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 هم ميهنان گرامي!
، هفتاد سال از تأسيس حـزب تـودة     1390با فرا رسيدن دهم مهرماه 

ايران، حزب رزمندگان رهايي طبقه كارگر و زحـمـتـكـشـان، حـزب             
پيشگامان رهايي زنان از بند هاي ستم جنسي و طـبـقـاتـي، حـزب            
نويسندگان، شاعران، و هنرمندان مردمي و پيشرو، حـزب جـوانـان و          

دانشجويان رزمجو، و حزب همه مبارزان راه آزادي، استقالل، و عدالـت    
 ميهن ما، مي گذرد.

تاريخ حزب توده ايران، بخش جدايي ناپذيري از تـاريـخ مـبـارزات         
قهرمانانه مردم ميهن ما بر ضد استعمار، استبداد و امپرياليسم است، و در 
كند و كاو همين تاريخ است كه، به گواهي دوست و دشمن، مي تـوان    
نقش برجسته مبارزان توده اي را در پيشبرد انديشه هاي مترقي، نـبـرد   

-بي امان براي دگرگون كردن جامعه واپس مانده و روابط اجـتـمـاعـي    
 اقتصادي حاكم بر آن ، و سازمان دهي مبارزه توده ها، ديد.

درباره تاريخ حزب توده ايران، در هفت دهه گذشته هـزاران جـزوه،       
مقاله و كتاب منتشر شده است، كه بخشي از اين انبـوهـه بـه كـارزارِ         
تبليغاتيِ ساواك رژيم استبدادي شاه، و در پي آن، ساواماي رژيم واليت 

فقيه، و يا غرض ورزي هاي دشمنانه آلوده است. هدف از ايـن كـارزار       
گسترده تبليغاتي، جا انداختن اين نظر بوده است كه، حزب توده ايـران    

ملي ميهن مـا بـوده     “  خائن به منافع” و “  وابسته به خارجي” يك حزب 
است. چنين نظراتي كه از سوي كساني كه با كودتاي نظامي دسـتـگـاه     
هاي جاسوسي دولت هاي امپرياليستي آمريكا و انگليس و با سرنگونـي  
حكومت ملي دكتر مصدق روي كار آمده بودند ترويج شده است، ابـعـاد   

 بي پايگي و رسوايي چنين ادعاهايي را اثبات مي كند. 
هفتاد سال پيش، پس از سقوط حكومت رضا شاه، در پـي رهـايـي       

ياران دكتر تقي اراني از زندان ستم شاهي،  در پي بـاز شـدن فضـاي        
سياسي، حزب تودة ايران به همت شماري از برجسته ترين مبارزان راه   
آزادي و مناديان رهايي ميهن از بندهاي بهره كشي، استبداد، و واپـس    
ماندگي، به رياست سليمان محسن اسكندري، يكي از رجال بنام آزادي   

 خواه صدر مشروطيت، بنياد گذارده شد.  
حزب تودة ايران در حالي پا به عرصه مبارزه گذاشت كه كشـور مـا       
تغييرات و تحوالت اساسي يي را تجربه مي كرد، و با استقرار تدريـجـي   
سرمايه داري وابسته و رشد همزمان طبقه كارگر، جامعه ما نـيـازمـنـد       
حزبي رزمنده و پيشرو بود كه پشتيبان و سازمان ده طبـقـه كـارگـر و         
زحمتكشان و پاسخ گويِ نياز مبرم تحوالت متناسب با وضعيت اجتماعي 
و سياسي ميهن باشد. بر اين اساس، حزب تودة ايران، در ادامه سـنـت      
هاي انقالبي مبارزات حزب كمونيست ايران، و رهبران برجسته نهضـت  
رهايي بخش ملي و شخصيت هايي همچون حيدر خان عمواوغـلـي و     
دكتر تقي اراني، گام در راه دگرگون ساختن بنيادين جامعه ما گـذاشـت.   
تحزب در شكل نوين آن، پيدايش سازمان هاي صـنـفـي، از جـملـه          
سنديكاهاي كارگري، اتحاديه هاي مستقل جوانـان، دانشـجـويـان، و         

سيـاسـي و      -سازمان هاي پيشروي زنان، پراكندن بذر آگاهي اجتماعي
فرهنگي و طرح نظرات انقالبي و پيشرويي همچون ضرورت تصـويـب     
قانون كار، اصالحات ارضي، و خواست الغاي قرار دادهاي استعماري يي 
كه كشورهاي امپرياليستي بر ميهن ما تحميل كرده بودند، و فرا گـيـر     
شدن چنين خواست هايي در جامعه مان، از جمله تأثيرات مستقيم حزب 

 تودة ايران در همان سال هاي نخست بنيادگذاري اش است. 
امپرياليسم و نيروهاي ارتجاعي كشور در سيماي حزب مـا خـطـري      
بزرگ براي منافع خود ديده و مي بينند، و در طول هفتاد سال گذشته از 
 هيچ تالش و توطئه يي براي نابودي حزب توده ها فرو گذار نكرده اند. 

راز ريشه هاي عميق و سترگ اجتماعي حزب تودة ايران، در دقت كم 
نظير تحليل ها و برنامه هايش و انطباق بي خدشه آن بر خواست هـاي  

شـوراي  ” زحمتكشان و منافع و مصالح ميهن بوده است. از تشـكـيـل        
، و بـنـيـاد         1320، در اسفندماه “ مركزي اتحاديه هاي كارگران ايران

گذاري نخستين اتحاديه هاي دهقاني در اطراف تهران و برخي اسـتـان   
، حزب تودة ايران نيروي رهبري كننـده  1322هاي كشور، در خرداد ماه 

دهقاني كشور شناخته شد و مورد قبول توده هـاي    –بي بديل مبارزات كارگري 
ارديبشهت  11كار و زحمت قرار گرفت. برگزاري روز جهاني كارگر در ايران، در  

كارگر در سراسر ايـران بـرگـزار شـد، و              700/000، كه با شركت 1325ماه 
همچنين ده ها اعتصاب و راه پيمايي كارگري در آن سال ها، نقش برجسته يي 
به مبارزات طبقه كارگر در ميهن ما داد و فضاي سياسي ايـران را بـه كـلـي           

 دگرگون  كرد. 
تالش حزب در سازمان دهيِ مبارزه بر ضد فاشيسم، و همچنين تالش در راه 
دست يافتن به صلح، از عرصه هاي تاريخي مبارزات توده اي ها و سازمان هاي 

، ارگـان    “  مردم ضد فاشيسم” گونه گون شان در ميهن بوده است. آواي نشريه  
تبليغاتي حزب بر ضد فاشيسم، در نخستين سال هاي پس از تأسيس حزب، در   
سراسر ايران پيچيد و تأثيرات مهمي را در راه مقابله با انديشه هاي فاشيستي در 

 جامعه برجاي گذاشت.
، به تصويب نخستين   1323نخستين برنامه حزب توده ايران كه در مرداد ماه 

كنگره حزب رسيد، سند درخشاني از ماهيت انقالبي حزب و آرمان هاي واالي   
آن در راه رهايي كارگران، زحمتكشان، زنان، جوانان، و دانشجويان كشور اسـت.  
اين نخستين سند مبارزاتي يك حزب سياسي در آن دوره از تاريخ ميهن ما بـود  
كه پيام آور رهايي ميهن از بندهاي وابستگي به بيگانه، استعمار، استبداد، و بـنـا   

ما مسائل عمده يي از   »  برنامه حزب« كردن ايراني آزاد و آباد بود. در نخستين  
 جمله:

مبارزه در راه استقرار رژيم دموكراسي و تأمين كليه حقوق فردي، و اجتماعي ” 
 از قبيل: آزادي زبان، قلم، عقيده و اجتماعات... 

 مبارزه بر عليه رژيم ديكتاتوري و استبداد...
سعي در گذراندن قانون كار از مجلس شوراي اسالمي بر اصول زير: تقـلـيـل     
مدت كار روزانه در تمام كشور به هشت ساعت و پرداخت دستمزد متناسب براي 

 كارهاي اضافي ... ايجاد بيمه اجتماعي كارگران و كارمندان و مستخدمين ...
واگذاري بالعوض خالصجات و امالك قابل كشت دولتي به دهـقـانـان بـي       
ملك ... اصالحات اساسي در مورد تقسيم غير عادالنه محصول بيـن اربـاب و        
رعيت ... تجديد نظر در قانون استخدامي كشور به نحوي كه مخصوصا شرايـط     

 معاش و زندگي كارمندان جز تأمين گردد...
كوشش در توسعه حقوق اجتماعي و برقراري حقوق زنان (حق انتخاب شدن و 
انتخاب كردن) در مجلس مقننه و انجمن هاي ايالتي و بلدي. بهبودي اوضـاع      

 مادي و تأمين استقالل اقتصادي زنان ...
تساوي كامل حقوق اجتماعي بين كليه افراد ملت قطع نظـر از مـذهـب و          

 3ادامه در صفحه 

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران!

هفتاد سال پيكار خستگي ناپذير در راه بهروزي توده هاي كار 
 و زحمت، و براي تحقق آزادي ، استقالل و عدالت اجتماعي! 
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مطرح شده بود، و در راه آن ها مبارزه مي شد و تا كنون نيز شده ...“ نژاد 
 است. 

 -طرح چنين خواست هاي انقالبي و پيشرويي نه تنها فضاي سياسـي 
اجتماعي آن روز ايران را دگرگون كرد، بلكه اثرات اين انـديشـه هـاي        
مترقي و آزادي خواهانه تا به امروز در جامعه ما پابرجاست. هيچ نـيـروي    

برنامه سياسي اش تحت كه آزادي خواهي را در ميهن ما نمي توان يافت 
تأثير از اين انديشه هاي مترقي و انساندوستانه، از اين آغازِ حماسه گـون  
حزب كارگران و زحمتكشان ميهن ما، حزب توده ايران، تأثير نپذيرفـتـه   

 باشد.
با تأسيس حزب تودة ايران و انتشار انبوهي از روزنامه ها، مجلـه هـا،     
كتاب ها، و نشريه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي، نسـل    

 –جوان كشور با انديشه هاي پيشرو، انقالبي، و تاريخ ساز ماركسيـسـم     
لنينيسم آشنا شد، و در نتيجه آن  توانست نقش مهم و سازنـده اي در      
تغيير جامعه ما بازي كند. شماري از برجسته ترين متفكران، اديـب هـا،      
شاعران، نويسندگان، و مترجمان كشور در دامـان حـزب تـوده ايـران           
پرورش يافتند و زمينه سازِ رشد ادبيات، هنر، و فرهنگ  پيشرو در جامعه 

 ما شدند. 
يكي ديگر از عرصه هاي درخشان فعاليت حزب ما، تالش هاي پيگير 
آن در عرصه به وجود آوردن همكاري بين نيروهاي مترقي و آزادي خواه 
كشور بوده و هست. از همان فرداي تأسيس حزب، توده اي ها هـمـواره    
در راه برقراري اتحاد عمل بين همه  آزادي خواهان و ميهـن دوسـتـان      
كشور به منظور رهايي ايران از چنگال استبداد، وابستگي به بيگـانـه، و     
استعمار تالش كرده اند و نمونه هاي درخشاني از اين فعالـيـت هـا در        

، دربردارنـده   “ جبهه آزادي”  تاريخ معاصر ميهن ما ثبت شده است. ايجاد  
نيروهاي مترقي و همچنين روزنامه ها و مديران نشريه هاي كشـور، در    

، در   “ مطبوعات ضد ديكـتـاتـوري   ” ، برپايي جبهه    1323تابستان سال 
، در دي     “ جمعيت ملي مبارزه با استعمار”  ، ايجاد   1327ارديبهشت ماه 

، و ده ها تالش ديگر از اين دست در طول هفتاد سال گذشته،  1329ماه 
از جمله اين نمونه هاست. واقعيت اين است كه، جا افتادن اين انـديشـه    
مهم كه رهايي ايران از بندهاي ارتجاع و استبداد نيازمند تالش متحد و   
همكاري همه آزادي خواهان كشور است، نتيجه تالش هاي مستـقـيـم    

 حزب تودة ايران در جامعه ما بوده است. 
مبارزه در راه دست يافتن به  حقوق پايمال شده خلق هاي مورد ستـم  
ايران، از جمله ديگر عرصه هاي فعاليت حزب ما در طول هفتاد  سـال      
گذشته بوده است. بنيادگذاري و تأسيس حزب تودة ايران با آغازِ پيكار در  
راه رهايي خلق هاي ايران از بند ستم ملي و طبقاتي ارتباطي گسـسـت     
ناپذير دارد. حزب تودة ايران نخستين سازمان سياسي كشـور بـود كـه         
خواست واگذاري خودمختاري در چارچوب ايراني واحد و دموكراتيك را   
در دستور كار مبارزات سياسي كشور قرار داد، و توده اي ها در صـحـنـه    
هاي پيكار خونين خلق هاي آذربايجان، كردستان، و همچنين ديگر خلق 
هاي محروم كشور، از جمله خلق عرب، بلوچ، و تركمن، در راه دستيابـي  

 به حقوق شان، از هيچ گونه فداكاري كوتاهي نكرده اند.
تا كودتاي    1320از آغاز بنيادگذاري حزب توده ايران در دهم مهرماه 

، كه از سوي دولت هاي امپرياليستي آمريكـا و      1332مرداد   28ننگين 
بريتانيا و به منظور سركوب جنبش مردمي ايران و نهضت مـلـي شـدن      

سال فعاليت سياسي،    12نفت ايران سازمان دهي شده بود، تنها در طي 
توده اي ها سرچشمه آن چنان تحوالت انقالبي يي در ايران بودند كـه    
سرتاسر منطقه خاور نزديك و ميانه نيز از بازتاب هاي شگرف آن تأثـيـر   
پذيرفتند. امپرياليسم آمريكا و بريتانيا، حزب توده ايران را بزرگ تـريـن      
خطر در مقابل منافع برتري طلبانه خود در منطقه مي ديدند. امروز پـس   
از گذشت نزديك به شش دهه، و در پي گشوده شدن آرشيو ها و انتشـار  
اسناد محرمانه سازمان گران اين كودتا، روشن شده است كه يـكـي از       

مرداد، سركوب خونين حزب توده ايـران       28هدف هاي عمده كودتاي 
بود. دستگيري هزاران توده اي، شكنجه و سپس اعدام بسياري از آنان از  
جمله رفقاي  قهرمان سازمان نظامي حزب، به دستور رژيم شاه، نه تنهـا  

را آن طور كه دستگاه هاي امنيتـي حـكـومـت       “  ريشه حزب” نتوانست 
سلطنتي تصور و تبليغ مي كرد در ايران بخشكاند، بلكه الهام بخش نسل 
هاي نويني از رزمندگان توده اي و ديگر نيروهاي مترقي و چپ ميـهـن   

 گرديدند.
توده اي ساله دستگاه هاي امنيتي رژيم سلطنتي،   25با وجود سركوب 

ها نقش حياتي يي را در سازمان دهي مبارزه ضد استبدادي ميهن ما ايفا 

كه به سردبيري رفيق قهرمان رحمان هاتفـي  “  نويد” كردند. روزنامه زير زميني  
(حيدر مهرگان) منتشر مي شد، توانست با بردن نظرات حزب توده ايـران بـه         
ميان توده ها، و از جمله براي طرحِ نخستين بارِ نظريه ضرورت سازمان دهـي    
اعتصاب عمومي، تأثير مهمي در سمت گيري مبارزات ضد استبدادي ميهن مـا  
برجاي گذارد، و سرانجام، اين نقش برجسته كارگران توده اي در سازمان دهي 

 اعتصاب كارگران نفت بود كه كمر رژيم سلطنتي را در هم شكست. 
، نظام سياسي پوسيده و ضد مردمي سلطنتي را  1357پيروزي انقالب بهمن 

واژگون كرد و با استقرار آزادي، اين امكان را پديد آورد كه ميهـن مـا بـدون        
دخالت خارجي و حضور ده ها هزار مستشار آمريكايي، به سمت انتخاب نـظـام   

سال سركوب   25اقتصادي خود حركت كند. حزب توده ايران پس از   -سياسي
خشن و خونين، فعاليت علني خود را از سر گرفت و در مدتي بسـيـار كـوتـاه         
توانست به نيروي بزرگ اجتماعي يي با نفوذ چشمگير معنوي تبـديـل گـردد.      
تأثير انديشه هاي حزب ما بر اصول مترقي يي از قانون اساسي ـ كه دفـاع از    
منافع قشرهاي گوناگون اجتماعي و پاسداري از آزادي را در دستور كـار خـود     
قرار مي دهد ـ در كنار تالش حزب در سازمان دهي كارگران، كشاورزان، زنان، 
جوانان، و دانشجويان كشور، خيلي زود هراس ارتجاع داخلـي و كشـورهـاي        

 بودند، برانگيخت.     57امپرياليستي را كه نگران سمت گيري انقالب بهمن 
تنها كافي است اشاره كنيم كه در دوران طوفاني سال هاي نخست پـس از    
انقالب، به همت مبارزه توده اي ها و ديگر نيروهاي مترقي كشـور، مسـألـه        

كه تا حدودي از حقوق كـارگـران    «تصويب قانون كار«و  «اصالحات ارضي«
حمايت كند، با وجود همه مخالفت هاي نيروهاي ارتجاعي و واپـس گـرا در       
جامعه به پيش برده شد و تا به امروز هنوز ارتجاع نتوانسته است اين دست آورد 

 هاي هرچند محدود را باز پس گيرد. 
روياروييِ هوشيارانه حزب توده ايران با توطئه هاي پي در پي امپريـالـيـسـم     
براي شكست انقالب ايران و ازجمله هشدارهاي حزب ما پيرامون امكان حمله 
نظامي به ايران، و سپس مبارزه براي صلح و بر ضد ادامه جنگ ايران و عراق، 
از ديگر عرصه هاي مهم و درخشان مبارزه حزب ما است. در سال هاي نخست 

، در پي پيروزي خرمشهر و بيرون راندن ارتش متجاوز رژيم صـدام    1360دهه 
توان فرماندهان توده اي ارتش سازمان دهي و بـدان    پر حسين، كه به دست  

دست يافته شد، حزب ما با وجود جو شديد تبليغاتي رسانه هاي حاكم و طـرح    
از سوي خميني و ديگر سران رژيم، اين شعار را “ جنگ، جنگ تا پيروزي”شعار 

شعاري نادرست اعالم كرد و نظريه ضرورت پايان جنگ از طريق مذاكره را در 
جامعه مطرح ساخت. پاسخ مرتجعان حاكم به اين ديد درست و راه گشا، يورش 
وحشيانه به حزب تودة ايران و كشتار گروهي از برجسته ترين فـرمـانـدهـان       

 انقالبي ارتش ايران بود.
سركوب خشن و خونين حقوق و آزادي هاي دموكراتيك، به بنـد كشـيـدن      
هزاران مبارز آزادي و يورش همه جانبه به حزب توده ايران، در بـهـمـن مـاه       

، كه به گفته ري شهري جنايتكار، با دستگيري بيش از ده هزار تـن از      1361
كادرها، فعاالن، اعضاء، و هواداران حزب توده ايران همراه بود، بارديگر امكـان  
فعاليت آزاد و علني را، بر خالف قوانين داخلي و بين المللي، از حزب كارگران و 
زحمتكشان ميهن ما از بين برد و حاكميت فاجعه بار رژيم ضـد مـردمـي و          

 را بر ايران مستقر و مستحكم  كرد. “ واليت فقيه”استبدادي 
 هم ميهنان گرامي

حزب ما در حالي به استقبال هفتادمين سالگرد تأسيس اش مـي رود كـه         
ميهن ما با اوضاعي بيش از پيش بحراني و نگران كننده روبه روست. بيش از    
دوسال از كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و روي كار آمدن مجدد محمود احمـدي  
نژاد در مقام رئيس جمهوري برگمارده نظاميان، نيروهاي سركوب گر و تاريـك  

مي گذرد. بيش از دوسال است كه “ ذوب شده در واليت مطلقه فقيه” انديشان 
نيروهاي امنيتي و سركوب گر و سپاهيان جهل، به جنبش مردمي جان به لـب  
رسيده از بي عدالتي و ظلم و محروميت هاي شديد اقتصادي و ناهنجاري هاي 
فزاينده اجتماعي مي تازند تا صداي حق طلبانه اكثريت جامعه را براي استقـرار  
حكومتي بر پايه آراي مردم و پايبند به حقوق آنان خاموش سازند. بـا وجـود        
يورش هاي مسلحانه و خونين به تظاهرات پرشكوه مردمي در اعـتـراض بـه      
كودتاي انتخاباتي ولي فقيه، با وجود دستگيري هزاران مبارز و فعال اجتماعي و 
با وجود دستگيري شماري از رهبران سابق جمهوري اسالمي كه هـمـگـي از      

بودند، رژيم واليت فقيه نتوانسته است جنبش مـردمـي و     “  ياران نزديك امام”
 اصالح طلبانه ميهن ما را سركوب كند. 

ادامه مبارزه براي اصالحات، و طرد رژيم واليت فقيه در حكم سد اسـاسـي   
هرگونه تحول اساسي، بينادين و دموكراتيك ـ شعاري كه براي نخستين بار از 

در جامعه مطرح شد ـ به خواست وسيع جامعـه    1369سوي حزب ما، در نوروز 
ما و نيروهاي سياسي آزادي خواه تبديل شده است و سرنوشت و حيات رژيـم    

 استبدادي حاكم را به چالش كشيده است.

 ...اعالميه كميته مركزي حزب ادامه 

 4ادامه در صفحه 
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تنفر و انزجار عميق اكثريت مردم ما  از رژيم واليت فقيه و رهبر آن،   
علي خامنه اي، ادامه حيات حكومت كنوني را تنها  با تكيه بـه زور و        
دخالت روز افزون فرماندهان نيروي ضد مردمي سپاه پاسداران كه همـه  
شريان هاي اساسي اقتصادي كشور را در دست خود قبضه كرده اسـت،    
ممكن مي سازد. مخالفت بخش هاي مهم و وسيعي از روحـانـيـون و         

و اكثريت كساني كه در گذشـتـه   “   حوزه هاي علميه” در “  مراجع تقليد” 
نزديكي رهبران سياسي جمهوري اسالمي محسوب مي شدند با حاكميت 
انحصاري خامنه اي، خانواده و نزديكان او، و رهبران سپاه و نـيـروهـاي    
انتظامي، نشان گرِ حركت سريع و خطرناك ايـران بـه سـمـت يـك            

 ديكتاتوري نظامي با سيماي مذهبي است. 
رژيم، برنامه سازمان يافته و وسيعي را براي سركوب كامل جـنـبـش      
مردمي و دست آورد هاي هشت سال تالش براي اصـالح حـكـومـت         
مداري در ايران به مرحله اجرا گذاشته شده است. تهاجم پيگير و در عين  
حال فزاينده به جنبش مستقل كارگري كشور، در كنار تهاجم وسيع بـه    

اجتماعي  -تشكل هاي دانشجويي، و سركوب خشن فعاليت هاي سياسي
زنان كشور و همچنين بستن روزنامه هاي منتقد و زير فشار قـرار دادن    
نويسندگان و روزنامه نگاران دگرانديش، به بند و حصر كشيدن شمـاري  

سياسي كشور، از جمله موسوي و كروبـي،   -از شخصيت هاي اجتماعي 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم و از رهبـران جـنـبـش       
اعتراضي برضد كودتاي انتخاباتي ولي فقيه، همه بخشي از برنامـه يـي     
واحد براي تثبيت موقعيت ارتجاع و بازگرداندن حركت چـرخ تـحـوالت      

 است.  1360كشور به سال هاي دهه  
، بـا بـرشـمـردن           1384حزب ما در جريان برگزاري انتخابات سال   

خطراتي كه جنبش را تهديد مي كرد، همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه 
كشور را به اتحاد عمل و تالش واحد براي شكست برنامه هاي ارتـجـاع   
فراخواند.  اين تالش ها متأسفانه در فضاي ناسالم سياسي و شعـارهـاي    

اجتماعي كشـور و        –تند و غير واقع بينانه شماري از نيروهاي سياسي 
در انتخابات، و همچنين مماشات و بـي  »  معين« عدم حمايت از نامزدي 

عملي نيروهاي اصالح طلب كه سكان اداره دولت وقـت را در دسـت         
داشتند، عملي نشد، و نيروهاي ارتجاع توانستند گامي بلند در راه تحميل 
برنامه هاي خود بر جامعه بردارند و شرايط دشواري را براي ادامه رونـد    
اصالحات ايجاد كنند، روندي كه با سازمان دهيِ كودتاي انـتـخـابـاتـي      

، و پايمال كردن راي ميليون ها شهروند مـيـهـن مـا،         1388خرداد ماه 
در رژيم واليت فقيه داد. آنـچـه در        “  انتخابات” مفهوم تازه اي به واژه 

دوران دولت احمدي نژاد و حاكميت انحصاري ارتجاع بر سه قوه كشـور  
رخ داده است، فاجعه يي عظيم است كه آينده كشور و نسل هاي بعـدي  
را با خطرات جدي رو  به رو كرده است. اعمالِ مجموعه سياست هـاي     

اجتماعي در راستاي تأمين منافـع كـالن      -مخرب و ضد ملي اقتصادي
سرمايه داري اداري(بوروكراتيك) و تجاري، شدت يافتن دهشت بارِ فقر و 
محروميت كه بايد گفت در تاريخ معاصر ميهن ما كم سابقه بوده اسـت،    
ادامه سياست ها در راستاي هرچه بيشتر خصوصي كردنِ صنايع و مراكز 

نيروي كار، يورش براي تغيير قـانـون     “  تعديل انساني ” توليدي كشور و 
كار و پايمال كردن بيش از پيش حقوق كارگران و زحمتكشان، بر خالف 
همه ادعاها و قول هاي انتخاباتي در زمينه تقسيم پـول نـفـت مـيـان          
زحمتكشان، و همچنين زمزمه احياي سياست هاي گزينشي مطرود دهه 

در دانشگاه ها و ادارات كشور، سيماي واقعي دولتي ضد مردمـي و       60
آزادي ستيز است كه هدفش سركوب خشن و خاموش ساختن هرگـونـه   

 صداي مخالفي در كشور است . 
  

 هم ميهنان گرامي!
بي عدالتي بي سابقه، فقر و محروميت در كنار فشارهاي كمر شـكـن     
اقتصادي و خفقان شديد، در مجموع، اوضاع غير قابل تحملي را بـراي      
بخش هاي وسيعي از جامعه و حتي بخش هايي از نيـروهـاي درون و       
پيرامون حاكميت فراهم آورده است. اوج گيري اختالف ها و درگيري ها  

“ انتخابات” مجلس و سپس “  انتخابات” با دولت احمدي نژاد، مانور براي 
رياست جمهوري كه پايان كار دولت منفور احمدي نژاد اسـت، امـكـان      
هاي نويي را براي سازمان دهي مجدد و تشديد مبارزه بـر ضـد رژيـم        
واليت فقيه فراهم آورده است كه بايد با هوشياري از آن ها بهره گرفت. 
در چنين شرايطي، ميهن ما بيش از پيش نيازمند حركتي متحد، وسيع، و 
سازمان يافته بر ضد رژيم ديكتاتوري حاكم است. جنبش هـاي آزادي       
خواهانه يي كه كشور هاي خاورميانه را در ماه هاي اخير فرا گرفته اند  و 

به سقوط شماري از حكومت هاي استبدادي و ضد ملي منـطـقـه از جـملـه          
حكومت حسني مبارك در مصر و  در تونس منجر شده اند، نشان داد كـه بـا     
حركت سازمان يافته همه نيروهاي اجتماعي، و خصوصا حضور نيرومند طبـقـه   
كارگر و زحمتكشان در اين روند، مي توان ارتجاع حاكم را به عقب نشينـي و    
تن دادن به خواست هاي جنبش مردمي وادار كرد. اين نيازي است كه جنبـش  
مردمي ما از نبود آن رنج برده است و به پاسخ گويي به اين نياز بايد با تـمـام     

 توان برخاست.
  

 رفقا، اعضاء، هواداران، و دوستان حزب!
پيكار هفتاد ساله حزب توده ايران با همه فراز و نشيب هاي آن با تكيه بـه    
تالش هاي خستگي ناپذير شما امكان پذير بوده و هست. در طول هفتاد سـال   
گذشته و از جمله در سال هاي اخير، اعضاء و هواداران حزب ما با توطئه هـاي  
گوناگون ارتجاع براي نابودي حزب شان روبه رو بوده اند، و در ايـن مصـاف       
دشوار پرچم پر افتخار حزب كارگران و زحمتكشان كشور را همچنان در اهتزاز 
نگاه داشته اند. شكست ارتجاع در نابودي حزب تودة ايران به مفهـوم پـايـان       
توطئه ها و ترفند هاي رژيم نيست. رژيم استبدادي حاكم همچنان حزب تـودة   
ايران را دشمن اصلي برنامه هاي ضد ملي و ضد مردمي خـود مـي دانـد و          
همچنان همه تالش ها و امكانات خود را به منظور ضربه زدن به صفوف حزب 
ما به كار مي برد. كشتار صدها تن از كادرهاي برجسته، رهبران، شـخـصـيـت      
هاي اجتماعي، سياسي، و فرهنگي حزب ما در جريان فاجعه ملي، كه در جريان 
آن هزاران زنداني سياسي جان باختند، در كنار توطئه حزب سازي و تالش بـه  
قصد پراكنده كردن اعضا و هواداران و شكافته شدن صفوف حزب، بخشـي از    

حزب از جامعه بوده است كه تـا  “  كندن ريشه هاي” تالش حاكميت به منظور 
قربانيان شكنـجـه   “  شوهاي تلويزيوني”به امروز نيز ادامه دارد. از سازمان دهيِ 

براي بي اعتبار كردن تاريخ و مبارزات حزب توده ايران، تا خاطره نويسي هـاي  
با نظارت شكنجه گران، برپايي دستگاه هاي عريض و طويل تبليغاتـي بـراي     

سازي دسـتـگـاه هـاي       “  رهبر” مبارزاتي حزب ما، و  -حمله به برنامه سياسي
    امنيتي، هيچ كدام از اين توطئه ها، با وجود همه دشواري هايي كه بر سـر راه
فعاليت حزب ما پديد آورده است، اما نتوانسته اند  پيكار حزب توده ايران در راه 
دست يافتن به آرمان هاي واالي طبقه كارگر ايران را متوقف كنـد. انـتـشـار        

، ارگان مركزي حزب توده ايـران، بـرگـزاري      “ نامه مردم” منظم و وقفه ناپذير 
كنگره هاي سوم، چهارم، و پنجم حزب، در دشوار ترين شرايط، و نفوذ گسترده 
و فزاينده انديشه ها و برنامه هاي مبارزاتي حزب ما در بين نيروهاي اجتماعـي  
و سياسي كشور، نشان گرِ ادامه حيات پر ثمر حزب توده ها و شكست برنـامـه   

 هاي ارتجاع و امپرياليسم است. 
حزب ما، در دهه هاي اخير، پس از يورش گسترده و خونين رژيم جمهـوري  
اسالمي، همچنين با بحران هاي جنبش كارگري و كمونيـسـتـي جـهـان و          

قرن گذشته ميالدي و تـهـاجـم      80فروپاشيِ كشورهاي سوسياليستي در دهه 
فزاينده تبليغاتيِ امپرياليسم جهاني بر ضد جنبش جهاني كارگري و كمونيستـي  
رو به رو بوده است، و بايد گفت كه دشوار ترين آزمون تـاريـخ خـود را بـا             

 سربلندي پشت سر گذاشته است. 
در هفتادمين سالگرد تأسيس حزب تودة ايران، شايسته است كه همـراه بـا     
گرامي داشت خاطره تابناك ده ها هزار جانباخته توده اي، با مبارزات سـتـرگ   
آنان تجديد عهد كنيم، و اعالم داريم كه: حزب تودة ايران، حـزب كـارگـران،       
زحمتكشان و محرومان كشور، حزب زنان مبارز و آزادي خواه، حزب جوانان و   
دانشجويان مبارز، حزب روشنفكران، نويسندگان و هنرمندان پيشـرو و حـزب       
افسران ميهن دوست و آزادي خواه، همچنان در كنار همه آزادي خـواهـان و     
نيروهاي ملي و مترقي كشور در راه ريشه كن كردنِ استبداد و استقرار آزادي،   
استقالل، و عدالت اجتماعي به مبارزه تاريخي خود ادامه مي دهد و همه تالش 
ها و امكان هاي خود را در راه دست يافتن به اين آرمان هاي واال بـه كـار         

 خواهد گرفت. 
مبارزه ادامه دارد، و آينده از آنِ خلق و نيروهاي ملي و آزادي خواهي اسـت    

 كه در كنار مردم و براي عملي شدن  خواست هاي جنبش مردمي مي رزمند!
  

درود آتشين به خاطره تابناك جان باختگان توده اي و همه جان باختگان راه 
 آزادي، استقالل، و عدالت در كشور!

 فرخنده باد هفتادمين سالگرد تأسيس حزب تودة ايران!
با هم به سوي برپاييِ جبهه واحد ضد ديكتاتوري، براي طرد رژيـم واليـت     

 فقيه، و استقرار آزادي، استقالل، و عدالت اجتماعي!
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