفته نشان مي دهند و طرح آن را بي حرمتي به افتخارات گذشته حزب 
مي شمارند، بلكه مواضعي است كه حزب ما در طول سال هاي دشوار كنوني، و به رغـم    

 . همه فشارهاي مخالفان حزب دنبال كرده و مي كند
بخش ديگري از تالش هاي مخالفان حزب متوجه ايجاد سردرگمي در زميـنـه هـاي      
برنامه هاي حساب شده رژيم در جريان كشتار وحشيانه هزاران زنداني سياسي، در جريان 
فاجعه ملي، از جمله كشتار صدها تن از رهبران، كادرها، اعضاء و هواداران حزب ما بـوده  

به توصيه صريح نويسنده مـقـالـه       ،“ راه توده “ به عنوان نمونه نشريه ضد توده اي .  است
روش به كار گرفته در اعدام “: ك مي نويسد.به قلم ا ”براي پيش برد انقالب مبارزه كنيم“

مرگ  شبيه بود، اساسا نشان مي دهد كه بـراي   ” قرعه كشي“ زندانيان كه بيشتر به  يك 
ارتجاع مسئله اين نبود  كه چه كسي كمتر مبارز است، يا چه كسي بيشتر مخالف رژيـم    

. ارتجاع نمي توانست وقت خود را براي اينگونه مسايل تلف كنـد !  است و چه كسي نيست
مسئله اساسي عبارت بود از كم كردن تعداد زندانيان، عبارت بود  از گرفتن هر چه بيشتـر  
قرباني در كمترين زمان ممكن و اما براي ارتجاع حجتيه شريك ديگـر ايـن جـنـايـت          
هولناك، مسئله تنها در يك انتقام جوئي تاريخي و محروم كردن توده ها از رهـبـران و       
همراهان انقالبي خالصه نمي شد، بلكه در عين حال نكته اساسي عبارت بود از دائـمـي     

 ”.كردن تفرقه در ميان نيروهاي انقالبي درون و بيرون حاكميت جمهوري اسالمي
تالش ها و توصيه هاي جنايتكاران و مزدوران رژيم را، كه اين فاجعه عظيم را به ميهن 

ديـد  ”  راه توده“ ما تحميل كردند، مي توان در القاء اين نظر گمراه كننده، از طريق نشريه 
كه در اين ضيافت خون به چون و چراي آن فكر نكنيد، رژيم خون مي خواسته اسـت و    
خون ريخته است، حال برايش چه فرق مي كند، رژيم عجله داشته است و وقـت بـراي       

تمامي گزارش هاي مستند مـوجـود،  از       .  تشخيص ميزان مخالفت قربانيان نداشته است
زندان ها و از جمله محاكمات چند دقيقه اي گروه سه نفري مرگ رژيم، كـه حـتـي در        
خاطرات آيت اهللا منتظري نيز به آنها اشاره شده است، بر روندي سازمان يافته براي پـاك  

 . ”قرعه كشي مرگ“حكايت مي كند و نه ” سر موضع“كردن زندان ها از زندانيان 
به زعم مخالفان و طرد شدگان از صفوف حزب اگر كساني استدالل بي پايه و در عيـن  

را نسيت به فهم و شـعـور خـود        ”  قرعه كشي مرگ“ حال اهانت آميز حضرات در زمينه 
نپذيرند و در آن شك كنند،  به او بر چسب اهانت به تاريخ و افتخارات حـزب زده مـي       

توده اي ها افتخارات حزب خود را به خوبي مي شناسند، سـنـد پـلـنـوم         !  نه آقايان.  شود
ارزيابي جديدي از اين واقعيت دردناك را ارائه نداده است و كساني آن را پيراهن عثـمـان   
كرده اند و با تحريك احساسات رفقاي توده اي سعي در منحرف ساختن ذهـن آنـان از       

 .پرداختن به محتواي مركزي سند دارند
افشاي تالش ”  ... در باره وحدت و دشواري هاي“نكته محوري سند مصوب پلنوم وسيع 

بي وقفه رژيم و ارگان هاي امنيتي آن براي محو و نابودي حزب به طـرق و اشـكـال          
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 ...ادامه نگاهي به برنامه انكار و 

پلنوم وسيـع  “ :  در سند به روشني اشاره مي شود.  گوناگون است
كميته مركزي  حزب توده ايران، ضمن هشدار باش نسبت بـه  
توطئه هاي گوناگون ارگان هاي امنيتي رژيم كـه وحـدت و       
يكپارچگي حزب توده ايران، و اتحاد عمل و نزديكي نيروهـاي  
ملي و آزاديخواه ميهن را هدف قرار داده است از همه رفـقـاي   
توده اي در داخل و خارج از كشور مي خواهد كه با هوشياري و 

حـزب مـا     .  دقت به مقابله با برنامه هاي ارتجاع حاكم بپردازند
امروز بيش از هر زمان ديگري به تقويت صفوف خود و تـالش  
واحد توده اي ها براي گسترش مبارزه برضد رژيم واليت فقيه 

 ”....نيازمند است
چه اشخاص و محافلي منافع خود را در تقابل با اين خواست 
روشن مندرج در سند مي بينند، و حساب شده مي كـوشـنـد،      
محتوي دقيق سند فوق را تحريف كرده و به سطح اتـهـامـات    

 سوال برانگيز تقليل دهند؟
: بعالوه در سند مصوب پلنوم وسيع به صراحت يادآوري شده

در كنار اين پديده ها ما در سال گذشته با فـراخـوان هـاي        “ 
ويژگي ايـن    .  رو به رو بوده ايم”  وحدت حزب“ گوناگوني براي 

فراخوان ها نفي كامل وجود حزب توده ايران و كميته مركـزي  
منتخب آن و جا انداختن اين نظر است كه پديده اي بـه نـام     

طـيـف هـاي      “ حزب توده ايران وجود خارجي ندارد و تنـهـا     
با نظرات سياسي مختلف حول نشريـات و    ”  گوناگون توده اي

وحـدت حـزب     “ پايگاه هاي اينترنتي معيني وجود دارند و راه   
از طريق مذاكرات اين گروه ها و طـيـف هـاي          ”  توده ايران

بديهي است كه پيام وحدتي كـه در آن        .  رنگارنگ مي گذرد
عمال وجود حزب توده ايران و كميته مركزي منتخب كنـگـره   
هاي سوم، چهارم و پنجم حزب توده ايران، به كلي نفي شـده    
است و تاريخ حزب توده ايران با يورش رژيم جنايتكار واليـت    

، پايان يافته تلقي مي شود، را نـمـي     1361فقيه در بهمن ماه 
توان از سردلسوزي و با هدف دستيابي به وحدت حزب ارزيابي 

 ” .كرد
مخالفان و دشمنان حزب ما با پنهان شدن در زير عـبـارت     

نوشته “ و ”  متهم ساختن رهبران گذشته حزب“كلي و ساختگي 
مي كوشند چهره و نـيـات   ”  هاي سخيف و نوشته هاي پلنومي
درباره وحـدت و دشـواري         “ واقعي خود را همانگونه كه سند 

با دقت بيان داشته، يعني نفي و انكار وجود حزب، پنهـان  ” ...ها
در ايـن زمـيـنـه         . دارند و به فعاليت هاي تخريبي ادامه دهند

برضد حـزب و عـطـش        ”  راه توده“ مواضع نشريه ضد حزبي 
سيري ناپذير خصومت رژيم نسبت به حزب همگرائي واضحـي  

 .نشان مي دهد
و شـوهـاي        62و      61رژيم كه ضربه هاي سال هـاي      

تلويزيوني و اعدام ها را براي نابودي كامل حزب كافي مي ديد 
. با آنچه كه انتظارش را نداشت روبرو شـد  1370در بهمن ماه  

سال وقفه صـالي رزم حـزب          43كنگره سوم حزب پس از 
كارگران و زحمتكشان ميهن را در فضاي سركوب، ارعـاب و      

حال چرا در  آن موقـع ايـن     .  خفقان حاكم طنين افكن ساخت
براي پيش برد انقالب مبـارزه  “ كنگره باب طبع نويسنده مقاله 

از آن بـه  ”  راه توده“ نبوده است و يا نشريه ضد توده اي  ” كنيم
: آنجا كه مي نويسـد !  زشتي نام مي برد جاي سوال جدي است

آنها تصور كرده اند براي حزب توده ايران با بـرگـزاري يـك      “ 
كنگره در خارج از كشور شناسنامه تازه اي صادر كرده اند مـي  
توانند نام مولود خود را هر اسمي دوست دارند بگذارند، اما قطعا 

هـمـان نـام و         ” مولود“ اوال نام اين  ” ... خون حزب در رگ هاي اين مولود جاري نيست
در يكي از لحظات بحراني تاريخ  1320شهرت غرور آميز تاريخي آن است كه در مهرماه 

استعـمـار و     .  ميهن ما سازماني از توده ها براي توده ها را در سينه  تاريخ به ثبت رسانيد
تـنـهـا    .  بوده انـد    ” مولود“ ارتجاع از آن تاريخ تاكنون بي وقفه در فكر و ذكر نابودي اين 

سخت جاني اين مولود و استواري پيوندش با توده هاي زحمت و كار توانست آن را در زير 
واليـت  “ و يورش گزمگان رژيـم       1332رگبار ضربات مهيب طوفان هاي مهلك مرداد 

در كنگره سوم پـس از       ” مولود“ اعالم آمادگي اين .  حفظ كند و جان سالم بدر برد ”فقيه
سال از كنگره دوم آن براي ادامه مبارزه نمي توانست خواب خوش استعمار و ارتجاع را 43

 .براي نابودي حزب به كابوس تبديل نكند
برگزاري كنگره سوم حزب بسياري از برنامه هاي ارگان هاي امنيتي رژيم كه نـابـودي   
كامل حزب را دنبال مي كردند عقيم گذاشت و همين مقطع تاريخي را بايد آغاز شـكـل     

رواني برضد حزب براي به تسليم كشاندن و مسخ آن به شـمـار     -نويني از جنگ تبليغاتي
براي پيشبرد انقالب مـبـارزه   “ شدت حمالت عليه حزب باال گرفت و نويسنده مقاله .  آورد
از خانه تحت نظارت امنيتي ـ اطالعاتي رژيم در باره كنگره سوم حزب همان نظـر   ” كنيم

اگر عدم تشكيل كنگره حـزب طـي     “ :  و خواستي را مطرح مي سازد كه از او مي خواهند
چندين دهه و برخالف اساسنامه حزب به معني نفي ضرورت كنگره است، از وضع كنوني 
هم مي توان نتيجه گرفت كه حزب مي تواند محل بحث و اختالف نظر مـيـان اعضـاء        

براي بن بست كنوني چاره اي بينديشيم و برون رفت از آن را در كنـار گـذاشـتـن       .  باشد
 “ .هويت سازماندهي انقالبي خود نجوئيم

اين ابهام سازي تعمدي برخورد نسبت به كنگره سوم و حكم محكوميت حزب را كـه      
خود را كنار گذاشته است مي توان دغـدغـه دفـاع از         ” هويت سازماندهي انقالبي“ گويا 

هويت حزب تلقي كرد؟ رژيم و مخالفان رنگارنگ حزب آن چنان شرايط دشواري را بر سر 
راه فعاليت و موجوديت حزب ايجاد كرده بودند كه حزب نمي توانست به حيات خود ادامه 
دهد مگر آنكه با راي نمايندگان خود در كنگره  رسميت و مشروعيت و صالحيت خود را   

ادعا مي كند كه اين نشست ها را ”  راه توده“ .  براي تداوم به حيات حزب تائيد و تاكيد كند
بايد پرسيد كه نشست  ”مدعي“از اين . كساني با ميل خود پر مي كردند و خالي مي كردند

و كنفرانس ملي و همه نشست هاي پس از يورش بـه حـزب كـه         19و  18هاي پلنوم 
در آن حضور داشتند نشست هايي تاريخي محسوب مـي   ” از جمله مدعيان امروز“ آقايان  

برگزار گـرديـد مـولـودي        ” راه توده“ شد و كنگره سوم چون بدون حضور مدعيان از نوع 
 .فرمايشي و نامشروع بوده است كه خون حزب در رگ هاي آن جاري نيست

براي پيشبرد انقالب مبارزه “ حال ارتباط ارگانيك نفي كنگره سوم توسط نويسنده مقاله 
 .با ديدگاه وزارت اطالعات رژيم را پي مي گيريم” راه توده“و ” كنيم

صفحه اي وزارت اطالعات به پلنوم هجدهم، كنفرانس ملي و ديـگـر        1200دركتاب 
نشست هاي حزب اشاره شده، ولي تشكيل كنگره سوم و فعاليت حزب پس از اين كنگره 

” كج دار و مريز“ به زعم آنان، حزب تا پيش از كنگره .  به بوته فراموشي سپرده شده است
به فعاليت ادامه داد و با حمايت اردوگاه سوسياليستي حيات خود را تداوم بخشيد، ولي پس 

و ديگر وازدگـان و طـرد       ”  راه توده“ اين دقيقا همان سياست و موضع .  شد”  نابود“از آن 
 .شدگان از صفوف حزب طبقه كارگر است

 1004صفحـه    ”  ) 1368-1320(از شكل گيري تا فروپاشي “وزارت اطالعات در كتاب 
ب -گ-ديديم كه علي رغم امكانات گسترده اي كه حزب كمونيست و كـا   “ :  مي نويسد

فـراهـم آورد،        1362اتحادشوري براي تجديد سازمان و بقاء حزب منحله توده درسال   
بقاياي اين جريان تحت تاثير شكست مدهش خود در مصاف با انقالب اسالمي به سرعت 

 1368بدينسان در سال ...  فرو ريختند و سير محتوم به سوي تالشي و زوال را طي كردند
و با توجه به سرعت و عمق تحوالتي كه در جهان ماركسيسم مي گذارد، مي توانيـم بـا     

 ”....اطمينان از زوال نهايي ماركسيسم ايراني سخن بگوييم
، زمزمه هايي به گوش مي رسد و در     1371در سال “ :  سپس در ادامه افزوده مي شود

آنچه در كتاب به آن ”  ... طرح هاي جديد رهبري حزب توده براي احياء آن سخن مي رود
اشاره مي گردد، طرح برگزاري كنگره سوم و تقويت و قوام فعاليت حزب با برگزاري عالي 

 .ترين ارگان آن است
در خصوص جو آن سال ها و مقدمات برگزاري كنگره سـوم و مـواضـع و اصـول               
سازماندهي حزب نكات جالبي در كتاب فوق وجود دارد كه بايد به آن اشاره نمود تا عيـار  

 .نمايان گردد” راه توده“و نيز جريان ضد حزبي ” وحدت حزب“مدعيان 
كتاب مزبور با به اصطالح تحليل اوضاع حزب و مسايل و مشـكـالت    1007در صفحه 

منظور فضاي ( در چنين فضاي سياسي فرهنگي “ :  آن در خصوص كنگره سوم نوشته شده
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 ...ادامه نگاهي به برنامه انكار و 

حزب توده يا مجمع ” كنگره سوم“اگر ) فكري ان سال ها است
مشابهي تشكيل شود و واقعا به يك انقالب در ساختار حـزب    

خوب تـوجـه     ( توده دست بزند، تنها با طرح شعارهاي افراطي 
ضد انقالب )  كنيد شعارهاي افراطي مثال طرد رژيم واليت فقيه

اسالمي از سويي و انتقاد عميق از وابستگي حزب توده در طول 
و نقد شـديـد     ”  سرويس هاي فرامليتي كمينترني“تاريخ آن به 

سياست هاي شوروي در ايران از سوي ديگر مي تواند تمايالت 
پروسترويكاي حزب توده اگر با نگاه به ...  ناراضيان را ارضا كند

درون كشور همراه باشد و مشي همگامي با سياست خـارجـي     
مسكو را بپويد و اميد مايوسانه به قانونيت در ايران را آشكار تر 
كند مجبور است در برنامه و استراتژي خود عقب نشيني هـاي  

 ”....بنيادي كند
در ادامه با مثال زدن از وضعيت حزب كمونيست تركيـه، در    

حزب منحله تـوده اگـر     “ :  خاطر نشان مي گردد 1008صفحه 
بخواهد خود را با اين تحوالت جديد بين المللي هم خوان كنـد  
بايد سياستي با مضمون مشابه احزاب كمونيست ايتاليا و تركيه 
در پيش گيرد كه به معناي تاييد نظام جمهوري اسالمي ايـران  

 ”.و تالش براي كسب قانونيت در داخل كشور است
صفحه اي وزارت    1200اگر اين خط فكري را كه در كتاب 

اطالعات به روشني هر چه تمامتر مورد تاكيد قرار گرفته، دنبال 
كنيم و به بررسي نتايج آن بپردازيم، نكات جـالـب و قـابـل         
توجهي به دست مي آيد كه از البه الي آنها مي توان ماهيـت  

 .را تشخيص داد” راه توده“واقعي نظرات 
در همين مقطع با برگزاري كنگره سوم حزب و تـالش بـي     
وقفه همه توده اي ها و با پايداري دليرانه، از ماهيت طبقاتي و 

لنينيستي دفاع و فصل نويني در تاريخ -جهان بيني ماركسيستي
درست در همين دوره زماني و بـه    .  پر افتخار حزب گشوده شد

تبليغاتي -علت همين دستاورد تاريخي، مرحله تازه جنگ رواني
ارگان هاي امنيتي رژيم آغاز گرديد كه تا به امروز به اشـكـال   

ك از   . نشر خاطرات و انتشار نامـه ا   .  مختلف ادامه داشته است
درون خانه هاي امنيتي و با نظارت كامل و تاييد ارگان هـاي    

آغاز اين مرحله قلمداد مي ”  راه توده“ اطالعاتي و انتشار نشريه 
گردد كه مضمون آن برخالف برخي ظاهر سازي هاي فريبنده، 
چيزي نيست جز تالش براي نفي سياست هاي اصولي حـزب    
بويژه شعار طرد رژيم واليت فقيه با هدف تاييد نظام جمهوري 

زير سئوال بردن سياست مبارزاتي حزب به مـنـظـور      !  اسالمي
حمايت از رژيم جمهوري اسالمي زير پوشش نبرد كه بركـه و    
خانمان برانداز ناميدن شعار اصولي طرد رژيم واليت فقيه، اگـر  

قانونيت يافتن در “ براي به تسليم واداشتن حزب و كسب اجازه 
، چه نام ديگري مي توان برآن ”داخل كشور و تاييد نظام نيست

ك در نامه خود توده اي هـا را بـه         . نهاد؟ بي دليل نبود كه ا
جدايي از سياست حزب فرا مي خواند و مشي تسليم طلبانه را   

طـرح  ”  براي پيش برد انقالب مبارزه كنيم“ زير عنوان فريبنده 
دنبال مي شـود و    ”  راه توده“ مي ساخت كه هم اكنون توسط 

فاقد اعتبار در ميان احزاب و نيروهاي ميهن دوست، مـلـي و       
 . ترقي خواه ميهن ما است

بخشي از يورش دستگاه هاي ” راه توده“و انتشار ” ك.ا“نامه 
امنيتي رژيم واليت فقيه به شمار مي آيد كه هدف آن تـا بـه     
امروز بي اعتبار ساختن سياست هاي حزب، نـفـي و انـكـار           

 .موجوديت آن است
حـزب مـا از       “ : در نامه خود نوشته بود” ك.ا“بي دليل نبود 

با انتخاب شعار سرنگوني و بعدا طرد رژيم واليت فقيه، اساسا خود را از  63-62سال هاي 
عرصه هاي اصلي مبارزه اجتماعي خارج ساخت، مركز اصلي مبارزه، در تمام دوران پس از 
انقالب تا به امروز بر روي مبارزه طبقاتي و نبرد كه بركه متمركز بوده است و اين نـبـرد     

انقالب بهمن هنوز دچار شكست قطعي نگرديده و شعار طرد رژيـم    ...  همچنان ادامه دارد
با وجود همه اينها و مخالفت هـاي  “ : و سپس نتيجه مي گيرد” .واليت فقيه نادرست است

بسيار جدي و اصولي كه نسبت به روش هاي اقتصادي داخلي و سياست خارجي هاشمـي  
رفسنجاني داريم و بيان مي كنيم، وي و همكارانش به طور كلي در جبهه ارتجـاع مـورد     
نظر ما قرار نمي گيرند، بنابراين هر جا كه آنها در مسير مبارزه با اين جبهه گام بـردارنـد،   

به نقل از آرشـيـو   ”  ك. ا“ نامه ( ”  ....بايد در مقابل تهاجمات ارتجاع مورد حمايت قرار گيرند
با چنين ديد و نظري، توطئه كشاندن حزب ما به موضع راست و تسليم )  ” راه توده“ نشريه 

” طيف تـوده اي هـا      “ همه تالش ها و هياهوي زير پوشش وحدت .  طلبانه شكل گرفت
بنابر .  براي غلبه چنين نظر راست روانه و غير كارگري به حزب و رهبري آن بوده و هست

.  اين جمهوري اسالمي به خوبي از ميزان و ژرفاي نفوذ معنوي حزب در جامعه آگاه اسـت 
سياست هاي سال هاي اخير حزب ما با برخي نارسايي كه بخشي از آن نتيجه فشارارگان 
هاي امنيتي و صرف انرژي حزب براي خنثي سازي اين توطئه ها است، جاي خود را در   
ميان توده هاي وسيع مردم بويژه زحمتكشان گشوده و از سوي ديگر نيـروهـاي مـلـي،       

اين واقعيت رژيم را وادار .  مترقي و آزاديخواه نيز به آن واكنش هاي مثبت نشان مي دهند
ساخته بر تالش هاي تخريبي بر ضد حزب بيافزايد، كه در ماه هاي اخير شاهد برخـي از    

در ادامه اين تالش ها، سياست هاي حزب ما در اين سال هـا  .  اين گونه اقدامات بوده ايم
” دعواي با رژيم به دليل سـركـوب حـزب     “ از سوي جريانات ضد توده اي نظير راه توده 

معرفي مي گردد، در حاليكه مبارزه و مخالفت حزب ما با رژيم نه فقط به دليل سـركـوب   
حزب و اعدام صدها رزمنده قهرمان توده اي، بلكه به علت خيانت سران رژيم به آرمـان    

تمام اينگونه تبليغات با هدف تضعيف حـزب و مـانـع        .  هاي مردمي انقالب بهمن است
تراشي در راه فعاليت هاي موثر و روشنگرانه آن و كاستن از ميزان تاثير سياست حزب مـا  

در اين بـاره و    ”  راه توده“ نشريه .  در داخل كشور و حوادث جاري صورت مي پذيرد، است
مرور نوشته هاي سخيف و اتهـامـي   “ :  خود از جمله مي نويسد 208عليه حزب در شماره 
در باره اين نوشته هاي پلنومي، آنچه مربوط به ديدگاه هاي ضد ....  اخير نشريه نامه مردم

آنها را ارزيابي هايي بي ارتباط و يـا كـم         ...  و نقيض سياسي آن در ارتباط با ايران است
پرسش اينجا است، اگر مواضـع حـزب بـي        “  . ارتباط با واقعيات روز جامعه تشخيص داد

براي ”  راه توده“ ارتباط با واقعيت جامعه ايران است، اين همه تالش و صفحه سياه كردن 
رد نظرات رسمي و معتبر حزب به چه معنا است؟ مواضعي كه مخاطبي ندارد و با واقعيـت  
جامعه همخوان نيست، چرا بايد مرتب و بي وقفه مورد حمله قراربگيرد؟ و بخـش قـابـل      

 را به خود اختصاص دهد؟” راه توده“توجهي از محتويات 
تبليغ كتاب هاي وزارت اطـالعـات       ”  راه توده“ عالوه بر اين يكي از شگردهاي جديد 

به اين نوع كتاب هـا    ”  راه توده“ عليه حزب و فداييان خلق است، عالقه وافر گرداننده ي 
در چند نوبت و به دفعات در نقش مبـلـغ   ”  راه توده“ .  به نوبه خود جالب و افشاگرانه است

چريك هاي “صفحه اي وزارت اطالعات برضد حزب و نيز كتاب  1200سينه چاك كتاب 
بر ضد فداييان خلق ظاهر شده است و مهمتر اينكه براي اثبات مدعيات خود ”  فدايي خلق

از جمله در يادمانده نگاري ها بر اساس اعترافات و اطالعات امنيتي كه به صورت هفـتـه   
” راه تـوده   “ نشريه .  اي منتشر مي گردد، به اين كتاب به عنوان يك مرجع اشاره مي كند

سخنان تاريخـي شـادروان     “ در مطلبي با عنوان  1387بهمن ماه  7، دوشنبه 210شماره 
از جمله كتـاب  “: به تبليغ اين كتاب پرداخته و مي نويسد” جوانشير در حسينيه زندان اوين

حزب توده از آغاز “ هايي كه در سال هاي اصالحات در ايران منتشر شده، يكي هم كتاب 
است كه اخيرا عبداهللا شهبازي در وب سايت خويش نوشت كه اين كتاب نيز ”  تا فروپاشي

صفحه است، يـا     1200اين كتاب كه بالغ بر ... از مجموعه نوشته هاي منتشر شده اوست
خوب به جـمـالت     ( وسيع در ايران فروش رفته و يا حكومت خود آن را جمع كرده است 

. زيرا تالش هاي سه ماهه اخير براي تهيه مجدد آن به نتيجه نرسيده اسـت   )  توجه كنيد
كتاب را اگر يك تيم سه يا چهار نفره روي آن كار كرده و سنگ و كلوخ هاي آن را جـدا  
كنند، آنچه باقي مي ماند يكي از بهترين كتاب هايي مي شود كه مـي تـوانـد الـگـوي          
بازسازي مجدد حزب توده ايران در شرايط مناسب براي فعاليت علني براي نسلي است كه 

 ”....را نه ديده و نه به ياد دارد 30و يا دهه  57سال هاي بعد از انقالب 
از ”  سنگ و كلوخ هـا   “ به اين ترتيب، اين كتاب را با حذف به قول خودش ”  راه توده“ 

خود  181در شماره ”  راه توده“اما نبايد فراموش كرد كه . بهترين كتاب ها معرفي مي كند
دو كتاب، خـاطـرات الهـرودي،      “ در مطلبي با نام  1387خرداد ماه  27به تاريخ دوشنبه 



1387اسفند ماه    26شنبه دو   9   812شمارة  

 ...ادامه نگاهي به برنامه انكار و 

مستندات ايـن  “ :  ، در باره اين كتاب نوشته بود” شاهكارشهبازي
كتاب چنان هوايي و غير قابل قبول است كه خود شهبازي نيز 
پس از انتشار كتاب مذكور، در سايت خودش نوشـت از ايـن       

زيرا مستندات آن قـابـل اعـتـنـا          .  كتاب خويش راضي نيست
اين شگردي شناخته شده محسوب مي شود و استنـاد  ”  !! نيست

. به سخنان فردي چون شهبازي نيز كامال جعل و دروغ اسـت   
عبداهللا شهبازي در معرفي كتاب و فعاليت هاي خود بـرخـالف   

 24، در سايت خود به تاريخ سه شنبه   ” راه توده“ دروغ پردازي 
من بنيان گذار نامدارتريـن و    “ :  ارديبهشت ماه چنين مي نگارد

موثرترين موسسه پژوهشي وزارت اطالعات، موسسه مطالعـات  
... و پژوهش هاي سياسي، بودم و بيش از يك دهه گرداننده آن

براي ...  تعلق من به سپاه پاسداران انقالب اسالمي روشن است
منظور روح اهللا حسينـيـان   ( افزايش دانش ايشان و كارمندشان 

مطالعه كتب تاليف، يا ويراستاري خود را توصيه مي كنم )  است
كه جدي ترين ماخذ نگاشته شده پس از انقالب به شمار مـي    
رود، كژراهه احسان طبري، خاطرات ايرج اسكندري، خاطـرات  

سه رهبر اصلي حزب توده كه هر سه كتاب ( نورالدين كيانوري 
صفحه اي كه در هفـتـه    1200و نيز جزوه )  ويراسته من است

هاي اخير توسط موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي بـا    
نام حزب توده، از شكل گيري تا فروپاشي منتشره شده، همـان  

) صـفـحـه اي      1200كتاب ( گونه كه پيش تر گفتم اين جزوه 
قريب دو دهه در دانشكده اطالعات تدريس مي شد ولـي بـه     

وقت كافي براي ويرايـش  ....  دليل نياز به اصالح و براي انتشار
و باز نويسي آن را نيافتم و به همان شكل ابتدايي، با درخواست 

 ”.من بدون ذكر نام مولف، منتشر شده است
دركنار هـم قـرار     ”  راه توده“ اين جمالت  را با نوع تبليغات 

با جـعـل،   ”  راه توده“ دهيد و مقايسه كنيد، آيا جز اين است كه 
دروغ پردازي و خبرسازي به تبليغ محصول وزارت اطـالعـات   
آگاهانه مشغول است و در اين راه به هيچ اصول اخالقي پايبند 
نيست و سخنان شكنجه شدگان در حسينيه اوين را كه همگان 
از ماهيت اينگونه شوها با خبرند، به عنوان سخنان تاريخي جـا  

اينچنين جعلياتي ادامه همان سياست انكار، نـفـي و       .  مي زند
تخريب حزب و حتي بد نام ساختن رفقايي كه تسلـيـم رژيـم      

، آنان را ” صالح ديدند“ نشدند و جالدان به داليل كامال روشن 
 1367در دادگاه هاي تفتيش عقايد چند دقيقه اي در سـال        

 . محكوم به اعدام كنند
سياست انكار، نفي و تخريب حزب، برنامه اي چند وجهي و   
پيچيده است كه در اشكال متنوع و متناسب با زمان مشخـص  

در اين ميان شگفت آور رفتار و عـمـل       .  اجرا شده و مي شود
مدعياني است كه خود را مدافع وحدت صفوف حزب مـعـرفـي    
مي سازند، اما درست خالف تمام اصول شناخته شده و موازين 
احزاب كارگري و كمونيستي، با ناديده انگاشتن اساسنامه حزب 
و ارگان هاي صالحيت دار حزبي، دم از سازماندهي بحث براي 

 . مي زنند” طيف هاي توده اي“نزديكي 
اگر خود را پايبند به اصول و موازين زندگي حزبي و از جمله 
سانتراليسم دمكراتيك مي دانيم، چرا و به چه دليل موجوديـت  
حزب انكار و فعاليت دليرانه حزب در اوضاعي بس نـامسـاعـد،    

 نفي مي گردد؟ ” طيف هاي توده اي“زير نام 
خطاب به همه مدعيان راه اندازي بحث و مبلغان انكار حزب 

تاكيد مي كنيم، حزب اينبـار  ”  طيف هاي توده اي“ زير پوشش 
نيز اجازه نخواهد داد بنيان هاي سازماني و نيـز سـيـاسـي و         

قانونيت تصميمـات حـزب كـه        .  ايدئولوژيك آن دستخوش نوسان هاي لحظه اي گردد
همگي در مراجع و ارگان هاي صالحيت دار مانند كنگره هاي سوم، چهارم و پـنـجـم و      
پلنوم هاي وسيع و عادي مورد بحث، بررسي و تصويب قرار گرفته، بيانگر اراده اعضـاي    

آنچه سبب تقويت صفوف حزب و ارتقاء نـقـش آن در       .  حزب بوده و خدشه ناپذير است
. مبارزات ميهن ما مي گردد پايبندي به ايدئولوژي خط مشي اساسنامه و برنامه حزب است
پذيرش اين واقعيت به معناي خط بطالن بر نظريه ضد حزبي و دشمن سـاخـتـه نـفـي        

به اين ترتيب با مراجعه به نوشته ها و   .  موجوديت حزب و تبليغ طيف هاي توده اي است
و به ويژه عكس العـمـل آن در بـرابـر           ”  راه توده“ تبليغات جريانات ضد توده اي چون 

در بـاره    “ برگزاري موفقيت آميز پلنوم وسيع اخير و تاثير بسيار مثبت سند مصوبه پلنوم،   
مي توان علت حمالت رو به گسترش برضد حزب توده  ايران را   ”  ... وحدت و دشواري ها

علل و ريشه اين حمالت كه بدون ترديد در آينده افـزايـش     .  ديد و به ارزيابي آن نشست
نمي توان خود را تـوده    .  خواهد يافت بر محور برنامه انكار، نفي و تخريب حزب قرار دارد

 .اي ناميد و عليه اين سياست موضع روشن و قاطع نداشت
ارسال ”  نامه مردم“در پايان ضروري است كه به نامه اي كه آقاي فريبرز بقايي به دفتر 

آقاي بقايي در نامه اي با عنـوان  .  به آن اشاره كنيم”  راه توده“ كرده است و عكس العمل 
بنياد فرهنگي دكتر فريبرز بقـايـي بـراي      “ كه در سايت اينترنتي ”  به سر دبير نامه مردم“ 

منتشر شده است ضمن قبول اين مسئله كه  نقل قول ارائه شده از سوي سند ”  روشنگري
كار نادرستي صورت ” حقوقي“پلنوم وسيع كميته مركزي از راه آزادي دقيق است و از نظر 

آنـچـه   “ نگرفته است، اين عمل حزب را محكوم و غير قابل دفاع مي داند زيرا به گفته او 
آقاي بقايي خوب ”   ... حميد احمدي در اين مقاله به گفته من استناد مي كند واقعيت ندارد

من اين حرف ها را از بقايي “ مي داند كه حميد احمدي  در همان مقاله اشاره مي كند كه 
 !! ”روي نوار دارم

ما در عين حال تمامي پايگاه اينترنتي آقاي بقايي را براي تكذيب نامه اي در اين زمينه 
و با نامه مشابه آنچه به سر دبير نامه مردم ارسال شده به بابك امير خسروي، به عـنـوان   
سردبير راه آزادي و يا به بنياد حميد احمدي  گشتيم و چنين تكذيب نامه اي را نيافـتـيـم    

براي مـا روشـن     .  تنها نامه تشكر و قدرداني از خدمات بنياد حميد احمدي  را پيدا كرديم
نيست كه چرا آقاي بقايي در تمامي اين سالها چنين نكذيب نامه اي را منتشر نكرده است 
و يا چه مسئله يي سبب شده است كه پس از پر كردن ساعت ها نوار مصاحبه بـا آقـاي     

حتي توضيـحـات   .  احمدي، و قدرداني از زحمات  امروز او را به دروغ گويي متهم مي كند
امروزين آقاي بقايي در زمينه اين پول با بخش هايي از نواري كه در سايت خود او نـيـز     

اشاره سند پلنوم كميته مركزي حزب ما به اين مقاله تنها . موجود است نيز در تناقض است
ناراحتي ديگر آقاي بقايي اشاره سند پلنوم كميتـه  .  به عنوان مشتي از خروار بوده و هست

بديهي است كه اشاره سند پلنوم وسـيـع     .  مركزي حزب ما به آزادي او توسط رژيم است
كميته مركزي حزب ما نه به همه زندانيان سياسي آزاد شده، از جمله شماري از زندانيـان  
سياسي قهرمان  زن كه از بندهاي رژيم رستند، بلكه معدودي از رهبري حزب از جـملـه     

همان طور كه سند پلنوم اشاره مي كند  در تمامي اين سال ها انبوهي .  فريبرز بقايي است
از گزارشات مختلف از بازماندگان شهدا و همچنين شمار زيادي از رفقاي قهرمـان تـوده     
اي، پيش از اعدامشان، به دست حزب رسيده است كه تصوير روشني از عملكرد شمـاري  

بي شك اين اسناد مهم تاريخي در زمان .  از اعضاي رهبري وقت حزب به دست مي دهد
همان طور كه ما بخش هايي از اين گزارش ها را در جلد ( مناسب انتشار پيدا خواهند كرد 

و حقايق تلخ اين دوران دشوار را از قهرمـانـي   )  دوم كتاب شهداي توده اي استفاد كرديم
هاي بي مانندي همچون رحمان هاتفي ها، كي منش ها، حجري ها، سيمين فردين هـا،  

علوي ها، حسين پور ها، و صدها تن ديگر و در كنار ,  نيك آئين ها، شناسايي ها، معلم ها
 . آن ضعف ها و حتي خيانت معدود كساني بيش از پبش روشن خواهند كرد
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رژيم ضد مردمي حاكم بر ميهن ما در تمامي سي سال گذشته همواره تالش كرده و مي كند تا با تاختن 
ايـن  .  دانستن آنها، مردم ميهن ما را از تاريخ و سنن خود دور كـنـد      ”  ضد اسالمي“ بر اين سنن گرامي و 

تالش ها با همه ترفندها و فشارهاي رژيم با شكست قاطعانه رو به رو شده و امسال مانند همه سه دهـه    
-گذشته مردم ميهن ما با وجود همه دشواري هاي پيش رو، با همه فشارها و محروميت هاي اقـتـصـادي   

سـالـي كـه      .  اجتماعي به استقبال نوروزي ديگر، با آرزوهاي واالي رهايي از زنجيرهاي استبداد، مي روند
اجتماعي، به خاطر سياست هاي ضدمردمي و فاجعه -گذشت سال تشديد دشواري هاي روزافزون اقتصادي

درصـد، در     26رشد نجومي تورم تا حد .  بار دولت برگمارده ولي فقيه، يعني دولت محمود احمدي نژاد بود
حالي كه دستمزد زحمتشكان رشد ناچيزي داشته است، در كنار تشديد سريع روند بيكاري، كه نزديك بـه    
سه ميليون ايراني را از حق زندگي آبرومندانه محروم كرده است، و همچنين رشد فزاينده دره عظيم ميـان  

درصد شهروندان را، بر اساس آمارهاي رسمي رژيم، به زير خط فقر حول داده  40فقر و ثروت، كه بيش از 
 .است، در مجموع شرايط دهشتناكي را براي ميليون ها خانواده ايراني پديد آورده است

ورشكستگي اقتصادي، با وجود درآمد بي سابقه دولت از محل فروش نفت و گـاز، و رونـد فـزايـنـده            
ورشكستگي واحد هاي توليدي نشانگر اين واقعيت است كه نه تنها تمامي قول هاي عوام فريبانه احمـدي  

دروغ بـوده اسـت،       ”  پول نفت بر سر سفره مردم“نژاد، در زمينه رسيدگي به وضعيت محرومان و گذاشتن 
بلكه اتخاذ محموعه اي از سياست هاي عميقاً ضد ملي و ضد مردمي، در راستاي منافع كالن سـرمـايـه      
داري تجاري و بورژوازي بوروكراتيك نوين، خصوصاً بخش نظامي آن، شديداً به زير ساختار توليدي كشور 
و توان آن در دراز مدت لطمه زده است و وضعيت بسيار نگران كننده و دشواري را براي كشور مـا پـديـد      

اجتماعي ما همچنين شاهد تشديد جو سركوب و خفقان و -افزون بر فشارهاي شديد اقتصادي.   آورده است
تالش هاي سازمان يافته دستگاه هاي گوناگون امنيتي رژيم، زير نظر ولي فقيه، براي درهـم كـوبـيـدن       

. سياسي جنبش دانشجويان و پيكار دليرانه زنان ميهن مـا بـوده اسـت       -مبارزات و فعاليت هاي اجتماعي 
حمالت مدوام ماه هاي اخير ارگان هاي امنيتي بر ضد دانشگاه هاي مختلف كشور، دستگيري ده ها فعال 
دانشجويي و ادامه تالش هاي سران رژيم براي درهم شكستن تشكل هاي دانشجويي بخشي از بـرنـامـه    
هاي رژيم براي خنثي كردن مبارزات گردان هاي اجتماعي در آستانه انتخابات آينده رياست جـمـهـوري      

دستگيـري  .  مبارزت دليرانه زنان ميهن ما نيز با حمالت و دشواري هاي مشابهي رو به رو بوده است.  است
هاي اخير فعاالن جنبش زنان و صدور احكام ظالمانه زندان براي فعاالن جنبش زنان نشانگر ادامه نگراني 
هاي جدي سران رژيم از مبارزات رشد يابنده زنان ميهن ما، برضد قوانين زن ستيزانه حاكم و بررغم همـه  

 .دشواري هاي موجود است
تالش هـاي    .  ، همچنين سال ادامه تالش ها و  مبارزات مستقل جنبش كارگري بوده است1387سال 

ارزنده فعاالن و پيشروان جنبش كارگري در به راه اندازي سنديكاهاي مستقل كارگري با عكس الـعـمـل    
ادامه مبارزه طبقه كارگر ايران، .  شديد و  تهاجم خشن ارگان هاي امنيتي برضد اين تشكل ها رو به رو شد

سنديكايي، نشانگر هوشياري و تـوان      -با وجود همه دشواري ها و ضعف هاي كمبود ساختار هاي صنفي
كارزار وسيع همبستگـي  .  جنبش كارگري كشور براي تأثير گذاري بر رويدادهاي كنوني و آينده كشور است

جهاني با اسيران و زندانيان سياسي جنبش سنديكايي كشور، از جمله منصور اسانلو، رهبر سنديكاي شركت 
واحد اتوبوس راني، از موفقيت  چشم گير مبارزات فعاالن سياسي در خارج از كشور و زمينه ساز فشارهـاي  

 .جدي بر ضد رژيم ضد مردمي بوده است
 

 !هم ميهنان گرامي
، سال مهم تصميم گيري درباره ادامه دولت احمدي نژاد، و يا برگمارده ديگري از سوي ولـي  1388سال 

سران ارتجاع اكنون ماه هاست كه تمام تالش خود را براي جلوگيـري از تـكـرار دوم          .  فقيه رژيم است
تشديد جو ارعاب و خشونت بر ضد نيروهاي دگرانديش و اصالح طلب، در .  خردادي ديگر به كار گرفته اند

كنار ادامه تالش براي ايجاد چند دستگي و انشقاق در صفوف اصالح طلبان حكومتي و همچنين جلوگيري 
از شركت فعال نيروهاي اجتماعي در روند انتخابات آتي و آماده شدن نيروهاي نظامي و انتظـامـي بـراي      
تكرار تجربيات انتخابات دوره پيش و سازمان دهي دخالت و تقلبات گسترده در روند انتخابـات هـمـگـي       

تنها با حضـور وسـيـع و          .  بخشي از برنامه هاي سران ارتجاع براي ادامه وضعيت فاجعه بار كنوني است
سازمان يافته همه نيروهاي مردمي، گردان هاي اجتماعي جنبش، و نيروهاي ملي و آزادي خـواه كشـور       
است كه مي توان جلوي توطئه هاي ارتجاع را سد كرد و اجازه نداد تا فاجعه انتصاب احمدي نژاد ديگـري  

بي شك ارتجاع خواهد كوشيد تا همه ابزارهاي قدرت، از جمله نظارت استـصـوابـي شـوراي       .  تكرار شود
نگهبان ارتجاع، و دخالت نيروهاي سركوبگر براي جلوگيري از شركت گسترده مردم در انتخابات آينده، را   
به كار گيرد ولي تجربه سال هاي اخير نشان داده است كه مي توان با سازمان دهي حركت مشترك وسيع 

نبايد با پراكندگي و .  مردم و نيروهاي اجتماعي سياسي خواست هاي جنبش را به ارتجاع حاكم تحميل كرد
اجازه داد تـا ارتـجـاع بـه         )  همان طور كه در انتخابات پيشين رخ داد(اتخاذ سياست هاي غير واقع بينانه 

 .    خواست هاي خود دست يابد
كميته مركزي حزب توده ايران همه نيروهاي ملي و آزادي خواه كشور را به همكاري و تالش مشتـرك  

مي توان با اتحاد عمل و حركت منسجم و سازمـان  .  براي شكست توطئه هاي ارتجاع حاكم فرا مي خواند
 .را به سال پيروزي هاي بزرگ در راه تحقق آرمان هاي واالي جنبش مردمي بدل كرد 1388يافته سال 

 
 !نورزوتان پيروز و سال نو مبارك باد

دست در دست هم براي تشكيل جبهه واحد ضد استبداد براي طرد رژيم واليت فقيه و 
 !دست يابي به آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي

 
 كميته مركزي حزب توده ايران  
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 ...ادامه شادباش نوروزي كميته مركزي 
.  اسفند ماه برگزار شـد    16در عصر روز شنبه 

در اين گردهمايي نمايندگان جنبـش هـا و       
سازمان هاي ترقي خواه زنان كـوبـا، ايـران،      
عراق، بريتانيا، ايرلند، ونزوئال، سودان و قبرس 

رفـيـق   .   شركت داشته و سخنراني كـردنـد    
، عضو كميته مـركـزي   ” نانسي كورو آگوئيار“ 

حزب كمونيست كوبا و از رهبران جنبش زنان 
كوبا، در اين جشن در رابطه با پنجـاهـمـيـن     
سالگرد انقالب كوبا و دستاوردهاي بـزرگ و    
.  همه جانبه آن براي زنان كوبا سخن گـفـت    
سپس دبير دوم سفارت ونزوئال در انگلستان و 
از نمايندگان جنبش زنان ونزوئال، رفيق ناتالي 
ويواس، در رابطه با تغييرات تعميق يـابـنـده      
سياسي و اجتماعي سال هاي اخير در ونزوئال 
و دستاوردهاي انقالب بوليواري بـراي زنـان     

نـمـايـنـده     .   زحمتكش كشورش سخن گفت
تشكيالت دموكراتيك زنان ايران سـخـنـران    
بعدي جشن زنان ترقيخواه جهان در لـنـدن     

او در سخنراني حود ضمن اشاره به تاريخ .  بود
معاصر مبارزات زنان ايران و از جمله تـاريـخ     
برگزاري جشن هشتم مارس در ايـران بـه         
تشريح پيكار زنان آزادي خواه ايراني در مبارزه 
براي تحقق برابري حقوق زنان، بر ضد ستـم  
. جنسي و بر ضد ارتجاع و استبداد پـرداخـت    
نماينده تشكيالت دموكراتيك زنـان ضـمـن      
اشاره به نقش برجسته مبارزات زنان ميهن ما 
در دهه هاي اخير و اهميت پيوند خوردن اين 
مبارزات با پيكار ديگر گردان هاي جـنـبـش      
مردم ايران براي تغييرات پايه اي در كشـور    

او در بخش ديگري از سخنان خود . اشاره كرد
ضمن توضيح كارزارهاي مشخص جـنـيـش      

يك ميلـيـون   “ زنان ميهن ما، از جمله كارزار 
به تهاجم خشن دستگاه هاي امنيـتـي   ”  امضا

رژيم بر ضد فعاالن جنبش زنان اشاره كرد و   
ضمن محكوم كردن احكام ظالمانه بـيـداگـاه    
هاي جمهوري اسالمي خواهان آزادي فـوري  
و بدون قيد و شرط فعاالن جنبش زنـان، از      

 .جمله عاليه اقدام دوست شد
شـاثـا   “ سخنران بعدي ازعـراق، خـانـم          

” ليگ زنان عراق“ ، به نمايندگي از ” يبسيراني
به زندگي و مبارزه زنان عراقي در سال هـاي  
اخير در شرايط جنگ و اشغال نظامي كشور و 
مبارزه هدفمند زنان عراقي براي پيروزي روند 
تغييرات سياسي و نقطه پايان گذاشـتـن بـه      

از جملـه  .   جنگ، ترور و خشونت سخن گفت
ديگر سخنرانان ديگر اين نشست وسيع رفيق 
ليندا واكر، صدر حزب كمونيست ايرلند، رفيق 
آنيتا هلپن، صدر حزب كمونيست بريـتـانـيـا،     
رفيق امل سيد احمد، نماينده حزب كمونيست 
سودان، رفيق سوزي كونستانتينز، نـمـايـنـده      

،  رفيق جوان استيونسون، ” ليگ زنان قبرس“ 
صدر ليگ جوانان كمونيست و پروفسور مري 
ديويس، آكادميك مشهور انگـلـيـسـي و از         
رهبران اتحاديه بزرگ استادان دانشگاه هـاي  

 .انگلستان نام برد
، از   ” سحيـرا “ در بخش هنري جشن خانم 

با نواختن عـود و    ”   ليگ زنان عراق“ فعاالن 
در بخشي از برنامه .  آوازاز حضار پذيرائي نمود

جشن از مدعوين و شركت كـنـنـدگـان بـا          
غذاهاي متنوع ايراني كه به كوشش فعاالن و 
هواداران حزب توده ايران تهيـه شـده بـود        

 . پذيرائي شد

 ...ادامه  پيكار زنان 



1387اسفند ماه    26شنبه دو   11   812شمارة   

 .نظر قرار گرفت
در نشست سودمنـد چـنـد      
جانبه اي كـه بـا احـزاب            
كمونيست و سـازمـان هـاي      
ماركسيست خاورميانـه و از      
جمله در فلسطين و اسرائـيـل   
برگزار شد، حملـه نـظـامـي       
جنايتكارانه و ويرانگرانه اخيـر  
اسرائيل به غزه و تـحـوالت     
منطقه اي در اين رابطه مـورد  
.  بحث و پررسي قرار گـرفـت    
وحدت نظر احـزاب شـركـت      
كننده در اين بحث بـر سـر       
اهداف دولت اسرائيل، انتخاب 
موذيانه زمان حـملـه، چشـم      
بستن دولت آمريكا و متحدان 
ناتويي آن بر ايـن جـنـايـت،       
پيامد هاي تراژيك اين حملـه  
جنايتكارانه براي مردم غـزه،    
ارزيابي ماهيت عمـلـكـرد و      
سياست هاي حـمـاس، راه       
برون رفت از بن بست كنوني 
و مسئوليت ويژه نـيـروهـاي      

 . مترقي فلسطيني در اين رابطه قابل توجه بود
 

 نمايش همبستگي بين المللي
به دعوت رهبري حزب برادر هيئت نمايندگي حزب توده ايران در سومين روز برگـزاري  
كنگره در گردهمايي همبستگي با مبارزه خلق ها در جهان، كه توسط سازمان حزبـي در    

كه حزب كمونيست يونان در آن ريشه هاي عميق دارد و  شهردار ” پيرائوس“شهر بندري 
پيرائوس سومين شهر يونان  .  آن عضو كميته مركزي حزب است، شركت و سخنراني كرد

پيرائوس در جريان جنگ جهاني دوم وسيعاٌ بمبـاران و    .   و بزرگترين بندر اين كشور است
در گردهمايي همبستگي كه تعداد كثيري در آن شركت داشتند، همچنين .  ويران شده بود

نمايندگان احزاب كمونيست از آفريقاي جنوبي، پرتغال، فدراسيون روسيه، هند و بلغارستان 
 .  نيز در پالتفرم در كنار نماينده حزب مان سخنراني كردند

نماينده حزبمان پس از تشكر از حزب كمونيست يونان براي برگزاري اين گردهمايي به 
روابط عميق و ديرپاي كمونيست هاي يوناني و ايراني اشاره كرد و از همبستگي پيـگـيـر    
زحمتكشان و كمونيست هاي يونان از مبارزه دشوار مردم ميهن براي دموكراسي، صلح و   

او آنگاه به محور هاي اساسي مبارزه مردم ايران در برهـه  .   عدالت اجتماعي قدرداني كرد
كنوني اشاره كرد و ضمن تشريح وضعيت دشوار حاكم در كشور به دليل عملكرد ارتجاعي 
رژيم و خطراتي كه از جانب امپرياليسم متوجه استقالل واقعي و حق حاكميت مردمي مي 
.  باشد، به ضرورت اتحاد همه نيروهاي ترقي خواه و دموكراتيك در كشـور اشـاره كـرد       
نماينده حزب مان ضمن توضيح اهميت محوري مبارزه براي دموكراسي و حقوق بشر در   
ارتباط تنگاتنگ و در راستاي سازماندهي مبارزه براي عدالت و پيشرفت اجتماعي، اين امر 
را كه مبارزه براي تعيين مسير تحوالت آينده در ايران فقط و فقط به اراده و خواست مردم 
ميهن مان مربوط است، حزب ما هرگونه مداخله اي را در اوضاع كشور  تحت هر بهـانـه   

در پايان جلسه با اهداي دسته گل و يك قطعه يادبود از .   اي مردود و مذموم  مي شمارد
طرف شهردار از سخنرانان تشكر شد و آنگاه نمايندگان در ضيافت شامي كـه از سـوي       
شهردار شهر سازمان داده شد بود و در آن يك گروه موزيك سنتي يوناني هنرنمائي مـي    

 .كرد، شركت كردند
در جريان اين كنگره بيانيه مهمي در همبستگي با مبارزات خلق فلسطين به تصـويـب     

حزب كارگري و كمونيستي جهان، از جمله هيئت نمايندگي حزب توده ايـران   60بيش از 
 . رسيد
 

      
  

 ...ادامه گزارش شركت هيئت 

كميته مركزي كه عميقاٌ و و سيعاٌ براي ماه ها در جلسات قبل از 
كنگره  مورد بحث همه جانبه ساختارهاي پايه حزب قرار گرفتـه  

 .   اند، اشاره كرده بود
 

 ضد امپرياليستي -فراخوان جبهه ضد انحصاري
در ارائه سند اول براي بحث و تصميم گيري نهائي در كنگـره  
رفيق پاپاريگا ابتدا به اهميت ويژه كنگره در اينكه در دوره اي     
صورت مي گيرد كه در آن مسايل اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
در سطوح بين المللي، منطقه اي و ملي مطرح مي باشند، اشـاره  

: او در رابطه با اسناد مورد بحث در كنگره اظـهـار داشـت     .   كرد
اكثريت عمده اعضاي حزب ارزيابي اصلي مطرح در تـزهـا را       “ 

بحث هاي درون حزبي نشان مي دهد ...  مورد تاكيد قرار داده اند
و اينكـه  .   كه حمايت از هر دو سند بر پايه قابل اتكائي قرار دارد

وحدت ايدئولوژيك و سياسي حزب ما كه در جـريـان تـجـربـه        
سياسي ما حاصل شده   -اندوزي مان، مبارزات و نبرد ايدئولوژيك

رفيق پاپاريگا  “   .  است،  اكنون قدرتمندتر و ضروري تر مي باشد
برجسته مـي    ”  ضد حمله در همه جبهه ها را“   18شعار كنگره “ 
ما نـيـاز داريـم كـه         .   در جنبش، در كار و هدايت حزبي  -كند

ما مي توانيم .   عملكرد و فعاليت هاي مان را با آن مطابق بكنيم
 ”   .موفق شويم و از عهده اين چالش ها بر آئيم

عمـلـكـرد    “(صحت انتخاب موضوع دو بحث محوري كنگره “
به اثبات  18در كنگره ”  تزهاي در رابطه با سوسياليسم“و ” حزب
بحث هاي پيش از كنگره وحدت اين دو مـوضـوع را         .   رسيد

و در   ”  ضد حمله“ برجسته تر كرد كه اين در شعار اصلي كنگره، 
ضرورت پاسخ دادن به مسايل پايه اي كه به دليل پيروزي ضـد  

 ”.انقالب به وجود آمده اند، منعكس مي باشد
قبل از كنگره ما بر اين باور بوديم كه بايد بدون هـدر دادن    “ 

امروز ما مطلـقـاٌ   .   زمان به مطالعه ساختمان سوسياليسم بپردازيم
متقاعد شده ايم كه اين تصميم را نمي توان به آينده واگذار كرد، 
مخصوصاٌ اكنون كه ضرورت سوسياليسم از هر زماني بـيـشـتـر     

 ”   .حياتي است
كنگره حزب كمونيست يونان جنبش كارگري را فرا خواند كـه  
اتحاد مبارزه جويانه اي را با  زحمتكشان و دهقانان در تـالش      
براي رسيدن به اهداف ضد انحصاري، ضد امپرياليستي به منظور 
پايان دادن به خصوصي سازي، بهبود خدمات اجتمـاعـي بـراي      
همه، مخالفت با نوليبراليسم اتحاديه اروپا، و خـارج شـدن از           

سند كنگره اين برداشت .     اتحاديه اروپا و پيمان ناتو شكل دهد
محوري را مطرح مي كند كه همزمان با پيشرفت مبارزه و آمـاده  
شدن صحنه براي سرنگوني حاكميت سرمايه داري، دستيابي بـه  

شكـل خـواهـد      ”  اقتصاد خلقي“ و ساختمان يك ”  قدرت خلقي“ 
 .   گرفت
 

 تبادل نظر با احزاب برادر
هيئت نمايندگي حزب در حاشيه كنگره مالقات هاي دو جانبه 
و چند جانبه سودمندي با هيئت هاي نمايندگي برخي از احـزاب    
كمونيست شركت كننده و از جمله حزب كمونيست اردن، حـزب  
كمونيست مصر، حزب مردم فلسطين، جبهه دموكراتيـك بـراي     
آزادي فلسطين، جبهه خلق براي آزادي فـلـسـطـيـن،  حـزب           
كمونيست اسرائيل، حزب كمونيست پرتغال، حزب كمـونـيـسـت     
آفريقاي جنوبي، حزب كمونيست ونزوئال، حزب كمونيست سري 
النكا، حزب كمونيست پاكستان، حزب كمونيست هند و آكـل      
قبرس برگزار كرد كه در جريان آن تحوالت ايران و خاورميانه و 
تحليل هاي حزب توده ايران در اين رابطه مورد بررسي و تبـادل  



آنـگـاه   .   كارگران كارگاه هاي كوچك، جنبش زنان را خوش آمد گفـت 
آقاي سيوفياس، صدر پارلمان يونان، پيام تبريكي را به كنگره هجدهـم  
حزب كمونيست يونان ارائه كرد و از جمله به مواضع پيگير حـزب در      
پيش برد سياست هاي خود در حمايت از زحمتكشان يونان و نـقـش       

 . حزب در ساختار دموكراتيك يونان اشاره كرد
كنگره بررسي، تدقيق و تصويب  دو سند اساسي و از جمله بررسـي    

نتايج عملكرد حزب بين دو كنگره و برنامه كاري طرح شده آن بـراي      
براي پيشبرد اهداف برنامه اي حـزب    19دوره بين اين كنگره و كنگره 

بـرداشـت هـا و        “  تاريخي   -در جامعه  يونان و همچنين سند تحليلي
نتيجه گيري ها از ساختمان سوسياليسم در قرن بيسـتـم و مـقـوـلـه           

 .  را در دستور كار قرار داد” سوسياليسم در يونان
در بحث هاي كنگره اي و در سخنراني ها و اظهارات نمـايـنـدگـان     
كنگره به وضوح آشكار بود كه كمونيست هاي يونان هجدهمين كنگره 

حـزب     14را به مثابه نقطه اوج بحث هائي تلقي مي كنند كه از كنگره 
و پس از فروپاشي سوسياليسم در اتحاد شوروي و اروپاي  1993در سال 
در رابطه با عوامل موثر در سقوط سوسياليسم و نـقـش حـزب      “ شرقي 

رفيق پاپاريگا در .   آغاز شده بود”  كمونيست در مبارزه براي سوسياليسم
اظهار نظرهاي مطبوعاتي قبل از كنگره خود، هجدهمين كـنـگـره را        

معرفي كرده بـود و بـه       ”  يكي از مهم ترين كنگره هاي تاريخ حزب“ 
و اينكه در   ”  گسترش مداوم نفوذ حزب در جامعه يونان“ عنوان دليل به 

اين كنگره تصميم نهايي حزب بر روي دو سند ارائه شـده از سـوي         
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به دعوت كميته مركزي حزب كمونيست يونان هيئت نمايندگي كميـتـه     
اسفند در هجدهمـيـن     3بهمن الي 29روزهاي  مركزي حزب توده ايران، در

  550بـيـش از       .    كنگره حزب برادر، در آتن، پايتخت يونان شركت كـرد   
ناظر از سازمان هـاي حـزبـي، در حضـور               400نماينده رسمي كنگره و 

كارگري و جنبش هاي آزادي بخش ملي از   -حزب كمونيست 85نمايندگان 
كشور جهان، در اين كنگره مهم كه در محل آمفي تئاتر عظيم مجتـمـع    72

در طول پنج روز . ساختماني حزب كمونيست يونان  برگزار شد، حضور داشتند
بحث همه جانبه اسناد كليدي مورد بررسي شركت كنندگان در كنگره قـرار    

 .گرفت
تاالر محل برگزاري كنگره با پرچم ها و پالكاردهاي حامل شعارهائي در   

در باالي پالتفرم و محل نشـسـتـن    .   انعكاس اهداف كنگره تزئين شده بود
هيئت سياسي و مسئوالن برگزاري كنگره آرم هجدمين كنـگـره و شـعـار         

براي قرار دادن سوسـيـالـيـسـم در        ”  ضد حمله“ مركزي كنگره در رابطه با 
 .   اجتماعي قرار داشت -دستوركار مبارزات سياسي

هجدهمين كنگره با سخنراني رفيق آلكا پاپاريگا، دبير كل حزب برادر، در   
. فوريه، در ميان ابراز احساسات پرشور نمايندگان كنگره آغـاز شـد       18روز 

مسئول اداره  كنگره رفيق تزيانتزي سپس با اعالم يك دقيقه سـكـوت بـه      
احترام رفيق فقيد فلوراكيس، دبير كل سابق حزب ، و تمامي رفقايي كـه در    

او با اهـداء  .   فاصله دو كنگره درگذشته اند، شروع كار كنگره را اعالم داشت
ما هميشه آنان را بـه يـاد     “ نتايج و كار كنگره به رفقاي فقيد متذكر شد كه 

 ”  .خواهيم داشت
رفيق تزيانتري آنگاه به هيئت هاي نمايندگي احزاب برادر خوش آمد گفت 
و حضور نمايندگان نيروهاي سياسي عمده يونان و از جمله آقاي دميتـريـس   
سيوفياس، سخنگوي پارلمان يونان، و دبير گروه پارلماني حزب سوسياليسـت  
يونان، آقاي رياس، و همچنين سفراي كوبا، چين، قبرس، ونزوئال و فلسطين 

مسئول اجالس افتتاحيه همچنين حضـور    .   در مراسم افتتاحيه را اعالم كرد
صدها تن از نمايندگان اتحاديه هاي كارگري، مسئوالن دولت هاي محلي و 
منطقه اي، شعرا و نويسندگان و اساتيد دانشگاه ها و مراكز علمي، نمايندگان 

 نگزارش شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران در هجدهمين كنگره  حزب كمونيست يونا

 تهاجم متقابل در همه عرصه ها و در راستاي دستيابي به سوسياليسم
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