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هم میهنان آگاه !
ار ـبـحراـنی و ـحـساـسی ـسـی ا اـین روزـها در وـضـعـیت ـب اـیران ـم
وری در اـست ـجـمـه ات ـنـهـمـین دوره رـی اـب ـتـخ رد. اـن ر ـمی ـب ـبه ـس
ـشراـیط و اـحواـلی کامالٌ ـغـیر ـعادی و ـبی ـساـبـقه ـیی ـبرگزار ـشد.
ر ـسـیج، زـی داران و ـب ای سپاه پاـس روـه اـفـته ـنـی ان ـی ازـم ای ـس کودـت
ا اـبـطال ر، اـنـتـخاـبات را از ـمـسـیر ـخود ـخارج کرد و ـب رـمان رـهـب ـف
اـمه ای رـن رای کاـمل کردن ـب راـیط را ـب راـنی ـش ا اـی ون ـه رأی ـمـیـلـی

دار داده ـش رات آن ـه ـط ارۀ ـخ ا ـقـبل درـب اه ـه ا از ـم که ـم
راـهم آورد. اکـمـیت  ـف ودـیم، ـیـعـنی یکدـست کردن ـح ـب
اـعی اـسی - اـجـتـم ای ـسـی روـه ـی اری از ـن وـجـهی ـشـم کم ـت
ـای پـیـش از ی در روزـه ـاـس ـورد اـحــس ـرـخ ـور و ـب کـش
انتخاـبات و پاـفشاری ـبر خودداری از رأی دادن به دکـتر
ـیـهن و طـری که ـم ـتن ـخ ـین و جـدی نگرـف ـطـفی ـمـع ـص ـم
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ات اـب ـتـخ رـیم ـنـهـمـین دوره اـن ا ـتـح رکت و ـی ر ـش ر ـس ـبـحث ـب
أـمـلی را سـاـیل جـدی و در خـودر ـت اـست ـجـمهـوری ـم رـی
درـبارۀ ارزـیاـبی ـشراـیط ـحاد و ـفوق اـلـعاده ـحـساس کـشور و
ای ان ـه ازـم زاب و ـس ای اـح وردـه رـخ ـهمچـنـین رواـبط و ـب
ررـسی آن راه داـشت که ـب واـفق و ـمـخاـلف ـبه ـهـم اـسی ـم ـسـی
ـبـی شک ضـــروری اـسـت. یکی از ویژگی هـــای اـیـن
ـبرـخوردـها رـشد کارزار ـتوده ای ـسـتـیزی ـنوـیـنی ـبود که در
ا و صـاـحـبه ـه ای ـقـلـمی و ـهمچـنـین ـم رخـوردـه وـضع و ـب ـم
اـظـهار ـنـظرـهای اـفراد و ـنـماـیـندگان اـحزاب و ـسازـمان ـهای
ا ـتحـرـیم رکت و ـی ر ـمی کرد. ـبـحث ـش ـظ اـسی ـجـلب ـن ـسـی
رای ـصف کـشی و طـرح ـمجـدد ات ـبه ـبهـاـنه ـیی ـب ـتخـاـب اـن
ـمدـعـیات کـهـنه ـتـبدـیل ـشد و ـفـضای ـفوق الـعاده ـناـساـلـمی را
در ـبرـخورد ـسازـمان ـها، اـحزاب و ـشـخـصـیت ـهای ـسـیاـسی
یـان ـمی ـنه ـب ـی ظـرات خـود را در اـین زـم مـاـعی که ـن ـت - اـج
ـر و ـی ـی ـغ ـوـجه دیگر ـت ـاـبل ـت ـاکم کرد. نکـته ـق ـد، ـح کردـن
تـحوالت در الـیه ـبـندی ـهای ـنـظری و ـجابـجا ـشدن ـسازـمان
ـها و ـشـخـصـیت ـها در ـمواـضع و ـنـظراـتی ـبود که در گذـشـته
مـوـمه وان ـن ـن د. ـبه ـع ـن ـت دان دور ـبه آن اتکاء داـش ـیی ـنه چـن
کـساـنی که در گذـشته ـیی ـنه چـندان دور ـمداـفع ـسر سـخت

ری حکوـمت اـله پذـی د اـصالـحات و امکان اـسـتـح روـن
ـبودـند، ـبا ـشـعار وـفاق ـمـلی ـبه کنگره ـحزب ـمـشارکت
ادـند و ـحـتی ـمـعـتـقد ـبودـند که ـمی ـتوان ام ـمی ـفرـسـت پـی
ـظه او را ـبه وـع ـیه و ـم اـمه نگاری ـبه وـلی ـفـق رـیق ـن از ـط
کـناره گـیری از کار ـتـشویق کرد و ـحزب ـتودۀ اـیران
ان ـبه ـخاـطر اـنـتـقادات ـجدی از ـخاـتـمی و اـصالح ـطـلـب
ت ـی ـتی ـبه «چپ روی» و «دور ـبـودن» از واـقـع حکوـم
ان ـخود را در اگـه د ـن ا ـمـتـهم ـمی کردـن اـمـعه ـم ای ـج ـه
ـیـاـست ـهـای ـنـد و ـبه ـنـقـد ـس ـت ـمـواـضع ـجـدـیـدی ـیـاـف
اٌ ـنـطرات داران ـشرکت در اـنـتـخاـبات و ـخـصوـص ـطرـف
اش آن در دار ـب ـش ا و ـه زب ـم وی ـح ده از ـس اراـئه ـش
زـمـیـنه ـتالش ارـتـجاع ـبرای یکدـست کردن ـحاکـمـیت
استبدادی پرداختند. و در حمالت نیش داری  مدعی
اری ـظ ـت ا جـز اـین ـهم اـن اـمی ـه د که «از ـخط اـم دـن ـش
ـنـیست». در این ـطیف وـسیع نـظری که از جمـله ـشامل
ا در ـهـفـته «اـتـحاد ـجـمـهوری ـخواـهان اـیران» ـنـیز ـبود ـم
ـسام ـنـظرات واع و اـق ـهای پـیش از اـنـتـخاـبات ـشاـهد اـن
د و دـی ا از اـعالم ـتحـرـیم ـش ری ـه وـضع گـی ودـیم. ـم ـب

اـنی ـحـماـیت از ـشورای رـهـبری «ـمرکز ـجـه
االـنه دیکاـئی»، در 21ـمـین اـجالس ـس وق ـسـن ـحـق
ـخود که در ـجرـیان کـنـفراـنس «ـسازـمان ـجـهاـنی
ان ـمـلل، ازـم ـسـته ـبه ـس اد واـب ر اـین ـنـه کار»، در ـمـق
د، رگزار ـش وـئـیس ـب و، در ـس ای ژـن ر زـیـب در ـشـه
ـبـارزه ـفـعـاالن کارگری ـمـاـیت ـخـود را از ـم ـح
«ـشـرکت واـحـد اـتـوـبـوس راـنی ـتـهـران» ـبـرای
ـئت ـی ـتـقل اـعالم کرد. ـه ـنـدیکای مــس اـیـجـاد ـس
ی که در ـنـدیکاـئی اـیـراـن ـیـخـواه ـس ـفـعـاالن ـتـرـق
راـیط کار وـضـیح ـش ا ـت اـجالس ـشرکت داـشت ـب
ـعــاالن کارگری ـمــداـفع ـحـقــوق ـبــارزه ـف و ـم
ران، اـین مـرکز ـجهـاـنی را ـبه دیکاـیی در اـی ـسـن

همبستگی فعال با کارگران ایران فرا خواند.  
در ـبـحث ـهای اـجالس ـشراـیط دـشوار کار
ـنـدیکا ـهـای کارگری در اـیـران و ـسـرکوب ـس
وـسط ـسـتـقل ـت ای کارگری ـم شکل ـه ره ـت روزـم
دوـلت و ـنـهاد ـهای واـبـسـته ـبه دوـلت ـنـظـیر «ـشورا
ـهای اـسالـمی کار» و «ـخاـنه کارگر» ـمورد ـتوجه
ـین دیکاـیی ـب وق ـسـن شـرـیه «ـحـق رار گرـفت.  ـن ـق
ود در ال ـخ ـس اه ـمه اـم اره ویژه ـم اـلـمـلـلی» در ـشـم
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روـنـد اـصالـحـات را ـتـهـدـیـد ـمی کرد در کـمـال ـتـأـسف اـمـروز آنچـنـان
دگان و ـحـتی رـیم کـنـن اری از ـتـح راـهم آورده اـست که ـشـم ـطی را ـف راـی ـش
رار حکوـمت راـسـناک از اـسـتـق ـشر ـه داـفـعان ـجـبـهه دـموکراـسی و ـحـقوق ـب ـم
ده در راه اـن اـقی ـم ار «ـحـماـیت از ـهاـشـمی» را ـبه ـعـنوان راه ـحل ـب اـلـبان ـشـع ـط

عقیم گذاشتن برنامه های رژیم عنوان می کنند. 
اره ـعـملکرد کودـتاچـیان و ـهمچـنـین سکوت کاـمل دوـلت ـخاـتـمی درـب
دـین اـنـقالب اـسالـمی اـه ارکت و ـمـج ـش اـیی ـهمچون ـجـبـهه ـم روـه ـی اب ـن ـشـت
ـبرای ـطرح ـموـضع گـیری ـهاـیی در دـفاع از رـفـسـنـجاـنی، در ـحاـلی که ـسـتاد
اـنـتـخاـباـتی دکـتر ـمـصطـفی ـمـعـین ـخواـهان «رـسـیدگی ـبه ـتـخـلـفات اـنتـخاـباـتی و
واده او را ـبه ـیه و خـاـن ود و کروـبی وـلی ـفـق ات» ـب ـتخـاـب ـتعـوـیق دور دوم اـن
ز و رانگـی وال ـب ـتـهم ـمی کرد،  ـبی شک ـسـئ ا ـم دـست داـشـتن در اـین کودـت
ای اـصالح روـه ـی ار  در ـسـطح ـن أـسف ـب ای جـدی و ـت شـانگر اـخـتالف  ـه ـن
ا در ـعـین حـال رخـوردـه اـجـعه رخ داده  اـست. اـین ـب ا ـف اـبـله ـب ـطـلب در ـمـق
اع ا ارـتـج ات ـب اـش ازش و ـمـم رب ـس ادرـست و ـمـخ ای ـن اـست ـه ادآور ـسـی ـی
حاکم است که ثمره اش همین دشواری هایی است که ما امروز در مقابل

آن قرار گرفته ایم. 
اپذـیر روی کار آـمدن ـحزب ـتودۀ اـیران ـمـخاـلف ـسرـسـخت و ـتـسـلـیم ـن
«ـفاـشـیـسم ـمذـهـبی»  از ـنوع حکوـمت ـطاـلـبان در اـیران اـست. ـبی شک ـباـید ـبا
ـتـمام ـتوان ـبا اـین ـبرـناـمه ـخـطرـناک ارـتـجاع، که در اـنـتـها،  ـهـمان ـطور که ـماه
ـطـعی روـنـد ن و ـق نگـی م ـهـدف اـسـاـسی اش ـسـرکوب ـس ـی ـت ـهـا پیـش گـف

اصالحات و نیروهای اصالح طلب در ایران است، مبارزه کرد. 
ای ـطـیف زدـه اـم اـفـتن ـن ات و امکان راه ـی اـب ـتـخ ورود ـمـعـین ـبه ـصـحـنه اـن
وسـیع جـبهه اصالح ـطلـبان ـبه دور دوم و ـیا پـیروزی یکـباره یکی از آنـها در
ان رای ـسران ارـتـجاع، که ـخواب پاـی دور اول  نگراـنی ـهای ـجدی ـیی را ـب
ـدف از ـود آورد. ـه ـد، ـبه وـج ـدـن ی دـی ـات» را ـم ـله اـصالـح ـاـئ دادن ـبه «ـغ
کودـتای ـسازـمان داده ـشده ـتوـسط سپاه پاـسداران، ـبـسیج و زـیر ـنـظر رـهـبر و
ای اـصالح ـطـلب و سپس روـه ـی ان، ـنـخـست شکـسـتن آرای ـن ورای نگـهـب ـش
ـبـهه اـصالـحـات و ـمـحـدود کردن دور دوم ـدگان ـج ـن ـاـی ـم ـمه ـن ـحـذف ـه

انتخابات به نامزدهای رسمی رژیم و یا «اصولگریان» بود. 
تقلـبات وسیع انتخاـباتی و حذف آرای اصالح طلبان، و همچـنین بهره
ـبرداری از ـعدم ـحـضور بـخش وـسیـعی از ـحاـمـیان ـناـمزدـهای اصالـحات، در
د در یک ـعـمل واـنـن ـت اع ـب ران ارـتـج د آورد که ـس راـیـطی را پدـی وع ـش ـمـجـم
ا ـجاـبـجاـیی ـمـیـلـیون ـها رأی چـهره ـیی ـقـشری و کـمرـبـسـته اـفـته  و ـب ـسازـمان ـی
زد اـم ـسـنـجاـنی، ـیـعـنی ـن اـشـمی رـف ار ـه والـیت ـهمچون اـحـمدی نژاد را در کـن
ون اـنـی دی روـح رـین گروـهـبـن اـعی ـت ارز (ارـتـج اـنـیت ـمـب اـمـعه روـح رـسـمی ـج
ـحاکم ـشاـمل کـساـنی ـهمچون ـمـهدوی کـنی، ـمشکـیـنی، ـجـنـتی و دیگران)،
اـمه رـن د گـفت که ـب اـی اس ـب ر اـین اـس د. ـب ـن اـن ات بکـش ـتخـاـب رـحـله دوم اـن ـبه ـم

ارتجاع تا اینجا با موفقیت پیش رفته است. 
ـبرـخی ـمدـعی اـند که رـفـسـنـجاـنی ـبـخـشی از اـین ـبرـنامه ـنـبوده اـست و ـلذا
دن رای روـشن ـش ا را گرـفت. ـب اـیت از او ـجـلوی تکـمـیل کودـت ا ـحـم د ـب اـی ـب
ا ررـسی کرد. ـنـخـست آنکه اـین کودـت وان ـب أـله دو امکان را ـمی ـت ـس اـین ـم
ـبدون اـطالع رـفـسـنـجاـنی ـصورت گرـفـته اـست و او ـمـخاـلف اـین روـند اـست
اـید ـضـمن اـعـتراض ـشدـید ـبه اـین ـتـقـلـبات آشکار و که در آن ـصورت او ـب
رکت در اری ـمـملکت، از ـش واـنـین ـج وـنی، ـحـتی  در چارچوب ـق اـن ر ـق ـغـی
اداـمه اـین ـبرـناـمه ـخودداری کـند و ـیا او ـخود ـنـیز ـبـخـشی از اـین ـبرـناـمه اـست
ا مـردم ـبه ـتب د ـت ـته اـن ا کار را «ـبه مـرگ گرـف زان اـین کودـت اـمه رـی رـن و ـب
د واـن ا ـمی ـت ـن ا یک ـمـع ـنـه د ـت ورت اداـمه اـین روـن د». در اـین ـص وـن راـضی ـش
داـشـته ـباـشد و آن کمک ـبه ـحرکت ـسازـمان ـیاـفـته کودـتاچـیان ـبرای ـتـحـقق

ردـمی و ـضد آزادی ـهای ـمـحدود ـبه دـستادامه  اعالمیه شمارۀ 5 کمیته مرکزی حزب  ... داً ـضد ـم دام ـشدـی کاـمل اـهداف اـین اـق
وری اـست ـجـمـه زد رـی اـم ر دوم ـن وم و ـنـف رـصه ـش ازیگر دیگر اـین ـع ده اـست.  ـب آـم
دگان ـن شـری اـست که اگر خـود از طـراحـان و گرداـن ان و ـق رـم ردی گوش ـبه ـف ـف

صحنه نباشد شریک جرم آشکار کودتای نظامی-والیی است. 
ـشت آـهـنـین در شـان دادن ـم ر ـبه کروـبی، ـن ـب د رـه ا و ـحـمالت شـدـی د ـه دـی ـتـه
زد و اـقـبال و ـتـشدـید ـجو ـفـشار و اـخـتـناق در اـمه ـهای اـعـتـماد، آـفـتاب ـی ـتـعـطـیل روزـن

دانشگاه های کشور حاکی از دورخیز مرتجعان برای مراحل بعدی است. 
ده و ام ـش ات اـنـج ول ـهـمه ـتـقـلـب ات، ـیـعـنی ـقـب اـب ـتـخ رگزاری دوره دوم اـن ول ـب ـقـب
ات ـتخـاـب ده در دور ـنـخـست اـن اـمی - والـیی اـنجـام ـش ـظ ای ـن ادن ـبه کودـت گردن ـنـه

ریاست جمهوری است. 
د از ـجـمـله گـفت: «در ر ـش ـش ـت ـن روز ـم ـیه ـیی که اـم اـن ـی اـتـمی در ـب د ـخ د ـمـحـم ـسـی
ـموـقـعـیت ـخـطـیر ـکـنوـنی، از ـشـما ـمی ـخواـهم ـکه ـبا اـسـتـمرار ـحـضور آگاـهاـنه و ـبا رای
باال، رییس ـجمهوری در شان ملت اـیران انتخاب نـمایید. » وی همچنین ـمدعی شد
اـنون اـساـسی ـبه ـمـلت اـیران اـطـمـیـنان ـمی دـهم ـکه ـسالـمت ا اـتـکاء ـبه ـق که «اـیـنـجاـنب ـب
ال ا ـجدـیت اـین ـمـهم را دـنـب دـغه و ـهدف اـصـلی ـمن اـست و ـب ری، دـغ د رای گـی روـن
خواهم کرد. دولت اجازه نخواهد داد هیچ نیرویی رای و اراده ملت را به مخاطره

افکند.» 
أـسف در اـین جـاـست که دوـلت د گـفت که ـت اـی ات ـب دـعـی در پاـسخ ـبه اـین ـم
رـصه حکوـمت اـسی در ـع ازی ـسـی واـعد ـب اـشات و ـتن دادن ـبه ـق ا ـمـم اـتـمی ـب ای ـخ آـق
والیی کار را به اینـجا رسانده اـند و دوم اینکه اگر دولت ـخاتمی به قول ـهای خود
در زـمـیـنه ـحراـست از آرای ـمردم پاـیـبـند ـبود اـمروز ـبه ـجای اـنـتـشار اـین اعالـمیه اـعالم
وده اـست و دوـلت او ـحاـضر ـنـیـست اـبات در دور اول ـمـخدوش ـب ـمی کرد که اـنـتـخ
دور دوم اـین اـنتـخاـبات ـمـخدوش را زـیر ـفـشار چکمه پوـشان وـلی فـقـیه ـبرگزار کـند.
آـقای ـخاـتـمی چگوـنه ـمی ـتواـند ـقول ـسالـمت اـنتـخاـبات را ـبدـهد وـقـتی که ـهمه ـمردم

ما و جهان خالف آن را در شمایل تقلبات آشکارای چند روز پیش دیده اند.

هم میهنان گرامی!
ا و ـشـخـصـیت روـه ـسـنـجاـنی ـشـماری از ـنـی وـضـیح ـضرورت رأی دادن ـبه رـف در ـت
ـهای ـسـیاـسی - اـجـتـماـعی  وضـعـیت اـمروز اـیران را  ـبا  ـفراـنسه و اـنتـخاـبات اـین کـشور
ا دیگر ـسه و ـی راـن ات ـف ـتخـاـب ا اـن ران ـب روز اـی راـیط اـم ـسه ـش اـی د. ـمـق ـن ـسه ـمی کـن اـی ـمـق
ـنه شـده اـست درک ورژوازی ـنهـادـی کشـورهـای ـجهـان که در آن دمـوکراـسی ـب
ارـیـخی اـست . آنچه ادرـست ـت رداری ـن وـنه ـب ور و ـنـم اع ـحـساس کـش ادرـست اوـض ـن
ا و وپن» ـبلکه ـتـنـه راک» و «ـل رار دارد ـنه اـنـتـخاب ـبـین «ـشـی ردم ـق روز پـیش روی ـم اـم
ره ا ـبـه ـسـتـند ـب واـن اـتی اـست که ـسران رژـیم ـت اـب ر کودـتای اـنـتـخ أـیـید زدن ـب ا ـمـهر ـت ـتـنـه
ـجوـیی از اـخـتالف در ـصف ـنـیروـهای ـمردـمی و اـتـخاذ روش و ـشـعارـهای ـغـیر واـقع

بینانه و ناصحیح به دست آورند. 
اـیی آن ـممکن ای کودـت اـست ـه ر ـسـی د زدن ـب أـیـی ر ـت رـیق ـمـه داد از ـط ا اـسـتـب اـبـله ـب ـمـق
ات ران در  ـهـفـته ـهای پـیش از ـبرگزاری ـنـهـمـین دورۀ اـنـتـخاـب ـنـیـست.  ـحزب ـتودۀ اـی
دن اـمه یکدـست ـش رـن ا ـب اـبـله ـب اـست ضـرورت  ـمـق رح ـسـی ا ـط وری ـب اـست ـجـمـه رـی
ا ـبـسـیج ـنـیروـهای ـمردـمی راه را ـبرای اداـمه اـید ـب ـحاکـمـیت ارـتـجاع  ـمـعـتـقد  ـبود که ـب
ر دـهی اـم اـن ازـم د در ـس واـن روز ـمی ـت اـست اـم ود. اداـمه اـین ـسـی ات گـش د اـصالـح روـن
ا کودـتای ـنـظاـمی - والـیی، ـعدم ـقـبول و ـتن ـندادن ـبه ـنـتـیـجه ـخـیاـنت ـبار اـین ـمـقاـبـله ـب
د اـق ات ـحـتی ـف ـتخـاـب د. دور دوم اـن دا کـن ور پـی ـبـل ـسم و ـت ردـمی ـتـج حـرکت ضـد ـم
ر ـمی اـه ـظ واـنـین ـجاری ـخود ـبه آن ـت وـنـیـتی» اـست که رژـیم والـیت ـفـقـیه ـطـبق ـق اـن «ـق
اـمی- ـظ ای ـن ات که ـمـحـصول کودـت اـب ـتـیـجه دور اول اـنـتـخ ول ـن ا ـقـب وان ـب د. ـنـمی ـت کـن
والـیی اـست دور دوـمی را ـبرگزار کرد. ـفاـشـیـسم ـبا گذـشت ـها و ـعـقب ـنـشـیـنی ـهاـیی

از این دست پا می گیرد.
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
31 خرداد ماه 1384
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ـمـبارزه دـشوار و ـقـهرـماـناـنه ـمـیـلـیون ـها اـیراـنی ـبرای ـتـحـمـیل ـخواـست ـخود
بـدادی ـت راض ـبه ارـتجـاع و رژـیم اـس ـت د اـصالحـات و اـع ر اداـمه روـن ـنی ـب ـب ـم
ـتخـابـات ریـاـست ـجـمهـوری، بـا ـتالش ـمـین دوره اـن حـاکم، در جـریـان ـنـه
گـسـترده و دـخاـلت آشکار و ـسازـمان ـیاـفـته ـنـظاـمـیان رژـیم والـیت فـقیه و تقـلب
ازه ـیی ـشد. ـبر اـساس ـهای گـسـترده در ـشـهرـها و ـشـهرـسـتان ـها وارد ـمرـحـله ـت
گزارش ـهای رـسـیده اـفزون ـبر کارزار گـسـترده ـخرـید و ـفروش ـشـناـسـناـمه ـها
در ـشب ـقـبل از اـنـتـخاـبات، در ـبـسـیاری از ـمراکز ـنـیز رای ـهای تـقـلـبی در ـسـطح
رـتـجـعان ـحاکم ـبه دور اـمزدـهای ـم ا ـن ا رـیـخـته ـشد ـت گـسـترده ـیی ـبه ـصـندوق ـه
زد ـجـبـهه اـم روزی ـن راـسـناک از پـی اـبـند. ارـتـجاع ـحاکم ـه ات راه ـبـی اـب دوم اـنـتـخ
ا نگذارد ود را ـبه کار گرـفت ـت ات ـخ ر ـهـمه امکاـن ـش وق ـب وکراـسی و ـحـق دـم
رای واـقـعی ـمردم ـبه کرـسی ـبـنـشـیـند.ـبر اـساس گزارش ـخـبرگزاری ـجـمـهوری
اـست ات رـی اـب ارز» اـنـتـخ ون ـمـب اـنـی زد «ـمـجـمع روـح اـم روـبی، ـن اـسالـمی ـمـهدی ـک
ررـسی اـین رای ـب اـتی ـب ـشـکـیل ـهـی ار ـت ـجـمـهوری را ـمـخدوش داـنـست و ـخواـسـت
ات اـب ـتـخ ر اـن ـسـیج در اـم داران و ـب د که سپاه پاـس دـعی ـش د. وی ـم وع ـش وـض ـم
ر راه اـمه ـکـیـهان ـمـبـنی ـب ا اـشاره ـبه ـخـبر روزـن دـخاـلت ـکرده اـست و ـهمچـنـین ـب
ات ، ـقـبل از اـب ـتـخ رـحـله دوم اـن اـنی ـبه ـم ـسـنـج اـشـمی رـف دی نژاد و ـه اـبی اـحـم ـی
ر اپـیش ـخـب ـش د ـکه پـی ـسـتـن ز ـغـیب گوـیی ـه راـک ا ـم ـنـه ارش آرا گـفت: «اـی ـشـم
ـمـیدـهـند و ـبا ـشـبـکهـهای اـصـلی و پیچـیده ـمرـتـبط ـهـسـتـند.» دکـتر اـبراـهـیم ـیزدی،
دـبـیرکل ـنـهـضت آزادی، ـنـیز ـضـمن اـعـتراض ـبه ـتـقـلب ـهای گـسـترده ـخواـسـتار
اال رـفـتن اره ـبه ـب ا اـش وـنی ـشد. وی ـب اـن ر ـق دام ـهای ـغـی ردم ـبه اـین اـق اـعـتراض ـم
ا وـجود ـنـظر ـسـنـجی ـهای ـصورت گرـفـته گـفت :«اـیـنـکه آرای اـحـمدی نژاد ـب
ـیک ـفردی ـکه ـهیچ ـفـعاـلـیت اـنـتـخاـباـتی ـنداـشـته و ـبر اـساس ـنـظر ـسـنـجی ـها در
اـمل ای ـت رد ـج رار ـمی گـی اره در صـدر ـق رار داـشـته ـبه ـیک ـب ایگاه پاـیـین ـق ـج
ا ز ـب ـی ر ـن ـش وق ـب وکراـسی و ـحـق زد ـجـبـهه دـم اـم ـصـطـفی ـمـعـین، ـن ر ـم دارد .»دکـت
اـنـتـشار ـبـیاـنـیه ـیی ـضـمن اـعـتراض ـشدـید و ـهـشدار درـباره رـشد ـفاـشـیـیـسم ـنـظاـمی
ی ـمـله اـعالم کرد: «ـمن اـعالم ـمی کـنم آنچه ـبه وقـوع پیـوـست ، اقـداـم از ـج
دن ر کـشـی دا از ـحق خـود و ـب دـی رای ـمحـروم کردن یک کاـن وـنی ـب اـن رـق ـی ـغ
رای طـر ـب دام زنگ ـخ ا اـین اـق ود. ـمن اـعالم ـمی کـنم ـب داـیی دیگر ـب دـی کاـن
ـبـیل اـشـیم که اـین ـق ار ـب وـشـی ده اـست. ـه ا ـبه صـدا درآـم وپای ـم وکراـسی ـن دـم
اً در اـین کـشور ـسر از ـنـظاـمی گری ، اـقـتدار اـیـت ـتالـشـهای پیچـیده و ـخزـنده ـنـه
دی دـی د ـتـه د آورد . اـین روـن واـه اـعی در ـخ ـم اـسی اـجـت ان ـسـی گراـیی و ـخـفـق
ان اـشـیـسم و از ـمـی اـمـعۀ ـمدـنی و اـنـسداد راه اـصالـحات اـست...ـخـطر ـف رای ـج ـب
ان دیگر ازـم ام و ـس ر ـن ا ـه ورـیت را ـب ر ـحذف ـجـمـه ردم و ـخـط رـفـتن ـنـقش ـم
اـفـته ـنـظاـمی و ـجدی بگـیرـیم...ـمن ـهـشدار ـمی دـهم که اـین دـخاـلت ـسازـمان ـی
راـتر از ـتـضـیـیع ـحق کـساـنی که ـبه ـمن و اـمـثال ـمن رأی ـنـظارـتی ـتـبـعاـتی دارد ـف
داده اـند. اعالم ـمی کـنم اـین تـهدـیدی اـست ـبرای رأی ـمردم و اـنتـخاـبات آزاد
اه خـود ـضـمن ـیه 24 خـرداد ـم ران در اـعالـم ودۀ اـی رکزی حـزب ـت ـته ـم ـی »کـم
اـشاره ـبه ـیورش ـبه ـسـتاد ـهای اـنـتـخاـباـتی دکـتر ـمـعـین و ـهمچـنـین ـجرـیان ـبـمب
ات ـتخـاـب طـر جـدی ـتـقـلب وـسـیع در اـن ـسـبت ـبه ـخ شکوک ـن گذاری هـای ـم
ـهـشدار داده ـبود. ـما در ـعـین ـحال در اـین اـعالـمیه اـشاره کرده ـبودـیم که ادامه
د ـبه ـنـفع واـن ا ـمی ـت اـسی ـتـنـه ای ـسـی روـه اری از ـنـی رـیم از ـسوی ـشـم کارزار ـتـح
سیاست ها و برنامه مرتجعان حاکم باشد که به شدت از پیروزی نامزد جبهه

دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر در ـهراـسـند. روـشن اـست که ـحـضور ـنـیروـمـند و ـسازـمان
ـبـهه ـشـقـاق رخ داده در ـج ـست ـمـاـنع ـبـهـروری ارـتـجـاع از اـن ـته ـمـردم ـمی ـتـواـن ـیـاـف
اـصالـحات و تـقـسـیم آراء ده ـمـیـلـیوـنی آـنـها و ـحـتی کـشـیده ـشدن اـنـتـخاـبات به ـمرـحـله

دوم بشود. 
ر «ـمـشروـعـیت» رژـیم ا ـبه ـقول ـتـحرـیم کـنـندگان اـثری ـب اـست ـتـحرـیم ـنه ـتـنـه ـسـی
ارتـجاع ـنداـشت بلکه ـتنـها ثـمرش ایـجاد تـفرقه در ـمـیان نـیروـهای اـجتـماـعی و ـسـیاـسی
اده ـحـساس و وق اـلـع راـیط ـف داد در ـش ـشـترک ـضد اـسـتـب ور و ـتـضـعـیف ـصف ـم کـش
ـسـیج ـهـمه ا ـب ود که مـرـتـجعـان حـاکم ـب دا روـشن ـب ـت ود. از ـهمـان اـب ـمـهم کشـور ـب
زان رای ـمـشـخص و ـمـعـیـنی ر روی ـمـی ان ـب اـمـی ـظ ود و ـبه ـصـحـنه آوردن ـن ات ـخ امکاـن
اـست د. در چـنـین وـضـعـیـتی ـسـی اب ـمی کـنـن ود ـحـس ای ـخ اـمه ـه رـن رد ـب رای پـیش ـب ـب
ـتـحرـیم ـنـمی ـتواـنـست کوچکـترـین ـتاـثـیری ـبر روی اـین رای ـمـشـخص و مـعـین داـشـته
اـمزد ـجـبـهه دمکراـسی و ـحـقوق ا ـخاـصـیـتش ـسـست کردن پایگاه رای ـن اـشد و ـتـنـه ـب
اکم از ان ـح رـتـجـع ره وری ـم ود. ـبـه اع ـب ای ارـتـج زد ـه اـم ا آرای ـن اـبـله ـب ر در ـمـق ـش ـب
اـنـشـقاق در ـمـیان ـنـیروـهاـیی که ـمـعـتـقد ـبه ـمـبارزه ـبرای دـموکراـسی و ـتـحـقق ـخواـست
ـهای ـمردم مـحروم و کـشور اـسـتـبداد زده ـما ـهـسـتـند درـسی اـست که ـباـید ـبه ـسرـعت
ا روـشن ر ـضد ارـتـجاع را اداـمه داد. ـب ارزه ـب وـخت و در ـصف واـحدی ـمـب از آن آـم
اـیی، که ـسـته ـبه دـستگاه ـقـض ای واـب روـه ـسـیج و ـنـی رده سپاه، ـب اد ـتـقـلب گـسـت ـشدن اـبـع
رده ـیی را در اـید کارزار گـسـت د ـب رار دارـن رل واـحد وـلی ـفـقـیه رژـیم ـق ر کـنـت ـهـمه زـی
اـیج اـنـتـخاـبات ـمـخدوش در ـسراـسر کـشور ـسازـمان دـهی ـمـخاـلـفت و اـعـتراض ـبه ـنـت
وـجه ـبه ـتـقـلب ـهای ـصورت گرـفـته ا ـت دـیـهی اـست که در چـنـین ـشراـیـطی و ـب کرد. ـب
دور دوم اـین اـنـتـخاـبات ـغـیر ـقاـنوـنی اـست. کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتودۀ اـیران اـعـتـقاد
ـواه و ـای آزادی ـخ ـروـه ـی ـمه ـن ـر و ـه ـوق ـبــش ی و ـحـق ـوکراـس ـبـهه دـم دارد که ـج
راض د در ـصـفی واحـد صـدای اـعـت اـی داـفع حـرکت واحـد ـب وکرات کشـور ـم دـم
ران ـنـمی ردم اـی د. ـم دوش اـعالم کـنـن ات ـمـخ اـب ـتـخ ر ضـد اـین اـن ود را ـب یکپارچه ـخ
ـتواـنـند تـقـلب گـسـترده ـنـظاـمـیان سپاه و ـبـسـیج را بپذـیرـند و ـباـید اـبـطال ـنـتایج اـنتـخاـبات
ارزه ات، ـمـب د اـصالـح رای اداـمه روـن ارزه ـب را ـبه رژـیم والـیت ـفـقـیه ـتـحـمـیل کرد.ـمـب
ـبرای اـسـتـقرار دـموکراـسی و ـحـقوق و آزادی ـهای ـمردم ـتنـها ـبا پیکار ـمـشـترک ـهمه
ر ان دـلـی ان و زـن ـشـجوـی ان و داـن واـن ان، ـج اـعی: کارگران و زـحـمتکـش ای اـجـتـم روـه ـنـی
ـبـهه ـسط ـصفـوف ـج ا ـب ده اـست که ـب نگام آن رـسـی ر اـست. ـه ـیـهن مـا امکان پذـی ـم
ای دـه رـفـن ا ـت اـبـله ـب ارزاـتی ـبه ـمـق ـب د ـم اـست واـح ا ـسـی ر و ـب ـش وق ـب وکراـسی و ـحـق دـم
راـسری و ا اـعـتراض ـس واـنـند ـب ار ـمـیـهن ـمی ـت وـشـی ردم آگاه و ـه ارـتـجاع پرداـخت. ـم
یکپارچه ـباردیگر ـنـقـشه ـهای ـشورای نگـهـبان ارـتـجاع، ـنـظاـمـیان ـسرکوبگر و ارـباـبان
ـسـیاـسی آـنان را ـبا شکـست روبه رو کـنـند و اـجازه ـندـهـند رای ـمیـلـیون ـها اـیراـنی اـین
اـمه ـهای ـضد ـمـلی ـمرـتـجـعان ـحاکم گردد.کـمـیـتۀ ـمرکزی رـن چـنـین آشکارا پاـیـمال ـب
ـحزب ـتودۀ اـیران ـضـمن اـعـتراض ـشدـید به تـقـلب ـهای گـسـترده اـنـتـخاـباـتی ـنـیروـهای
روـهای ـترـقی ـخواه در اـیران و ـجـهان ـمی ـطـلـبد واـبـسـته ـبه وـلی ـفـقـیه رژـیم از ـهـمه ـنـی
که ـصدای اـعـتراض رـسای ـخود را ـبر ـضد اـین اـعـمال ـضد ـمـلی و ـضد ـمردـمی ـبـلـند
کـنـند. ـنـباـید اـجازه داد ـتا ـنـتاـیج اـین اـنـتـخاـبات ـمـخدوش ـخواـست ـبی چون و چرای
میلیون ها ایرانی را برای تحقق دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی خدشه دار

کنند.
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
29 خرداد ماه 1384
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اعالمیه شمارۀ 3 کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری 

باید دگرباره حماسه یی آفرید!
دست در دست هم برای شکست نامزد مشترک تاریک اندیشی و ارتجاع 

هم میهنان مبارز!
ن دورۀ رـیـاـست ـی ـم ـتـخـاـبـات ـنـه ـا ـنـزدیک ـشـدن روز رای گـیـری اـن ـب
ـجـمـهوری ـمرـتـجـعان و ـتاریک اـندـیـشان ـحاکم ـهـمه امکاـنات ـخود را ـبه کار
راـهم آوردن ال ـف و رـعب و وـحـشت و در ـعـین ـح ا اـیجـاد ـج ا ـب د ـت ـته اـن گرـف
زـمـیـنه ـبرای ـحـضور و دـخاـلت ـبـیش از پـیش ـنـیروـهای ـسرکوب گر ـنـظاـمی و
ا ـموـفـقـیت ـبه اـمزد ـمـشـترک ارـتـجاع را ـب اـمه روی کار آوردن ـن رـن ـشـبه ـنـظاـمی ـب
انـجام ـبرـسانـند. ـبمب گذاری ـهای ـمشکوک در اـهواز و تـهران،که به کـشته و
ـمـجروح ـشدن ـشـمار زـیادی از شـهروـندان ـمـنـجر ـشد، ـیورش و ـضرب و ـشـتم
ورش ـبه ای ـمـخـتـلف، ـی رـه ر ـمـعـین، در ـشـه اـتی دکـت اـب ـتـخ اد اـن ان ـسـت ـسـخنگوـی
پایگاه ـهای اـیـنـترـنـتی ـطرـفداران اـصالـحات و ـهمچـنـین ـتدارکات وـسـیع ـبرای
ـتقـلب گـسـترده اـنـتـخاـباـتی در شـهرـهای کوچک و شـهرسـتان ـها ـهـمه بـخـشی از
وکراـسی و زد ـجـبـهه دـم اـم رای شکـست ـن اـفل ارـتـجاـعی ـب ـشـترک ـمـح وـطـئه ـم ـت
ای دـه رـفـن ران ـضـمن ـمحکوم کردن اـین ـت ودۀ اـی ر اـست. ـحزب ـت ـش وق ـب ـحـق
ـیـاری ـبـا آـنـهـا ـمـقـاـبـله ـتـقـد اـست که ـبـاـیـد در کـمـال ـهـوـش تکاراـنه ـمـع ـنـاـی ـج
اـمـنه ای، ر ـعـلی ـخ ان، و از اـعـضای دـفـت اون ـعـلی ـفالـحـی کرد.پورـمـحـمدی، ـمـع
در ـمـصاـحـبه اـفـشاگراـنه ـیی ـبه روـشـنی اـعالم کرد که ـسران رژـیم ـبه ـشدت از
اـمزد ـجـبـهه اـصالـحات نگراـنـند. پورـمـحـمدی در اـین اـقـبت کار و پـیروزی ـن ـع
مـصاحبه می گوید: «دـغدغه این است که معـین با حـمایت خارـجی و افرادی
که ـبا انقالب زاوـیه دارـند به دور دوم ـبرود. اگر معین ـبه دور دوم ـبرود خـطر
ـجدی اـست.» در اـخـبار ـهمچـنـین آـمده ـبود که در پی اـعالم ـحـماـیت «ـجاـمـعه
ور داده ـشده درـسـین ـحوزه ـعـلـمـیه ـقم» دـسـت ارز» و ـجـمـعی از «ـم اـنـیت ـمـب روـح
اد رای ـتـبـلـیغ و کمک ـبه ـسـت زاران ـتن از ـطالب ـحوزه ـعـلـمـیه ـقم، ـب ا ـه اـست ـت
ا وـند. ـب زام ـش اـهای کـشور اـع ا و روـسـت ان ـه رـسـت اـنی، ـبه ـشـه ـسـنـج اـتی رـف اـب اـنـتـخ
وـجود ـشرکت چـهار ـناـمزد گوـناگون واـبـسـته ـبه ـمرـتـجـعان ـحاکم آنچه از ـهم
ـات در راه ـبه ـمه ـتالش هــا و امکاـن ن اسـت که ـه ـون روشـن اسـت اـی اکـن
داـخـته ـشده اـست. ـتـحـقق اـین ـسـنـجاـنی ـبه کار اـن اـشـمی رـف دن ـه اـن روزی رـس پـی
د اـصالـحات در واـهی و روـن رـبه ـیی ـبه ـجـنـبش آزادی ـخ اـمه ـبی شک ـض رـن ـب
ردم و وکداً تکرار ـمی کـنـیم که ـحـضور کم ـسو و ـضـعـیف ـم اـست. ـم ـمـیـهن ـم
زد رژـیم والـیت اـم ا ـبه ـنـفع ـن ردـمی در پای ـصـندوق ـهای رای ـتـنـه روـهای ـم ـنـی
رکوب ـبـیش از د ـس واـن ای آن ـمی ـت ـتـه دی اـست که اـن ـیه و کمک ـبه روـن ـفـق
پـیش ـجـنـبش را به ـهـمراه داـشته ـباـشد. ـبر ـخالف نـظرـیات داده ـشده و ـتبلـیـغات
اـفـته و ان ـی ازـم رکت ـس ان ـبه ـشدت از ـش رـتـجـع ران رژـیم، ـم ده ـس راه کـنـن گـم
رداد اـسه دوم ـخ ان ـحـم رـی ان که در ـج د. ـهمچـن اک اـن راـسـن ردم ـه ـسـجم ـم ـمـن
ـحـضور بـیـست میـلـیونی ـمردم به «نه» ـتاریـخی به ـناـمزد رژـیم والیت فـقیه، یـعنی
وری ـمـنـجر ـشد ـسران رژـیم ـخوب ـمی داـنـند که در ـصورت ـحـضور اـطق ـن ـن
اـفـته و ان ـبه ـشدت ـتـقـلـیل ـی اـتی آـن اـب زد اـنـتـخ اـم روزی ـن ردم امکان پـی واـنـمـند ـم ـت
ا و ر ـخالف ـهـمه ـتـحـلـیل ـه د. ـب ان ـمی کـن دـش دـی امکان شکـست ـسنگـیـنی ـتـه
ـنـظرات اراـئه ـشده ـسران رژـیم ـبه ـهیچ وـجه نگران «ـسـلب ـمـشروـعـیت ـشان» ـبه
ـخاـطر پاـیـین ـبودن آراء ـمردم نـیـستـند. تـجرـبه انـتـخاـبات مجـلس هـفتم و پـیش از
ا ـسـتـند ـب واـن ا، که در آن ـسران ارـتـجاع ـت آن اـنـتـخاـبات ـشوراـهای ـشـهر و روـسـت
وـنه د، ـنـم اکم کـنـن ا ـح ادـه ر اـین ـنـه ود را ـب اردگان ـخ دکی گـم ار اـن ـسـی آرای ـب
گوـیایی از ـنادرـستی چـنین تحـلیلی اـست. اـفزون ـبر اـین ـسران رژـیم ـسالـهاـست

ا ان را «اـلـهی» ـمی داـنـند و ـتـنـه روـعـیت ـخودـش د که ـمـش ا اـعالم کرده اـن اـب که ـبی ـمـح
«مقبولیت شان» است که به رای مردم بستگی دارد. 

هم میهنان آگاه !
رار گرـفـته اـست. رژـیم واری ـق اس و دـش ا وـظـیـفه ـحـس اـبل ـهـمه ـم روز در ـمـق اـم
والـیت فـقیه ـسد اـساـسی ـتـحول، ـسد اـساـسی رـسـیدن ـبه دـموکراـسی و حـقوق ـبـشر و
ـعاـمل اـساـسی ـمشکالت ـبزرگ اـجـتـماـعی - اـقـتـصادی، ـفـقر و ـمـحروـمـیت گـسـترده
رات ـی ـی رد اـین رژـیم و اـیجـاد ـتـغ ا ـط ا ـب ـنـه ا حـاکم اـست.ـت ـیـهن ـم ر ـم ـیی اـست که ـب
ـبـنـیادـین در ـساـخـتار ـقدرت ـسـیاـسی کـشور اـست که ـمی ـتوان ـبه رـهاـیی و ـبازـسازی
اد ان دـهی وـسـیع و اـتـح ازـم ا ـس ز ـب ز ـممکن ـنـیـست ـج ر ـنـی ود. اـین اـم دوار ـب ـمـیـهن اـمـی
داـفع آزادی، اـسـتـقالل و اـسی ـم ای ـسـی روـه اـعی و ـهـمه ـنـی روـهای اـجـتـم ـعـمل ـهـمه ـنـی
ـعداـلت اـجـتـماـعی. ـجـنـبش ـمردـمی در ـهـشت ـسال گذـشـته در ـبوـته آزـماـیش ـبزرگ
ـشـارهـای پی در پی و ـیـورش ـهـای ـمـداوم ـمـرـتـجـعـان ـتجـرـبه ـهـای ـسـرکوب، ـف
وـنی ار دیگر در آزـم ادگی را دارد که ـب وان و آـم وـخـته و اـین ـت ـبهـاـیی را آـم گراـن
ا د. ـم اـسه ـیی دیگر ـخـلق کـن وان ـحـم ام ـت ا ـتـم زرگ و ـحـساس که پـیش رو دارد ـب ـب
دـیم که ـتـق ال ـمـع ات پـیش رو در ـعـین ـح ـتخـاـب ـسـتن اـن وکراـتیک داـن ر دـم ـضـمن ـغـی
پـیروزی ـناـمزد جـبهه دـموکراسی و ـحـقوق ـبـشر در این ـمـصاف ـمی ـتواـند گاـمی مـهم
در ـنـبرد دـشوار پـیش رو ـبرای ـتـغـیـیر ـساـخـتار ـقدرت ـسـیاـسی در اـیران و ـحرکت ـبه
ـسـمت آزادی و دـموکراـسی ـباـشد. ـباـید دـست در دـست ـهم ـناـمزد ـمـشـترک ارتـجاع
ـشـتی د ـبه ـم اـی ـب ارـیـخی دیگری روـبه رو کرد. ـن ا شکـست ـت ـشی را ـب دـی اریک اـن و ـت
ـتاریک اـندـیش ـمردم ـسـتـیز اـجازه داد ـتا ـحرکت ـبه ـسـمت آـیـنده ـیی آزاد و رـها از
ـبـندـهای دیکـتاـتوری را ـبا ـبه کار گـیری اـنواع و اـقـسام ـترـفـندـها و ـبرـناـمه ـها کـُند و ـیا
ـمـتوـقف ـنـماـیـند. شکـست ـناـمزد اـصـلح رژـیم والـیت فـقـیه در پای ـصـندوق ـهای رای
ـوان در راه ـتـحـقق آن ـام ـت ـم ـا ـت ـد ـب ـاـی م و ـحـســاس که ـب ی اـست ـمـه ـیـفه ـی وـظ
کوـشـید.ـتـجربه دوـلت اـصالـحات در ـهـشت ـسال گذـشته و ـهـمراه آن درـیاـفت ـتوده
اـئی را ـبه ـهـمراه آورده اـست و آن اـین اـست که دوـخـته گراـنـبـه ا از اـین ـتـجرـبه، اـن ـه
رم داد ـبه اـه ـب درت اـسـت ا ـق اـبـله ـب رای ـمـق ا ـب ـیـهن ـم ر ـم در اوضـاع و احـوال حـاکم ـب
ـنـیروـمـند ـحـضور و پـشـتـیـباـنی فـعال ـنـیروـهای اـجـتـماـعی از ـهر ـبرـناـمه و ـحرکت ـمـترـقی
و ـتـحول ـساز ـنـیاز اـست. اـینک ـمـیـهن ـما در ـجو و ـفـضای ـسـیاـسی اـسـتـثـناـئی ـیی ـقرار
گرفته است که در آن طیف وسیعی از ـنیروهای مدافع آزادی و طرـفدار تحوالت
اـمزد ـمـشـترک ـخود ـبرگزـیده اـند و در ـعـین دـموکراـتیک دکـتر ـمـعـین را ـبه ـعـنوان ـن
ـحال آگاـهی و تـعـهدـشان را ـنـسـبت ـبه کار گـیری اـهرم نـیروـهای اـجـتـماـعی در مـقاـبله
ـبا رژـیم والـیی، در ـبرـنامه اـنـتـخاـباـتی ـخود، اعالم کرده اـند.ـحزب ـتوده اـیران، ـحـتی
اب ـتـخ د اـست که اـن ور ـمـعـتـق ود در کـش وـج اـسی ـم ای ـسـی دودـیت ـه راـیط ـمـح در ـش
ـناـمزد ـمـشـترک ـجـبـهه واـحد دـموکراـسی و حـقوق ـبـشر ـبه ـعـنوان رـئـیس ـقوه ـمـجرـیه،
و ـتالش در راه ـتـحـقق ـتـعـهد ات دـموکراـتیک سپرده ـشده ـمی ـتواـند گام ـبـلـندی در
ران از ـهـمه ودۀ اـی زب ـت د. ـح اـش ا ـب ادـین در ـمـیـهن ـم ـی ـن والت ـب ازی ـتـح ـنه ـس ـی راه زـم
ده در ـمـیـهن ـشـنه ـتـحوالت و ـتـغـیـیرات ـسازـن واداران ـخود و ـهـمه ـمردم ـت اـعـضاء و ـه
دـعوت می کـند که قدرت وـتوان ـخود را در خلق حـماسه یی ـتاریخی ـبار دیگر به

نمایش بگذارند. 

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
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اعالمیه کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
ما از اقدام اعتراضی زنان آزادیخواه

میهن برضد بیدادگری 
زنان مبارز ایران!

در ـشراـیط پیچـیده ـحاکم ـبر کـشور و در ـحاـلی که اـقـتدارگراـیان رژـیم  والـیت
رـیه و ـخـفه کردن وه ـمـج ر ـق ود ـب رل ـخ ازپس گرـفـتن کـنـت دارک ـب ـفـقـیه  ـسـخت در ـت
د، حـرکت اـشـن اـسی ـمی ـب وـسـعه ـسـی ان و ـت ـی اع از آزادی ـب رگوـنه صـداـئی در دـف ـه
ـمـبارزاـتی ـشـما ـتـجـلی گر ـشـعارـهای ـمـحوری ـمردم ـسـتـمدـیده ـمـیـهن اـست. ـشـما ـبا ـبه
اـنون اـساـسی و ـساـیر ـقواـنـین ـمدـنی و اـجراـیی ـضد دـموکراـتیک و چاـلش کـشـیدن ـق
ارـتـجاـعی که ـمواـنع اـساـسی در ـمـقاـبل ـهرگوـنه کوـشش ـجدی و دـموکراـتیک ـبرای
اـسی ارـتـجاع اـنی فکری  ـسـی د، ـعـمالٌ ـمـب اـعی در کـشورـن اـسی و اـجـتـم اـصالـحات ـسـی
رـحق ـشـما ـمـعرف اـین ـحـقـیـقت اـست ارزه اـصوـلی و ـب ـشاـنه گرـفـته اـید. ـمـب ـحاکم را ـن
ا ـطه ـب ـیـعی و ـبال واـس ـب د ـط وـن ـیـهن در پـی اـسی در ـم که ـجـنـبش اـصالحـات اـصـیل ـسـی
ارزه ران از ـمـب وده اـی رار دارد.ـحزب ـت ان کـشور ـق رـحق و کـلـیدی زـن ـخواـسـته ـهای ـب
ـبرـحق ـشـما ـبر ـضد ـقواـنـیـنی که ـخـشوـنت، ـسرکوب و ـتبـعـیض ـبر ـضد زـنان را ـطـبیـعی
اـبراـبری ـجـنـسی، و ـمی انگارـند، ـحـماـیت ـمی کـند و ـخواـست ـهای ـشـما ـبرای رـفع ـن
ـمـساوات واـقـعی در ـهمه ـشـئون اـجـتـماـعی، اـقـتـصادی و ـسـیاـسی ـجامـعه را ـبـخـشی ـمـهم
رـقی ای ـمـلی و ـت روـه ارزه ـنـی راـیـطی که ـمـب د.در ـش ود ـمی داـن ارزاـتی ـخ اـمه ـمـب رـن از ـب
ـخواه کـشور ـبرای ایـجاد ـجبـهه ـیی گـسـترده در دـفاع از دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر به

وـجه دادن ـبه ا در ـت وـقع ـشـم راـضی و ـبه ـم دام اـعـت ده اـست، اـق اـسی رـسـی ـس رـحـله ـح ـم
آـماج اـصـلی ـجـنـبش ـمردـمی و ـلزوم ـمـتـمرکز کردن ـتوجه ـبه ـضرورت تـغـیـیر ـبـنـیادـین
وری ار ـمـح اـیش اـست. ـشـع اـبل ـسـت ور ـق واـنـین پاـیه ـیی کـش اـسی و دیگر ـق ون اـس اـن ـق
ـین ای چـن ـیه» در ـحـقـیـقت در راـسـت رد رژـیم «والـیت ـفـق رای ـط ران ـب وده اـی حـزب ـت
راـضی اور اـست که ـحرکت اـعـت ر اـین ـب ران ـب وده اـی اـشد. ـحزب ـت ـخواـسـته ـیی ـمی ـب
ـشـما و ـجـنـبش حق طـلـباـنه زـنان بـخـشی ـمـهم از ـجـنـبش اـجـتـماـعی ـمیـهن ـمان اـست که
ارـیـخی ـطرد رژـیم آزادی کش  والـیت ـفـقـیه  و اـصالـحات وـنی وـظـیـفه ـت رـهه کـن در ـب
ا ـسـیاـسی را در ـمـقاـبل ـخود ـقرار داده اـست. ـحزب ـتوده اـیران ـهـمـبـستگی ـخود را ـب
راـبر ـبی ـعداـلـتی ـها ی اـجـتـماـعی، ـسـیاـسی و اـقـتـصادی که ـمـبارزه دالوراـنه ـشـما در ـب
ـهمگام و هم زـبان ـبا جنـبش ـمردمی، ـجنبش کارگران و زـحمتکـشان شـهر و روسـتا،
رش اـست، ال گـسـت ور در ـح وـنی کـش راـیط کـن ان در ـش واـن وـیی و ـج ـشـج ـجـنـبش داـن
رـحق ـتـجـمع واـسـته ـهای ـب اـیت ـخود را از ـخ ران ـحـم وده اـی اـعالم ـمی دارد. ـحزب ـت
ران شگاه ـتـه اـبل داـن اه در ـمـق رداد ـم ا در روز یکـشـنـبه ـبـیـست ودوم ـخ راـضی ـشـم اـعـت

اعالم می دارد.
کمیته مرکزی حزب توده ایران
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مبارزه مردم بولیوی بر ضد نولیبرالیسم
ـعـصر روز 19 ـخرداد، پس از ـسه ـهـفـته ـقـیام و ـتـظاـهرات گـسـترده،
ا وـلـیوی، «کارـلوس ـمـسا»، وادار ـبه اـسـتـعـف ـسراـنـجام رـیـیس ـجـمـهوری، ـب
ـشد و رـیـیس ـقوه ـقـضاـیـیه کـشور ، «ادواردو رودریگز»، پـست رـیاـست

جمهوری را به طور موقت در اختیار گرفت .
ـا ی» ـب ـاـطق «آی ـمـارس» ، «کوچاس»  و «گوراـن ـن ی ـم ـمـردم ـبـوـم
ـتـخت، ای پاـی ان ـه اـب ـی اـنی وـسـیع کارگران و کشـاورزان وارد ـخ ـب ـی ـت پـش
ـنی ـمـلی کردن «الپاز»  ـشـدـنـد و دو ـخـواـست ـمـهم و اـصـلی ـخـود ـیـع
د را در وـع د و پـیش از ـم دـی ات ـج اـب ـتـخ ام اـن ـصـنـعت ـنـفت (گاز) و اـنـج

برابر دولت قرار دادند.
اـبع گاز ـن ر ـم ـظ اـلی که از ـن وـنی، در ـح ـی ـیـل ا ـجـمـعـیت 9 ـم وی ـب ـی وـل ـب
ـطـبیـعی ـبـسـیار ـغـنی اـست، و پس از وـنزوئال  ـغـنی ـترـین ـمـناـبع گاز را در
وب ـمی وـبی ـمـحـس ریکای ـجـن ور آـم رـین کـش رـت ـطـقه دارا اـست، ـفـقـی ـمـن
وم»، روـلـی رـیـتـیش پـت ر «رسپول»، «ـب راـمـلـیـتی ـنـظـی ا ـشرکت ـهای ـف ـشود. اـم
ر اـبع زـی ـن رل گرـفـتن ـم ـت ا ـتـحت کـن ره، ـب ـی رون»، «ـشل» و ـغ ال»، «اـن وـت «ـت
زـمـیـنی کـشور، در ـعمل ـمردم ـبوـلـیوی را از دـسـترـسی ـبه ـمـناـبع مـلی ـخود

محروم کرده اند. 
د در دـی ون ـج اـن ال ـتـصوـیب ـق اه ـمه، ـبه دـنـب ردم در اواـسط ـم ام ـم ـقـی
ارات اـیع گاز ـتوـسط ـمـجـلس اـین کـشور ـبود که در آن اـخـتـی ـمورد ـصـن
اـیع اـین کـشور داده رل ـصـن رای کـنـت راـمـلی ـب ـشـتری ـبه ـشرکت ـهای ـف ـبـی
ام آور رـس رـعـتی ـس ا ـس وی ـب وـلـی ر در ـب اـلی اـست که ـفـق د. اـین در ـح ـش
ـیل ردم ـبه دـل رد و ـم ر ـمی گـی اـمـعه را در ـب دگی ـج ات زـن وـن اـمی ـشـئ ـم ـت
ور ـمحـروم ـمی روت کـش اـبی ـبه ـث ارتگراـنه از دـست ـی واـنـین ـغ وـضع ـق
اـنون ـجدـید یکی از ـعواـمل اـصـلی رادیکاـلـیزه ـشدن ـشوـند.  ـتـصوـیب ـق

جنبش مردمی در بولیوی بود .
اـین ـقـیام ـبه ـطور گـسـترده از ـشـهر «ال آـلـتو» آـغاز ـشد و ـبه ـسرـعت
به سایر قسمت های دیگر گسترش یافت. «ال آلتو» شهری است واقع
ار ـمـنـتـشره ـتوـسط ـمرکز ـتـحـقـیـقات و وـمـتری الپاز و ـطـبق آـم در ده کـیـل
ر ـخط ـفـقر زـندگی ـمی کـنـند و50 ار، 60 درـصد ـمردم اـین ـشـهر زـی آـم
رـند. ـتـنـها 30 درـصد درـصد از اـین ـتـعداد ـنـیز در ـفـقر ـمـطـلق ـبه ـسر ـمی ـب
د و ـتـحـصـیالت و وردارـن رـخ دگی ـب ات پاـیه ـیی زـن ا از امکاـن وارـه اـن ـخ
ـیل ر ـبه دـل ردم اـین ـشـه رار دارد . ـم ازل ـق ار ـن ـسـی داـشت در ـسـطـحی ـب ـبـه
ـنزدیکی به الپاز ـمـترـصد ـفرـصت کاری در پایـتخت ـهـسـتـند ـتا بـتوانـند به

الپاز نقل مکان کرده و کار کنند . 
ـین سـا، در اوـل ـتـعفـای  کارلـوس ـم بـال اـس ادورادو رودریگز ـبه دـن
ـسـخـنراـنی ـخود اـعالم کرد که ـمـترـصد اـست ـتا ـبا ـتـغـیی ـقاـنون امکاـنات
ـبـیـشـتری را ـبرای ـتـهـیدـسـتان و گروه ـهای ـقوـمی ـفراـهم آورد . او اـضاـفه
ط د و شـراـی ا ـصـنـعت ـنـفت را ـمـلی کـن کرد که ـتالش خـواهـد کرد ـت
ـبرای واگذاری اـخـتـیارات وسـیع ـتر به ـمـناطق ـبوـمی را نـیز ـبررـسی کـند .
یـوی، مـورد ـبه، در بـوـل نـوان یک قـاـضی عـاـلی رـت رودریگز که ـبه ـع
اـعـتـماد ـعـموـمی اـست، ـتـصرـیح کرده که پس از دوره ـشش ـماـهه ـخود
وه اره ـبه پـست سـاـبـقش در ـق وـقت، دوـب وری ـم ام رـیـیس ـجـمـه در ـمـق

قضاییه باز خواهد گشت. 
او در راـبـطه ـبا اـنـتـخاـبات گـفت که ـتالش ـخواـهد کرد ـتا اـنـتـخاـبات
د واـن ـت دوار اـست ـب ود و اـمـی ر اـنجـام ـش اـمـب اه دـس ا ـم ر ـت داکـث د ـح جـدـی

ساختاری دموکراتیک را در کشور به وجود آورد.

ادامه در صفحه 10



ـجدی اـنـتـخاـبات، در ـجرـیان ـمـیز گردـهای اـنـتـخاـباـتی ـشروع ـشد و سپس پس
از چـند روز ـبه اـین ـنـتـیـجه رـسـید که ـهم ـشرکت در اـنـتـخاـبات و ـهم رای دادن
اـتی اـنی کارزار اـنـتـخاـب ا، در روزـهای پاـی در اـنـتـخاـبات ـغـلط اـست (!) و در اـنـتـه

به آنجا منجر شد که تضعیف معین تقویت رفسنجانی است.  
ای ری ـه وـضع گـی اـسی، از ـجـمـله ـم ای ـسـی روـه ری دیگر ـنـی ان ـطـیف ـنـظ در ـمـی
ـسـازمـان کارگران اـنـقالـبی اـیـران (راه کارگر) و ـبـرـخـورد اـین ـسـازـمـان ـبـا
ر آن ضـروری اـست. در مـواـضع حـزب مـا جـای ویژه ـیی دارد که تـأـمل ـب
اـعالمـیه ـیی که کـمیـته ـمرکزی اـین ـسازـمان، در 18 ـخرداد ـماه، اـنـتـشار داد، که
بـیشتر به یک فحشنامه ـشبیه است تا یک اعالمیه سیاـسی و یک بحث منطقی
د ر را در ـنـق ـطـقی زـی د ـصد در ـصد ـعـلـمی و ـمـن دالت« الـب ا «اـسـت وـلی، ـم و اـص

نظرات حزب تودۀ ایران مشاهده می کنیم:
ات دـسـتی اـن رـی ذـهـبی» ؛ «ـهـمه ـج وده ای و ـمـلی ـم ـشـترک ـطـیف ـت واـیی ـم «رـس
ـال ـخـام ـخـود»؛ ـی ـردم و ـبه ـخ م ـم ـیـدن ـبه چـش ـا ـخـاک پاـش ی ... که ـب ـت راـس
روـعـیت و ـش ات ـم وـجـب زرگ دیگر، ـم اـسی ـب واـیی ـسـی د در یک رـس رـن اـض «ـح
ـتـقوـیت رژـیم اـسالـمی را ـفراـهم کـنـند»؛ ـحزب ـتوده ... از ـبدو روی کار آـمدن
ـتمکش ـجـاـمـعه...»؛ ـنـاـفع اکـثـرـیت ـس ضـادی آشکار بـا ـم رژـیم اـسالـمی در ـت
ـتحـاـله رژـیم»؛ «ـبه کمک رژـیم قـرون ـشغـول تـوـهم پراکـنی در مـورد اـس «ـم
ر ـحق ا اراده ـب اـصم ـب اع و در ـتـخ ار رژـیم ارـتـج د»؛ «در کـن اـفـته اـن اـیی ـشـت وـسـط
د واـه راـموش ـنـخ رگز ـف ارـیـخی را ـه اـنت ـت ارـیخ اـین ـخـی ان»؛ «ـت ورـم ردم کـش ـم

کرد»؛ «تن دادن به این داللی مشمئز کننده» و ...
اـیی از اـین دـست ـبـیش از آنکه ـمـنـطق و اـسـتدالل رـخوردـه دـیـهی اـست که ـب ـب
ـنـظری ـحاـمالن آن را ـنـشان دـهد ـتـنـها ـنـشانگر آـشـفـته اـندـیـشی کـساـنی اـست که
رط ـهـمه د و ـش ای ـبی ـقـی وق و آزادی ـه اع از ـحـق اـهنگی» و دـف ـش دـعی «پـی ـم
وـشـته رـخی از ـن ان ـبه ـب اـشد اـین دوـسـت اـید ـبد ـنـب ـسـتـند. ـش ا ـه دان ـمـیـهن ـم روـن ـشـه
ـسعـود رجـوی و سـازمـان شـاـبه  ـم رخـوردهـای ـم ا ـب هـای خـود در ـمقـاـبـله ـب
زـمت اـین ود در ـم ای ـخ وـشـته ـه د و از ـن وع کـنـن ا راه کارگر رـج دـین ـب اـه ـمـج

گونه برخوردهای «لومپن مابانه» بیاموزند.
ا کاـفی اـست ـبه یک نکـته و یک دروغ گوـیی آشکار ـنـه اـمه ـت ـشـن در اـین ـفـح
اـشاره کـنـیم ـتا ـمـیزان روـشن ـمدـعـیات ـمورد بـحث اـین دوـسـتان را ـنـشان ـبدـهـیم.
ـیف ـشـات راـست ـط ـمـراه گراـی م: «اـین ـجـرـیـان ـبه ـه ـی ـیه ـمی ـخـواـن در اـعالـم
وـهم ـشغـول ـت ـشت سـاـله پس از دوم خـرداد ـم ـجـمهـوری خـواه در دوران ـه
ه یک حکومـت ه ـب قــی ت ـف ه رژیـم والـی ـحــاـل ی در ـمــورد امکان اســت پراکـن
دـموکراـتیک ـبوده اـست...» پاـسخ ـبه ادـعای کاـمالٌ دروغ را ـمی ـتوان در اـنـبوه
ـنوـشـته ـها و اـسـناد رـسـمی ـحزب ـما در ـهـشت ـسال گذـشـته ـیاـفت. ـحزب ـما در
اگوـنی که از ـجـمـله اه 1376)  و در ـمـقاـطع گوـن اد کنگره چـهارم (ـبـهـمن ـم اـسـن
ـموج دـفاع از ـسـیاـست ـها و روش اصالح طـلـبان حکوـمـتی، و دـفاع از ـسـیاـست
ـمذاکره و ـسازش در ـباال و  ـبه ـمـیدان ـنـیاوردن ـتوده ـهای ـمـیـلـیوـنی ـبرای اـیـجاد
ـفـشار ـبر ارـتـجاع ـحاکم داـمن بـخش وـسـیـعی از ـنـیروـهای اپوزـیـسـیون  را گرـفـته
ا رژـیم والـیت وده ـه واـست ـت اـسی ـتـحـقق ـخ د اـس د ـمی کرد که ـس أکـی ود، ـت ـب
ا ـحـفظ ـساـخـتار ـقرون ا اـعـتـقاد ـعـمـیق دارد که ـب ـفـقـیه اـست و ـنوـشت: «ـحزب ـم
اـیی ـممکن ـنـیـست. وـلی در واـست ـه اـیی «والـیت ـفـقـیه» ـتـحـقق چـنـین ـخ وـسـط
ـعـین ـحال ـبر اـین ـباور اـست که ـمـبارزه کـنوـنی ـبرای رـسـیدن ـبه ـسراـنـجام ـخود
دـقـیق و ارزاـتی ـت ارـهای ـمـب ور کـند و ـشـع اگوـنی ـعـب راـحل گوـن اـیـست از ـم ـمی ـب
رد رژـیم والـیت ـفـقـیه را ـنه از اـبی ـبه ـهدف ـط ا دـست ـی د. ـم زه گردـن ـی رادیکاـل
ـطرـیق اـعـمال و ـحرکات ـبالنکـیـسـنی، دل ـبـسـتن ـبه اـسـتـحاـله حکوـمت از درون
ـسـتن ـبه ـنـتـیـجه اـمی و چه  اـقـتـصادی  و ـنه دل ـب داـخالت ـخارـجی چه ـنـظ ا ـم و ـی
مبارزه ـقدرت بین ـجناح ـهای رژیم... می دانیم اـین راهی است که با ـشرکت

آگاـهاـنه اکـثرـیت ـمردم و ـبا ـبه کار گرـفـتن ـتاکـتیک ـها و ـشـیوه ـهای ـمـناـسب و ـقاـبل
اجراء ـبرای آنان پیـموده خواهد ـشد...» (نگاه کنید به اـسناد چهارمـین کنگره حزب

تودۀ ایران، بخش تحول از کدام راه، صفحه 24 و 25).
ـما ـهمچـنـین در اـسـناد پنـجـمـین کنگره ـحزـیـمان اـعالم کردـیم که: «ـما در اـین ـسال ـها
اـست اذ ـسـی ـیـنـیم که اـتـخ روری ـمی ـب د آن را ـض أکـی ان ـت ودـیم و ـهمچـن کراراً گـفـته ـب
ول  اـصل والـیت ـفـقـیه ـیـعـنی پذـیرش ـحق ویژه و اـیش ـقـب ر ـبـن اـیی که اـساس و زـی ـه
ون ـی اـن ادی ـبه دـست روـح ـص اـسی و اـقـت درت ـسـی ای ـق رم ـه ـطـلق اـه ار ـم دی اـنـحـص اـب
ـحاکم  اـست، ـثـمری ـجز دوام ـبـخـشـیدن به ـحاکـمـیت اـسـتـبدادی ـبر ـمـیـهن ـما ـنداـشته و
اـله دوـلت رـبه ـشش ـس وان گـفت که ـتـج اـطـعـیت ـمی ـت ا ـق روز ـب واـهد داـشت. .. اـم ـنـخ
ری رژـیم والـیت اد ـبه اـصالح پذـی اـله و اـعـتـق رـیه امکان اـسـتـح ـظ اـتـمی، شکـست ـن ـخ
فـقـیه از ـباال، شکـست ـسـیاـست ـحل و ـفـصل ـمـساـیل از ـطرـیق ـمذاکرات پـشت پرده ـبا
ان در ـتـعـیـین دادن آـن ردم و ـشرکت ـن ـسـتن ـم داـن اـست  ـمـحرم ـن اع، شکـست ـسـی ارـتـج
ود که در چارچوب رژـیم رـیه ـب ـظ ر از ـهـمه شکـست اـین ـن ان، و ـمـهم ـت وـشت ـش رـن ـس
ـبـهه دوم ـبـران ـج ـبـوی و دیگر رـه ـمی،  ـن ـیه، آن ـطـوری که زـمـاـنی ـخـاـت والـیت ـفـق
خرداد ابراز می کردند، می توان به آزادی، جامعه مدنی و حکومت «مردم ساالر»
دـست ـیاـفت. ـعـقـیم ـماـندن ـتالش ـهای ـخاـتـمی و ـهـمفکران او ـبرای ـتـعدـیل ـسـیاـست
اریک ـشـتی ـت وـسط ـم اکـمـیت ـت ار ـح رکوبگراـنه و شکـسـتن ـبن ـبـست اـنـحـص ای ـس ـه
اـندیش و ـمزدوران مسـلح و نیمه ـمسلح آنان ـنشان داد که ـنمی ـتوان امیدوار ـبود که
وده ای ـتن ـبه خـواـست ـته ـت اـف ان ـی ارزه وـسـیع و سـازـم ـب دون ـم دان حـاکم، ـب ـب ـت ـس ـم
اد د ـبه اـسـن د.» (نگاه کـنـی دـهـن داد ـب ار و اـسـتـب دن از اـنـحـص رای دـست کـشـی وـمی ـب ـعـم
رکزی ـبه کنگره، ـبـخش ب: ران، گزارش کـمـیـته ـم ودۀ اـی پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـت
ـتـحوالت ـسـیاـسی اـیران - روـند اـصالـحات و ـسرـنوـشت تـجرـبه ـتارـیـخی دوم ـخرداد،

صفحات 15 تا 23، مهرماه 1382 - تأکیدات از ماست).
ردم» ـبه اـمه ـم اـله «ـن رـمـق اـله و ـس ا ـمـق ال گذـشـته در ده ـه ا در ـهـشت ـس ر اـین ـم زون ـب اـف
ا د ـب واـنـن دگان اـعالـمـیه ـمی ـت ـسـن وـی ر کرده اـیم که ـن ـظ ار ـن روـشـنی در اـین زـمـیـنه اـظـه

رجوع به آنها نادرستی ادعاهای خود را دریابند.
و اـما در زـمـیـنه بـحث ـضرورت ـشرکت و ـیا تـحرـیم اـنتـخاـبات چه ـنـظرات و اـسـتدالل

های اساسی مطرح می شد و نتیجه آنها چه شد؟

استدالل اصلی یی که روز شنبه 28 خرداد ماه ناپدید شد
رـیم ده در ـطرح ـضرورت ـتـح اـسی ـمـطرح ـش ای اـس دالل ـه ا و اـسـت یکی از ـبـحث ـه
اـنتـخاـبات اـین ـیود که ـبا تـحرـیم اـنتـخاـبات ـقادر ـخواـهـیم ـبود رژـیم را از «ـمـشروـعـیت»
زون روـبه رو کرده و ـشار روز اـف ا ـف ا را ـب رـصه ـبـین اـلـمـلـلی ـهم آـنـه دازـیم و در ـع اـن ـبـی
ر ـظ اـبل اـین ـن اـیـیم. در ـمـق ـم ردم ـن ران ارـتجـاع را وادار ـبه ـتن دادن ـبه خـواـست ـم ـس
ـحزب ـما در مـقاطع مـختـلف اعالم کرده ـبود که  روـشن ـنـیـست که ـمـطرح کـنـندگان
اـین ـنـظر ـحد «ـمـشروعـیت» رژـیم را مـتـناسب ـبا چـند درـصد آرای ـمردم ـمی داـنـند و ـبا
چه ـمـیزان آراء ـمی ـتوان رژـیم را از «ـمـشروـعـیت» اـنداـخت؟ ـبدـیـهی اـست که ـحزب
م ـست. ـبه گـمـان مـا رژـی ـی ط کنـوـنی ـن ـین ـبـحـثی در شـراـی مـا از اسـاس ـمـواـفق چـن
اـسـتـبدادی والـیت فـقـیه ـنـمی ـتواـند ـمـشروـعـیت ـمردـمی داـشـته ـباـشد و ـعدم ـمـشروـعـیت
آن ـنـیز به آن ـبـستگی ـندارد که 50 ـیا 60 درـصد ـمردم در اـنـتـخاـبات ـشرکت کـنـند و
اری از ای ـشـم رـه ـظ ار ـن ات و اـظـه ـتخـاـب رگزاری اـن د. در پی ـب رـیم کـنـن ا آن را ـتـح ـی
اـموزـید و ـبه ـمداـفـعان ـنـظرـیه ـتـحرـیم و ـنـصـحـیت کردن ـمـخاـلـفان که از اـین ـتـجرـبه ـبـی
ـخـطای ـخود پی ـبـبرـید اـین ـمـسأله روـشن ـنـشد که ـبر ـسر ـسـتون اـساـسی ـنـظریه ـتـحرـیم
زان ـی ا روـشن شـدن ـم ـیه ـب ـبه 28 خـرداد مـاه رژـیم والـیت ـفـق ـن ا روز ـش چه آمـد. آـی
ـشرکت ـمردم در اـنتـخاـبات (ـحـتی در کـمـترـین درـصد آن یـعـنی 50 درـصد و نه آـمار
ا ا آـی اد ؟ و ـی ـت روـعـیت اـف ـش ور) از ـم وی وزارت کـش ده از ـس 63 درصـدی اـعالم ـش
پـیروزی ـنـظرـیه ـتـحرـیم ـبـستگی به شکـست دکـتر ـمـصطـفی ـمـعـین  و کودـتای ـنـظاـمـیان
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ـبرای تـغـیـیر ـنـتـیجه اـنـتـخاـبات داـشت. ـما در ـتـماـمی اـظـهار ـنـظرـها و ـموـضع گـیری
ـشاـنی از اـین ـهدف اـساـسی و ـنـتـیـجه آن رـین ـن ـهای پس از اـنـتـخاـبات کوچکـت
پـیدا نکردـیم. گوـیا ـطراـحان اـین ـنـظر اـمـیدوارـند که ـبا پرداـخـتن ـبه ـموـضوـعات

دیگر این تز کلیدی به فراموشی و تاریخ سپرده شود.

بحث و جدال با مواضع مجازی
ا، ـخـصوـصاٌ در در ـبرـخی از اـعالـمـیه و اـظـهار ـنـظرـها در ـنـقد ـسـیاـست ـحزب ـم
پی اـعالم ـنـتاـیج اـنـتـخاـبات از ـجـمـله گـفـته ـمی ـشود که مگر ـما نگـفـتـیم که اـین
د و در ول نکردـی ا ـقـب ود و ـشـم واـهد ـب وکراـتیک و آزاد ـنـخ ر دـم ات ـغـی اـب اـنـتـخ
ن دوارـیم اـی ـی د و حـال اـم وـهم پراکـنی کردـی وده هـا ـت ـنه در ذـهن ـت ـی اـین زـم

واقعیت را درک کرده باشید.
اـین ـبـحث در واقع ـجداـلی اـست ـبا آـسـیاب ـبادی و ـنـظرات مـجازی که ـنـشاـنی
ا پـیش از دـتـه ا ـم اـفت. ـم ا ـی زب ـم رات ـح ـظ اد و ـن وان در اـسـن از آن را ـنـمی ـت
نـور دچار تـوـهم نگاـمی که بـرـخی از آنـان ـه تـان و ـه مـاری از اـین دوـس ـش
ـبرگزاری «اـنـتـخاـبات آزاد» در چارچوب رژـیم والـیت فـقـیه ـبودـند در رد اـین
ـبرداـشت ـها، در ـسرـمـقاـله روزـناـمه «ـناـمه ـمردم»، ـشـماره 689، 2 ـتـیرـماه 1383،
وده اکـتیک ـهای آزـم ا و ـت ارـه اـبات آزاد و تکرار ـشـع وان «ـسراب «اـنـتـخ ا ـعـن ـب
ر ـی اـتی ـغ ـتخـاـب ز اـن ـی ات دوم خـرداد 1376 ـن ـتخـاـب ـیم: «ـحـتی اـن ـت وـش شـده»،  ـن
زد اـم ا ـن دـه ان ـص اع از ـمـی ان ارـتـج ورای نگـهـب ود که در آن ـش وکراـتیک ـب دـم
راـین طـرح ـشعـار اـب ـن ـنهـا اجـازه شـرکت ـبه چهـار ـنفـر را داد. ـب اـتی ـت ـتخـاـب اـن
ـصـمـیم اـسی ـت ای اـس ادـه واـنـین و ـنـه وری که ـهـمه ـق ات آزاد» در کـش اـب ـتـخ «اـن
رار دارـند ـسراـبی ـبـیش ـنـیـست» ـستگان او ـق ر ـنـظر یک ـنـفر و واـب گـیری آن زـی
أـله ـشرکت در ـس وـضوع ـم ر اـین ـم د ـب أکـی ا ـت اً ـب اـق ا اـتـف رکزی ـحزب ـم کـمـیـته ـم
ن دوره ریــاسـت جــمهــوری را ـنه از زاوـیه آزاد و یــا مــی ـه ـات ـن ـتخــاـب اـن
اـمه رـن ا ـب اـبـله ـب رای ـمـق اکـتیکی ـب ودن آن ـبلکه در چارچوب ـت وکراـتیک ـب دـم
د اـصالحـات رکوب کاـمل روـن رای یکدـست کردن حـاکـمـیت و ـس رژـیم ـی
ا در اـین زـمـیـنه ـبه روـشـنی اـعالم کرد: رکزی ـحزب ـم اـبی کرد. کـمـیـته ـم ارزـی
«ـما ـضـمن ـغـیر دـموکراـتیک داـنـسـتن اـنـتـخاـبات پـیش رو در ـعـین ـحال مـعتـقدـیم
اـمزد ـجـبـهه دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر در اـین ـمـصاف ـمی ـتواـند که پـیروزی ـن
اـسی در درت ـسـی ار ـق اـخـت ر ـس رای ـتـغـیـی وار پـیش رو ـب رد دـش گاـمی ـمـهم در ـنـب
اـید دـست در دـست اـشد. ـب ران و ـحرکت ـبه ـسـمت آزادی و دـموکراـسی ـب اـی
ارـیـخی ا شکـست ـت ـشی را ـب دـی اریک اـن اع و ـت ـشـترک ارـتـج ای ـم زد ـه اـم ـهم ـن
اـید ـبه ـمـشـتی ـتاریک اـندـیش ـمردم ـسـتـیز اـجازه داد دیگری روـبه رو کرد.  ـنـب
ـتا ـحرکت به ـسـمت آـیـنده ـیی آزاد و رـها از ـبـندـهای دیکـتاـتوری را ـبا ـبه کار
ا ـمـتوـقف ـنـماـیـند. شکـست اـمه ـها کـُند و ـی رـن گـیری اـنواع و اـقـسام ـترـفـندـها و ـب
ای رای وـظـیـفه ـیی دوق ـه ای اـصـلح رژـیم والـیت ـفـقـیه در پای ـصـن زد ـه اـم ـن
ا ـتـمام ـتوان در راه ـتـحـقق آن کوـشـید.» (نگاه اـید ـب اـست ـمـهم و ـحـساس که ـب

کنید به اعالمیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران، 24 خرداد ماه 1384).
وان ا ـبه ـعـن ـنـه ات را ـت اـب ـتـخ رکت در اـن ا ـش زب ـم راـین روـشن اـست که ـح اـب ـن ـب
ا ـخـطرات ـجدی ـیی که از ـسوی ارـتـجاع کل اـبـله ـب ارزاـتی در ـمـق اکـتیک ـمـب ـت
ـجـنـبش ـمردـمی را ـتـهدـید ـمی کرد ـمی دـید و در اـین زـمـیـنه اـعـتـقاد داـشت که
ران رژـیم ای ـس اـمه ـه رـن اع ـب دگان ارـتـج اـیـن ـم رو و شکـست ـن ـسـیج ـنـی ا ـب د ـب اـی ـب
ـتـوـقف کرد. ـتـأـسف ـبـار اـین اـست که اکـنـون پس از 27 ـیه را ـم والـیت ـفـق
ار اک ارـتجـاع ـشـم رـن ـط ای ـخ وـطـئه ـه دن ـبـیش از پـیش ـت ان ـش رداد و ـعـی ـخ
ر د ـبه دکـت ودـن ر ـنـب اـض ات که ـح اـب ـتـخ دگان دور اول اـن رـیم کـنـن ادی از ـتـح زـی
اـمه اراـئه ـشده از ـسوی ـجـبـهه دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر رـن ـمـصـطـفی ـمـعـین و ـب
رأی ـبدـهـند ـهراـسان آـمادگی ـخود را ـبرای رأی دادن ـبه رـفـسـنـجاـنی، در دور

دوم اعالم می کنند!

تفاوت اساسی نظری - نقش توده ها و قدر قدرتی ارتجاع
ـنـظر دیگری که در ـنـقد ـنـظرات ـحزب ـما درـباره اـنـتـخاـبات ـبه چـشم ـمی ـخورد اـین
داران ـشرکت در رـف اـبل پـیش ـبـیـنی اـست که ـط ـبـحث اـست که ـمـطرح ـمی کـند: «ـق
اـنـتـخاـبات انگـشت اـتـهام را ـبه ـسوی ـتـحرـیم کـنـندگان دراز کـنـند  و اـعالم کـنـند که
د و رکت ـمی کردـن ات ـش اـب ـتـخ رده ای در اـن ود ـطـیف گـسـت رـیم ـنـب اـست ـتـح اگر ـسـی
وضع ـبه این ـجا ـخاتمه پـیدا ـنمی کرد. در پاـسخ به اـین نـظر ـتنـها به یک نکته اکتـفاء
ود ـمـعـین را اـضر ـب ا ـح راـیـطی که رژـیم کروـبی را ـتـحـمل نکرد، آـی ـمی کـنـیم: در ـش
رکت در ا ـش ود ـتحـرـیم ـی ر ـب وـث اـست ـم اـله «کدام ـسـی د؟» (ـبه ـنـقل از ـمـق ـتـحـمل کـن

انتخابات - پایگاه اینترنتی «اخبار روز»)
در اـین ـنـظر ـمـسأـله کـلـیدی ـنـهـفـته اـست که شکاـفـتن آن ـتـفاوت اـساـسی ـنـظری  ـمـیان
ـبرـخورد ـحزب ـما و ـشـماری از ـنـیروـهای ـسـیاـسی دیگر را روـشن ـمی کـند. در اـین
ا ـنـقش ـمـحدودی در وده ـه اـسی ـنـهـفـته اـست که ـت رداـشت اـس ده اـین ـب ر اراـئه ـش ـظ ـن
درت  و شکـست در ـق اع ـق د و ارـتـج ران آن دارـن ا رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـس اـبـله ـب ـمـق
اع ا ـمی داـنـیم ارـتـج اـلی که ـم دـعی اـست که در ـح ده ـم ر ـطرح ـش ـظ ر اـست. ـن اپذـی ـن
ـمـعـین را ـتـحـمل ـنـخواـهد کرد (و ـما ـنـیز ـبا اـین ـنـظر ـمواـفـقـیم) ـشـما چگوـنه ـمردم را ـبه

مبارزه برای تحمیل معین به رژیم فرا خواندید؟
ادرـند ـهرکاری را که ـمی ـبر ـخالف اـین ـتفکر که ـمـعـتـقد اـست رژـیم و ـسران آن ـق
ا در ـتـحـمـیل وده ـه دی ـت ـمـن واـن اً ـبه ـنـقش و ـت ا ـعـمـیـق زب ـم د ـح ام دـهـن د اـنـج واـهـن ـخ
ـخواـست و ـنـظراـتـشان ـبه ارـتـجاع ـحاکم اـعـتـقاد دارد.ـتـجرـبه دوم ـخرداد 1376، ـتـنـها
یک نـمونه ـجاـلب در این زـمینه است که ـصف مـشـترک و نـیرومـند ـتوده ـهای ـمردم
ام ـنـقـشه ـهای رژـیم و ـسران آن را ـنـقش ـبر ا ـصالـبت و ـقدرت کاـمل ـتـم واـنـست ـب ـت
زد رـسـمی و اـصـلح رژـیم، ـیـعـنی اـم اـبل ـن اـتـمی را در ـمـق د ـخ د ـمـحـم د و ـسـی آب کـن
ـناـطق ـنوری ـبه کرـسی رـیاـست ـجـمـهوری ـبـشاـند. اتـفاـقاٌ اـین ـنـظریه اـست که ـبا اـعـتـقاد
به ـقدر ـقدرـتی ـسران رژـیم ـتوده ـها را ـعـمالٌ به ـبی ـعـمـلی ـمی کـشاـند و اـعـتـقاد ـندارد
ر رد اـم رای پـیش ـب ار ـمـحدود و دـشوار ـب ـسـی وان از ـهـمـین چارچوب ـهای ـب که ـمی ـت

مبارزه توده ها بر ضد رژیم والیت فقیه بهره جست.

کف مطالبات توده ها، شرایط انقالبی و واقعیات روز
اکـتیک شـرکت در ا طـرح ـت طـرح ـمی شـود که ـشمـا ـب در ـبـحث هـای دیگری ـم
انتخابات عمالٌ کف مطالبات توده ها را به پایین ترین سطح ممکن و در حد قابل
ان ـب ات اـصالح ـطـل ـی د و در واـقع از ـبی ـثمـری ـتجـرـب زل دادـی ـن رای رژـیم ـت ول ـب ـب ـق

حکومتی در هشت سال گذشته نیاموختید.
ا در ردم» ـحزب ـم اـمه ـم اـمه «ـن االت روزـن رـمـق االت و ـس وه ـمـق اد و اـنـب ـبه گواـهی اـسـن
اـمه اـصالح ا و کارـن اـست ـه د ـسـی اـطـعـیت ـبه ـنـق ری و ـق ا پیگـی ال گذـشـته ـب ـشت ـس ـه
ان را ازشکاراـنه آـن ات ـطـلـیی و ـس اـش ای ـمـم اـست ـه ـسـته و ـسـی ـش ان حکوـمـتی ـن ـب ـطـل
اد گرـفـته اـست  [از ـجـمـله نگاه کـنـید ـبه ـمـقاالت: «آراـمش ـفـعال»، اد اـنـتـق داٌ ـبه ـب ـشدـی
ـباـتالـقی که ـجـنـبش اصالح طـلـبی را در ـخود ـفرو ـمی ـبلـعد (ـنامه ـمردم، شـماره 597،
ـبی، گاـمی د روی ـجـنـبش اـصالح ـطـل ـن اره ـت اـفی درـب وری ـب ـئ 8 آذرمـاه 1379)؛ «ـت
ـخـطرـناک به ـسوی به ـسازش کـشاـندن ـجـنـبش» (ـناـمه ـمردم ـشـماره 600، 27 دی ـماه
وکراـتیک دار و دـم ادـین، پاـی ـی ـن رات ـب رد رژـیم والـیت ـفـقـیه ـتـغـیـی دون ـط 1379)؛ «ـب
ای ده ـه اه 1379) «تکرار وـع اره 602، 25 ـبـهـمن ـم ردم ـشـم اـمه ـم ـممکن ـنـیـست» (ـن
گذـشـته، ـبدون ـبرـناـمه ـبرای پـیـشـبرد اـمر اـصالـحات ـثـمری ـجز وـضع کـنوـنی ـنـخواـهد
وـنی» اـصالحـات و ـست «قـاـن داـشت» (ـشمـارۀ 615، 23 مـرداد مـاه 1380)؛ «ـبن ـب
ـمـاره 624، 27 آذرـمـاه ـتی» (ـنـاـمه ـمـردم ـش ـبـان حکوـم ـیق «اـصالح ـطـل ـم ـبـحـران ـع
ا ارزه مـردـمی ـی ـب رش ـم ادگی و گـسـت ـت ـس ا اـی دارد! ـی 1380)، «راه سـوـمی وجـود ـن
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اـمه ـمردم رـتـجـعان ـحاکم» (ـن ر ـم راـب ـسـلـیم و شکـست در ـب وـنی، ـسازش ـت زـب
ـاـست ـسـازش و ـی ـر ـس ی ـب ـیه ـی ـرـث ـاه 1382)؛ «ـم ـمـاره 678، 30 دی ـم ـش
ـشت 1383)؛ ـیـه اره 686، 22 اردـب ردم ـشـم اـمه ـم داد» (ـن ا اـسـتـب ات ـب اـش ـمـم
اره ردم ـشـم اـمه ـم ـشـیـنی و دیگر ـهیچ!» (ـن ازـهم ـعـقب ـن ـیـنی، ـب ـشـن «ـعـقب ـن

697، 21 مهرماه 1383) و دهها مقاله و نوشته دیگر)].
ر اـین ـست ـب ز ـه ـی روز ـن ان که اـم ال گذـشـته ـهمچـن ـشت ـس ا در ـه ـبـحث ـم
اـساس اسـتوار است که ـبا وـجود رـشد وـسیع ـنارـضایـتی در مـیان ـتوده ـها ـبا
وـجود ـهـمه اـنزـجار و ـتـنـفری که از رژـیم اـسـتـبدادی ـحاکم وـجود دارد و
راـنه داـنـشـجوـیان (از ـجـمـله اـعـتـصاب ـغذاـهای ارزات دـلـی ا وـجود ـهـمه ـمـب ـب
رـقی (از ای ـمـت روـه ـی ای ـمـخـتـلف) و روـشـنفکران و ـن شگاه ـه ر در داـن اـخـی
ـجـمـله ـتـحـصن اـخـیر در ـمـقاـبل زـندان اوـین ـبرای آزادی زـنداـنـیان ـسـیاـسی)
راـضی ان کـشور (و از ـجـمـله ـحرکت اـعـت اـنه زـن اـن رـم ارزه ـقـه و ـهمچـنـین ـمـب
راض ـت ا اـع االخـره صـدـه اـبل ـمـجـلس شـورای اـسالـمی) و ـب ر در ـمـق اـخـی
وز ـجـنـبش وـسـیع ال گذـشـته ـهـن اـسی در ـس رـخی ـسـی کارگری ـصـنـفی و ـب
دارد. نکـته رد رژـیم والـیت ـفـقـیه وـجود ـن رای ـط وده ای ـب اـفـته ـت ان ـی ازـم ـس
ـشجـویـان کشـور ـنفکران و داـن یـان ـطـیف روـش نکه اگرچه در ـم دیگر اـی
زه ـی شـر در شکل رادیکاـل وق ـب وکراـسی و ـحـق خـواـست هـای ـتـحـقق دـم
رای ـبـخش ادـیـنه ـشده اـست وـلی اـین ـب اـفـته ـنـه ان ـی ازـم روـمـند و ـس ـشده، ـنـی
ارـهای ـسنگـین ـش ا از ـف ده ـم ر ـسـتم و ـجان ـبه ـلب رـسـی ـعـظـیـمی از ـمردم زـی
اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی ـهـنوز کف ـمـطاـلـبات تـخـفیف ـفـشارـهای کـمرشکن
ون هـا ـی ـیـل دگی حـداـقـلی اـست که ـم أـمـین زـن ـشـتی و ـتالش در راه ـت ـی ـمـع
أـمـین آن ـمـحروـمـند. ـسازـمان دـهی ـشـهروـند ـبیکار ـموـجود در کـشور از ـت
اـمه رـیزی ـمـشـخص، و ـنه ـتـنـها در زـمـیـنه ـخواـست رـن اـین ـنـیروی ـعـظـیم ـبه ـب
ـهای آزادی ـهای ـسـیاـسی ـبلکه در زـمـیـنه ـتـحقق ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـتـغـیـیر
ـبـنـیادـین ـساـخـتار ـنا ـعادالـنه کـنوـنی، ـنـیازـمـند اـست و اـین ـنـیز ـممکن ـنـیـست
مگر با تالش پیگـیر و صـبورانه و همت و وحدت همه ـنیروـهای مـترقی و
اـعی حـول ـم ـظـیم اـجـت روی ـع ـی ـسـیج اـین ـن ا ـب ا ـب ـنـه ور. ـت آزادی خـواه کـش
ـسـیاـست ـهای ـمـشـخص ـمـبارزاـتی اـست که ـمی ـتوان ـبه ـمـصاف رو در رو
ر واـقع ارـهای ـغـی ا رژـیم والـیت ـفـقـیه رـفت و آن را ـطرد کرد. ـطرح ـشـع ـب
اد رو و اـیـج ا ـبه ـتـحـلـیل ـنـی ارزاـتی ـتـنـه ود ـمـب وـج ات ـم اـنه و دور از امکاـن ـن ـی ـب
واـهد ـشد و ر ـخ واه ـمـنـج ای آزادی ـخ روـه اق در ـصف ـنـی ـشـق شکاف و اـن
د اـصالـحات و اداـمه دارد. اداـمه روـن وار پـیش رو ـن رد دـش رای ـنـب ـثـمری ـب
ا و شکاف در ـهرم ـحاکـمـیت ـفـضای ـتـنـفـسی الزـمی اـست که رـخوردـه ـب
ای ر ـضـعف ـه واـنـست ـب د ـت واـه رداری از آن ـخ ره ـب ا ـبـه ردـمی ـب ـجـنـبش ـم

سازماندهی و پراکندگی خود فائق بیاید.
ر ـمی گذارد. در چـنـین اـسی را پـشت ـس ـس وار و ـح راـیط دـش ا ـش ـمـیـهن ـم
رـقی و آزادی ای ـمـت روـه اد ـعـمل ـهـمه ـنـی واـلی ـبی شک اـتـح اع و اـح اوـض
ـخواه ـحول ـشـعارـها و ـبرـنامه ـهای ـعـمـلی ـمی ـتواـند ـنـقش ـموـثری در پـیش
اـشد. ـبرـخورـهای ـتـند ـقـلـمی، اـتـهام زدن و ارزه کـنوـنی داـشـته ـب ـبرد اـمر ـمـب
ـین اٌ در ـب ـت ـیـع ـب ظـری که ـط ای ـن اوت ـه ده کردن ـتـف ـفحـاـشی کردن و ـعـم
راه وـنی ـبه ـهـم ا کـن اگون وـجود دارد ـثـمری ـجز ـجداـیی ـه روـهای گوـن ـنـی
داد ـمی ـب اب ارـتجـاع و اـسـت ا آب ـبه آـسـی ـنـه ر ـت د داـشت و اـین اـم ـنخـواـه
رـیزد. ما ـبا وـجود همه دـشواری های ـموجود و ـتفاوت ـهای نـظری دست
اـتـحاد ـخود را ـبه ـسوی ـهـمه ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه کـشور دراز
می کنیم و مـعتقدیم که ـباـید تالش ها  ـبرای ایجاد یک ـجبهه واحد ـضد

دیکتاتوری را دو چندان کرد.
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در ـمـبارزه    پٌر ـشور و دـشواری که ـمردم میـهن ـما ـبر ـضد رژیم والـیت فـقیه ـسازـمان
ون گراـیی و اـن ردی، آزادی، ـق اـعی و ـف ـم وکـراـتـیک اـجـت وق دـم اـمـین ـحـق د، ـت داده اـن
ا رـقراری ـعداـلت اـجـتـماـعی آـماج ـهای اـصـلی آن ـقـلـمداد ـمی ـشوـند. ـیـکی از وـجوه ـی ـب
ـجـنـبه ـهای ـمـبارزه ـبرای آزادی ـهای ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی، ـمـبارزه ـخـستگی ـناپذـیر ـبرای
ود دـتی ـخ اـسی و ـعـقـی ادات ـسـی اـسی اـست، ـکه ـفـقط ـبه ـعـلت اـعـتـق ان ـسـی داـنـی آزادی زـن
ای دان ـه اـسی در زـن ان ـسـی داـنـی ذای زـن د.  اـعـتـصاب ـغ ذاـبـن ان و ـع رـم ـمـتـحـمل رـنج و ـح
ده ـقـتل ـهای ارز راه آزادی و وـکـیل پروـن ـمـخـتـلف ـکـشور و ـبه ویژه اـعـتـصاب ـغذای ـمـب
دـیـهی و ای اـین ـحق ـب راـنه ـیی در راـسـت ـی دام دـل شـان، اـق اصـر زراـف ر ـن ره ای دـکـت زـنـجـی
اـنـساـنی، ـیـعـنی آزادی زـنداـنـیان ـسـیاـسی، اـست ـکه از پـشـتـیـباـنی ـهمگان ـبرـخوردار اـست.
وـیـسـندگان اـیران در دـفاع از ـجان وی و واده زراـفـشان و اـعـضای ـکاـنون ـن اـن ـتـحـصن ـخ
واده و اـن ای ـمـخـتـلف از ـجـمـله ـجـمـعی از ـخ اـسی ـکه در آن گروه ـه ان ـسـی ـی داـن دیگر زـن
ان وـی ـشـج اـیی و داـن دـیـک االن ـسـن ال 1367، ـفـع اـجـعه ـمـلی ـس ان ـف رـم دان ـقـه ـستگان ـشـهـی ـب
رای ا، ـب ـیـهن ـم ال ـمـخـتـلف، در ـم ارزه ـیی اـست ـکه در اـشـک ـب ـشی از ـم د، ـبـخ رگزار ـش ـب
ـتاـمـین آزادی،دـموـکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـجرـیان دارد و به ـهـمـین دـلیل از پـشـتـیـباـنی

همه نیروها،احزاب و شخصیت های مترقی و آزادی خواه برخوردار است.
این ـمبارزه ـهمچنین ـمورد پـشتیـبانی ـسازـمان ـهای ـترقی ـخواه، چپ و ـمدافع حـقوق
شـر در روز داـفع ـحقـوق ـب رک سـازمـان هـای ـجهـاـنی ـم ـشـت ـیه ـم اـن ـی رار دارد. ـب شـر ـق ـب

چهارشنبه 25 خرداد ماه،یکی از مظاهر این حمایت بود.
در ـمـقاـبل، رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـبه ویژه ـقوه ـقـضاـیـیه آن ـبا رـفـتار ـخود ـثاـبت ـکردـند
که ـشاًن و ـحرـمت زـندگی اـنـسان ـبرای آـنـها ـکوچـکـترـین ارزـشی ـندارد. ـموـضع گـیری
ـمـقاـمات دادگـسـتری ـمـبـنی ـبراـیـنـکه آـنـها ـکه اـعـتـصاب ـکرده اـند گرـسـنه ـمی ـشوـند و ـغذا
ـمی ـخورـند، ژرـفای ـماـهـیت ـضداـنـساـنی گرداـنـندگان ـقوه ـقـضاـییه و رـهـبران رژیم والـیت
ار ـحـصار دان اوـین و در ـبـیرون آن، در ـکـن دا ـمی ـسازد. آنچه در درون زـن ـفـقـیه را ـهوـی
ای اـنـقالـبی و روـه ـی ارزه ـیی اـست ـکه ـن ـب داوم ـم ـنـتی آن ـمی گذـشت و ـمی گذرد، ـت ـلـع
ـترقی ـخواه ـمیهن ـما ـنسل در ـنسل ـبا نـثار ـجان ـخود آن را ادامه داده و می دـهـند. مـبارزه

برای آزادی و عدالت اجتماعی، و مبارزه برای نفی و طرد استبداد و خودکامگی !
ـخواـست آزادی زـنداـنـیان ـسـیاـسی، ـبـخش ـجداـیی ـناپذـیر و ـبـسـیار ـمـهم ـمـبارزه ـبرای
دـست ـیاـبی ـبه دـموـکراـسی و ـحاـکـمـیت ـقاـنون اـست. رژـیم والـیت ـفـقـیه در اـین زـمـیـنه ـنـیز
اـلـیـسم راه رژـیم ـضدـمـلی ـشاه را اداـمه ـمی دـهد. ـشاه ـنـیز ـبه ـعـنوان ـعاـمل ـسرسپرده امپرـی
رـیف را ان ـش ـس زاران اـن ود و ـه رده ـب اـمـعه ـتـحـمـیل ـک رـج اـقی ـخـشن را ـب ـطـقه، اـخـتـن در ـمـن
ـصرـفاً به عـلت تعلق فـکری- سـیاـسی و ـحزبی در دـخمه ـها مـحـبوس ـساخته ـبود. ولی در
ـظاـهر ادـعا ـمی ـکرد، اـیران ـکـشور آزادی و ـجزـیره ـثـبات ـمـنطـقه اـست و زـنداـنی ـسـیاـسی
ـندارد. ـشاه به ـهـمـین دـلـیل در ـمـصاـحبه مـعروف ـخود ـبا ـخـبرنگار اـیـتاـلـیاـیی ـخاـنم ـفاالچی
ا ـصراـحت گـفـته ـبود:  «ـمن ـکـموـنـیـست ـها را زـنداـنی ـسـیاـسی ـبه ـحـساب ـنـمی آورم . . . ـب
یک ـکـمونـیـست، زـنداـنی ـسـیاـسی نـیـست، بـلکه ـیک ـجـناـیـتـکار مـعـمولی است.» اـمروز ـنـیز
اـسی را ـمـنـکر ـمی ان ـسـی داـنـی اـله زـن ـس ان و ـلـحن دیگری ـم ا زـب اـیـیه ـب وه ـقـض گرداـنـندگان ـق
ـشوـند. ـجالداـنی ـنـظـیر ـعـلـیزاده و ـمرـتـضوی ـبا ـبرـخوردـها و ـموـضع گـیری ـهاـیـشان ـنـشان
ـمی دـهـند ـجز ـیک ـعاـمل ـساـعی دـیـکـتاـتوری و ـبی ـقاـنوـنی چـیز دیگری ـنـیـسـتـند. ـکـساـنی
د. ـسـتـن ون ـشـکـنی ـه اـن داـلـتی و ـق روج ـبی ـع د، ـم ان ـمی راـنـن رـم اـیی ـف ـض ر دـستگاه ـق ـکه ـب
ـمـقاوـمت درـخـشان زـندانـیان ـسـیاـسی،ـبا وـجود ـهمه  ـفراز و ـنشـیب ـها و دـشواری ـها، ـتاثـیر

جدی خود را باقی خواهد گذاشت.
داد و ـب ره گون اـسـت ـی ای ـت رـه ده اـب ـن رو دالوراـنه اـست ـکه در آـی ـی و ـهـمـین ـن در پرـت
ارزه ای ـکه در دـخـمه ـهای ا ـمـحو ـخواـهد ـشد. ـمـب وری از آـسـمان آـبی ـمـیـهن ـم اـت دـیـکـت
رژـیم، در ـشراـیط ـناـبراـبر ـجرـیان داـشـته و دارد، ـسراـنـجام ـبا پـیروزی ـحـقـیـقت و ـمداـفـعان

شریف و فداکار و بی ادعای آن به پایان خواهد رسید.



بدرود رفیق کونیال !
مبارز پر آوازه جنبش کمونیستی و رهبر تاریخی حزب کمونیست پرتغال

شماره 715 9   سه شنبه 31 خرداد ماه 1384

اـبق رکل ـس ان، دـبـی ـسـتی ـجـه ـی وـن رفکور ـجـنـبش کـم ال»، رـهـب ـی وارو کوـن رـفـیق «آـل
رداد، در اـشـیـست، در روز 22 ـخ رـشـناس ـضدـف ارز ـس ال و ـمـب وـنـیـست پرـتـغ ـحزب کـم
اردـهم ال 1992 در کنگره چـه ال» در ـس ـی وارو کوـن الگی درگذـشت.  «آـل ـسن 91 ـس
ارزه ـخـستگی ان دراز ـمـب اـلـی ر گذاردن ـس ال، پس از پـشت ـس وـنـیـست پرـتـغ ـحزب کـم
ناپذـیر که ـبسیاری از آن در مقام دـبیرکـلی حزب کـمونـیست پرتـغال بود، گـفت: «من
ـمـعـتـقدم که ـبرای ـهر کـموـنـیـسـتی که ـبـتواـند بگوـید، ـهمگام ـبا رـفـیـقان و ـهـمراه ـبا ـمـلت
اـنی اـست.» او ادـم ـسی ـش اـیه ـب د داد، ـم واـه رد اداـمه ـخ ـب رـین ـنـفس ـبه ـن ا آـخ وـیش ـت ـخ
ـسـتی اـشـی وری ـف اـت اه دیکـت ای ـسـی ال ـه ارش، از ـس ـتـخ دگی پر اـف ول زـن واره در ـط ـهـم
وش ا گذار از اـنـقالب پر ـج وکراـتیک- ـب ور آزاد و دـم اد کـش ا اـیـج االزار گرـفـته ـت ـس

«میخک» در آوریل 1974- این تعهد خود را در حد کمال انجام داد.  
دم ا ـع ر از اـخـتالف و ـی ـظ ـن رـف اری ـص ـسـی ای ـب ر درگذـشت او ـشـخـصـیت ـه ا ـخـب ـب
ا دگـیش ـهمـواره ـب وـمن که زـن سـان ـم اـسی او، ـبه اـین اـن ـی ـشه هـای ـس دـی ا اـن واـفق ـب ـت
ـسرـنوشت کـشورش، بهم پوـسته و در آمیـخته ـبود، مـبارزی که تـجـسمی ـبود از رنج و
رزم و امید که در ـعین حال ـمشخصه کـشورش در قرن بـیستم است، ـسر تعظیم ـفرود
آوردـند.  رـئـیس ـجمـهوری پرـتـغال، دکـتر ـسامپاـیو، ـبا ـشـنـیدن ـخـبر درگذـشـتش گـفت:
«زـندگی او از ـتارـیخ ـقرن ـبـیـسـتم ـجدا ـناـشدـنی اـست.  او در ـمـیان ـما، در ـنـبرد ـبا رژـیم
رای اـسـتحکام دمـوکراـسی پرـتغـال جـایگاه ویژه خـود را بـارزه ـب خـودکاـمه و در ـم
وارو زگـفت: «آـل ال ـنـی ر پرـتـغ وزا»، ـنـخـست وزـی و دو ـس ـنـت راط پـی وزه ـسـق داـشت.»  «ـخ
کوـنـیال یکی از ـبزرگـترـین چـهره ـهای ـسـیاـسی پرتـغال در ـقرن ـبـیـسـتم  اـست که ـلـحـظه
و ا سـرـسـخـتی و ـشهـاـمت رـقم خـورده  اـست.»  «خـوزه دوراـئ ارـیخ آن ـب ـظه ـت ـبه ـلـح
وارو ال گـفت: «آـل ر سـاـبق پرـتـغ ـست وزـی ون اروپا  و ـنـخ ـسـی ـی اروسـو»،  رـئـیس کـم ـب
کوـنـیال یکی از آن ـشـخـصـیت ـهاـیی ـبود که در ـحـیات ـسـیاـسی پرـتـغال ـبـیـشـترـین ـتاـثـیر
اره ور در ـب اـبق اـین کـش وری ـس وارش»، رـئـیس ـجـمـه و ـس ارـی ره «ـم اـلـخ را داـشت.»  و ـب
رـهـبر ـفـقـید کـموـنـیـست ـهای پرـتـغال گـفت: «او رـجـلی ـبود ـبا درـسـتی و ـصداـقـتی ـعـظـیم.
یک ـمـبارز اـیـثارگر ـحزب کـموـنـیـست و یک رزـمـنده ـضد ـفاـشـیـسم.  او ـشاـیـستگی آن

را دارد که مورد ستایش باشد.»
ـبه 25 خـرداد، را ـن ارـش ش، چـه رام او روز ـبه خـاک سپارـی ال ـبه اـحـت دوـلت پرـتـغ
ال، و اـسی پرـتـغ ران ـسـی روز ـعزای ـمـلی اـعالم کرد.  ـهزاران ـتن از زـحـمتکـشان و رـهـب
از ـجـمله رـهـبران ـجـنـبش ـسـندیکاـیی، رـئـیس ـجمـهوری، ـصدر پارـلـمان، اـعـضای ـهـیـئت
ان اـخـتـم د رـفـیق در ـس ـس ر ـج راـب ور در ـب اـسی اـصـلی کـش زاب ـسـی ران اـح دوـلت و رـهـب

ـمـــــرکزی
ـحـــــــزب
ـست ـی وـن کـم
ادای
ــــرام احـــت
ـد. در کردـن
روز 25
ـاه ـردادـم ـخ
ـصـــد ـهـــا
ـهـزار ـتن از
ـــــردم و ـم
زـحـمتکـشان
ـــال و ـغ پرـت
ـن ــــدـی چـن
ــت ـــئ ـــی ـه
دگی ـن مـاـی ـن

ـست ـی وـن از احـزاب کـم
ـان در ـد ـجـه ـن ـم ـدرـت ـق
ـــاک ه ـخ ـــراـسـم ـب ـم
ــــــرکت سپاری او ـش
کردـند.  ـشدت ازدـحام
در ـمـسـیر ـبـین ـساـخـتـمان
رکزی ـحزب و ـمـحل ـم
ـیق ـبه خـاک سپاری رـف
ـــود که آن چنــــان ـب
ـاـبـوت ـتـقـال ـت امکان اـن
وـسط ال» ـت ـی رـفـیق «کوـن

اـتوـمبیل مخـصوص ممکن ـنـشد و ـتاـبوت در تـماـمی 5 کیـلوـمـتر ـمسـیر ـبر ـشانه
های اعضای حزب حمل شد.  

ـطـقه ـمـرکزی ـن ـبـرا» در ـم ـم ـیـال» در ـسـال 1923 در «کوـی «آـلـوارو کوـن
ـشـجـوی ـهـفـده ـسـاـله پرـتـغـال دـیـده ـبه ـجـهـان گـشـود. در ـسـال 1930، داـن
داـنشکده حـقوق ـبود که به ـعـضوـیت ـحزب کـموـنـیـست پرـتـغال در آـمد. در
ـسال 1935 دـبـیر اول ـسازـمان ـجواـنان کـموـنـیـست و یکـسال ـبـعد ـعـضو کـمـیته

مرکزی حزب کمونیست پرتغال شد. 
ردم و ام ـم ا ـقـی د که کار را ـب دـن اـئن ـمـصـمم ـش ای ـخ رال ـه وـقـتی که ژـن
ـجمـهوری اسپاـنـیا ـتـمام کـنـند و آن کـشور در ورطه ـجنگ داـخـلی ـغوـطه ور
رز گذـشت و ـبه رخ» از ـم داد گران ـس ال»، در ـجـمع «اـم ـی وارو کوـن د، «آـل ـش
ا پرداـخت.  آزـمون او در اـین ـنـبرد- در کـشوری که دـفاع از اـنـقالب اسپاـنـی
درهم کوبـیده شده ـبود، الـهام بخش او در ـنوشتن روـمان دیگری شد به ـنام
«ـخاـنه اوالـلـیا».  او از ـسال 1935 ـبه زـندگی ـمـخـفی روی آورد.  کـشور زـیر
ای ال ـه ار  در ـس رار داـشت.  در اـین دوران دوـب االزار ـق ـسـتی ـس اـشـی وغ ـف ـی
ا ـسـتی را ـهمـراه ـب ـی اـش اریک رژـیم ـف ول هـای ـتنگ و ـت 1937 و 1940 ـسـل
شکـنـجه ـمتـحـمل ـشد.  ـبا وـجود ـهمه ـفـشارـها و دـشواری ـها ـبه ـتـحـصـیل اداـمه
داد و از ـتز خود در ـباره «واقـعیت اجـتماـعی سقط جـنین و مـجازات آن» در
ر او در کـشوری اـید گـفت که اـین اـث اع کرد.  ـب ـظاـمی دـف وران ـن اـم اـطه ـم اـح
دازی» ـبه راـن اٌ یک ـعـمل «ـب که ـمذـهب در ـهـمه ـجای آن ـحـضور دارد، ـطـبـع
ان ازـم ا ـهـمان ـس اـسی ـمـخوف (ـهـمه ـج ـحـساب ـمی آـمد و ـتوـسط پـلـیس ـسـی
وان ـعـضو ا 1949 ـبه ـعـن ال ـهای 1942 ـت ال در ـس اـمـنـیت !) ـضـبط ـشد. کوـنـی
ال ان داد.  در ـس ازـم ال را ـتـجدـید ـس وـنـیـست پرـتـغ ران، ـحزب کـم ـهـیـئت دـبـی
اـمه ا ـن داـنی ـشد.  در دادرـسی ادـع اـسی زـن دداً از ـسوی پـلـیس ـسـی 1949 ـمـج
کوـبـنده ای ـبر ـضد رژـیم ـساالزار اراـئه داد.  دادگاه ـفاـشـیـسـتی او را ـبه ـیازده

سال زندان که هشت سال آن در سلول انفرادی بود، محکوم کرد.  
در روز سوم ژانویه 1960 خبر پرطنین فرار او به همراه رفقایش از دژ
رار اکـتیک ـف ـنـظاـمی «پـنیچه» در ـسراـسر ـجـهان پیچـید.  ( گـفـتـنی اـست که ـت
رـفـقای ـحزب کـموـنـیـست پرـتـغال کاـمالً ـشـبـیه ـتاکـتیک ـفرار اـعـضای کـمـیـته

مرکزی حزب توده ایران از زندان قصر در سال 1329 بود).
رگزـیده ـشد.  در رکـلی ـحزب ـب دان ـبه دـبـی رار از زـن یک ـسال پس از ـف
ارج ود، ـنه ـفـقط از ـخ ده ـب د از ـمـیـهن ـش ـبـعـی ر ـبه ـت اگزـی د ـن رچـن اـین دوران ـه
ا اـقاـمت ـمـتـناوب در داـخل کـشور- زـیر گوش «ـمـقاـمات» - ـبلکه ـهمچـنـین ـب
ـبه ـسازـماـندـهی مـقاوـمت پرداـخت.  ـشـهاـمت و ـتواـناـیـیش در اـقـناع دیگران و
اـندـیـشه ـهاـیش و ـنـیز پرداـخت ـتاوان ـسنگـین ـمـبارزه به ـهـمراه اـعـضای ـحزب
اـبل انکار و ر ـق روـعـیت ـغـی ـش رن، ـبه او ـم ال ـبه ـمدت ـنـیم ـق وـنـیـست پرـتـغ کـم

برازنده یک رهبر را بخشید.
پس از آورـیل 1974، او در دوـلت ـهای ـموـقت پس از اـنـقالب (که ـبه
اـنـقالب ـمـیخک ـشـهرت ـیاـفت) پـست وزارت داـشت و ـنـیز ـنـماـیـنده ـمـجـلس
ده دار اـیـندگی ـمـجـلس را ـعـه ال 1987 ـنـم ا ـس ود و پس از آن ـت وـسـسان ـب ـم

بود.
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ادامه بدرود رفیق کونیال  ...
ام ا ـن ان ـب ار روـم ا نگارش چـه اـسی اش ـب ارزات ـسـی ر ـمـب زون ـب ال» اـف وارو کوـنـی «آـل

مستعار «مانوئل تیاگو» در پهنه ای دیگر نیز اشتهار داشت. 
در ـسال ـهای اـنتـهاـیی دهه 1980 ـمـیالدی و اـبـتدای دـهه 1990، که ـمـصادف ـبود ـبا
رـقی و آـشـفتگی ای اروپای ـش ورـه ـسم در کـش ـی اـل وـسـی روپاـشی ـس وار ـف ای دـش ال ـه ـس
اـیدـئوـلوژیک در اـحزاب کـموـنـیـست، رـفـیق کوـنـیال داـهـیاـنه و ـبا ـجـسارت ـفـعاـلـیت ـهای
ـحزب را رهـبری کرد و مـبارزه اـیدـئوـلوژیک ـموفـقی را ـبرـضد ـحزب شکـنان و انحالل
ن کارزار، در ـسـال 1992، در ـجـرـیـان ـبـان ـسـازـمـان داد.   او در پاـیـان ـمـوـفق اـی ـطـل
ـیـرکـلی یکی از ـیت دـب ـئـوـل ـس ش از ـسه دـهه ـم ـین کنگره ـحـزب پس از ـبـی ـم چـهـاردـه
قدرتمندـترین و منسجم ترین اـحزاب کمونیست جهان، سکان رهـبری را در مراسمی
ان  ـبه رـفـیق ـست ـجـه وـنـی زاب کـم ر اـح ری اکـث دگان رـهـب اـیـن ـم ور ـن پرشکوه و در ـحـض
ـیق ـبه اصـرار حـزب  در ـمقـام صـدر شـورای ـمـلی «کارلـوس کارواـلهـاس» سپرد. رـف
ـحزب کـموـنـیـست پرـتـغال به ـفـعاـلـیت ـخود ادامه داد. رـفـیق «آـلوارو کوـنـیال» در زـندگی
ادار اـنه اش وـف ـب داـلت ـطـل اـنه و ـع واـه ای آزادی ـخ ده آل ـه واره ـبه اـی ارش ـهـم پر اـفـتـخ
رای دـموکراـسی و ارزان ـب رـین ـمـب رـجـسـته ـت ال یکی از ـب ا ـفـقدان او کـشور پرـتـغ اـند.  ـب ـم

سوسیالیسم را از دست داد.

پیام تسلیت حزب توده ایران به حزب کمونیست پرتغال به
مناسبت درگذشت رفیق «آلوارو کونیال»

رفقای گرامی
ـیق بـر درگذـشت رـف ـته مـرکزی حـزب تـوده ایـران بـا تـاـسف فـراوان از ـخ ـی کـم

«آلوارو کونیال»، رهبر برجسته حزب کمونیست پرتغال، آگاه شد.
ارـیخ ـطـبـقه کارگر و ـسـته در ـت رـج ا ـحروف ـب ـشه ـب رای ـهـمـی ال» ـب وارو کوـنـی ام «آـل ـن
وـنه ـیی از ـم ـشـعل و ـن اـبه ـم ـث ود، و ـبه ـم د ـب واـه ال حک ـخ اـنه پرـتـغ واـه رـقی ـخ ـجـنـبش ـت
ر راـسر ـجـهان درگـی اـنی که در ـس ام آـن رای ـتـم وـنـیـسـتی ـب ارزه  و ـتـعـهد کـم ـشـجاـعت، ـمـب
اـقی د، ـب اـشـن ـسم ـمی ـب اـلـی وـسـی وکراـسی و ـس اـعی، دـم داـلت اـجـتـم رای ـصـلح، ـع ارزه ـب ـمـب
ـسـتم بـرضـد ـی بـارزات مـردم پرـتغـال، در قـرن ـب یـال» از ـم ـیق «کوـن خـواهـد مـانـد. رـف
دـنی اـست. ـش دا ـن ـسم ـج ـی اـل ـسم) و امپرـی ـی اـل ـی وـن ار (کوـل ـسـتی، اـسـتـعـم اـشـی وری ـف اـت دیکـت
ای دـهه 1930 در ال ـه ال» چه در ـنـقـشی که او در ـس وارو کوـنـی ارزاـتی «آـل دگی ـمـب زـن
ـسازـمان ـجواـنان کـموـنـیـست پرـتـغال اـیـفا کرد، و چه در اداـمه ـموـثر ـنـقـشش در رـهـبری
ـحزب کـموـنـیـست پرتـغال، ـتا زـمان درگذـشـتش، ـنـماد ـحـیات ـحزب کـموـنـیـست پرـتـغال
ار دـهه رنگوـنی ـبـیش از چـه ال» در ـس ـی وارو کوـن ر ـنـقش ـمـهم رـفـیق «آـل ود. ـهمگان ـب ـب
ا اـنـقالب آورـیل 1974 و ـنـقـشی که ام او ـب اـتوری در پرـتـغال واـقـفـند.  ـن ـحاکـمـیت دیکـت

جنبش نیروهای مسلح در آن ایفاء کرد، مترادف است.
اـبه یک ـث ا ـبه ـم زب، و ـی رکل ـح ـی ام دـب اده، و چه در ـمـق ال ـس ام یک ـفـع چه در ـمـق
عضو پارلمان و وزیر دولت، رفیق «کوـنیال» بر اعتقادات و تعهد ـخود به حقوق مردم
ـسـتـمدـیده و ایـجاد ـجامـعه ـیی ـبر اـساس اـندـیـشه ـهای  ـمارکس و ـلـنـین اـسـتوار ـباـقی ـماـند.
روزی ان  از پـی ـش وـنه ـیی درـخ االزار در 1974 ـنـم ـسـتی ـس اـشـی وری ـف اـت رنگوـنی دیکـت ـس
آزادی ـخواـهان ـبرای ـمردم ـسـتـمدـیده در ـهـمه ـجا، و ـبه ویژه ـخـلق ـهای درگـیر ـمـبارزه
ـبر ـضد اـسـتـعـمار و ـمـیراث ـهای آن، در کـشورـهای در ـحال ـتوـسـعه، ـبود.  ـنه زـندان، ـنه
ام یک ال» در ـمـق وارو کوـنـی ر اراده رـفـیق «آـل واـنـست ـب د ـهیچگاه ـنـت دـی شکـنـجه و ـنه ـتـه
اـهنگ ـش ال» پـی وارو کوـنـی د.  «آـل ـسـین ـخـلـلی وارد کـن ورـی ر و ـتـئ ان ده، ـمـبـلغ، رـهـب ازـم ـس
وری و ـعـمل ـئ وـسـعه ـت ود. ـسـهم او در ـت ظـرـطـلـبی ـب دـن ـسم و ـتجـدـی ـی ا دگمـاـت ارزه ـب ـب ـم
ـسوسیالـیسم برای طبقه کارگر پرتـغال و جنبش بـین المللی طبقه کارگر ارثیه ذیـقیمتی
اری را ـبه ـین ـتـعهـد ـخالق و پرـب ال» ـهمچـن ـی وارو کوـن ـته اـست.  «آـل ر جـای گذاـش را ـب
ـفرهنگ معاصر به نـمایش گذاشت.  در مقام یک ـنویسنده، مـقاله نویس و مـنتقد ادبی

او شهرتی برای کیفیت، امانت داری و دقت فکری (انتلکتوئل) پیدا کرد.
وـسـعه ال ـت ای در ـح ورـه ارزه در کـش اـسی در اروپا، و ـمـب رگش، اوـضاع ـسـی ان ـم در زـم
وارد ـمرـحـله ـیی ـجدـید، ـبـغرـنج و ـتـعـیـین کـنـنده ـشده اـست.  ـبـحران ـسـیاـسی در اـتـحادـیه

اروپا و ـجـنـبش ـبر ـضد اـسـتـثـمار و ـفـشار ـبانک جـهاـنی و امپرـیاـلـیـسم ـجـهاـنی در
اـیشگر یک ـجـهش در ـجـنـبش ان، ـنـم اـطق دیگر ـجـه وـبی و ـمـن ریکای ـجـن آـم
مردم برای دموکراسی و عدالت اجتماعی است.  در اـیران جوانان و جنبش
اـجتـماعی نـیاز به تـغـیـیر را ـفرـیاد کرده و ـخواـهان به پاـیان رـساـندن دیکـتاـتوری
مذهبی می باشـند. در همه جا نیرو های ـضد سرمایه داری قدرت ـمی گیرند
و در اـین ـنـبرد ارـثـیه ـمـعـنوی و آـثار رـفـیق «آـلوارو کوـنـیال» ارزش واالی ـخود

را حفظ خواهد کرد.
اـنی که ال و ـهـمه آـن وـنـیـست پرـتـغ ار ـحزب کـم ران در کـن وده اـی ـحزب ـت
اـخـته اـند، ـفـقدان او را ـبه ـخاـنواده اش ار «آـلوارو کوـنـیال» را ـشـن زـندگی و آـث
ای اـنـقالـبی رـفـیق اورد ـه ارزه و دـسـت ال ـمـب د.  ـبـیش از 74 ـس ـسـلـیت ـمی گوـی ـت
ان اـست.  کـمـیـته ـسـتی ـجـه وـنـی رای ـجـنـبش کـم ای او ـب ال» ارـثـیه گراـنـبـه «کوـنـی
ران ـمـتـحدی وکراـتیک اـی ای دـم روـه ردم و ـنـی ران، ـم وده اـی رکزی ـحزب ـت ـم
ا از اـین د. ـم ان را از دـست داده اـن وارـش ارزات دـش د در ـمـب رـسـخت و پاـیـبـن ـس
فرصت اـستفاده کرده و بار دیگر همـبستگی خود را با مردم پرتـغال و حزب

«آلوارو کونیال» مورد تاکید مجدد قرار می دهیم.  
زنده باد خاطره، آثار، و ارثیه انقالبی «آلوارو کونیال»

زنده باد حزب کمونیست پرتغال
زنده باد همبستگی بین المللی

کمیته مرکزی حزب توده ایران
27 خرداد ماه 1384 (17 ماه ژوئن 2005)

روهـای ـی ـیـجه ده هـا سـال ـحضـور ـن ـت وی ـن ـی وـل ر ـب ام هـای اـخـی ـی ـق
اـنی ـیـب ا پـشـت ر و ـب ـظ اکم  که ـتـحت ـن ای ـح اـعی در راس دوـلت ـه ارـتـج
وی ده از ـس ای ـتـحـمـیل ـش اـست ـه د، اـست. ـسـی ریکا ـعـمل ـمی کـنـن آـم
ر از ر روز ـعـمـیق ـت ور ـه ردم اـین کـش ا ـم ده اـست ـت اـعث ـش ریکا ـب آـم
رـین رـت ور ـبه ـفـقـی اـیی که اـین کـش ا آـنـج د ، ـت رو روـن ر ـف گذـشـته در ـفـق
اـسـتی که ـتوـسط آـمریکا کـشور آـمریکای الـتـین ـبدل ـشده اـست. ـسـی
اده ـشده اـست، ـفـقط ـمـخـتص ـبه اـین کـشور ـنـیـست ـبلکه وـلـیوی پـی در ـب
در ـسراـسر کـشورـهای آـمریکای الـتـین ـبه کار گرـفـته ـشده اـست، اـما
کـشورـهای  ـمـنـطقه، یکی پس از دیگری اـین ـسـیاـست را ـنـفی کرده و

با آن به مقابله پرداخته اند. 
زاـیش اـست.  ـبه ـین رو ـبه اـف ریکای الـت ردـمی در آـم ـتحـوالت ـم
ده آن در اـن ـش ای دـست ـن رو ـه ـی ده و ـن االت ـمـتـح ای اـی رـغم ـتالش ـه
ان ـبه ـی وـم ار ـب رل در آوردن اوضـاع ، اـین ـب ـت رای ـتـحت کـن وی ـب وـلـی ـب
ـهـمراه کـشاورزان و کارگران، ـبا ـقـیام وـسـیع ـخود ، دوـلت را وادار ـبه
اـبی ـبه ـخواـست ا دـست ـی ا کرده و ـبه ـطور ـیـقـین اـین ـمـبارزه را ـت اـسـتـعـف

های خود ادامه خواهند داد.
روـند تـعمیق ـمـبارزات اـنقالبی در آـمریکای الـتین و ـجـنوـبی رو به
ارـیخ اـیی که ـت ورـه وان یکی از کـش وی ـبه ـعـن وـلـی رش اـست و ـب گـسـت
ادـیه ا ورود ـبه اـتـح د ـب واـن ارزاـتی اـنـقالـبی ـمـهـمی داـشـته اـست، ـمی ـت ـمـب
ری را در ـطـقه، ـجـبـهه وـسـیع ـت ـن وکراـتیک ـم ردـمی و دـم ای ـم ورـه کـش
ـبراـبر ـسـیاـست ـهای ـجـهان گـسـترانه اـیاالت ـمـتـحده و ـشرکت ـهای ـفرا

ملی تقویت کند. 

ادامه مبارزه مردم بولیوی  ...
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سخنی دربارۀ تشکیل نخستین سندیکای
مستقل کارگری

ـکه ـفـعاـلـین ـسـندـیـکاـیی ـنـباـید از آن ـغاـفل ـباـشـند. ـبه ـعـبارت دـقـیق ـتر
این وظیفه یی مبرم و انکار ناپذیر است.

ان دیگر اـیی در ـمـی دـه اـم ـسـتـقل، پـی دـیـکای ـم اـیـجاد ـنـخـسـتـین ـسـن
ده اـست. ـن ـن دوار ـک ـی ار اـم ـسـی ز داـشت ـکه ـب ـی شـور ـن ران ـک زدبگـی ـم
ـطـلـبی در سـال، در ـم اه اـم اـمه شـرق، در ـشمـارۀ 16 خـرداد ـم روزـن
ـخـصوص اـهـمیت ـسـندیـکا و ـتشکل صـنفی ـبرای ـهمه ـمزدبگـیران از
ـجمـله چـنین ـنوـشت:  «مـعلـمان و ـسـندـیـکاـها، ـبرای ـهر گروه و ـصنف
اـجـتـماـعی داـشـتن انـجـمن،ـکاـنون ـیا ـسـندـیـکای ـصـنـفی ـیک ـضرورت
اـست. . . ـمـعـلـمان اـیران ـنـیز که گروه ـبـسـیار ـبزرگ و ـقدرـتـمـندی از
ـشـکـیالت ا و ـت ون ـه اـن د ـبه ـک ازـمـن ـی د،ـن ـسـتـن اـعی ـه ای اـجـتـم گروه ـه
ـصـنـفی دـقیق و ـمـنـضـبط و اـعـضا و ـمـسـئوالـنی دـلـسوز ـهـسـتـند. به رـغم
ال ا ـح د، ـت ان دارـن ازی ـکه ـمـعـلـم وـقـعـیت ـمـمـت اـعی و ـم رام اـجـتـم اـحـت
ـهیچ ـمـسـئوـلی ـبه ـخواـسـته ـهای آـنان ـتوـجـهی ـنـکرده اـست و ـبـسـیاری
اـله ده اـست .»  ـمـق اـن ـظـیم ـبی پاـسخ ـم ای اـین گروه ـع از خـواـسـته ـه
سپس ـنـتـیجه ـمی گـیرد زـمان ـتـشـکیل ـسـندـیـکای ـمعـلـمان ـفرارـسـیده و
ـای ن ـتــشـکل ـه ـت ـان ـضـرورت داـش ـروز آـن ـد:  «پس اـم ـزاـی ی اـف ـم

اجتماعی و صنفی را بیش از هر زمان دیگری حس می کنند.»
ـبه اـین ـترـتـیب ـخواـست اـحـیای ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی، ـخواـست ـبه

حق و مبرم مجموعه زحمتکشان فکری و یدی کشور است.
ـبراـساس ـهـمـین واـقـعـیت اـست ـکه ـحزب ـما ـبا اـسـتـقـبال از اـیـجاد
وان ـیک رـفی آن ـبه ـعـن دـیـکای ـمـسـتـقل ـکارگری و ـمـع ـنـخـسـتـین ـسـن
اردیگر ان ـب ـش رای زـحـمـتـک وـجه و پٌراـهـمـیت ـب ور ـت روزی در ـخ پـی
ورـتی اـیی در ـص دـیـک ان ـسـن ازـم اـلـیت ـس دی دارد ـکه ـفـع د ـج اـکـی ـت
ر وده زـحـمـتـکـشان در ـه ا ـت ود ـکه ـب ارآـمد ـخواـهد ـب رـبـخش و ـک ـثـم
ـکارگاه و ـکارـخاـنه و ـموـسـسه ـیی اـعم از ـتوـلـیدی، ـخدـماـتی و ـجز
اـیـنـها پـیوـند ـمـحـکم و ـصـمـیـماـنه و ـبـسـیار ـنزدـیک داـشته ـباـشد. ـفـقط و
د واـن ا ـمی ـت دـیـک ان، ـسـن ـش ا زـحـمـتـک اط ـب ـفـقط از اـین راه ـیـعـنی ارـتـب
ای ـبه ـحق ارگر از ـخواـست ـه ـشـکل پاـیه ای ـطـبـقه ـک وان ـیک ـت ـبـعـن

مطلع شده و در راه آنها پیگیرانه مبارزه کند.
د ـکه اب ـمی ـکـن اـیی اـیـج دـیـک ـشـکـیالـتی ـسـن ول ـت ـبه ـعالوه اـص
اـعـضای ـسـندیـکاـها و ـمجـموـعه زحـمـتـکـشان ـموـسسه ـها و ـکارگاه ـها
در ـجرـیان ـفـعاـلـیت ـمـنـتـخـبان ـخود ـقرار بگـیرـند و اـین ـمـسأـله ـماـنع از
ران ـب دـیکـاهـا و رـه ـن ان ـس اـی رـم ا کـارـف آن خـواهـد شـد، دوـلت ـی
دـیکـاـیی را ـخـنـثی و در اـلـیت ـسـن رـیب داده و ـفـع دـیکـاـیی را ـف ـسـن

مجرای غیر اصولی قراردهند.
ا، وـنی ـسـندـیـکاـیی ـکارگران و زـحـمـتـکـشان ـمـیـهن ـم ـجـنـبش ـکـن
ـجدا از ـتارـیخ پٌراـفـتـخار آن ـنـیـست. ـشاـیـسـته اـست، ـکارگران پـیـشرو
و ـفـعاالن ـسـندـیـکاـیی اداـمه دـهـنده اـین ـسـنت ـهای ارزـشـمـند ـبا ـتوـجه
ـین ـت ـنـد. اـیـجـاد ـنخــس ـکـاـنـات ـمـوـجـود ـبـاـش ط ـفـعـلی و اـم ـبه ـشـراـی
اوردی ـمـهم د و دـسـت ارگری گاـمی ارزـشـمـن ـسـتـقل ـک ای ـم دـیـک ـسـن
اـنات ـموـجود پیگـیری وـجه ـبه اـمـک ا ـت اـید ـب ـمـحـسوب ـمی ـشود ـکه ـب
ور ـش ـن اـیی و چارچوب آن ـم دـیـک اـلـیت ـسـن اـسی ـفـع ود. اـصل اـس ـش
ر اـمه ـهای ـمـعـتـب اوـله ـن ـشر و ـمـق اـیی، ـمـنـشور ـحـقوق ـب دـیـک ـحـقوق ـسـن

سازمان بین المللی کار است.
ـحزب ـتوده اـیران، ـبه ـعـنوان ـحزب ـطـبـقه ـکارگر اـیران، ـمـبارزه
وق ای ـتـحـقق ـحـق ان ـمـیـهن را در راـسـت ـش ر زـحـمـتـک اپذـی ـستگی ـن ـخ
سـاـعی و ـمه ـم نـدـیکـاـیی خـود ـبه دیـده ـتحــسـین ـمی نگرد و ـه ـس
وام آن چون ـهـمـیـشه ـبه ـکار ـمی اـمـکاـنات ـخود را ـبرای ارـتـقاع و ـق

گیرد. 

فعالیت جنبش سندیکایی کارگران میهن ما، امری جدا از
اوضاع سیاسی جاری نیست، لذا وجود سندیکای مستقل و واقعی
در دوره حساس و سرنوشت ساز کنونی، نه تنها برای دست یابی
به آماج های صنفی- رفاهی زحمتکشان ضرور است، بلکه برای
نیل به هدف های عام سیاسی و سازماندهی جنبش دموکراتیک و

آزادیخواهانه مردم ما، موثر و فوق العاده با اهمیت است!

ران، سـراـنجـام پس از ـیک دوره 22 ـتکـشـان اـی ـبـقه کـارگر و دیگر زـحـم ـط
ـساله، در پرـتو ـمـبارزات آگاـهانه ـخود، ـتواـنـسـتـند ـثـمره پـیـکار ـخود را ـلـمس ـکـنـند؛
ـسـندـیـکای ـمسـتقل ـکارـکـنان ـشرـکت واـحد اـتوـبوس رانی و ـحومه ـثـمره اـین تالش
و رزم پیگـیرانه و ـبسـیار دـشوار قـلـمداد ـمی گردد. ـبـنا به گزارش ـهای انـتـشار ـیاـفته،
اه رداد ـم ارـیخ 13 ـخ د، در ـت رـکت واـح ان ـش ارـکـن ارگران و ـک ر از ـک زاران ـنـف ـه
1384، در محل سندیکای نانوایان واقع در میدان حسن آباد تهران، گردآمدند و
با تشکیل یک مجمع عمومی، پس از تصویب اساسنامه سندیکا، هیات مدیره و
وازـین راسـاس ـم د و شـادی و ـب ـی دـیکـا را در جـوی سـرشـار از اـم ازرسـان ـسـن ـب
ـسـتـین رـتـیب پس از ـبـیش از دو دـهه، ـنـخ د و ـبه اـین ـت اب ـکـنـن ـتـخ راـتـیک اـن وـک دـم

سندیکای کارگری احیا و آغاز به فعالیت کرد !
ارـتـجاع و ـعواـمل پـنـهان و پـیدای آن و ارگان ـهای واـبـسـته و واپس ـماـنده ای
مـام ر، ـت ـی چون خـاـنه کـارگر و شـوراهـای اـسالـمی کـار ـبه ویژه در دو سـال اـخ
اـمـکاـنات ـخود را ـبـکار گرـفـتـند، ـتا ـمانع از فـعاـلـیت ـهـیات ـموـسـسان ـسـندـیـکاـها ـشده
و اـمر ـخـطـیر اـحـیای حـقوق ـسـندـیـکاـیی و ایـجاد و ـبازـسازی ـسـندیـکاـهای ـمـسـتقل را
ـعـقـیم و ـناـکام ـسازـند. اـین تالش ـهای ـمذـبوـحاـنه، در اـثر ـمـبارزات ـخـستگی ـناپذـیر
د و رو ـش ا ـشـکـست روـب واـمل ـعـیـنی و ذـهـنی دیگر ـب وـعه ـع ان و ـمـجـم ـش زـحـمـتـک
اـکـنون ارـتـجاع ـبرای ـمـهار و ـخـنـثی ـسازی ـجـنـبش ـسـندـیـکاـیی ـبرـناـمه ـهای دیگری

را تدارک دیده و به اجرا می گذارد.
ـهم زـماـنیِ ـحوادث ـسرـنوـشت ـساز ـسـیاـسی ـکـشور ـبا اـیـجاد ـنـخـسـتـین ـسـندیـکای
مـستقل ـکارگری به هیچ رو ـتـصادفی نـیـست. ـما هـمواره ـتاـکـید ـکرده ایم ـمـبارزات
ـجـنـبش ـکارگری اـیران، و از ـجـمـله ـمـبارزه ـبرای اـحـیا ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی، ـبـخـشی
اـست ـکه در راه ردم ـمـیـهن ـم وـنی ـم راـتـیک ـکـن وـک ری ـجـنـبش دـم راـس ار ـس از پـیـک
آزادی، ـعداـلت اـجتـماـعی و ـطرد رژیم والـیت فـقیه ـمـبارزه می کـند. ـطبقه ـکارگر
ارزات، اـمـکان اـسی و رـشد ـمـب ر ـتـحوالت ـسـی ر اـث و دیگر زـحـمـتـکـشان از ـسوـیی ـب
ا اـبـند و از دیگر ـسو، ـب ان ـخود را ـمی ـی اـندـهی و ارـتـقاء ـسـطح ـهـمـبـستگی ـمـی ـسازـم
ـمـبارزات ـخود ـسـهم ـشاـیـسـته ـیی در گـسـترش و ژرـفش ـجـنـبش ـسراـسری اـیـفا ـمی
ـکـنـند و ـبی ـجـهت ـنـیـست ـسـتون ـفـقرات ـجـنـبش ـمردـمی ـمـحـسوب ـمی گردـند. ـهم
اـنه ال و آگاـه ات ـجـنـبش ـبه ـحـضور ـفـع اـن وان و اـمـک ز ـبـخش ـمـهـمی از ـت ون ـنـی اـکـن

زحمتکشان به ویژه طبقه کارگر ایران بستگی دارد.
اـسی ور و آراـیش ـسـی رـکـش اـکم ـب اع ـح وـجه ـبه اوـض ا ـت ادآوری ـکـنـیم ـب د ـی اـی ـب
کـنوـنی ـمـسأـله اـحـیای ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی و ـبازـسازی و ایـجاد ـسـندـیـکاـها از اـهـمـیـتی
حـیاـتی ـبرـخوردار اـست، زـیرا به اـعتـقاد ـما یـکی از جـنبه ـهای مـهم و ـحـیاـتی ـتـشکل
ـصـنفی زـحـمـتـکـشان (ـسـندـیـکا) عالوه ـبر ـتاـمـین ـخواـست ـهای ـصنـفی- رـفاـهی یـعـنی
ارگر و دیگر رم ـطـبـقه ـک از ـمـب ران، ـنـی زدبگـی وـعه ـم اـفع اـقـتـصادی و ـصـنـفی ـمـجـم ـمـن
زـحـمتـکـشان ـبه ـتاـمین ـخواست ـهای دـموـکراـتیک ـعام ـنـظـیر آزادی فـعاـلـیت انـجـمن
ـها و ـنـهادـهای دـموـکراـتـیک اـحزاب و آزادی اـندـیـشه، ـقـلم و ـبـیان و ـبه ـطور ـکـلی
ا اـهـمـیت ـتاـمـین ـحـقوق دـموـکراـتـیک ـفردی و اـجـتـماـعی اـست. اـین ـنـکـته ـیی ـبس ـب
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ام ـمی ان و ـسالـمـتی اـنـج ران ـبه ـقـیـمت ـج دیکاـئی در اـی ارزه ـسـن وان «ـمـب اـله ای ـتـحت ـعـن ـمـق
اه ـهای اـخـیر ـفـعاالن کارگری ـترـقی ـخواه کـشور ـبرای اـیـجاد ـشود!»  ـبه ـتوـضـیح کارزار ـم

سندیکا های مستقل و بهایی که برای آن می پردازند، پرداخته است.  
مقاله گوشه های متنوعی از مبارزه کارگران آگاه کشورمان رادر مراسم اول ماه مه،
مـوـمی ـسه ـع ـتـادیـوم آزادی»، کوشـش بـرای ـبـرگزاری ـجـل در ـسـاـلن 12000 ـنفـری «اـس
ـسـندیکای « ـشرکت واـحد اـتوـبوس راـنی ـتـهران»، در اردـیبـهـشت ـماه و ـحـمـله چـماـقداران و
اوـباش ـمزدور «ـشوراـهای اـسالـمی کار» و «ـخانه کارگر» ـبه اـین کوـشش ـها را  ـتوـضیح ـمی

دهد. ترجمه این مقاله در شماره آینده «نامه مردم»  منتشر خواهد شد. 
رای ـسه اـنی کار»، که ـب ان ـجـه ازـم االـنه «ـس راـنس ـس ای کـنـف رـین ـجـنـبه ـه یکی از ـمـهـمـت
وق کارگری ر ـحـق ـسـتـم ـسـئـله ـنـقض ـم ررـسی ـم د ـب رگزار ـش و ـب اه، در ژـن رداد ـم ـهـفـته در ـخ
اـئل ـس رـین ارگان ـبـین اـلـمـلـلی ـم اد ـشدـید اـین ـمـهـمـت ول رژـیم و اـنـتـق ـسـئ وـسط ارگان ـهای ـم ـت
ـمرـبوط ـبه «ـبازار» و ـنـیروی کار از آـنان ـبود. ـمـجـمع حکام (رـهـبری) «ـسازـمان ـجـهاـنی کار»
وط ـبه رـب اـئل ـم ـس ررـسی ـم ول ـب ـسـئ ال 337ـمـین گزارش کـمـیـته ـم ـس راـنس اـم ان کـنـف رـی در ـج
ـشـست رـین ـن ور در آـخ زـب رار داد.   کـمـیـته ـم وـیب ـق ررـسی و ـتـص ورد ـب آزادی ـتشکل را ـم
ررـسی کرده و ـبه ویژه شکل را ـب ارۀ  ـنـقض آزادی ـت ده، درـب راـنس 35 پروـن پـیش از کـنـف
پرونده ـهای 5 کـشور و از جمـله کلمبـیا و جـمهوری اسالـمی اـیران را مورد ـتوجه ـقرار داد.
ـیـتی دوـلـتی ـبه ـن ای اـم روـه ـی وارد ـحـمـله ـن ران ـبه ـم وری اـسالـمی اـی ا ـجـمـه ـطه ـب ـته در راـب ـی کـم
اـلـین رـخی از ـفـع وـنی ـب اـن ری و ـتـعـقـیب ـق ر ـبه دـستگـی اـطع ـمـخـتـلف که ـمـنـج کارگران، در ـمـق
کارگری و ـسـندیکاـئی ـشده اـست، اظـهار نگراـنی کرد.  کـمـیـته ـخواـسـتار آن ـشد که دوـلت
دیکاـئی در االن ـسـن ر ـضد  ـفـع اـتی که ـب اـم اـمی اـتـه د که ـتـم ـضـمـین کـن وری اـسالـمی ـت ـجـمـه
راکز ـقـضاـیی اه ـمه ـسال 2004، در ـم اـیی اول ـم دـهی و ـشرکت در راه پـیـم اـن ازـم ا ـس راـبـطه ـب
ـمـطرح است، ـفوراً لـغو ـنـماـید.  کـمیـته همچـنـین ـخواسـتار آن ـشد که دولت اـطالـعات دـقیـقی
را درـبارۀ  اـتـهاـمات ـمشـخـصی که ـبرـضد فـعاالن سـندیکایی ـمـطرح اـست، به اـین کـمیـته ارائه

کند.

در رابطه با پرداخت به موقع دستمزدها! 
ون 95 ـسـی واـن ررـسی کـن ان ـب ـسال ـهمچـنـین در ـجرـی اـنی کار» اـم ان ـجـه ازـم راـنس «ـس کـنـف
ـمربوط به «ـحفاـظت از دستـمزد ـها» که در ـسال 1949 به تـصویب رـسیده و کـشور اـیران در
را اـمـضاء کرده، ـبه شکاـیات «کـنـفدراـسـیون اـتـحادـیه ـهای کارگری آزاد» و ـسال 1972 آـن
وری اـسالـمی ا ـعـملکرد ـجـمـه ـطه ـب ر، در راـب ال اـخـی اـنی کار»، در ـسه ـس ون ـجـه دراـسـی «کـنـف
ون اکـن ر ـجهـاـنی از سـال 2002 ـت ـب ـت دیکاـئی ـمـع دگی کرد.  اـین دو ارگان ـسـن ران رـسـی اـی
ران ا»  در اـی زد ـه ر و ـجدی دـسـتـم ـسـتـم دم پرداـخت ـم ا «ـع ـطه ـب ددی را در راـب ات ـمـتـع شکاـی
ـطـروـحه اـعالم ـمی کـنـد که «وـضـعـیت در ـسـراـسـر اـیـران ـیه ـم ـطـرح کرده اـنـد.   شکواـئ ـم
وه ـهای ـخـشن» ـمـتوـسل اـبل اـعـتراض ـهای کارگران  رژـیم ـبه «ـشـی اـسـفـناک اـست» و در ـمـق
اـنی، اد اراـئه ـشده ـبه کـمـیـته، از ـسوی دو ـمرکز ـسـندیکاـئی ـجـه وه اـسـن ان اـنـب ـمی ـشود. در ـمـی
اشاره ـشده است که «تاخـیر در پرداخت حـقوق ها ـغالباٌ ـبین سه تا 9 ـماه و در برخی ـموارد

تا دو سال ادامه پیدا می کند.»
ا «وـضـعـیت ادی در ارـتـباط ـب ران و اـسـن ا ـنـقض ـحـقوق ـبـشر در اـی کـمـیـته ـهمچـنـین در راـبـطه ـب
راـیط وـخـیم د، و ـش اـلـیت ـمی کـنـن اـجی ـفـع ـس اٌ در ـبـخش ـن دـت راـنی 1400 ـشرکت که ـعـم ـبـح
ان ازـم رـیق ـس ده اـست»،  از ـط ـش ان پرداـخت ـن ـش وـق دود 80/000 کارگر که ـحـق دگی ـح زـن

ملل متحد دریافت کرده است.
ران ون 95، از دوـلت اـی ـسـی واـن اره ـبه پاراگراف 12 کـن ا اـش کـمـیـته ـب
ـین و واـن ورد ـق رـصت گزارـشی  در ـم ـین ـف درخـواـست کرد که در اوـل
ـین و واـن ـضـمـین اجـرای ـق ا ـت ـطه ـب ررات رـسـمی، ـمـخصـوصـاٌ در راـب ـمـق
ـمـصوـبه ـها، که پرداـخت به ـموـقع و ـتـمام و کـمال حـقوق ـها  و ـهمچـنـین
ـتـصـفـیه ـهـمه ـحـقوق ـهای ـمـعوـقه را ـمی پوـشاـند، ـتـسـلـیم آن کـند.  کـمـیـته
ـسـخه ـهـمه ـهمچـنـین از دوـلت ـجـمـهوری اـسالـمی درـخواـست کرد که ـن
ـسـلـیم ا آن ـت وـنی و رـسـمی در اـین راـبـطه را ـب اـن ای ـق وـبه ـه واـنـین و ـمـص ـق

نماید. 

قطعنامه در حمایت از مبارزه کارگران ایران برای
تشکیل سندیکا های مستقل!

وق اـنی ـحـق رکز ـجـه وـمی «ـم ورای ـعـم ـبـیـست و یکـمـین اـجالس ـش
ا ا ـعالـقه ـفراوان ـتـحوالت دلگرم کـنـنده  اـخـیر در راـبـطه ـب ـسـندیکاـیی» ـب
اـسـیس اـتـحادـیه کارگری ـمـسـتـقل ـتوـسط کارگران اـیران ـمورد ـتوـجه ـت
ـقرار ـمی دـهد. ـشورا ـبه ویژه از اـین اـمر ـخرـسـند اـست که گزارش ـهای
شکالت ا دشـواری و ـم اه ـه ر آن اـست که پس از ـم ـبـنی ـب اـفـتی ـم درـی
وـمی اـعضـای شکـیل اـجالس ـعـم ا ـت د ـب دـن وـفق ـش دیکاـئی ـم االن ـسـن ـفـع
«ـسـندیکای کارکـنان ـشرکت واـحد اـتوـبوس راـنی ـتـهران»، در روز 13
اـنده و ـهـیـئت اـجراـئـیه اـمه ـسـندیکا را ـبه ـتـصوـیب رـس اه، اـساـسـن ـخرداد ـم
د. ـن ـنی خـود را آغـاز کـن ـتخـاب و ـفعـاـلـیت هـای رـسـمی و ـعـل آن را اـن
ار رای اوـلـین ـب د که ـب ورا ـمـشـخص ـمی کـن ده ـبه ـش ـسـلـیم ـش ات ـت اـطالـع
پس از سال های آغازین دهه 1980 این امکان بوجود آمده است که

اتحادیه کارگری مستقلی آغاز به کار نماید. 
ـشورا نگران اـین ـمـسأله اـست که مـقام ـهای رـسـمی اـیران به آزار و
اذیت، تهدـید و سرکوب کارگرانی که در صدد ـتاسیس سـندیکاهای

مستقل خود هستند، ادامه دهد. 
ون کار اـن اده 6 ـق ا اتکاء ـبه ـم ان ـب ران ـهمچـن ای رـسـمی اـی ام ـه ـمـق
کـنوـنی اـین کـشور،  ـفـقط «ـشورا ـهای اسالـمی کار»، ـیـعـنی ـساـخـتارـهای
ادی ـعـمل ـمی وژیک و اـعـتـق وـل دـئ اـنی اـی ر اـساس ـمـب اـنـبه ـیی که ـب ـسه ـج
دگی کارگران ـبه رـسـمـیت اـیـن ای ـنـم ار ـه اـخـت ا ـس وان ـتـنـه د، را ـبه ـعـن کـن
ـمی ـشـناـسـند و اـین اـمر در ـتـقابل ـبا ـقواـنـین ـبـین اـلـملـلی ـحاـمی ـحق ـتشکل
ش ـمه کوـش د که از ـه ـتـعهـد ـمی داـن کارگران اـست.  شـورا خـود را ـم
اـسـیس اـتحـادـیه هـای کارگری آزاد و رای ـت هـای کارگران ایـران ـب
ان ازـم ون ـهای 87 و 98 «ـس ـسـی واـن درج در کـن ر پاـیه اـصول ـمـن ـسـتـقل ـب ـم

جهانی کار» حمایت کند.     

کمک های مالی رسیده
به یاد شاعر ماه مه شهید حسن حسین پور                60 دالر
به یاد همه شهیدان حزب                                        60 دالر

ادامه گزارشی از کنفرانس ساالنه سازمان  ...


