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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران 
شصت و هشت سالگي حزب توده هاي كار و زحمت؛ حزب پيكارگران 
ضد استبداد؛ حزب مناديان اتحاد و همبستگي همه نيروهاي ملي و 
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بيانيه مهم  احزاب كمونيست و كارگري جهان در 

 همبستگي  با مبارزات مردم ايران

    9ادامه در صفحه 

 6در  ص !                               دستگاه قضايي، اهداف كودتاچيان و تشديد اختناق وسركوب

 8و  7در فستيوال اومانيته                                      صفحات   »نامه مردم«: خروش و خيزش

  2ادامه در صفحه 

در سه دهه اخير جنبش مبارزان صديق راه 
دموكراسي و عدالت اجتماعـي در جـهـان        
همواره حامي مستحكم مبارزات مردم ايـران  
بر ضد ديكتاتوري مذهبي حاكم و در طـلـب   
.  صلح، دموكراسي و حقوق بشر بـوده اسـت    

سعي كـرده  ”  نامه مردم“ در سه ماهه گذشته 
است كه در صفحات خود تا آنجا كه ممكـن  
است  بازگو كننده اين حمايت طبيعـي، پـر     
شور و مبارزه جويانه از دالوري هاي خلـقـي   

باشد كه در شرايطي دشوار و در نبردي نابرابر بـراي  
حقوق طبيعي و انساني خود و  براي تضمين آيـنـده   
اي بهتر، رژيم تئوكراتيك را به چالشي جدي كشيده 

و اين افتخاري براي مبارزان حزب توده ايران .  است
است كه با كار تبليغي سازمان دهي شده، با انتـشـار   
نشريات متعدد به زبان هاي زنده جهان، با افشاگري 
در مورد رژيم جنايتكار و ارتجاعي، و با توضـيـحـات    

 !هم ميهنان هوشمند
، شصت و هشت سال از تأسيـس  1388دهم مهرماه 

حزب توده ايران در دوران   .  حزب توده ايران مي گذرد
تاريخي رشد طبقه كارگر و پيكار جهاني نيروهاي ترقي 
خواه جهان بر ضد فاشيسم پا به عرصه فعاليت و پيكار 
گذاشت و توانست در كوتاه زماني به پرنفوذ ترين حزب 
.  پيشاهنگ مبارزات رهايي بخش ميهن ما بـدل شـود    

تاريخ نويسان معاصر ميهن ما و آنان كـه بـه دور از         
غرض ورزي به تحقيق و قضاوت درباره هـفـت دهـه      
تحوالت معاصر تاريخ ايران پرداخته اند بر اين نـكـتـه    
هم عقيده اند كه پيدايي حزب توده ايران، در مهـرمـاه   

، يعني در دوراني كه ايران در چـنـگـال عـقـب        1320
ماندگي اجتماعي، مداخـالت وسـيـع قـدرت هـاي            
استعماري و حاكميت ارتجاع داخلي دست و پا مي زد،   
واقعه يي بزرگ بود كه منشاء تحوالت مهم اجتماعـي،  

در طول شصت و   .   سياسي و فرهنگي در كشور ما شد
هشت سال گذشته دستگاه هاي تبليغاتي حكومت هاي 
ارتجاعي،  بلند گوهاي امپرياليسم جهاني، و مخالفان و 
مغرضان كه ماندگاري حزب توده ايران را خطري جدي 
براي ادامه حيات خود ديده و مي بينند،  تالش كـرده    
اند تا با دگرگون نمايي حوادث تاريخي، ماهيت انقالبي 
و رزمنده حزب طبقه كارگر و همه زحمتكشان كشور را 

. واژگونه ترسيم كنند و حزب ما را حزبي وابسته به منافع خارجي معرفي كـنـنـد     
رجوع به اسناد تاريخي معتبر و روند مبارزه درخشان توده ها نشانگر اين واقعـيـت   
است كه حزب توده ايران به دست شماري از پيشاهنگان مبارزه راه آزادي، يـاران  
دكتر تقي اراني، زندانيان كمونيست رها شده از زندان هاي قرون وسطايي رژيـم    
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ما معتقديم كه اين فقط حق مـردم ايـران       .   كنيم بگيرد، را محكوم مي
است كه مسير تحوالت آينده كشور خود را براي دستيابي بـه صـلـح،        

 .دموكراسي و پيشرفت بيابند
 
 )PCdoB(حزب كمونيست برزيل  –برزيل  .1
 حزب دموكراسي و سوسياليسم الجزاير –الجزاير  .2
 حزب كمونيست بوليوي –بوليوي  .3
 حزب كمونيست كانادا –كانادا  .4
 حزب كمونيست شيلي –شيلي   .5
 حزب كمونيست كلمبيا –كلمبيا   .6
 )آكل(حزب مترقي زحمتكشان قبرس  –قبرس   .7
 حزب كمونيست بوهم و موراوي –جمهوري چك   .8
 حزب كمونيست اسلواك -جمهوري اسلواك .9

 حزب كمونيست در دانمارك –دانمارك   .10
 حزب كمونيست فنالند -فنالند   .11
 حزب كمونيست آلمان –آلمان   .12
 حزب كمونيست اتريش -اتريش  .13
 حزب كمونيست بريتانيا -انگلستان   .14
 حزب كمونيست استوني -استوني .15
 حزب كمونيست يونان -يونان   .16
 حزب كمونيست كارگران مجارستان –مجارستان   .17
 حزب كمونيست هندوستان -هندوستان   .18
 حزب كمونيست عراق -عراق  .19
 حزب توده ايران –ايران   .20
 حزب كمونيست اردن -اردن .21
 حزب كمونيست اسرائيل -اسرائيل .22
 حزب كمونيست ايرلند -ايرلند   .23
 هاي ايتاليا حزب كمونيست –ايتاليا  .24
 حزب كمونيست لبنان –لبنان  .25
 حزب كمونيست لوكزامبورگ -لوكزامبورگ   .26
 حزب آفريقائي براي استقالل كيپ ورد -)دماغه سبز( .27
 حزب كمونيست مالت -مالت .28
 حزب دموكراسي و سوسياليسم –مراكش   .29
 هاي مكزيك حزب كمونيست –مكزيك   .30
 حزب كمونيست جديد هلند –هلند  .31
 حزب كمونيست فرانسه -فرانسه  .32
 حزب مردم فلسطين –فلسطين   .33
 جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين –فلسطين   .34
 جبهه خلق براي آزادي فلسطين –فلسطين   .35
 حزب كمونيست پاكستان -پاكستان   .36
 حزب كمونيست بنگالدش -بنگالدش   .37
 حزب كمونيست پرتغال –پرتغال   .38
 بلوك مليون گاليسيا -)گاليسيا(پرتغال   .39
 حزب كمونيست فدراسيون روسيه  -روسيه  .40
 حزب كمونيست جديد يوگسالوي –صربستان  .41
 حزب كمونيست آفريقاي جنوبي -آفريقاي جنوبي   .42
 حزب كمونيست سودان -سودان  .43
 هاي اسپانيا حزب كمونيست خلق -اسپانيا   .44
 حزب كمونيست كاتالونيا -كاتالونيا -اسپانيا  .45
 )يوسف فيصل(حزب كمونيست سوريه  -سوريه  .46
 )SKP(حزب كمونيست سوئد  -سوئد   .47
 حزب كمونيست تركيه -تركيه   .48
 حزب كمونيست اياالت متحد آمريكا -اياالت متحده آمريكا  .49

 حزب كمونيست استراليا -استراليا  .50

اقناع كننده خود، توانسته اند توطئه سران رژيـم و هـمـراهـان           
مطبوعاتچي و اينترنتي آن براي در انزوا قرار دادن جنبش مردمـي  

آخرين محصول كارزار موفق آميز حـزب    .   را به شكست بكشانند
توده ايران در تماس گيري هاي بين المللي و حضـور فـعـال در        
جريان فستيوال هاي احزاب و نشريات مترقي اروپا در شهريور ماه 
و ارائه تحليل هاي جامع براي رهبري احزاب انقـالبـي جـهـان،       

حزب كمونيست، چپ  50تصويب بيانيه مشتركي با امضاء بيش از 
و ترقي خواه جهان در حمايت صريح از مبـارزه مـردم ايـران و          

آنچه كه به اين بـيـانـيـه       .  محكوميت رژيم سركوبگر حاكم است
مشترك احزاب مترقي جهان ويژگي خاص مي دهد اين است كـه  
به صراحت جنايات رژيم تئوكراتيك را در سـركـوب جـنـبـش            
اعتراضي مردم، دستگيري هاي وسيع فعاالن اپوزيسيون و شكنجه 
آنان و كشتار مخالفان رژيم فقاهتي مورد توجه قرار داده و محكوم 

اين بيانيه مشترك كه مورد حمايت يكپارچه احزاب چـپ  .  مي كند
و كمونيست  سراسر جهان قرار گرفته است، ضرورت همبستگي با 
مبارزات جنبش كارگري، زنان و جوانان ايران را مورد توجه قـرار    

 . مي دهد
 

 در حمايت از صلح، دموكراسي و پيشرفت در ايران
ما احزاب كمونيست، كارگري و چپ امضاء كننده اين بيانيه، كه 

نگراني خود را   رويدادهاي اخير ايران را از نزديك دنبال مي كنيم، 
برگزاري انتخابـات  در باره بحران سياسي همه جانبه اي كه در پي 

ايران را در بر گـرفـتـه      )  خردادماه 22( ژوئن  12رياست جمهوري 
 . است،  ابراز مي كنيم

نفر تظاهر كننده و شكنجه آنان در    4000ما دستگيري بيش از 
بر .   زندان ها را توسط مقامات جمهوري اسالمي محكوم مي كنيم

طبق اخبار تائيد شده نزديك به صد تن در اين حمله قواي نظامي 
و شبه نظامي به تظاهرات مسالمت آميز مردم كشته شده اند و يـا  

ما همچنين كوشش مقامات رژيـم  .  در زير شكنجه جان سپرده اند
تئوكراتيك در ايران را براي اجبار فعاالن اپـوزيسـيـون در زيـر           
شكنجه هاي فيزيكي و رواني به اعتراف به اقدامات غيرقانوني را   
كه در نقض كامل كنوانسيون هاي معتبر بين المللي در مـمـنـوع      
كردن چنين شيوه هائي با زندانيان سياسي اسـت، مـردود مـي          

ما دادگاه هاي نمايشي سران و فعاالن اپوزيسيون بـراي  .   شماريم
غيرقانوني جلوه دادن جنبش اعتراضي مردم را كه در تقابل آشكـار  
با نرم هاي قضائي مورد قبول بين المللي صورت مي گـيـرد بـي      

دار    ما هرگونه تالش براي تحريف و خـدشـه    .  اعتبار مي شماريم
كردن اراده و خواست مردم ايران و دسـت زدن بـه اقـدامـات             

.  كنيم سركوبگرانه عليه جنبش مردمي را در اين كشور  محكوم مي
ما همبستگي قاطع خود را با سنديكاهاي كارگري، زحمتـكـشـان،    
زنان، دانشجويان و همه نيروهاي ترقي خواه و دموكرات ايران كه 
در راه احقاق حقوق دموكراتيك و حقوق بشر، عدالت اجتماعـي و    

مـا     . كنيـم  كنند، اعالم مي اقتصادي، صلح و دموكراسي مبارزه مي
مـا  .  آزادي بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي را طلب مي كنيـم 

هرگونه دخالت كشورهاي امپرياليستي در ايـران را كـه       همچنين 
هاي خود را براي  تالش دارند به بهانه شرايط حاكم بر ايران، نقشه

به هزينه مردم اين منطقه به پيش ببرند، ”  خاورميانه بزرگ“ ايجاد 
 .كنيم محكوم مي

برداري از شرايط سيـاسـي و      هرگونه تالشي را به قصد بهرهما 
اي براي دست زدن به اقدام  بحران كنوني در ايران به عنوان بهانه

نظامي يا هر عمل ديگري كه به ضرر حقوق حقه مردم ايران و در 
راستاي تشديد تشنج در منطقه خليج فارس و خاورميانـه صـورت     

 ...ادامه اعالميه مهم احزاب كارگري  
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بالفاصله پس از راي اعتماد مجلس به دولت كودتا، وزارت اقتصاد و 
امور دارايي رسما اعالم داشت، اليحه برنامه پنجم توسعه در اولـويـت   
برنامه هاي دولت قرار دارد و به زودي به تصويب نهايي هيات وزيران 

 . رسيده، به مجلس ارايه خواهد شد
شهريور ماه در مـطـلـبـي بـه         20در همين حال خبرگزاري فارس 

بررسي جزييات مصوبات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه پرداخت و در   
خصوص مسايل مربوط به حوزه كار و كارگزاران خاطر نشان ساخـت،  
دولت موظف به بازنگري در قوانين كار، تامين اجتماعـي و بـيـمـه         

همچنين مطابق گزارشات موجود از جمله گـزارش  .  بيكاري شده است
شهريور ماه از ديگر موارد مهم پيشنهادي دولـت     21روزنامه سرمايه 

كودتا كه در اليحه برنامه پنجم بدان اشاره رفته، مي توان از تخفيـف  
انعطاف الزم   “  يا تامين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان و ايجاد 

اليحه اصالح قانون كار كه درآخرين روزهاي حيـات  .  نام برد”  دربازار
دولت نهم تصويب و آماده اجرا گرديده كامال منطبق بـرايـن اصـول      

 21در اين باره روزنامه سرمـايـه     .  مندرج در برنامه پنجم توسعه است
اصالح قانون كـار بـه     “ :  شهريور ماه از قول معاون خانه كارگر نوشت

عنوان يك استراتژي از بدو ورود وزيركار سابق به اين حوزه مـطـرح     
بود و براساس ذهنياتي كه سراغ داريم به نظر مي رسد اصالح مـواد    

قانون كار مد نظر بوده و در اصالح قانون كار لـحـاظ    7، 19، 21، 27
شده باشد، هر چند كه اطالعي از چگونگي و جزييات اصالح قـانـون   
كار دولت نهم در دست نيست و حتي نمايندگان مجلس هـم از آن        

 ”...اظهار بي اطالعي مي كنند
برنامه پنجم توسعه كه به زودي در صحن علني مـجـلـس مـورد         
بررسي قرار خواهد گرفت با همان ديدگاه هايي تدوين گـرديـده كـه      

اجتماعي رژيم واليت فقيه تهيه شده بـود  -ديگر برنامه هاي اقتصادي
دولت نـامشـروع     .  و اثرات زيانبار آن در جامعه بركسي پوشيده نيست

كودتا كه اينك تهيه و اجراي برنامه پنجم را برعهده دارد به دفعات از 
زبان احمدي نژاد مواردي چون بازنگري در قانون كار، تغيير قـانـون     
بيمه بيكاري، حذف تعيين ساالنه دستمزدها براساس نـرخ تـورم و         
تامين امنيت سرمايه با آزاد سازي اقتصادي را تاييـد كـرده، اجـراي        

 . سريع آن را خواستار شده است
در طرح هاي پيشنهادي دولت كودتا براي برنامه پنجم كه به شدت 

دولت مكـلـف   “ :  ماهيت ضد كارگري دارند به وضوح خاطر نشان شده
است به منظور ايجاد انعطاف الزم در بازار كار، پايدار سازي اشـتـغـال    
موجود، كاهش هزينه مبادله در بازار، قوانين و مقررات ناظر بـر بـازار     

در سـال    )  قانون كار، قانون تامين اجتماعي، قانون بيمه بيكـاري ( كار 
مشـاغـل   ( اول با جهت گيري انعطاف پذيري دربازار كار، تنوع شغلي   

، كاهش مداخله دولت، حذف تعهدات ... ) پاره وقت، مشاركتي، موقت و
غير ضرور كارفرمايان، بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي بهـره وري    

 .”...را بازنگري و لوايح مورد نياز را تهيه و به مجلس تقديم كند
نكاتي چون كاهش هزينه مبادله در بازار كار، تنوع شغـلـي، حـذف      
تعهدات غيرضرور كارفرمايان ماهيت و خصلت برنامه پنجم در حـوزه    
كار و كارگري را نشان داده و به معناي آزاد سازي اقتصادي و حـذف    
قوانين و مقررات زدايي به زيان طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و بـه  

بي جهت نيـسـت   .  سود كالن سرمايه داران و انحصارات فراملي است
ارايه برنامه پنجم توسعه توسط دولت ضد مردمي و نامشروع احمـدي  
نژاد از سوي رسانه هاي حامي كودتاي انتخاباتي و بطور كلي ارتجـاع  
حاكم اقدامي صحيح براي كوتاه كردن مسير رسيدن به اهداف چشـم  
انداز بيست ساله و ايجاد تعامل با اقتصاد جهاني و اجـرايـي شـدن          

در واقع دولت كودتا وظيفـه  .  ارزيابي شده و مي شود 44ابالغيه اصل 
اجراي نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جـهـانـي را در          
همسويي و هماهنگي با منافع اليه هاي انگلي سرمايه داري ايران در 
مرحله كنوني برعهده دارد و براي انجام اين وظيفه حقوق و مـنـافـع      

حال و آينده كارگران و زحمتكشان راهدف حمـالت ويـرانـگـر و         
 . مخرب خود قرار داده است

در اين زمينه عبدالرضا شيخ االسالمي وزير كار جديد در نخستين 
در دولت هاي گذشتـه  “ :  گفت و گوي رسانه اي خود اشاره مي كند

نيز مسايل مفصلي در باره تغيير و اصالح قانون كار مـطـرح شـده      
است كه بايد مجموع آنها مورد بررسي مجدد قرار گرفته و نـكـات     

با توجـه بـه     ...  مثبت آنها در اصالحيات جديد قانون كار لحاظ شود
حساسيت هاي اين قانون و جامعه تحت پوشش آن تصميم گـيـري   
خواهد شد، بحث و تنش هاي جدي در اين زمينه وجود داشـتـه و     

اين حساسيت و يا بـه    )  88شهريور ماه  14به نقل از ايلنا . ( ” ... دارد
زبان دقيق تر مخالفت و مبارزه زحمتكشان چنان ژرف است كه ايلنا 

: شهريور ماه با هشدار در خصوص اعتراضات كارگري نـوشـت     15
اصالح قانون كار، قرباني كردن كارگران براي رشد اقتصادي است، “

اكنون كارگران در پشت شعار عدالت خاك مي خورند، كارگران در   
دو ماه گذشته هر پنج روز يك تجمع را تجربه كرده اند و از شرايط 
خود گله كرده اند، اين در حالي است كه براساس وعده هاي دولتي 
ها قرار بود تا با سياست هاي اقتصادي كارگران آرامش معيشتي را   

واضح است كه وضعيت اقتصادي اقشار پايين جامعه ...  مزه مزه كنند
و مشكالت اجتماعي در پي آن اكنون اين قدر عريان شده است كه 

در باره آن هشدار مـي    )  بخوان مرتجع( حتي يك سايت اصول گرا 
بدون شك دولت دهم با دوره جديدي از مـخـالـفـت هـاي        ...  دهد

مردمي روبرو خواهد شد، مخالفت هايي كه به شعارهـاي عـدالـت      
خواهانه و ادعاهاي پر طمطراقي چون مبارزه با قدرت هاي فـاسـد     
اقتصادي در داخل توجه خاصي نخواهند داشت و به حاشيه و مـتـن   

 ”.اعتنا مي كند... خالي سفره اش
شهريور ماه گزارش داد، كارگران بالفاصلـه در     18همچنين ايلنا 

برابر برنامه وزير جديد كار و طرح اصالح قانون كار موضع گرفته و   
به مخالفت با آن برخاسته اند، بطور مثال در تبريز كارگران اعـالم    
كرده اند كه با جان و دل از قانون كار و حقوق خود دفاع خـواهـنـد    

در مراسم افطاري خانه كارگـر  “ :  ايلنا در اين زمينه گزارش داد.  كرد
تبريز، كارگران دست به اعتراض زدند و يكي از آنان گفت، وزير كار 
جديد قبل از راي اعتماد از مجلس صراحتا اعالم كرده بود كه قانون 
كار حتما اصالح خواهد شد و هنوز نيامده نيت و هدف خود را بـه      
صورت عيان و آشكار ابراز داشته بود، اين اصالحيه به نفع سرمايـه  
داران تصويب شده و بويي كه از اين حركت استشمـام مـي شـود        
چيزي جز در جهت از دست رفتن حقوق كارگران نيست، وزارت كار 
به دنبال اجرايي شدن طرحي است كه حمايت يك جانبه از سرمايه 

 .”...داران بوده و اين خود سوال برانگيز بوده
نكته ديگري كه در هفته هاي اخير خشم و نارضايتي كارگران و   
زحمتكشان را برانگيخته عدم تصويب طرح ساماندهي قـراردادهـاي   

رييس اتحاديه كارگران .  موقت كار در مجلس شوراي اسالمي است
شهريور ماه با اشاره به اعتراضـات   22قراردادي درگفت و گو با ايلنا 

برخي نمايندگان مـجـلـس، كـارگـران را          “ :  كارگري يادآوري كرد
نمايندگان مجلس از كنار موضـوعـي بـه ايـن         .  فراموش كرده اند

اهميت كه با آينده كارگران گره خورده است به بي تفاوتي گذشتنـد  
و نه تنها راي موافق به اين طرح ندادند بلكه از دادن راي ممتنع نيز 

 ”.دريغ كرده و با اين طرح به مخالفت برخاستند
بدون شك پايمال ساختن حقوق و منافع كارگران در دوره دوم       
. فعاليت احمدي نژاد يعني با دولت كودتا بيش از گذشته خواهد بـود 

تدوين برنامه پنجم و ارايه آن به مجلس آغازگر مرحله ديگـري از    
حمالت پي در پي كالن سرمايه داري غير مولد و انگلي به منافع و 

راه مقابله با اين دستبردهاي راهزنانه، مبـارزه  .  حقوق كارگران است
متحد و متشكل و تاكيد مي كنيم پيوند ژرف و محكم با جـنـبـش      

طرح اصالح قانون .  سراسري توده ها برضد كودتاي انتخاباتي است
كار نخستين گام دولت كودتا براي به نابودي كشاندن زنـدگـي و       

 !امنيت شغلي زحمتكشان است

برنامه پنجم توسعه، دولت كودتا و منافع 

 كارگران و زحمتكشان
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

آغاز سال تحصيلي جـديـد و     
 پرسش هاي بي شمار

 
با به صدا در آمدن زنگ مدارس در اول     
مهرماه، ميليون ها كودك و نوجوان ايرانـي،  
اين آينده سازان ميهن ما راهي كالس هاي 
درس شده و سال تحصيلي جديد آغاز مـي    

مطابق آمار رسمي جمهوري اسالمـي،  .  شود
ميليون دانش آموز در مقاطـع   14در مجموع 

تحصيلي مختلف مانند ابتدايي، راهنـمـايـي،    
دبيرستان و بيش دانشـگـاهـي امسـال در         
كالس هاي آموزشي سراسر كشور مشغـول  
به تحصيل خواهند بود و اين در حاليست كه 
مشكالت آموزش و پرورش كه طـي سـال     
هاي دراز به روي هم انباشته شده همچنـان  
به قوت خود باقي است و هر سـال شـكـل      

سال گذشته .  فاجعه بارتري به خود مي گيرد
ما شاهد اعتراضات گسترده فرهنگيـان بـه     
نظام واپس مانده آموزشي و نيـز خـواسـت      

سياسي برحق شان بوديم كـه    -هاي صنفي
رژيم واليت فقيه در برابر اين اعـتـراضـات      
فقط به وعده هاي بي پشتوانه بسنده كـرد،    
وعده هايي كه با گذشت يكسال هيـچـيـك    

چندي پيش دبـيـركـل    . عملي نگرديده است
سازمان معلمان ايران در گفت و گـويـي بـا      
روزنامه توقيف شده اعتماد ملي در خصـوص  
مشكالت آموزش و پرورش تصريـح كـرده     

افرادي كه مسايل آموزش و پرورش را   “ : بود
دنبال مي كنند به خوبي آگاه هستند كه اين 
وزارتخانه از بيماري هاي العالج فـراوانـي     

هزار  6رنج مي برد، از كسري بودجه بيش از 
گرفـتـه تـا      )  1387در سال ( ميليارد توماني 

وي ”  . وضعيت مديريت در سـطـوح اداري      
درباره وضعيت فرهنگيان كشور و تشـريـح     
ابعاد نارضايتي ها، آمـوزگـاران و دبـيـران         
معترض را به سه گروه تقسيم كرد و يـادآور  

افرادي كه به صورت حق التدريسي در “ :  شد
آموزش و پرورش مشغول به كار هستند بـه    
رغم وعده هاي مكرر، به دليل نبود بـودجـه   

آمـوزش و پـرورش       ...  استخدام نمي شوند
بهانه مي آورد كه استخدام اين افراد بار مالي 
فراواني به اين وزارتخانه وارد مي كند، گروه 

 1387دوم معلماني هستند كه مـهـر مـاه        
بازنشسته شده اند يا افرادي كـه در طـرح       

ثبت نام كـرده    ...  بازنشستگي پيش از موعد
اند، هـيـچ كـدام از ايـن افـراد پـاداش                 

اين در .  بازنشستگي خود را دريافت نكرده اند

دسته سوم كـه    .  حالي است كه حتي عنوان نشده چه زماني قرار است اين مبلغ پرداخت شود
به بـعـد دنـبـال          1380مهمترين بخش را تشكيل مي دهند افراد شاغلي هستند كه از سال 

تصويب نشد و    85اين طرح متاسفانه در سال ... پرداخت هماهنگ حقوق و مزاياي خود بودند
 .”...در نهايت با اعتراض شديد فرهنگيان به مرحله تصويب رسيد ولي باز هم اجرا نشد

عالوه بر اينها وزارت آموزش و پرورش و وزير جديد كماكان از پاسخ به چگونگي پرداخـت  
خورشيدي تـا   70آموزگاران و دبيران از ميانه دهه .  حقوق معوقه فرهنگيان خودداري مي كند

به امروز ميليون ها تومان طلب دارند كه پرداخت نشده و برنامه روشني هم براي پرداختن آن 
هـزار تـومـان       400تا  300فرهنگيان كشور بطور ميانگين ماهيانه بين .  تنظيم نگرديده است

حقوق دريافت مي كنند، اگر اين درآمد را براساس نرخ تورم در نظر بگيريم و با خـط فـقـر        
مقايسه كنيم به وضوح در مي يابيم اكثريت فرهنگيان و خانواده هايشان زيرخط فقر زنـدگـي   

در كنار وضعيت ناگوار فرهنگيان، نظام آموزشي و فرتوت و واپس مانده رژيم واليت .  مي كنند
اين نظام قرون وسطـايـي و     .  فقيه نكته اي است كه نمي توان از كنار آن به سادگي گذشت

آموزشي ايـران در    -ورشكسته عامل تنزل علمي كشور و واپس ماندگي و پس رفت فرهنگي
 . بتداي سده بيست و يكم به شمار مي آيد

خبرگزاري .  افزايش آمار تعداد بي سوادان و كودكان از تحصيل باز مانده مويد اين مدعاست
ميليون نـفـر    20مهر در دي ماه سال گذشته خورشيدي جمعيت بي سواد و كم سواد ايران را 

 . حداقل يك سوم جمعيت فعال ايران قادر به خواندن و نوشتن نيستند. اعالم كرد
شهريور امسال در گـزارشـي        21همچنين خبرگزاري فارس بلندگوي تبليغاتي كودتاچيان 

هزار نفر  500براساس نتايج سرشماري تعداد كودكان بازمانده از تحصيل بالغ بر “: اعتراف كرد
با استناد به اين آمار بايد تاكيد كرد كودكان معصوم قرباني سياست و برنامه هاي رژيم ”  . است

ضد مردمي واليت فقيه هستند و فقر و تيره روزي امكان دسترسي آنان به حق تحصـيـل و     
اين كودكان كه بايد شادمانه روانه مدرسه شوند، به اجبار تن بـه  .  آموزش را از ميان برده است

كار داده و با دست هاي كوچكشان منبع درآمدي هر چند اندك براي خانواده هاي بي نـوا و    
عالوه بر اين در كشور ما كودكاني وجود دارند كه به دليل نـداشـتـن      .  تيره بخت خود هستند

متاسفانه هيچ گزارش رسـمـي   .  شناسنامه از حق رفتن به مدرسه و تحصيل محروم مي باشند
در دسترسي نيست، تعداد ايـنـگـونـه     )  هويت( هم از تعداد واقعي اين كودكان بدون شناسنامه 

كودكان بدون شناسنامه اغـلـب حـاصـل       .  هزار نفر گزارش شده است 100تا  30كودكان از 
اينان هر چند در . هستند... ، ازدواج زنان فقير ايراني با اتباع خارجي و)صيغه(ازدواج هاي موقت

ايران متولد شده و مادران آنان ايراني محسوب مي گردند، به دليل قوانين ارتجاعي و عـقـب   
افتاده، نمي توانند شناسنامه دريافت كرده و شهروند ايران قلمداد شوند و به همين دلـيـل از     

 . حق بديهي و خدشه ناپذير آموزش و تحصيل محروم مانده و زندگي آنان تباه مي شود
در سال هاي اخير با اجراي سياست هاي چون خصوصي سازي بر پايه نسخه هاي صندوق 

نظام آموزشي جمهوري اسالمي جنبه طبقاتي نيز يـافـتـه و        -بين المللي پول و بانك جهاني
اين امر منـجـر بـه      .  امكانات آموزشي بسته به توان مالي قشرهاي اجتماعي تقسيم مي گردد

 . عدم دسترس فرزندان طبقات محروم جامعه به امكانات نوين آموزشي شده است
نظام آموزش واپس مانده و طبقاتي به عالوه وضعيت ناگوار معيشتي فرهنگيـان و نـبـود        
امنيت شغلي براي آنان در مجموع از وزارت آموزش و پرورش و سيستم آموزشي رژيم سيماي 
يك نظام ناكار آمد، عقب مانده و به شدت ارتجاعي ترسيم مي كند كه براي حال و آيـنـده       
ميهن ما بسيار خطرناك است، اين خطر امسال با جو رعب و وحشت در مدارس همراه شـده    

 !است
 

 : تدارك كودتاچيان درسال تحصيلي جديد

نكته فوق العاده با اهميت در مسايل مربوط به نظام آموزشي رژيم و پرسش هاي بي شمـار  
آن، تداركات وسيع كودتاچيان براي مقابله با اعتراضات احتمالي فرهنگيان و دانـش آمـوزان     

طرح هايي چون، طرح استخدام آموزگاران حق التدريسي، دستور احمدي نـژاد بـراي       .  است
تا به امسال، تعيين  1375پرداخت كل بدهي معوق دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان از سال 

امكان تحصيل مجدد دانش آموزان مردودي در مقاطع راهنمايي و دبيرستان و تقويت بسـيـج   
مدارس و امور تربيتي، همگي از اقدامات حساب شده براي مقابله با اعتراضات و يا به بـيـان     

تهديد و بازداشت فعالين صنـفـي   .  دقيق تر آتش زيرخاكستر نارضايتي در مراكز آموزشي است
به گـزارش كـانـون      .  فرهنگيان از ديگر تمهيدات و برنامه هاي ارتجاع درلحظه كنوني است

تن از اعضاي هيات مديره كانون صنفي فرهنگيان استان گيالن در  5دادگاه “ :  صنفي معلمان
دادگاه انقالب اسالمي رشت برگزار شد كه متاسفانه بـه     2شهريور امسال در شعبه  10تاريخ 

در تهران، سنـنـدج،   ”  . دليل غير علني بودن دادگاه از نتايج و راي آن اطالعي در دست نيست
تبريز و اصفهان براي برخي فعاالن صنفي و معلمان از سوي وزارت اطالعات و دادگاه انقالب 

در تهران يكي از اعضاي هيات مديره كانون صنفي معلمـان روز    .  اسالمي احضاريه صادر شد
شهريور ماه با تلفني از اداره آموزش و پرورش اسالم شهر، از منزل بيرون مـي     10سه شنبه 

هـدف  .  رود و در بازگشت با تعدادي لباس شخصي به منزل برمي گردد و بازداشت مي شـود   
كودتاچيان از بازداشت و تهديد فعاالن صنفي فرهنگيان ايجاد فضاي رعـب و وحشـت در         

اعمال فشار به آموزگاران و دبـيـران شـجـاع و         .  جامعه و در ميان فرهنگيان كشور مي باشد
فرهنگيان و دانش آموزان در سـال  .  شرافتمند بخشي از طرح مهار اعتراضات در مدارس است
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 ...ادامه نگاهي به 

. تحصيلي جديد با وظايف دشوار و حساس روبرو هستنـد 
مبارزه آنان بخش جدايي ناپذير مبارزه همگاني بـرضـد     

 !كودتاي انتخاباتي است
 

 در دفاع از حقوق روزنامه نگاران
چندي پيش، برخي ارگان هاي تبليغاتي مدافع كودتا از 

-جمله خبرگزاري فارس و پايگاه اطالع رسـانـي رجـا       
انجمن صـنـفـي      ”  انحالل“ با ابراز شادماني از   -رجانيوز

روزنامه نگاران و تعطيلي دفتر اين انجمن، بـرضـرورت     
تدوين و اجراي برنامه اي با هدف تشكيل يـك نـهـاد        

روزنامه نگاري كه پيرو خط واليت باشد، تاكيد ”  صنفي“ 
شهريور مـاه امسـال      18به عنوان نمونه رجانيوز .  كردند
انتظار تحول در وضعيت روزنامه نـگـاري، بـا        “ :  نوشت

نياز به حضور و   ...  انحالل انجمن صنفي روزنامه نگاران
) بخوان واليي و پـوشـالـي     ( فعاليت تشكلي كامال صنفي

اكنون ديگر آن انجمـن  ... بيش از پيش احساس مي شود
درمقابل، انجمن جديدالتاسيـس روزنـامـه      ...  وجود ندارد

نگاران و خبرنگاران ايران است كه مسئوليت حمايـت از    
حقوق اين صنف را برعهده گرفته است و با تـوجـه بـه      
خطاها و كژكاري هاي انجمن سابق اين نهاد در مسيري 
درست و به ويژه تحول در وضعيت روزنامه نـگـاري و       

در سال هاي اخير روزنامـه  .  “ ...  روزنامه نگاران قرار دارد
نگاران و خبرنگاران شجاع و آزاديخواه كشور نقش ارزنده 
و موثري در روشنگري افكار عمومي و مبارزه با ارتـجـاع   
حاكم خصوصا دولت ضد مردمي احمدي نژاد بـرعـهـده    

در جريان دهمين انتخابات رياست جمهوري و .  داشته اند
حوادث پس از آن باز هم نقش روشنگرانـه و آگـاهـي        
بخش آنان در افشاي ماهيت كودتاچيان غير قابل انـكـار   

دستگيري ده ها روزنامه نگار و خبرنگار و شـهـادت   .  بود
چند تن از آنان از جمله در تظاهرات اعتراضي هـراس و    
نگراني مزدوران گوش بفرمان ولي فقيه از ايـن گـروه       

دقيقا به همين علت . فعال اجتماعي را به اثبات مي رساند
كودتاچيان از لزوم تحول در وضعيت روزنامه نـگـاري و     

بـه زعـم     .  تشكيل نهادهاي پوشالي سخن مي گـويـنـد   
در روزنامه نگاري ”  تحولي“ تاريك اندشان بايد آن چنان 

ايجاد كرد كه ديگر هيچ روزنامه نگار و خبرنگار مستقلي 
. امكان حضور در عرصه مطبوعات را نـداشـتـه بـاشـد         

كودتاچيان مي كوشند به موازات توقيف روزنـامـه هـا،        
صداي رساي روزنامه نگاران را نيز به هر شكل ممـكـن   

برخورد شعبه اطالعات سپـاه پـاسـداران و        .  خفه نمايند
وزارت اطالعات با گروهي از روزنامه نگاراني كه مـدتـي   
قبل در يك نامه به رييس جديد قوه قضاييه، بـه روش      
متداول دادستاني در دوره قاضي مرتضوي اعتراض كرده 
و خواستار پايان دادن به اختناق و سانسور در مطبوعات و 
رفع توقيف روزنامه ها و مجالت شده بودند، نشـانـگـر      
واهمه اي است كه در طيف ارتجاع حاكم از روزنـامـه       

 . نگاران و آزادي انديشه و قلم وجود دارد
با تدوين و اجراي طرح تحول در وضعـيـت روزنـامـه       
نگاري بايد در انتظار اعمال فشار بيشتر به مطبوعـات و    

از اين رو حمايت جدي و همه جانبـه  .  روزنامه نگاران بود
از روزنامه نگاران و خبرنـگـاران و دسـت انـدركـاران            
مطبوعات وظيفه تاخيز ناپذير همه نيروهـاي راسـتـيـن       

دفاع از حـقـوق بـديـهـي          .  مدافع عدالت و آزادي است
. روزنامه نگاران، دفاع از آزادي انديشه، بيان و قلم اسـت 

هراس كودتاچيان از فعاليت مطبوعات غير وابسـتـه بـه      
ارتجاع و روزنامه نگاران مستقل و آزاديخواه و مـردمـي     
چنان ژرف و گسترده است كه بخشي از برنامـه ارگـان     
هاي كودتاچي مانند سپاه پاسداران و دادگاه هاي انقالب 

اسالمي بطور مشخص به اين گروه اجتماعي اختصاص دارد و منافع و حقوق آنان 
مي بايد با قاطعيت از  روزنامه نگاران و حـقـوق آنـهـا         .  را هدف قرار داده است

 ! پشتيباني كرد
 

 كودتاچيان و برنامه گروگانگيري براي 
 اعمال فشار به جنبش مردمي

طي روزها و هفته هاي اخير يكي از شگردهاي مزدوران مسلح ولـي فـقـيـه،       
بازداشت افراد و اعضاي خانواده فعاالن سياسي، شخصيت هاي مذهبي مخـالـف   

 . كودتا و بطور كلي بستگان مخالفين موثر استبداد و ارتجاع است
 -ابتدا به حكم دادسراي ويژه روحانيت سه تن از افراد خانواده آيت اهللا منتظري

عـلـت   .  در شهر قم بازداشت شدنـد   -سه نوه اين شخصيت مقاوم و معتبر مذهبي
دستگيري اين سه جوان شركت در تجمع مقابل منزل آيت اهللا صانعـي عـنـوان      
گرديد، در حاليكه دليل اصلي را بايد اعمال فشار كودتاچيان به آيت اهللا منتظـري  

زيرا درست ساعتي پس از انتشار نامه مهم آيت اهللا منتظري به مراجع و   .  دانست
همزمان، فـرزنـد   .  علماي مذهبي، سه نوه او در محل سكونت شان دستگير شدند

دبير مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم كه از منتقدان و مخالفان كودتاي 
. انتخاباتي به شمار مي آيد به همراه فرزندان دو روحاني ديگر بازداشـت شـدنـد     

دبـيـر   “ :  شهريور ماه در گزارشي در اين خصوص نـوشـت   25پايگاه خبري امروز 
مجمع مدرسين و محققين حوزه عليمه قم با اشاره به بازداشت فرزندش يـادآوري  

نـدارد،  ...  كرد، اينگونه فشارها تاثيري در مواضع و عملكرد من و مجمع مدرسيـن 
نه پسر من و نه پسـران  .  قطعا مسايل سياسي و وقايع بعد از انتخابات دخيل بوده

آقايان ناظم زاده و احمدي، هيچكدام روحاني نيستند و ما نمي دانيم چرا با حكـم  
 ”.دادگاه ويژه روحانيت قم اقدام به بازداشت آنها كرده اند

شهريور ماه، مهدي ميردامادي فرزند محـسـن    26همچنين صبح روز پنجشنبه 
ميردامادي دبيركل جبهه مشاركت با حكم دادستاني تهران بازداشت شـد، و روز      

شهريور نيز حسين نعيمي پور و مهدي شيرزاد فرزندان دو عضو جبـهـه    28شنبه 
موج دستگيري فرزندان، نواده ها و بستگان روحانيـون  .  مشاركت دستگير گرديدند

مخالف كودتا و شخصيت هاي اصالح طلب، برنامه اي حساب شـده از سـوي         
كودتاچيان براي اعمال فشار بيشتر به مخالفان و معترضان كودتاي انتـخـابـاتـي     

-سپاه پـاسـداران      -ولي فقيه( اين گروگانگيري ها كه از سوي ستاد كودتا .  است
 .صورت مي گيرد، تالشي براي مقابله با جنبش مردمي محسوب مي گردد) دولت

پيش تر، كودتاچيان براي مقابله با جنبش مردمي بويژه جنبـش دانشـجـويـي       
فعاالن سياسي نظير احمد زيدآبادي و عبداهللا مومني را در زندان بـه گـروگـان        
گرفته اند تا به اين وسيله به مبارزات دانشجويي فشار وارد آورده و آن را مـهـار       

مذهبي و ملي اشخاصي چون كيوان صميمـي و    -بعالوه مبارزان طيف ملي. كنند
پيمان عارف و ديگر افراد، گروگان كودتاچيان هستند و از بازداشت آنها به عنـوان  

اين روش ضـد      . مذهبي استفاده مي شود-اهرم فشاري عليه مبارزان ملي و ملي
انساني در دهه شصت خورشيدي برضد نيروهاي چپ و مترقي كشور بكار گرفتـه  
مي شد و در سال هاي گذشته مرتجعان حاكم با بازداشت برخي رهبران جنـبـش   
سنديكايي چون منصور اسالو و عده اي از روزنامه نگاران و فـعـاالن صـنـفـي          
خصوصا جنبش زنان مانند عاليه اقدام دوست و شيوا نظر آهاري كوشيده انـد از      
گروگان گيري به عنوان حربه اي براي اعمال فشار بيشتر و تاثير گذاري برجنبش 

بايد همصدا و متحد بازداشت اعضاي خانواده روحانـيـان و     .  مردمي استفاده كنند
نيروهاي اصالح طلب در لحظه كنوني را افشاء كرد و با تشديد مبارزه در هـمـه     
عرصه ها و با استفاده از همه شيوه ها و امكانات بزرگ و كوچك، طرح و برنامـه  

 !كودتاچيان را خنثي ساخت

حزب توده ايران خواهان قطع فوري 
انتظامي -محكمات نمايشي دستگاه قضايي

رژيم بر ضد شخصيت هاي اصالح طلب و 
آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه 

! زندانيان سياسي ايران است  
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دستگاه قضايي، اهداف كودتاچيان و 

 !تشديد اختناق و سركوب

برگزاري پنجمين جلسه دادگاه هاي نمايشي و تكرار اعترافات مشمئز كنـنـده   
مبارزان و فعاالن سياسي دربند، بار ديگر اهميت ارزيابي از عملكرد قوه قضاييـه  
جمهوري اسالمي و آشكار ساختن پيوند اين نهاد با كودتاچيان را برجسته مـي    

هنگاميكه صادق الريجاني جانشين شاهرودي گرديد، وعده تغييـرات در    .  سازد
با گذشت زمان و چند جابجايي .  قوه قضاييه از نخستين موضعگيري هاي او بود

از جمله تغيير موقعيت دادستان عمومي و انقالب اسالمي تهران مـرتضـوي و     
برگماري او به سمت معاون دادستان كل، هيچگونه نشانه اميدوار كننده اي از     
تغيير در عملكرد دستگاه قضايي جمهوري اسالمي به چشم نمي خورد و هـمـه   

 . قراين حاكي از تداوم راه و روش سابق در اشكال نو و گاه فريب كارانه است
رييس قوه قضاييه، صادق الريجاني، در جلسه مسئولين،  در اظهار نظر درباره 

متاسفانـه قـانـون      “ :  ابطال انتخابات به دليل تقلب وسيع، با صراحت يادآور شد
گريزي و قانون شكني قبح خود را از دست داده است و ديديم كه در حـوادث      

هزيـنـه   ...  بعد از انتخابات قانون گريزي چگونه منشاء اين حوادث و موجب بروز
هاي بسيار براي نظام اسالمي شد، در جريان حوادث بعد از انتخابات با ادعـاي    

 ”....واهي تقلب در انتخابات عده اي تالش كردند از مدار قانون بگريزند
به دنبال اين موضعگيري صريح و فارغ از هر گونه ابهام كـه در راسـتـاي          
حمايت از ولي فقيه است، عباس جعفري دولت آبادي دادستان جديـد تـهـران      
بالفاصله پس از تصدي اين مقام اعالم داشت، دادگاه هاي مـعـتـرضـان بـه          
انتخابات نمي بايد به صورت علني برگزار شود و قاضي نبايد براي آزادي برخي 

قانون اساسي خود رژيـم   168اين سخنان با اصل .  افراد تحت فشار قرار بگيرند
كه با صراحت از رسيدگي به جرايم سياسي در دادگاه علني و با حضور هـيـات     
منصفه ياد مي كند، در تقابل قرار دارد و گوياي عمق بي قانوني در سـيـسـتـم     

طي سي سال اخير، در هيچ مقطعي دستگـاه عـريـض و        .  حاكم بركشور است
طويل قضايي از خود استقالل عمل و اقدام در جهت حمايت از حقوق مـردم و    
قانونگرايي در كشور نشان نداده و همواره چون ابزاري در خدمت سياست هـاي  

پس از انتصـاب  .  حاكم بويژه ماشين سركوب رژيم واليت فقيه قرار داشته است
صادق الريجاني به سمت رياست قوه قضاييه، وي معاونان و دستياران خود را از 
ميان گروهي از بد نام ترين و بدسابقه ترين چهره هاي مـوجـود جـمـهـوري          

افرادي نظير جحت االسـالم    .  اسالمي برگزيد و در سمت هاي كليدي قرار داد
رازيني، ابراهيم رييسي، پورمحمدي و اژه اي كه سه نفر اول از عوامل اصـلـي     

هستند و نفر آخر  1367در سال  -فاجعه ملي-كشتار دستجمعي زندانيان سياسي
در ضـمـن     .  يكي از مهره هاي كليدي قتل هاي زنجيره اي به شمار مي آيـد   

عملكرد و گزارش نهايي هيات سه نفره قوه قضاييه براي رسيدگي به حـوادث    
اين هيات كـه مـي     .  ماه هاي اخير به خوبي ماهيت اين نهاد را هويدا مي سازد

بايد با حفظ بي طرفي به نامه هاي مهدي كروبي در خصوص آزار و تـجـاوز       
جنسي به بازداشت شدگان رسيدگي مي كرد، به عنوان كميته اي در خـدمـت     
كودتاچيان ضمن رد مستندات كروبي با گستاخي تمام افشاگري هاي تـوام بـا     

خوانـده  ”  نشر اكاذيب و ايراد تهمت و افترا“شهامت و درست و مستند كروبي را 
بعالوه يكي از اولـيـن اقـدامـات         .  و برخورد قضايي با او را خواستار شده است

صورت گرفته به دستور دادستان جديد تهران، پلمپ و مهروموم كـردن دفـتـر      
كميته پيگيري بازداشت شدگان، ضبط و جمع آوري اسـنـاد آن و بـازداشـت           

به اين تـرتـيـب قـوه       .  بود)  وي بعدا آزاد شد( مرتضي الويري و عليرضا بهشتي 
قضاييه تحت رياست صادق الريجاني نشان داد و ثابت كرد، در وابستگـي بـه     
ماشين سركوب رژيم و اوامر ولي فقيه تغييري در عملكرد خود نداده و نـبـايـد      
انتظاري از آن داشت، قوه قضاييه جمهوري اسالمي به جاي آنكه با استـقـالل   
عمل خود مدافع حقوق مردم و حافظ قانون باشد، تا سطح مجري گوش بفرمان 
اراده سياسي حاكم تنزل يافته و با برپايي دادگاه نمايشي كه دادگاه پنجم يكـي  

از آخرين پرده هاي آن بود در نقش كارگزار كـودتـاي     
در اثبات اين مدعا همين .  انتخاباتي ظاهر گرديده است

بس كه محاكمه فعاالن و مبارزينـي چـون عـبـداهللا         
ادوار ( مومني سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران 

دادگاه عمومي و انـقـالب    15در شعبه )  تحكيم وحدت
، ايـجـاد     ” اقدام عليه امنـيـت  “ اسالمي تهران به اتهام 

در آستانه بازگشـايـي   ”  ارتباط با خارجيان“ و ”  اغتشاش
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ارتباط تنگاتنـگ بـا     
برنامه هاي كودتاچيان براي مقابلـه بـا اعـتـراضـات          

اگر معناي اين حركت دستگاه قضايي، .  دانشجويي دارد
همدستي و مباشرت با كودتاچيان و خدمت به اهـداف    

دادگاهي بـا  !  آنان نيست، چه نام ديگري بايد بدان داد؟
سر و صداي تبليغاتي برگزار مي شـود و درسـت در         
آستانه بازگشايي دانشگاه ها يكي از چهره هاي جنبش 
دانشجويي بعد از مدتها بي خبري مطلـق در دادگـاه       
حاضر شده و به اجبار اعتراف به دروغ مي كند، مفهـوم  
اين عمل همسويي، همدستي و مشاركـت بـا سـپـاه         
پاسداران، ولي فقيه و دولت ضد مردمي و نـامشـروع       
احمدي نژاد است و پيامي جز تهديد علـيـه جـنـبـش        

بي جهت نـبـود كـه        !  دانشجويي در برنداشته و ندارد
شهريـور، بـرگـزاري       23پايگاه خبري رجانيوز دوشنبه 

پنجمين دادگاه نمايشي را موفقيت و كاميابي دادستـان   
جديد تهران در مقابله با به اصطالح كودتاي مخمـلـي   
ارزيابي كرد و اقدامات رييس جدي قوه قضـايـيـه را        

 . ستود
در حال حاضر قوه قضاييه و بـويـژه دادگـاه هـاي         
انقالب اسالمي همچون گذشته در خدمت استبـداد و    

يكي از وكـالي مسـتـقـل           .  ارتجاع حاكم قرار دارند
دادگستري در جمع بندي اقدامات رييس جـديـد قـوه      
قضاييه و عملكرد اين نهاد در جانبداري و مشاركت در   

در نخستـيـن   “: كودتاي انتخاباتي به درستي گفته است
رياست قوه قضاييـه  )  صادق الريجاني(روزي كه ايشان 

را برعهده گرفتند، روزنامه اعتماد مـلـي بـه دسـتـور          
دادسراي تهران بسته شد و اين اولين روز كاري آقـاي  

گزارش هيـات  ( الريجاني بود و يا همين اتفاقات بعدي 
سه نفره قوه قضاييه، جلسه پنجم دادگـاه نـمـايشـي،       
دستگيري الويري و مهرو موم دفتر پيگيري بـازداشـت   

بايد به اين مهم توجه كنيم كه در )... شدگان و جز اينها
دادگستري هنوز روندي را پيش مي برند كه با رفتن و   
آمدن افراد هم به هيچ رو تغييري در آن داده نـمـي         

عملكرد قوه قضاييه نشان مي دهد ارگان هاي ”  ... شود
نظامي و اطالعاتي در محاكم دخالت كـرده و حـتـي        
استقالل ظاهري اين قوه نيز پايمال گرديده و اثري از   

 . آن برجاي نيست
دستگاه قضايي با ماهيت واپس گرايانه خود، ابـزاري  
در خدمت سركوب و تشديد اختناق و استبداد و غـارت  

تحول بنيادين در اين مجـمـوعـه و      .  ثروت ملي است
تامين استقالل آن در چارچوب ساختار كنوني امـكـان     

 ! ناپذير است
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 خروش و خيزش
 پاريس             –نامه مردم در جشنواره اومانيته 

همچنين مي بايست خواهان تضمين استقالل ايران و   
در دسترس قرار گرفتن تمامي امكانات براي تضمـيـن   

 ”.توسعه اقتصادي آن باشيم
 

 در قلب دهكده جهانينامه مردم 
 

غرفه نامه مردم در يكي از جالب ترين مـكـان هـا      
قرار داشت، در جايي كـه ده هـا         ”  دهكده جهاني” در

غرفه روزنامه هاي ارگان احزاب برادر، چپ، دموكـرات  
و مترقي قرار گرفته بودند و با كيفيـت خـاصـي كـه         
نشانگر روحيه مبارزه جويانه آن ها بود آراسـتـه شـده      

، امسال به ويژه ، يكي از پـر    ” نامه مردم“ غرفه .  بودند
ديواره هاي غرفه بـا    .   بازديد كننده ترين غرفه ها بود

عكس جان باختگان حزب در راه مطالبات زحمتكشـان  
و توده هاي مردم، پوسترها، شـعـارهـا و بـه ويـژه              
تصاويري بزرگ و چشم گير از تظاهرات عظـيـم مـاه      
هاي اخير در جريان جنبش كنوني ملت ايران و جـان    

در .  باختگان و دالوران عرصه آن پوشيده شـده بـود      
تمامي سه روز جشن، ده ها رفيق و هوادار حزبـي بـه     
طور خستگي ناپذير با ارائه غذاهاي سنتي ايـرانـي و       

بازديد كننده از غـرفـه        2000نوشيدني از نزديك به 
 .  پذيرائي كردند” دهكده جهاني“در قلب ” نامه مردم“

نكته بسيار چشمگير و با اهميت فعاليت هاي غـرفـه   
، همچون سال هاي گذشته، بازديد ده هـا  ” نامه مردم“ 

مسافر ايراني از غرفه بود كه برخي از آنانٌ براي اوليـن  
بار پس از نزديك به سه دهه كه از حملـه رژيـم بـه        

  8ادامه در صفحه 

، هفتاد و چهار مين جشنواره ) سپتامبر 13و 12، 11(شهريور  22و 21، 20روزهاي 
ساالنه اومانيته، نشريه وابسته به حزب كمونيست فرانسه، كه در نوع خـود بـزرگ     
ترين و با شكوه ترين جشنواره نشريه هاي ارگان احزاب كمونيست و چـپ تـمـام      
اروپاست، با شركت  ششصد هزار نفر از فعاالن و هواداران حزب كمونيست فرانسه 

غـرفـه هـاي      .  و ديگر نيروهاي چپ و ترقيخواه اين كشور، در پاريس  برگزار شـد 
متعدد، بزرگ و كوچك، مزين  به عكس ها، پوسترها و شعارهاي رزم جويـانـه در     
كنار ارائه كارهاي متنوع هنري و دستي بومي، محلي و ملي از همه  جاي فرانسه و 
جهان، در دو سوي خيابان هائي كه  به نام رزم آوران و رهبران بـزرگ جـنـبـش       
كمونيستي فرانسه و جهان نام گذاري شده بود، نگاه هاي مشتاق و كنجكاو شركت 

حاضران در جشنواره در   .  كنندگان در اين جشنواره را به سوي خود جلب مي كردند
صدها جلسه بحث و گفتگو كه در بخش هاي متعدد محوطه عظيم فستيوال برگزار 
مي شد، در باره مسائل مختلف  به بحث و تبادل نظر پرداختند و در محيطي سرشار 
از اشتياق به بيشتر دانستن و خالق، از تجربيات مبارزات عملي و نظري همديـگـر   

، سردبير نشريه اومانيته، در صبح روز ” پاتريك لوهياريك”رفيق. آگاهي كسب كردند
دوم جشنواره، درسالني در محل اين دهكده جهاني، طي يك سخنراني درمراسمـي  
كه در آن نمايندگان احزاب شركت كننده در جشنواره و همچنين سفراي برخـي از    
كشورها و از جمله كشور هاي سوسياليستي و دولت خودگردان فلسطـيـن حضـور      

 .داشتند، جشنواره اومانيته را رسماً افتتاح كرد
سردبير اومانيته در سخنراني جالبي عرصه هاي مختلف فعاليت نيروهاي چپ را   

ما به شما براي شركت در اين هـفـتـاد و      “ :  او اظهار داشت.   مورد بررسي قرار داد
در ابتدا اجازه بدهيد كه به تمامي .   چهارمين جشنواره اومانيته خوش آمد مي گوئيم

كمك كردند، تبريك بگويـم  ”  دهكده جهاني“ دوستان و فعاالني كه در برپا سازي  
سردبير اومانيته در سخنراني پر محتوا و غني از مفاهيم مبارزاتي و   ”   . و تشكر كنم

همبستگي بين المللي خود، جشنواره را به مثابه جلوه گاهي از مبارزه نيروهاي چـپ  
و كمونيست براي صلح، عدالت اجتماعي و انسان دوستي مورد اشاره قـرار داد و        

ما مي خواهيم كه اين جشنواره را به نام بنيانگذار اومانيته،  ژان ژورس، كه “ :  گفت
ژان ژورس يـك    .   امسال صدوپنجاهمين سالگرد تولد اورا جشن مي گيريم، بناميم

متفكر بزرگ، يك نماينده مترقي و متشخص پارلمان، مدافع و خـواسـتـار اتـحـاد        
نيروهاي راست افراطي فرانسه   او را بـه  .  سياسي چپ و جنبش هاي اجتماعي بود

سبب مبارزه اش براي صلح بين خلق ها، و نيز اعتقادش به اينكه مي بـايسـت از     
شروع جنگ جهاني اول جلوگيري كرد، چند ساعت قبل از شروع درگـيـري هـاي      

آنگاه به شصـتـمـيـن     ”  پاتريك لوهياريك“ رفيق ”   . به قتل رساندند 1918 -1914
اشاره كرد و اهميت مبارزه براي صـلـح و     “  شوراي جهاني صلح “  سالگرد تاسيس 

او گفت كه، ژان .   خلع سالح را در حكم چالشي عمده در جهان مورد تاكيد قرار داد
در پـارلـمـان     1895ژورس در زمان خود ديدي واقعي در اين باره داشت و در سال 

تنها راه براي از بين بردن جنگ بين خلق ها، از بين بردن جنگ “ :  فرانسه گفته بود
سردبير اومانيته در ادامه به جنگ اقتصادي كه توسط سـرمـايـه      ”   . اقتصادي است

سرمايه داري در جهان در جريان است، و نيزبه ”  جهاني سازي“ داري و سردمداران 
: مصائب اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي ناشي از آن اشاره كرد و نتيجه گرفـت 

او ”   . بحران كاملي در جهان وجود دارد كه در تاريخ بشريت سابقه نداشته داسـت   “
” جمهوري خلق چين“ ضمن تبريك به مناسبت شصتمين سالگرد اعالم موجوديت 

بررغم همه مشكالت تا كنون توانستـه اسـت     “اشاره كرد كه، جمهوري خلق چين 
او ”   .بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان را از قحطي، بيسوادي و فقر نجات دهد

اقتصادي كنوني در جهان و جنگ هاي اعالم   -آنگاه به مسئله بحران سيستم مالي
شده و اعالم نشده امپرياليسم بر ضد خلق ها اشاره كرد، و شـرايـط مـوجـود در         
خاورميانه و فلسطين را به مثابه نمونه هاي مهم اين تهاجم امپرياليستي مورد توجه 
قرار داد و حمايت خود از مبارزه نيروهاي مترقي و دموكراتيك فلسطيني و دولـت      

 .   خودگردان فلسطين اعالم كرد
در بخش ويژه اي از سخنراني خود مبارزه كـنـونـي مـردم       ”  پاتريك لوهياريك“ 

بـراي  “ :  ايران براي دموكراسي و حقوق بشر را مورد توجه قرار داد و از جمله گفـت 
صلح، عدالت حاكميت ملي در ايران بكوشيم، ايراني كه مردمش به طور محكـم و    

مـا  .  يك پارچه خواهان آزادي، دموكراسي و احترام به آراي خود در انتخابات هستند
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حزب و غيرقانوني اعالم كردن فعاليت هاي آن مي گذشت، امكان ديدار و 
بازديد كنندگان از غـرقـه    .    گفتگوي مستقيم با رفقاي حزبي را مي يافتند

، به ويژه، با اشتياق و كنجكاوي جوياي اطالعات و همچنيـن  ” نامه مردم“ 
توضيح در باره ماهيت جنبش اعتراضي كنوني مردم بـودنـد، و رفـقـاي         
مسئول غرفه ضمن گفت و شنود، آن ها را در جريان امور و حوادث مـي    
گذاشتند و بروشور هائي حاوي اطالعات، مقاله ها و تجزيه و تحليل هاي 
. حزب، به زبان هاي فارسي، فرانسه و انگليسي، در اختيار آنان مي گذاردند

امسال هم همـچـون سـال هـاي         ”  نامه مردم“ در طول جشنواره، غرفه 
قرار گـرفـت، كـه در          )  اكثريت( گذشته مورد بازديد رفقاي فدائيان خلق 

چارچوب اين بازديد چگونگي يافتن راهكار هاي مناسب براي هـمـكـاري    
در گفتگـو هـاي     .  نزديك تر ميان حزب و سازمان مورد بحث قرار گرفت

، در   ) اكثريت( مسئوالن غرفه با رفقاي مسئول سازمان فدائيان خلق ايران 
رابطه با ضرورت همكاري و عرصه هاي ممكن و موجود صحبت و تبادل 

” اومـانـيـتـه    “ الزم به يادآوري است كه در جشنواره   .   نظر صورت گرفت
نـامـه   “  غـرفـه     :  غرفه از نيرو هاي سياسي ايراني وجود داشـت  4امسال 
چريـك  “ ، غرفه  ” فدائيان اكثريت و اتحاد فدائيان“  ، غرفه مشترك ” مردم

 .      پشتيبانان جنبش مردم ايران” مستقل“، و غرفه ”)اقليت(هاي فدائي خلق 
همچون سال هاي گذشته پذيراي هـيـئـت هـاي         ”  نامه مردم“ غرفه 

نمايندگي احزاب برادر و نيروهاي مبارز در راه دمـوكـراسـي و عـدالـت          
اجتماعي بود، كه براي ابراز همبستگي و مطلع شدن از تحليل هاي حزب 

از ”  نامه مـردم   “ در طول جشنواره غرفه .  در غرفه حزب حضور پيدا كردند
سوي هيئت هاي نمايندگي حزب كمونيست ونزوئال، حزب كمـونـيـسـت     
عراق، حزب كمونيست فرانسه، حزب كمونيسـت انـگـلـسـتـان، حـزب            

، حزب كمـونـيـسـت     ) ماركسيست( كمونيست هند و حزب كمونيست هند 
جالب اينكه در همـان  .  كاتالونيا، حزب كار سوئيس مورد بازديد قرار گرفت

اولين ساعات بازگشائي غرفه، هيئت پر تعدادي از رفقاي چپ افغان كه در 
فعاليت مي كنند، و امسـال بـراي     ” نهضت آينده“حال حاضر در چارچوب 

شركت داشتند،  براي گفتگو و تبادل نظـر  ”  اومانيته“ اولين بار در جشنواره 
در ديدار با رفقاي افغان، در رابطه با تحوالت دردنـاك  .  به ديدارمان آمدند

اين كشور، و كوشش رفقاي افغان در سازماندهي يك جنبش موثر بـراي    
مبارزه براي صلح واقعي، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي بـراي    
خلق برادر افغانستان، و نيز راه هاي ممكن و موثر بـراي هـمـكـاري و         

از مالقات هاي به ياد مـانـدنـي    .   تشريك مساعي، مورد توجه قرار گرفت
همچنين بازديد هيئت حزب كمونيست عراق به سرپرستي رفيق فيـصـل،   

، نشـريـه     ” طريق الشعـب “ عضو رهبري حزب، و هيئت تحريريه روزنامه 
هيئت حزب توده ايران نيز در . بود” نامه مردم“ ارگان حزب برادر، از غرفه 

غرفه رفقاي عراقي حضور يافت و با رفقاي فعال در غـرفـه گـفـتـگـو             
رفقاي عراقي در رابطه با همبستگي برادرانه دو حزب و گسـتـرش و     . كرد

تعميق آن در سال هاي اخير، اظهار خشنودي كردند و آمادگـي خـود را       
در حاشـيـه ايـن      .  براي هرگونه همكاري با حزب توده ايران اعالم كردند

ديدارها، به پيشنهاد رفقاي عراقي، گفتگوئي در رابطه با تحوالت كنوني در 
ايران، ماهيت اين تحوالت، نقش تاريخي حزب توده ايران در جنبش پـر    
شكوه مردم ميهن مان، و سير تكامل و گسترش آينده اين جـنـبـش، بـا       

 .    انجام گرديد” طريق الشعب“خبرنگاران 
گزارش شد، هيئت نمايندگـي  ”  نامه مردم“همان طور كه در شماره قبل 

گزارش مالقات و .   نيز از غرفه ما بازديدي داشتحزب كمونيست ونزوئال 
، ” كارولوس ويـمـر    “ گفتگوي هيئت نمايندگان حزب توده ايران  و رفيق 

عضو هيئت سياسي و مسئول شعبه روابط بين المللي حزب كمـونـيـسـت     
ونزوئال، در حاشيه جشنواره جداگانه در همين شماره نامه مردم منتشر شده 

 . است

 جلسه تبادل نظر با حزب كمونيست ونزوئال  ...ادامه خروش و خيزش

حمايت حزب كمونيست ونزوئال از تحليـل حـزب     *  
 توده ايران در رابطه با تحوالت كشور

همبستگي حزب توده ايران با مردم ونزوئال بـراي  *  
گسترش دستاوردهاي مبارزات ضد امپرياليـسـتـي و      
استقالل طلبانه و مقابله با تهاجم اقتصادي، سياسي و   

 ديپلماتيك آمريكا
  

 13همانطور كه در شماره پيش نامه مردم گزارش شد، در روز     
سپتامبر در حاشيه فستيوال اومانيته مالقات رسمي بين نمايندگـان  
.  رهبري حزب كمونيست ونزوئال و حزب توده ايران انجام گـرفـت  

برگزار شد نمايندگـان دو    ”  نامه مردم“ در اين نشست كه در غرفه 
حزب برادر در رابطه با تحوالت اخير دو كشور و مبارزات مـردم و    
زحمتكشان دو كشور تبادل نظر كردند و تحليل هاي رسمي حزب 
.  كمونيست ونزوئال و حزب توده ايران در اين رابطه را ارائه دادنـد   

رفيق دكتر كارولوس ويمر، مسئول روابط بين الـمـلـلـي حـزب          
كمونيست ونزوئال، و عضو پارلمان اين كشور، در رابطه با ضروري 
 .  بودن تبادل نظر نزديك و مشورت بين دو حزب برادر سخن گفت

نماينده كميته مركزي حزب توده ايران ضمن ارائـه تـحـلـيـل        
فشرده اي از تحوالت سه ماهه اخير كشور و ارزيـابـي حـزب از        
ماهيت نيروهاي شركت كننده در جنبش اعتراضي و خواسته هـاي  
برحق مردم، حمايت يكپارچه نيروهاي مترقي، چپ و دموكراتيـك  
كشور از مبارزه مردم، حمايت بي سابقه افكار عمومي جهان از اين 
مبارزه، از مواضع اتخاذ شده توسط برخي كشورها و به خصـوص    

او بـا    .   دولت ونزوئال و وزارت خارجه اين كشور ابراز نگراني كـرد 
اشاره به تحليل هاي رسمي و اعالم شده حزب تـوده ايـران در         

آغـاز پـايـان رژيـم         “ رابطه با شرايط كشور و اينكه اين تحوالت 
خطر اتخاذ سياست هاي ”  تئوكراتيك حاكم بر ايران را رقم زده اند

ديپلماتيك كوتاه نظري را كه مي تواند آينده روابط بين مـردم دو    
. كشور را قرباني منافع گذرا و كوتاه مدت بكند، خاطر نشـان شـد    

رفيق كارولوس ويمر ضمن اعالم اينكه تحليل حزب كمونـيـسـت    
ونزوئال از تحوالت با موضع دولت اين كشور همخوان نـيـسـت،      
اعالم كرد كه حزب كمونيست ونزوئال سركوب هاي اخير فعـاالن  
سياسي در ايران را محكوم مي كند و در اين رابطه بيانيه اي صادر 

رفيق ونزوئالئي با اشاره به روابط نزديـك بـيـن دو        .  كرده است
حزب اظهار داشت كه حزب كمونيست ونزوئال تحوالت اخير را از   
نزديك دنبال كرده است و با تحليل هاي حزب توده ايران در ايـن  

او ضمن اظهار همبستگي با مبـارزات حـزب     .   رابطه موافق است
مخالف حكومت “ توده ايران اظهار داشت حزب كمونيست ونزوئال 

او با اشاره به بغرنجي تحوالت سياسي در ونزوئال، ”   . مذهبي است
اظهار داشت كه حزب كمونيست ونزوئال ضمن حمايت از مواضـع  
ضد امپرياليستي و استقالل طلبانه پرزيـدنـت چـاوز، تـحـلـيـل            

لنينيستي خود را از شرايط سيـاسـي در كشـور و            -ماركسيستي
تحوالت دارد كه در موارد مشخصي و از جمله در رابطه با برخي از 
.  عرصه هاي سياست خارجي با سياست دولت چاوز اختـالف دارد   

او در همين رابطه اشاره كرد كه عدم موافقت حزب كمـونـيـسـت     
كـه  ”  حزب سوسياليست متحد ونزوئال“ ونزوئال به انحالل خود در 

دو سال قبل از سوي پرزيدنت چاوز مطرح شده بود ريشه در چنين 
رفيق ويمر اظهار داشت كه سيـاسـت   .  اختالف برداشت هائي دارد
تكنولـوژيـك ونـزوئـال از طـرف              -تحريم همه جانبه اقتصادي

كشورهاي امپرياليستي موجب شده است كه دولت چاوز در راستاي 
دستيابي به نيازهاي مبرم تكنولوژيك خود به كشورهاي گوناگـون  
روي آورد و از جمله با ايران روابط گسترده اي در رابطه با تولـيـد   
اتومبيل و تراكتور، خانه سازي و عرصه هائي از اين قبيل بـرقـرار     
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ستم شاهي و شخصيت هاي بزرگ اجتماعي
 1320ملي كشور، در دهـم مـهـره مـاه           -

تأسيس شد و در طول نزديك به هفت دهـه  
مبارزه بي امان با استبداد و استعمار جايـگـاه   
ويژه و منحصر به فردي را در تاريخ احـزاب    

 . سياسي ايران به خود اختصاص داد
انتشار صدها كتاب و جزوه علمي، نشريات 
و مجالت پر محتواي سياسي، اجتمـاعـي و     
فرهنگي، نشر گسترده انديشه هـاي دوران      

لنينيسم در جامعه، سـازمـان   -ساز ماركسيسم
دهي سنديكاهاي كارگري و دهقاني، سازمان 
دهي فعاليت هاي صنفي دانشجويي و ايجـاد  
تشكل هاي پيشرو براي رهايي زنان ميهن از 
چنگال واپس گرايي و ستم جنسي و طبقاتي، 
طرح برنامه هاي انقالبي و مبارزه براي بـه    
رسميت شناختن حقوق كارگران و تصـويـب   
قانون كار،  مبارزه براي تحقـق اصـالحـات      
ارضي به نفع دهقانان، بهره مند شدن زنان از 
حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، بهداشـت  
و آموزش رايگان براي همه، تقسيم عادالنـه  
ثروت و تحقق عدالت اجتماعي، تحقق حـق  
خودمختاري، در چارچوب ايراني آزاد،  بـراي  
همه خلق هاي كشور  و آزادي احـزاب و        
جمعيت هاي صنفي، از جمله نظـرات دوران    
سازي بودند كه براي نخستين بـار تـوسـط      
حزب ما در كشور ما مطرح شـد، از سـوي       
گسترده ترين قشرهاي جامعه مورد استقبـال  
قرار گرفت، و در راه تحقق آنها صدها هـزار    
توده اي و نيروهاي مـتـرقـي مـبـارزه اي          

 .  متشكل را سازمان دهي كردند
تاريخ شصت و هشت سالـه حـزب تـوده        
ايران پر است از پيروزي هاي بزرگ، و نـيـز   
ناكامي ها و آزمون هاي دشوار و  ادامه پيكار 
در زير حمالت قطع ناشدني مزدوران ارتجاع 

حزب تـوده ايـران در طـول          .  و امپرياليسم
نزديك به هفت دهه گذشته  تنها در سـال      
هاي محدودي توانسته است فعاليت عـلـنـي    
داشته باشد و در راه تحقق خـواسـت هـاي      
كارگران و زحمتكشان و همچنيـن رهـايـي      
زنان، جوان و دانشجويان از زنجيرهاي روابط 
و قوانين متكي بر انـديشـه هـاي قـرون           

علت تهاجم هاي پـي    .   وسطايي تالش كند
در پي ارتجاع و امپرياليسم بر ضد حزب مـا    
هراس آنها از بنيان هاي فكري و سـيـاسـت    
هاي نوآورانه حزب و  نيز توان آن در سازمان 
دهي كارگران و توده هاي محـروم بـوده و       

از مزدوران رژيم وابستـه پـهـلـوي       .   هست
گرفته كه شمار بزرگي انسان هـاي واال و        
رزمندگان قهرمان توده اي همچون روزبـه،    

را به جوخه هاي ... سيامك، مبشري، و كيوان
اعدام سپردند تا مزدوران رژيم واليت فقيـه،  
كه در بزرگ ترين كشتار سياسي تاريخ ميهن 
ما، هزاران زنداني سياسي را، از جمله شماري 

از قديمي ترين زندانيان سياسي جهان، اسطوره هاي پايداري زندان هاي شاه و رژيـم واليـت      ...ادامه اعالميه كميته مركزي حزب 
فقيه، كه بيش از سه دهه از عمر خود را به خاطر پايبندي به آرمان هاي طبقه كارگر و آزادي     
ميهن در شكنجه گاه هاي شاه و رژيم جمهوري اسالمي سپري كرده بودند، قتل عام كـردنـد،    
تالش امپرياليسم و ارتجاع داخلي جلوگيري از فعاليت سياسي و تشكيالتي حزب تـوده ايـران     

 . بوده و هست
نگاهي به مداركي كه در سال هاي اخير از صندوق هاي اسناد سري دولت هاي امپرياليستي 

مـرداد     28بيرون آمده مويد اين واقعيت است كه يكي از مهمترين اهداف كودتاي آمريكايـي    
، كه به سرنگونگي دولت ملي دكتر مصدق و سركوب خونين جنبش ملي ايران منجر شد،  1332

رژيم وابسته پـهـلـوي      .  نابودي كامل حزب توده ايران و توان آن براي ادامه فعاليت بوده است
بيست و پنج سال براي نابودي حزب توده ايران تالش كرد و  سرانجام  بـه دسـت تـوانـاي         
. انقالب مردم ميهن ما، كه توده اي ها در آن نقش مهم و فعالي را ايفاء كردند،  سرنگون شـد   

، پي گرفت و   60رژيم واليت فقيه نيز خيلي زود كار نيمه تمام رژيم شاه را، در سال هاي دهه 
، سركوب حزب توده ايران را مهم تر از پيروزي در جبهه هاي جنـگ  1361سران رژيم در سال 

هراس ارتجاع و دشمنان مردم و ميهن ما از حزب توده ايـران بـه     .  ايران و عراق اعالم كردند
سبب نقش مهم حزب در تدوين و تنظيم مباني نظري و عملي و سازمانگري مبارزات  سياسي، 

 . اجتماعي و فرهنگي كشور بوده و هست
 

 !هم ميهنان مبارز
شصت و هشتيمن سالگرد حزب توده ايران در حالي فرا مي رسد كه ايران دوران پر التهاب و 

، صحنه باشكوهي از مبارزه 1388خرداد ماه  22انتخابات .  به شدت بحراني را از سر مي گذراند
آگاهانه ميليون ها ايراني براي درهم شكستن ماشين استبداد و تحميل اراده مردمي بر رژيـمـي   
بود كه در سال هاي اخير تالش هاي مردم ما براي تحقق آزادي و عدالت اجتماعي را به خشن 

سران ارتجاع، و در رأس آن ولي فقيه رژيم، بـا درك      .  ترين شكل ممكن سركوب كرده است
ابعاد شكست تاريخي يي كه در انتظار آنها بود و هراسناك از نزديكي پايان عـمـر اسـتـبـداد          
فقاهتي كودتاي انتخاباتي بي سابقه يي را در كشور سازمان دهي كردند و با باطل كـردن رأي    
. ميليون ها ايراني، دولت ورشكسته و عميقاً منفور احمدي نژاد را برنده انتخابات اعالم كـردنـد    

سپاه پاسداران، بسيج و دستگاه هاي انتظامي، به رهبري علي خامنه :  ابعاد دخالت هاي نظاميان
اي و پسرش مجتبي، و سازمان دهي آشكار تقلبات گسترده انتخاباتي آنچنان بود كـه حـتـي         

را نيز برانگيخت و بزرگ ترين شكاف ”  نظام“ اعتراض بخش هاي مهمي از روحانيت وفادار به 
. در درون نيروهاي حاكميت جمهوري اسالمي را، از زمان تأسيس آن تا به امروز،  پـديـد آورد    

سركوب خونين و خشن گردهمايي هاي اعتراضي ميليون ها شهروند خشمگين، در تـهـران و     
ديگر شهرهاي مهم كشور، دستگيري و شكنجه هزاران تن از معترضان به تقلبات انتخابـاتـي،   

” اعترافات“ كشتار ده ها تن از تظاهر كنندگان، برپايي دادگاه هاي فرمايشي و نمايشات مسخره 
قربانيان شكنجه  و همچنين تشديد فضاي امنيتي كشور تا حدي كه بسياري از مراجع تقـلـيـد    
شيعه عمالٌ در خانه هاي خود زنداني هستند، ابعاد گسترده بحران مشروعيت رژيم را نشان مـي  

در تمامي تاريخ سي ساله رژيم جمهوري اسالمي دوراني را نمي توان يافت كه رژيـم بـا     .  دهد
نـيـروهـاي    “ چنين بحراني رو به رو باشد و رهبر آن، علي خامنه اي،  و اصل واليت در ميان   

 . تا به اين حد بي اعتبار شده باشد”  خودي
ادامه اعتراض هاي مردمي، با يافتن كوچكترين فرصتي براي ابراز آن،  كـه راه پـيـمـايـي          

شهريور، آخريـن   27اعتراض آميز صدها هزار تن در تهران و ديگر شهر هاي كشور، روز جمعه 
نمونه آن بود نشان مي دهد كه با وجود همه اقدامات سركوبگرانه، كشتار، زندان و محاكـمـات   
فرمايشي، اكثريت قاطع مردم ميهن ما حاضر به تمكين در مقابل حكومت كودتا نيستند و بـه      

سخنان اخير ولي فقيه رژيم و تهديد مخالفان و برنامه .  پيكار خود بر ضد استبداد ادامه مي دهد
ريزي ها براي دستگيري رهبري جنبش اصالح طلبي، از جمله موسوي، كروبي و خاتـمـي، و     
تشديد جو فشار نشانگر اين واقعيت است كه ارتجاع با توجه به متزلزل شدن بيش از پيش پايه 
هاي حاكميتش مصمم است تا با تشديد حمله و ضربه زدن به رهبري جنبش اصالح طـلـبـي      

 . اوضاع را آرام و به كنترل خود درآورد
حوادث اخير نشان داد كه رژيم حاكم با تكيه بر سرنيزه و زور است كه مي خواهد به حـيـات   

انتظامي كردن حـيـات   -خود ادامه دهد و از اين رو نيز به سرعت به سمت بيش از پيش نظامي
حركت هاي سركوبگرانه اخير نه تنها از سر قدرت نيست بـلـكـه      .  سياسي كشور پيش مي رود

راه .  نشانگر ضعف هاي جدي رژيم و خطرات واقعي است كه ادامه حيات آن را تهديد مي كنـد 
با وجود تهديدات مستقيم فرماندهان سپـاه  ”  روز قدس“پيمايي صدها هزار شهروند معترض، در 

و بسيج مبني بر مقابله حشن با هرگونه تظاهراتي نشان داد كه حضور منسجم و گسترده تـوده  
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نـافـرمـانـي     .   ها مي تواند رژِم استبدادي را وادار به عقب نشيني بنمايـد 
همگاني و تحريم گسترده همه نهادهاي وابسته به استبداد و همچنـيـن   
ادامه اعتراض هاي مردمي، گسترش و تحكيـم وحـدت در صـفـوف           
نيروهاي اجتماعي مدافع جنبش و در ميان نيروهاي سياسـي مـلـي و        
مردمي و حركت به سوي رسيدن به مرحله يي كه بتوان بـا حـركـتـي       
سراسري و گسترده در همه عرصه ها ادامه حكومت رژيم استبـدادي را    
به چالش كشيد، يگانه راه ادامه موثر تالش هاي تحسين برانگيـز مـاه     

 .  هاي اخير و ارتقاي كيفي و كمي مبارزه است
حزب توده ايران در تمامي شصت و هشت سال حـيـاتـش هـمـواره         
منادي همكاري و اتحاد عمل همه نيروهاي آزادي خواه و ضد استـبـداد   

امروز با  وجـود      .  كشور بوده و در اين راه گام هاي مهمي برداشته است
خطرات خارجي و داخلي كه منافع ميهن ما را تهديد مي كنـنـد اتـحـاد       
عمل آزادي خواهان بيش از پيش ضروري و نياز فوري جنبش مـردمـي   

تحقق اتحاد عمل همه آزادي خواهان حول خواست هاي اساسـي  .  است
فرقه اي راهكار اساسي غلبه بـر ارتـجـاع و          -مردم و نه منافع گروهي

گشايش راه به سمت فراهم ساختن زمينه و زيربناي تحوالت بنيـاديـن،   
اين اتحاد عمل و همـكـاري  راه       .  دموكراتيك و پايدار در ميهن ماست

گشاي جلب قشرهاي وسيع اجتماعي و سازماندهي آنان براي مقابله بـا    
 .توطئه ها و ترفندهاي ارتجاع است

 
 اعضاء و هواداران حزب ! رزمندگان توده اي

ادامه حيات شصت و هشت ساله حزب توده ايران بدون پيكار خستگي 
فرزندان حزب در شصـت و    .  ناپذير و قهرمانانه شما ميسر نبوده و نيست

هشت سال گذشته در سهمگين ترين آزمون ها، وفادار به آرمـان هـاي     
واال و انساني حزب طبقه كارگر ايران پرچم حزب شان را در اهتزاز نگـاه  
داشتند و اين راز روئين تني حزب ماست، كه بر رغم همه تالش هـاي    
غدارانه ارتجاع همچنان استوار و نيرومند در عرصه مبـارزات سـيـاسـي       

 .  كشور حضور دارد
از آغاز تهاجم ارگان هاي امنيتي رژيم واليت فقيه، در بـهـمـن مـاه         

، براي نابودي و ريشه كني حزب توده ايران تا به امروز، يـعـنـي      1361
سال است كه رژيم واليت فقيه همه امكانات گسترده خود  27نزديك به 

را، از كشاندن قربانيان شكنجه به پاي تلويزيون، تا حزب سازي و تالش 
براي انشقاق و انفجار حزب از درون، به كار گرفته است و همچنان بـه    

هوشياري و آگاهي تحسين برانگيز  اعضـاء  . اين تالش ها ادامه مي دهد
و هواداران حزب سد اساسي در برابر توطئه هاي رنگارنگ رژيـم بـوده     

 . است
كميته مركزي حزب توده ايران با تجديد عهد با انبوه جان باختـگـان    

قهرماني كه تاريخ حزب طبقه كارگر و زحمتكشان ايران را با خون خـود  
نوشتند و همه جان باختگان راه آزادي  بار ديگر اعتقاد عميق و خـلـل       
ناپذير حزب ما را به رسالت تاريخي اش  براي رهايي ايران از چـنـگـال    
استبداد و استقرار آزادي، استقالل واقعي و عدالت اجتماعي، اعالم مـي    

 . كند
 

 درود آتشين به خاطره تابناك همه جان باختگان  راه آزادي
درود به زندانيان سياسي قهرمان و همه خانواده هاي شهدا و زندانيـان  

 سياسي
پيروز باد مبارزه مشترك همه نيروهاي آزادي خواه براي طـرد رژيـم     

 !واليت فقيه
 كميته مركزي حزب توده ايران
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 ...ادامه اعالميه كميته مركزي حزب 

 درود ما برآن جانان كه جان خود فدا كردند 
 كه جاويدانه اندر موج سبز عشق جا كردند 

 
 به ايراني تباراني كه با ضحاك رزميدند
 كه نقد جان نثارخانه مهر آشنا كردند

 
 زجان گرمشان خيزابه آزادگي جوشيد 

 كه با گلبانگ آزادي بهاران را صدا كردند
 

 در انبوهي شكوه آور زنان و دختران ما 
 به عهد مردمي تا لحظه آخر وفا كردند 

 
 نمي دانم چرا يا با كدامين جرمشان كشتند 
 سپس اجساد شانرا در دل صحرا رها كردند 

 
 چرا با مردم ما اين بد انديشان و مزدوران 
 به فتواي صريح رهبري اين ناروا كردند 

 
 نبود اندر سرود گرمشان جز نام آزادي 

 چرا شب باوران اينگونه با خورشيدها كردند 
 

 كه بعد از جمله بيدادها كشتند و سوزاندند 
 پدر را از پسر زن را ز شوي خود جدا كردند 

 
 چرا از خشم نخروشيم از اين ناخوانده مهمانان 
 كه دركشتي نشستند و جدل با ناخدا كردند 

 
 حرامي ها چو راي خلق را يكباره دزديدند 

 عليه مردم آزاده ي ما كودتا كردند 
 

 شود تا كامشان از قصه ي وقاص ها شيرين 
 بياد قرن ها آتش بپا در اين سرا كردند 

 
 همه ديديم عزم جزم فرزندان ايران را 

 كه از جان مشعل و فانوس و شمع رهگشا كردند
 

 ز عمق سينه ي اين رهروان ديديم و فهميديم
 نشان عشق را آنسان كه در بانگ رسا كردند 

 
 چو از احقاق حق گفتند و از بيداد ناليدند

 به سبز سينه شان فواره هاي خون بنا كردند 
 

 نگاه دخمه شب سرد و خاموشانه مي گويد 
 .به فرزندان اين سامان بسي جور و جفا كردند
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بايد گفت كه حمله و تجاوز نيروهاي آمريكايي يـك عـمـل      
 7، يعني 1983آمريكا در ماه مارس .  برنامه نبود مقدمه و بي بي

. ماه پيش از تهاجم به گرنادا، تهديد به حـملـه كـرده بـود          
 1981همچنين، حدود دو سال پيشتر، در مـاه اوت سـال           

نيروهاي مسلح آمريكايي در جزيره ويكه متعلق به پورتوريكـو  
. انجام داده بودند)  كهربا( يك مانور نظامي تهاجمي به نام اَمبِر 

و چه تصادف جالبي بود وقتي كه نيروهاي نظامي آمريكـا در    
اي بـه     به گرنادا حمله كردند و در منطقه 1983اكتبر  25روز 

 !نام اَمبر نزديك فرودگاه پوينت سلين پياده شدند
هاي سياسي بيشاپ پس از مرگـش   به رغم  آنچه از ديدگاه

هاي او مؤيد ديدگـاه   انتشار يافته است، بايد گفت كه سخنراني
ديكـتـاتـوري    “ او هستند مبني بر آنكه ماهيت سياسي دولتش 

ها براي اكثريت تأميـن   بود و همه حقوق و آزادي”  زحمتكشان
اما تداخل و مخـلـوط   .  شده بود و نه براي يك اقليت خودرأي

شدن كار حزبي و كار دولتي نه تنها موجب تـمـركـز قـدرت       
سياسي در دست يك عده قليل شد، بلكه همچنين باعث شـد  

بيش از اندازه و پرتـنـش   ”  جنبش جوئل جديد“ كه كار رفقاي 
شود، آن هم در سازماني كه در كشوري با جمعيت نزديك بـه  

. عضـو كـامـل نـداشـت          100هزار نفر، هرگز بيشتر از  100
اكثريت عظيم مردم حامي انقالب و قدردان دستاوردهاي آن   
بودند، مثل اعتالي آموزش رايگان، پيشرفت در امر بهداشت و 

هـا،     زمين ها، زمين براي بي درمان به لطف همبستگي كوبايي
ها، مـرخصـي    سازي و تعمير ساختمان ها، ساختمان رشد تعاوني

هاي ملي شـده   زايمان با حقوق، شوراهاي كارگري، و كارخانه
امـا هـمـيـن مـردم در            .  نيشكر و توليد مربا و آب مـيـوه      

” ... جـنـبـش   “ هاي كليدي كه كميته مـركـزي      گيري تصميم
وقتي كه كمـيـتـه    .  شدند هميشه مبلغ آن بود دخالت داده نمي

مركزي رأي به اجراي الگوي رهبري مشترك داد كه در آن     
كـه سـال       -موريس بيشاپ چهره بيروني انقالب بود و كورد 

هـاي حـزبـي         پيش از آن بدون اعالن عمومي از همه سمت
مسئوليت تدوين استراتژي و تاكتيك را بـه    -كناره گرفته بود 

عهده داشت، اين تصميم در داخل حزب باقي ماند و اعـالن      
بيشاپ قبل از سفر به مجارستان و چكسلواكي بـا ايـن     .  نشد

شيوه رهبري مشترك موافقت كرد، اما در راه بـازگشـت بـه        
كشور،  پس از توقف در هاوانا براي گفتگو با فيدل كاسـتـرو،   
نظرش تغيير كرد و مصرانه خواستار آن شد كه خودش رهـبـر   

: از همان زمان بود كه اوضاع دگـرگـون شـد       .  بالمنازع باشد
كميته مركزي رأي به بازداشت خانگي بيـشـاپ داد؛ مـردم        
خشمگين به سوي خانه او حركت كردند، او را از حبس خانگي 
بيرون آوردند، و به سوي ميدان بازار حركت كردند كه در آنجا 

اما در بين راه، مسـيـر       .  او قرار بود براي مردم سخنراني كند
حركت جمعيت به سوي فورت روپرت تغيير داده شد، پادگـان  

هاي به دست آمده ميان طـرفـداران      خلع سالح شد و اسلحه
پس از آنكه يك واحد زرهي به فرماندهـي  .  بيشاپ تقسيم شد

كنراد مايرز از فورت فدريك براي باز پس گرفتـن كـنـتـرل       
نظامي فورت روپرت به آنجا فرستاده شد، اين فرمانده توسـط  

همـيـن   .  يك تك تيرانداز هدف گلوله قرار گرفت و كشته شد
اي خونين شد كه در نهايت منجـر بـه      امر موجب بروز مقابله

 .تيرباران بيشاپ و نه تن از دوستان نزديك او شد
اش مدعي شدند كـه     چين شده هاي دست آمريكا و دادستان

كميته مركزي اين دستور را صادر كرده بود، ولي اعضاي ايـن  
كميته قاطعانه اين مطلب را رد كردند و تا كنون هم هيچ سند 

كـورد و    .  معتبري دالّ بر صحت اين مدعا پيدا نشـده اسـت    
مجمع جـوانـان     “ بيشاپ در دوران تحصيل و از زمان تشكيل 

هـر دو در سـال         .  رفقايي صميمي و نزديك بودند”  جوياي حقيقت گرنادا ...ادامه گسست با گذشته 
به نمايندگي مجلس انتخـاب  ”  جنبش جوئل جديد“ از سوي )  1355(   1976

در پليس به آنها خبر دادند كه اريك ”  ... جنبش“ شدند و زماني كه هواداران 
رحم گرانادا نقشه نابودي حزب را كشيده است،  گري ديكتاتور خودرأي و بي

اي كه در دادگاه پس  پرونده.  اين دو تالش براي كسب قدرت را آغاز كردند
از مرگ بيشاپ مطرح شد، حاوي نقطه نظرهاي متفاوت و متناقضي اسـت،  

جويي، شرايط مسـاعـدي    اما اينك در پي آزادي همه زندانيان و روند آشتي
. براي تأمل و گفتگو در مورد داليل شكست انقالب گرنادا فراهم آمده است

سناتور چستر همفري، رهبر جنبش سنديكايي گرنادا، جـلـوي در زنـدان          
 .ريچموند هيل حاضر شد تا به زندانيان آزاد شده خوشامد بگويد

ها به گرنادا خود همفري نيز به اتهام خـريـد و        پس از تهاجم آمريكايي
به  57فروش اسلحه و مظنون به تهيه سالح از تگزاس براي انقالب اسفند 

زماني كه دادگـاه  .  مدت دو سال در بازداشت و منتظر استراداد به آمريكا بود
توان او را بـه     حكم داد كه به علت نبود قرارداد استرداد ميان دو كشور نمي

سناتور همفري اقدام اخـيـر در       .  آمريكا بازگرداند، او را از زندان آزاد كردند
هـاي     هاي گرنادا براي بهبود زخم آزادي زندانيان را مرحله مهمي در تالش

: به گفته او.  به يادگار مانده است)  1362( 1983داند كه از سال  اي مي كهنه
تالش گرنادا براي ساختن آينده و زندگي نكردن در گذشته، پايـان يـك     “ 

 ”.فصل است، اما تمام كتاب نيست
 

 ...ادامه جلسه تبادل نظر با حزب كمونيست 

 .  كند
نماينده حزب توده ايران با اظهار اينكه حزب ما در مقام يك نيروي ضـد  
امپرياليست از مبارزه خلق هاي آمريكاي التين و از جمله مردم و نيروهاي 
مردمي ونزوئال در مقاومت بر حقشان در مقابل طرح هاي امپـريـالـيـسـم      
آمريكا حمايت مي كند، خاطر نشان كرد كه دقيقاٌ به خاطر تقويت جـبـهـه    
واقعي نيروهاي ضدامپرياليستي است كه بايد در رابطه با نوع و حـيـطـه        
روابط سياسي و ديپلماتيك با رژيم هاي مرتجع، طرفدار سرمايـه داري و      

او در اين رابطه با اشـاره  .   سركوبگر كامالٌ دقيق و بر پايه اصول عمل كرد
بـراي  “: ، مطرح كرد1388تيرماه  15، 820، شماره ”نامه مردم“به سرمقاله 

نيروهاي مترقي جهان و ايران مقاومت ونزوئال و يا كشورهائي نظير آن در 
آمريكاي التين در مقابل توطئه هاي امپرياليستي مبارزه اي ارزشـمـنـد و      
قابل دفاع است ولي صرف مبارزه ملي و ضد امپرياليستي ايـن كشـورهـا      
دليلي براي پذيرش مواضع ديپلماتيك متضاد و بده بستان هاي آن ها بـا    
رژيمي مستبد و تاريك انديشي همچمون رژيم واليت فقيه، از سوي ما و   

نيروهاي ترقيخواه ايران و دمـوكـرات     .  ديگر نيروهاي مترقي جهان نيست
ايران نمي توانند نگراني و عدم خشنودي خود از موضع گيري هاي محافل 
رسمي چندين كشور و به ويژه دولت جمهوري بوليواري ونزوئال در رابطه با 

ايـن  .  حمايت از مواضع رژيم و مقابله آشكار با جنبش مردمي ابراز ننماينـد 
كشورها بر پايه مناسبات تجاري و ديپلماتيك خود با جمهـوري اسـالمـي      
متاسفانه چشم بر واقعيت هاي تحوالت اخير ايران بسته و عمالٌ در مقابـل  

ما ضمن توجـه بـه دشـواري هـاي           .  جنبش مردمي ايران قرار گرفته اند
ونزوئال براي حفظ خود در مقابل تهاجمات امپرياليسم و تصميم سـيـاسـي    

تجاري با رژيِم حاكم در ايـران و      -اين كشور براي داشتن روابط اقتصادي
رئيس جمهور ارتجاعي آن، به رهبران دولت ونزوئال توصيه مي كنيم كه از 
برداشت هاي سطحي و نادرست از ماهيت تحـوالت كـنـونـي ايـران و            
دگرگونه جلوه دادن آن و زير عالمت سئوال بردن اصالت جنبش مـردمـي   

رفيق كارولوس ويمر بطور مشخص اين تحليل را   ”  .ميهن مان پرهيز كنند
 .  دقيق و صحيح و در راستاي برداشت خود ارزيابي كرد

در پايان مالقات ترجمه برخي تحليل هاي كليدي حزب در مـاه هـاي       
در اخـتـيـار      ”  يونگه ولت“ اخير و از جمله مصاحبه رفيق خاوري با روزنامه 

اين مالقات با توافق نمايندگان دو حزب برادر .  رفيق ونزوئالئي قرار گرفت
براي تبادل نظر نزديك و مداوم و تاكيد بر اهميت روابط رفيقانه في مابين 

 .                خاتمه يافت
 



افرادي حضور دارند مثل پيتر ديويد، وزير امور خارجه، و ناظم بورك ”  ملي
نخست وزيـر    .  وزير دارايي كه پيشتر از اعضاي جنبش جوئل جديد بودند

تيلمن تامس هم كه در حكومت موريس بيشاپ دو سال زنداني بود يكـي  
 .ديگر از اين گونه افراد است

كشتـه شـدن مـوريـس         (   1983اكتبر  19اينكه در روزهاي منتهي به 
چه گذشت كه منجر به فروريزي خونين انـقـالب   )  1362بيشاپ در سال 

تجاوز نيروهاي .  هاي داغ و فراواني است گرنادا شد، كماكان موضوع بحث
آمريكايي در پي اين رخداد و اشغال جزيره توسط آنان، همراه با اعزام نيرو 
از سوي شماري از كشورهاي كارائيب، نه تنها مـنـجـر بـه بـرگـزاري             

هاي نمايشي شد بلكه موجب شد كه فقط روايت آمريكايي رويدادها  دادگاه
طبق اين داستان ساختگي، خالصه آنچه گـذشـت   .  گزارش و منتشر شود

اين است كه يك رهبر چپگراي متعادل و محبوب مردم به نام مـوريـس     
افراطي به رهبري ”  لنينيست  –ماركسيست “ بيشاپ قرباني كودتاي شاخه 

برنارد كورد معاون نخست وزير شد كه فرمان اعدام بيشاپ و نزديكتريـن  
واشنگتن هـم بـراي حـفـاظـت از جـان               .  رفقاي او را صادر كرده بود

هاي منطقـه   اش در گرنادا و به خواست و اصرار دولت دانشجويان پزشكي
براي پايان دادن به هرج و مرج خونيني كه بر جزيره حاكم شده بـود، از    

ميلي نيروهايش را براي مداخله به اين كشـور اعـزام كـرد و             روي بي
تنها ادعـاي درسـت در ايـن          !  را راه انداخت”  عمليات خشم اضطراري“ 

واشـنـگـتـن     .  ترديد رهبري مردمي بـود  الطائالت آن است كه بيشاپ بي
كرد، از جمله اين  هميشه يك رشته اراجيف تبليغاتي عليه گرنادا پخش مي

دهد تا  كرد كه فرودگاهش را توسعه مي كه دولت انقالبي خلق را متهم مي
توسـعـه ايـن      .  هاي نظامي در اختيار كوبا و اتحاد شوروي قرار دهد پايگاه

فرودگاه، كه منحصراً براي صنعت گردشگري طراحي شده بود و هنوز هم 
تـوسـط      1954شود، در واقع در سال    به همين منظور از آن استفاده مي

. دولت بريتانيا پيشنهاد شده بود، زماني كه گرنادا هنوز يك مستعمره بـود   
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ها پيش كه غير منصفانه بـه   هفت زنداني باقي مانده از سال
 19قتل موريس بيشاپ نخست وزير انقالبي گرنـادا در روز        

محكوم شده بودند، چند روز پيش و پـس  )  1362(   1983اكتبر 
اين هفت نفر كـه هـر       .  سال زنداني كشيدن آزاد شدند 26از 

جنـبـش جـوئـل       “ كدام زماني يا در ارتش انقالبي خلق يا در 
صاحب مقام و موقعيتي بودند، در يـك مـحـاكـمـه            ”  جديد

گناهكار شناخته و بـه مـرگ     ) 1365( 1986ساختگي در سال 
گفتني اسـت كـه جـنـبـش جـوئـل،                . [ محكوم شده بودند

JEWEL Movement   جنبش رزم مشترك بـراي  “ ، يا
در اتحاد با ”  جنبش مجمع خلق“ ، و ” بهروزي، آموزش و آزادي

را تشكيل دادند كه يك حـزب    ”  جنبش جوئل جديد“ يكديگر 
دولت انقالبي خلق  57لنينيست بود، و در اسفند   -ماركسيست 

را به نخست وزيري موريس بيشاپ تشكيل داد، اما در اواخـر    
.] با حمله نظامي آمريكا به گرنادا سرنـگـون شـد      1362سال 

سال زندان تبديل شـد و ايـن        40چندي بعد احكام اعدام به 
.  زندانيان قرار بود كه حداكثر تا تابستان آيـنـده آزاد شـونـد          

جـويـي در        هايي نيز در داخل خود گرنادا براي آشـتـي   تالش
اي كه در دوران انقالب بـه زنـدان        جريان بود كه در آن عده

شان را در روزهاي پايانـي انـقـالب از         افتاده بودند يا عزيزان
 .دست داده بودند، خواستار آزادي اين مردان شده بودند

ناديا بيشاپ دختر نخست وزير مقتول است كـه در سـال         
سـال     14، يعني زماني كه پدرش كشته شد، بيشتر از     1983
به ديدار بـرنـارد كـورد،       2007او در آخرين روز سال .  نداشت

سلوين استراچن، جان ونتور، ليام جيمز، ليون كورنوال، ديـويـد   
بارتولوميو، كاليستوس برنارد، كامائو مك بارنت و ايووارت ليـن  

از “ پس از اين ديدار او گفت كه   .  در زندان ريچموندهيل رفت
زمان مرگ پدرم و دستگيري اين عده در ارتباط با مرگ او و     

، ايـن    ] روز كشته شدن موريس بيشـاپ [ اكتبر  19رخدادهاي 
هـرگـز تصـور      .  نخستين بار بود كه من با آنان صحبت كردم

كردم كه واژه لذت را بتوان در مورد ديدار با اين مردان به  نمي
اما صادقانه بايد بگويم كه من از صحبت كردن با آنها .  كار برد

بيني  لذت بردم، و ما توانستيم يكديگر را از چنبره اسارت منفي
 ”.سال گذشته ميان ما وجود داشت برهانيم 24كه در 

اش را در    كه كارآموزي”  صداي گرنادا“ ير، سردبير  لسلي پي
دوران انقالب گذرانده است، قاطعانه معتقد است و تأكيد كرده 

دار    است كه فرآيند حقوقي مجرم شناختن اين مردان خـدشـه  
 .او بارها خواستار آزادي اينان شده است. بوده است

كنگره دمـوكـراتـيـك       “ قابل ذكر است كه در دولت كنوني 

Monday 28 September 2009 

     11ادامه در صفحه 

 گسست كامل از گذشته
نگاهي به رخدادهاي سه دهه اخير در گرنادا، 

 كشوري در منطقه كارائيب

 كمك  مالي رسيده
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