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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !
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گزارش هیأت سیاسی کمیته مرکزی به پلنوم 
آذرماه 1384 (مصوب پلنوم - بخش ایران)

اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران 

درباره برگزاری پلنوم کمیته مرکزی حزب
ـنـشـست ـنوـبـتی کـمـیـتۀ ـمرکزی ـحزب ـتودۀ اـیران، ـبا
ـشرکت اـعـضاء و ـمـشاوران کـمـیـته ـمرکزی، در آذرـماه
ده وم ـنـخـست گزارش اراـئه ـش د. پـلـن رگزار ـش 1384 ـب
اـسی ـی اره حـوادث ـس اـسی را درـب ـی أت ـس از سـوی ـهـی
کـشور و ـجـهان ـمورد ـبررـسی ـقرار داد و آن را پس از
ـتـصـحـیـحات و ـمالـحـظاـتی ـبه ـتـصوـیب رـساـند. ـنـشـست
ــرکزی سپس گزارش ـشعـب ـمخــتـلف را ه ـم کمـیــت
ت خــود را از مــاع کرد و در ـمجـمــوع رضــاـی اســت
ای ـمـخـتـلف رـصه ـه ای اجـراـیی در ـع شـرـفت کارـه پـی

اـبراز کرد. پـلـنوم گزارش مـفصـلی را از آـخرـین ـنـشـست
ان، و وـن ـسـتی، در ـی ـی وـن زاب کارگری و کـم اـنی اـح ـجـه
ال ـحزب و ـهمچـنـین آـخرـین ـتـحوالت درون ـنـقش ـفـع
ـجـنـبش اـسـتـماع کرد و در زـمـیـنه ـنـقش و ـفـعاـلـیت ـحزب
ادل ـنـظر پرداـخت.  رـفـقای در اـین ـعرـصه ـبه ـبـحث و ـتـب
ـست در ـبـحث جـداگاـنه ـیی ـبه ـش ده در ـن ـن شـرکت کـن
ـبررـسی ـمـسأـله اـصالـحات و روـند ـهـشت ـسال گذـشـته و

تأثیر آن بر میهن ما پرداختند. 

اـین ـبود که آـیا ـبا ـهـمه ـتـجرـبه ـهای ـصورت گرـفـته ـبا
ـمی و ـمـاشـات ـهـاـیی که ـخـاـت ـمه سـازش هـا و ـم ـه
ـشـماری از ـنـیروـهای ـهوادار او کرده اـند و در ـنـتـیـجه
وـمـیدی از ـجـنـبش ـعـظـیم ـمردـمی را  ـبه دـلـسردی  و ـن
رای د ـب اـی وز ـمی ـب ا ـهـن د آـی اـنـی ات کـش د اـصالـح روـن
نـجات روـند اصالـحات و اداـمه ـهرچـند آـهـسته و کم
رـصه ـتالش رژـیم ا آنکه ـع ـسوی آن ـتالش کرد و ـی
را ـبرای یکدـست کردن ـحاکـمـیت ـبی ـهیچ رزـمی و
مخالفتی خالی گذاشت و انتخابات را تحریم کرد.
ول رکزی، در ـط ـشـست کـمـیـته ـم ا پـیش از ـن ـحزب ـم
یکـسال  و ـنـیم گذـشته،  ـنـسـبت به ـبرـنامه ـهای ارـتـجاع
ـطالح «غـاـئـله اـصالحـات» ـصـله دادن ـبه اـص ـی رای ـف ـب

«اتحاد، مبارزه،
پیروزى» : شعار رزم

دانشجویان و 
توده ها با استبداد

ـخــون 16 آذر، ـســالگرد شـبــی
ه ــاه ـب ــزدوران مـــسـلح رژـیـم ـش ـم
داـنشـجوـیان داـنشگاه تـهران، در ـسال
ه ــدن ـس ـلــتــی ــون ـغ ه ـخ 1332، و ـب
ـشجـوی اـنـقالـبی اـست. اـین روز داـن
از آن پس ـبه ـعـنوان روز داـنـشـجو و
ا آرمـان هـای روز ـتجـدیـد ـعهـد ـب
واالی جنبش دانشجویی هر سال در
ده رگزار ـش ای کشـور ـب شگاه ـه داـن

است.  
ــال در ــو، اـمـــس ـج روز داـنـــش
ـشراـیـطى ـبرگزار ـمى ـشود که ـمـیـهن
دی، دـی راـیط ـحـساس و ـج ا در ـش ـم
ردـمی پس از اـنـتـخاب دوـلت ـضد ـم
و عمیـقاً ازتـجاعی اـحمدی نژاد ـقرار
ى ـشجـوـی ـته اـست.  ـجـنـبش داـن گرـف
ـیـر دوران کـشـور در چـنـد ـسـال اـخ
مــتالطـم و پرـحــوادثـی را از ـســر
گذراـنــده اسـت و در ـحــاـلــى که
ـسم و ارـتجـاع ـی اـل اى امپرـی وـطـئه ـه ـت
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رفقای گرامی
ودۀ رکزی حـزب ـت ـته ـم ـی وم کـم ـن د پـل اجـازه دـهـی
ـتـرام ـخـاـطـره ـیـقه سکوت ـبه اـح ـا یک دـق اـیـران را ـب
ـتاـبـناک شـهدای ـتوده ای و همه ـشـهدای راه آزادی و

عدالت اجتماعی آغاز کنیم.
از نـشست کـمیته ـمرکزی ـحزب ـما در اردیبـهشت
ن دوره ـی ـم ـرگزاری ـنـه ـاه ـسـال ـجـاری، پـیـش از ـب ـم
ا ـبه اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـت
امـروز ـتحـوالت ـمـهـمی در ایـران و ـجهـان رخ داده
است که ـبررـسی  آنـها ـبرای تعـیـین سـیاـست ـهای پـیش
ی ـوـن ـا ضــروری اـست. گزارش کـن روی حــزب ـم
ـبررـسی مـهم ـترـین روـیدادـهای ـماه ـهای اـخـیر را در ـبر

دارد.

الف مروری بر حوادث ایران 
در ماه های اخیر

ا، در ـنـشـست اردـیـبـهـشت کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـم
دادـهای ررـسی روـند روـی ا  ـب اه ـسال ـجاری ـخود،  ـب ـم
اـمه اـصالـحات ـهـشت ـسال گذـشـته، و ـمروری ـبر کارـن
سـاـسـیت وـجه ـبه ـح ا ـت روهـای اـصالح ـطـلب و ـب ـی و ـن
وری در اـست ـجـمـه ات ـنـهـمـین دوره رـی اـب ـتـخ أـله اـن ـس ـم
ـیم ـمی گرـفت که آیـا مـردم را ـبه ـصـم ایـران بـایـد ـت
ـشرکت در اـنـتـخاـبات ـفرا ـبـخواـند ـیا نه.  ـسـئوال اـساـسی
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رار د ـجدى ـق دـی ورد ـتـه اـمـیت ارـضى ـمـیـهن را ـم داـخـلى اـسـتـقالل و ـتـم
داده اـست، ـبار دیگر در ـمـقاـبل ـمـصاـفی ـتارـیـخى ـبراى ـثـبت ـنـقش ـمـهم

خود  بر روند تحوالت میهن قرار گرفته است.  
داـنـشـجوـیان ـمـیـهن ـهر ـساـله روز 16 آذر را ـبه ـعـنوان روز اـعـتراض
دـیـشی اـست، اریک اـن دادى که ـمـبـلغ ـت اع ـحاکم و رژـیم اـسـتـب ـبه ارـتـج
ى داران اـصالـحات پاـیه ـی رـف اـمـعه و ـط ا روـشـنفکران ـج ـستگى ـب در ـهـمـب
ـشـجوى د.  52 ـسال ـقـبل در چـنـین روزى ـخون دو داـن گراـمی داـشـته اـن
ا خـون رـیـعت رضـوى) ـب دى ـش ا و ـمـه ـی زرگ ـن ى ـب ـصـطـف وده اى (ـم ـت
ـشرـیف یک آزادى ـخواه ـمـلى (اـحـمد ـقـندچى) در ـعرـصه ـمـبارزه ـیی
ن م پـیـوـست. اـی شگاه، ـبه ـخـاک رـیـخت و ـبـه ی، در ـصـحن داـن ـن ـیـه ـم
ا راز دـهه ـه ا ـجداـیى ـماـست»، از ـف ام آن: «دـشـمن ـم ود که پـی وـندى ـب پـی

هنوز در پهنه میهن طنین انداز است و موضوعیت دارد.
ى ـشـجوـی اـنه ـجـنـبش داـن واـه ورى و آزادی ـخ اـت ـخـصـلت ـضد دیکـت
مـوـمـى و ضـد ـضت ـع ش در ـنـه ـنـب ایـران و ـسـهم مـوثـرى که اـین ـج
اج واره آـم ران دارا اـست، ـهـم ردم اـی وکراـتیک ـم ى و دـم ـسـت ـی اـل امپرـی
ـخـشم و ـسرکوب ارـتـجاع اـیران ـبوده اـست.  روز 16 آذر در ـنـیم ـقرن
اـخـیر ـهرـساـله  ـفرـصـتى ـبراى ـتـجدـید ـعـهد ـفـعاالن ـجـنـبش داـنـشـجوـیى ـبا
رو وده اـست.   ـنـی ز ـب ان کـشور ـنـی اـنه زـحـمتکـش واـه ارزات  آزادی ـخ ـمـب
ـهاى ارتـجاـعى از هـمان آـغاز استـقرار حکومت ـسرکوبگر ـخود ـبا علم
ا داـشـته واـند ـبرای آـنـه ـبه ـخـطراـتی که ـجـنـبش داـنـشـجوـیی کـشور ـمی ـت
ـباـشد، داـنشگاه ـها را هدف ـقرار دادـند. ـحمله به داـنشگاه ـها زـیر عـنوان
ارزى ان ـمـب ـشـجوـی دن داـن اـن رـهنگى» و ـبه ـخاک و ـخون کـش «اـنـقالب ـف
که ـحاـضر ـبه ـتمکـین ـبه ـنـیروـهاى ارـتـجاـعى ـتـماـمـیت گرا ـنـبودـند، پـیش
ارزات ـب ره ـم اـط دف آن زدودن ـخ ود که ـه ى ـب اـی د کوـشش ـه در آـم
اـنه داـنـشـجوـیان و پـیام رـساى 16 آذر ـبود.  رژـیم اـنـقالـبى و اـتـحاد ـجوـی
ـاـست ـسـرکوب ـی ـر از ـسـوـیـى ـس ـی ـیه» در ـسـال ـهـای اـخ «والـیت ـفـق
داـنشـجوـیان و از ـسوـیى دیگر پیگـیرانه ـتوـطئه ـهاى رنگارنگی را  ـبراى
رـیب و ا و ـجـلب و ـف شگاه ـه ردـمى و ـجو داـن اى ـم روـه وازـنه ـنـی ر ـم ـتـغـیـی
حتى بى طرف نگهداشتن دانشجویان در قبال تحوالت سیاسی کشور

دنبال کرده است.  
ى ـهیچگاه رسـاـلت ـشجـوـی ام ـبـخش داـن وان و اـلـه ا ـجـنـبش پرـت اـم
نگراـنه و آزادی ـبخـش و ـسـنت ـهـاى دـمـوکراـتیک ـخـود را ـبه روـش
ـفراـموـشى ـنسپرده اـست. ـنـقش ـبرـجـسـته ـجواـنان و داـنـشـجوـیان در ـبـسـیج
ال 1376 و رداد ـس دوم 2 ـخ راـن رکت در رـف راى ـش ردم ـب اى ـم وده ـه ـت
ـثـبت راى «ـنه»  ـتاریـخى ـبه رژـیم والـیت ـفـقـیه ـسـند ـبرـجـسـته و مـهـمی در
اـندـهى وـسـیع داـنـشـجوـیان در ـسراـسر اـثـبات شکـست رژـیم ـبود.  ـسازـم
کـشور در ـتشکـلى ـسـیاـسى- ـصـنـفى و ـعـلـنى، ـبر رـغم ـبرـخى از ـضـعف
اٌ رـیـشه در ـتوـطـئه ـهاى ـمـشـخص آن، و ـغـلـبه ـبر ـبـحران ـهاـیى که ـعـمدـت
ـهاى رژـیم والـیت فـقیه دارد، به ـجـنـبش داـنـشـجوـیى در کـشور ـمان اـین
ـتوان را داده اـست که در آـسـتاـنه پنـجاه و دوـمـین ـسالگرد روز داـنشـجو
اـشد. نکـته اـنه ـمـیـهن ـب واـه ارزات آزادـیـخ ـسـته در ـمـب رـج اگر ـنـقـشى ـب اـیـف
اـساـسی که ـشـماری از ـفـعاالن ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ـنـیز ـبه درـسـتی ـبر آن
ان دـهی رش ـسـطح سـازـم اء و گـسـت د ضـرورت ارـتـق ـن د ـمی کـن أکـی ـت
ان وـی ـشـج وز درـصد کـمی از کل داـن وـیی اـست که ـهـن ـشـج ـجـنـبش داـن
رـصه ـتـلـفـیق ود دارد. در اـین ـع ر پوـشش ـخ ای کـشور را زـی داـنشگاه ـه
ا اـنـبوـهی از ـمشکالت ـمـعـیـشـتی دـقـیق ـمـبارزات ـصـنـفی داـنـشـجوـیان که ـب
د ـبه واـن اـسی روز ـمی ـت ـی ارزات ـس ـب ا ـم د ـب ـن ـت ـس ـصـیـلی روـبه رو ـه و ـتـح
اری ور ـی ای کـش شگاه ـه وـیی در داـن ـشـج ارزات داـن دن ـمـب رده ـش گـسـت

رساند.  
چالش ها!

اوـتی  ـبه ـتـف شگاه هـا  در شـراـیط ـم ان داـن ـشجـوـی ان و داـن سـال جـواـن اـم
ال اـنـتـخاـبات پرـتـقـلب ـنـهـمـین دوره دـنـب الگرد 16 آذر ـمی روـند. ـب ال ـس اـسـتـقـب
ا اـعی ـب ای راـست گرای ارـتـج روـه ان آن ـنـی رـی وری که در ـج اـست ـجـمـه رـی
رون ای رای ـبـی دوق ـه زد ـخود را از ـصـن اـم ای وـسـیع ـن ـتـقـلب و دـستکاری ـه
د دـی رض ـتـه ز در ـمـع ول ـصـلح آـمـی ور و امکان ـتـح د، اـسـتـقالل کـش دـن کـشـی
ات ـنه اـب ای اـصالح ـطـلب در اـنـتـخ روـه رار گرـفـته اـست. شکـست ـنـی ـجدی ـق
یـار ـت صـار یک پارچه  قـدرت در کشـور در اـخ ـنهـا عـرـصه را بـرای اـنـح ـت
ـنـیروـهای ـتـماـمـیت ـخواه ـقرار داده اـست، ـبلکه ـتـهدـید درگـیری ـهای ـفاـجـعه
اـلـیـسـتی را ـنـیز ـجدی کرده اـست.  ـشراـیط کـنوـنی ا ـقدرت ـهای امپرـی آـمـیز ـب
ـهم ـبه ـلـحاظ اوـضاع ـبـغرـنج کـشور و ـمـنـطـقه و ـهم ـبه ـجـهت افکار ـعـموـمی و
دـید ـغاـلب ـبر ـنـیروـهای ـسـیاـسی دارای ـتـفاوت ـهای ـجدی ـبا ـسال ـهای اـخـیر
ش ـهـای ـب ـن ـیـهن و ـج ـیـاـسی ـتـرـقی ـخـواه و ـمـردـمی ـم ـیـروـهـای ـس اـست. ـن
راـیط ویژه ا اـین ـش ـطه ـب ـشجـوـیی، در راـب اـعی، و از ـجـمـله ـجـنـبش داـن ـم اـجـت

وظایف بس مهم و حیاتی به عهده دارند.  
د ازـمـن ـی ان  ـن ال ـمـیـهن ـم ود اگر بگوـئـیم پس از 52 ـس د ـب واـه راق ـنـخ اـغ
ـتـشدـید ـمـبارزه ـمـتـحد ـجـنـبش داـنـشـجوـیی  ـبا پرچم «اـتـحاد، ـمـبارزه، پـیروزی»
در مصاف خصم تا بن دندان مسلحی بروند که هدف خود را ابدی کردن
ــران در ــوده اـی ــزب ـت ــرار داده اسـت. ـح ــرکوبگر ـق یک حکومـت ـس
رـقی ردـمی و ـت ای ـم روـه ر کراراٌ ـهـمه ـنـی ای اـخـی اه ـه ود در ـم ای ـخ کارزارـه
ـشـجـوـیی را ـبه اـتـخـاذ زـبـان ش داـن ـب ـن ـبـارزان ـج ـمـله ـم ـخـواه کـشـور و ازـج
اـنه ـب اـنه و اـسـتـقالل ـطـل ـب ای آزادی ـطـل واـسـته ـه اد کردن ـخ رـی رکی در ـف ـشـت ـم
روهـای ـی ـتقـادـیم که ـن ر اـین اـع ده اـست.  مـا ـب را خـواـن مـردم زـحـمتکش ـف
دـموکراـتیک، و از جمـله جـنـبش ـهای اجـتـماعی،  ـمی ـتواـنـند ـبر ـجداـیی ـهای
ذهنی و کهنه فائق آمده و فصل مشترکی را رقم بزنند که نیاز ویژه  جنبش

دموکراسی خواهی میهن است. 
رـنج و اوج ارزه ـبـغ ـب ر ـصـحـنه ـم اى اـخـی اه ـه اى کشـور در ـم شگاه ـه داـن
ای اـنه ـه ـش وده اـست. ـن دادى ـب ودکاـمه اـسـتـب ا رژـیم ـخ ان ـب وـی ـشـج ده داـن رـن گـی
ـنـدى ـجـدی در دـست اـست که پس از یک دوره ـتفکر دروـنـى و ـجـمع ـب
اـندـهى ـموج اـعـتراض ا ـعزم ـبه ـسازـم ـتـجرـبه ـها، ـجـنـبش داـنـشـجوـیى کـشور ـب
یـاـست هـاى سـرکوبگراـنه دوـلت اـحمـدى نژاد در ر ضـد ـس ـبه ـب ـمه جـاـن ـه
اـلـیت ـتنگاـتنگ دى از ـفـع دـی ى، دوره ـج اـل وزش ـع راکز آـم ا و ـم شگاه ـه داـن
ى اـن اـمه پاـی ـطـعـن از کرده اـست.  ـق ى را آـغ ردـم اى ـم ا دیگر ـجـنـبش ـه ود ـب ـخ
اـنه 16 آذر ـت ر ـتحکـیم وحـدت» که در آـس ـت ى «دـف ـست شـوراى ـعمـوـم ـش ـن
ـبرگزار ـشد ـنـشان دـهـنده ـعزم ـجـنـبش داـنـشـجوـیى کـشور «ـبراى ـفـعاـلـیت در
ور» رـیع کـش والت ـس د ـتـح ر روـن ر گذارى ـب ـی اـث ى و ـت وـن وار کـن راـیط دـش ـش
اـنه و ـعداـلت ا ـتـشـخـیص اـهداف دـموکراـتیک، آزادى ـطـلـب اـست.  ـقـطـعـناـمه ـب
ر اـی ا ـس اـمل ـب ردـمى ـهمچـنـین ـبه روـشـنى از ـضرورت «ـتـع اـنه ـجـنـبش ـم واـه ـخ
ـجـنـبش ـهاى اـجـتـماـعى» ـسـخن گـفـته و ـهـمراـهى ـبا آـنان را ـمورد ـتاکـید ـقرار

مى دهد.

چه باید کرد؟
ـجـنـبش داـنـشـجوـیى در ـبرـهه ـهاـیى از ـتارـیخ ـمـعاـصر ـمـیـهن ـتواـنـسـته اـست
د و ـبه یکى از ا کـن ا اـیـف وده ـه ارزات ـت ارورى ـمـب رـجـسـته اى در ـب که ـنـقش ـب
ى اـست که ود.   اـین ـحـقـیـقـت دـیل ـش ى ـتـب ردـم ى ـجـنـبش ـم اى اـصـل ور ـه وـت ـم
واـنـسـتـند در ـبـسـیج ـمردم ـبراى ـثـبت راى «ـنه» در داـنـشـجوـیان ـهـمانگوـنه که ـت
رـفراـندوم ـتاریـخى 2 ـخرداد ـنـقش ـمـمـتاز داـشـته ـباـشـند، اـمروز ـهم ـمى ـتواـنـند
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ـهـشدار داده ـبود.  ـما ـضـمن اـشاره ـبه ـتـجرـبه ـنـماـیش اـنتـخاـباـتی ـمـجـلس ـهـفـتم
که  ارتـجاع ـتواـنـست  در ـنـبود یک ـجـنـبش اـعـتراـضی وـسـیع و ـسازـمان ـیاـفـته
ان و ـب ا از اـصالح ـطـل وده ـه د ـت دـی وردگی ـش رـخ دی و ـس ا اـمـی در ـفضـای ـن
ـتـحرـیم وـسـیع اـنـتـخاـبات از ـسوی ـمردم مـجـلس ـفرـماـیـشی را از ـمـیان ـمأـموران
ـنـظاـمی و ـغـیر ـنـظاـمی ـخود ـبرگـمارد و راه  را ـبرای ـتـحـقق دیگر ـبرـنامه ـهای
رـین وـظـیـفه وگـیری از تکرار چـنـین روـندی را ـمـهم ـت ـخود ـهـموار کـند، ـجـل

نیروهای مترقی و آزادی خواه کشورمان می دانستیم. 
ـبررـسی ـحوادث ـنـشان ـمی داد که ـمرـتـجـعان ـحاکم،  ـبا ـبـهره ـجوـیی از ـهـمه
ان، ورای نگـهـب د، از ـجـمـله ـش ار دارـن ـی اـیی که در اـخـت رم ـه ات، و اـه امکاـن
ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی، ـخـصوـصاً سپاه پاـسداران و ـنـیروـهای ـمـسـلح و ـنـیـمه ـمسـلح
د در ـمـجمـوع ـصـمم بـودـن ی، ـم ضـاـی تگاه ـق ـین دـس ـته ـبه آن، و ـهمچـن ـس واـب
ـفضاـیی را ایجاد کـنند که بـتوانـند ـبا بهره ـجویی از آن ـناـمزد مورد ـنظر ـخود

را به کرسی ریاست جمهوری بنشانند. 
ـبر اـساس چـنـین درکی از روـند ـحوادث ـماه ـهای اـخـیر، و ـهمچـنـین ـبررـسی
ـست ـش ـشت سـال گذـشـته، ـن د اـصالحـات در ـه ـثـبت و ـضـعف روـن اط ـم ـنـق
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـما ـبه اـین ـنـتیجه رـسـید که یکدـست ـشدن ـحاکـمـیت و
ـتـسـخـیر ـنـهاد رـیاـست ـجـمـهوری ـتوـسط کارگزاران ارـتـجاع،  ـهم چـنان که
ـتـجربه ـمجـلس هـفتم ـنـیز ـنـشان داده است، ـنمی ـتواـند در راـسـتای ـمـناـفع ـمردم
رای ات را ـب ا و امکاـن ذا ـضروری اـست ـهـمه ـتالش ـه اـشد و ـل ا ـب اـمـعه ـم و ـج
ا، در اـمه ـهای ارـتـجاع ـبه کار گرـفت.  کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـم رـن شکـست ـب
اـعالـمیه ـیی که  در 8 ـخرداد ـماه 1384 ـمـنـتـشر کرد، ـضـمن اـشاره ـبه آـخرـین
ات در ـتخـاـب رگزاری اـن ـتقـدـیم که ـب ـتحـوالت کشـور اـعالم کرد: « مـا ـمـع
واـند یک اـنـتـخاـبات آزاد و ردـید  ـنـمی ـت چارچوب رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبی ـت
دـموکراتیک آن ـطور که ـشاـیـسته ـمردم و ـتاریخ پر افـتـخار ـمـبارزات مـعاـصر
اـشد، وـلی ـمـسأـله ـشرکت در اـنـتـخاـبات ـنـهـمـین دوره رـیاـست ـمـیـهن ـماـست ـب
ـجـمـهوری، و شکـست ـبرـناـمه ارـتـجاع ـبرای  یکدـست کردن ـحاکـمـیت، در
ـشراـیط ـحـساس کـنوـنی، ـباـید ـبه ـعـنوان ـتاکـتیکی ـحـساب ـشده ـبه کار گرـفـته

شود. 
ـطرح ـمـسأله ـضرورت ایـجاد یک اتـحاد وـسیع ـمردـمی و ـتأکـید  و ـتأـیـید
ان و اری از اـصالح ـطـلـب وکراـتیک ـجـنـبش از ـسوی ـشـم ای دـم واـست ـه ـخ
اـست دکـتر ـمـعـین، پدـیده ـمـثـبـتی در ـجرـیان روـند ـنـهـمـین دوره اـنـتـخاـبات رـی
د، واـن وز ـهم ـمی ـت واـنـست،  و ـهـن ا ـمی ـت ارـه ود و ـتـحـقق اـین ـشـع ـجـمـهوری ـب

نقش تعیین کننده یی در تحوالت آتی کشور ایفا کند. 
رای ـیـعی را ـب ـیـنی ـمی شـد ارـتجـاع کارزار وـس ـهمـان طـور که پـیش ـب
ایجاد چند دستگی در صفوف نیروهای اصالح طلب به راه انداخت و در
ـعـین ـحال  تـهاـجم وـسـیع ـتـبـلـیـغاـتی  ـیی را ـبر ـضد روـند اـصالـحات، ـبا  ـتأکـید
ای اـنه ـه ر،  در رـس ای اـخـی ال ـه اـعی ـس ـم ـتصـادی - اـجـت ای اـق ودـه ر کـمـب ـب
ای روـه ـی وف ـن د دـستگی در ـصـف ان دـهی کرد. چـن ازـم ـسـته، ـس گروـهی واـب
ا واـقـعـیات روز کـشور در اـهـمـخوان ـب ادرـست و ـن ـمـترـقی، اـتـخاذ ـشـعارـهای ـن
کنار عکس العمل منفی مردم به هشت سال کارنامه ضعیف دولت خاتمی
و ـقول ـهای ـتـحـقق ـنـیاـفـته در ـمـجـموع  ـبه اـنـفـعال و چـند دـستگی در ـصـفوف
ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه و  ـنـیروـهای اـجـتـماـعی ـمـنـجر ـشد. ـبرداـشت ـتـند و ـغـیر
ادگی آن ردـمی و آـم اـنه در زـمـیـنهء ـسـطح کـیـفی و کـمی ـجـنـبش ـم ـیـن واـقع ـب
برای مصاف وسیع اجتماعی با ارتجاع ـحاکم، شماری از نیروهای سیاسی
ات و اـب ـتـخ رکت در اـن ار ـش رح ـشـع د که ـط اـن ادرـست رـس ـتـیـجه ـن را ـبه اـین ـن
دـفاع از ـمـعـین ـبـسـیار پاـیـین ـتر از ـسـطح ـخواـست ـهای ـجـنـبش ـمردـمی اـست،
دن ـجـنـبش اـن راـهه کـش ـی اری در واـقع ـبه ـب رح چـنـین ـشـع اس، ـط راـین اـس و ـب

دانسته شد. 

رفقای گرامی!
هـمان ـطور که می داـنـید، ـحزب ما ـبه دلیل ـطرح  سـیاـست روشن و
رگزاری ان ـب ول ز ـم ر ـمـعـین، در ـط زدی دکـت اـم اع از ـن اـنه ء دـف ـن ـی واـقع ـب
ای روـه ـی اری از ـن اـتی ـشـم ـیـغ ـبـل رـین ـحـمالت ـت د ـت دـی ورد ـش ات ـم اـب اـنـتـخ
رخـورهـای ـته و ـب رار گرـفت. تکرار ـتـهـمت هـای گذـش ون ـق ـسـی اپوزـی
ـلومپن ـماـبانه ـبا ـسـیاـست ـحزب ـما، ـبـیش از آنکه ـنـشانگر ـمـنـطق و دراـیت
ر ـشی و ـفـق دـی د، حکاـیت از آـشـفـته اـن اـش ا ـب اـست ـحزب ـم ان ـسـی اـلـف ـمـخ
ـسـجم ـبه ـطـقی و ـمـن اـست ـمـن ود یک ـسـی اـنی داـشت که در ـنـب ـنـظری کـس
ا ا ـب ـنـه رخـورد ـنه ـت د. اـین ـب ـفحـاـشی و ـتـهـمت پراکـنی روی ـمی آوردـن
ـحزب ـما بلکه ـبا ـبـخـشی از نـیروـهای مـلی - ـمذـهبی که  ـنـظرات ـمـشابـهی
رات ـمـنـفی و أـثـی د ـبی شک  ـت رح ـمی کردـن ا را ـط اـست ـحزب ـم ا ـسـی ـب
ـمـشـخص ـخود را ـبر ـهمکاری   ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه و ـضد اـسـتـبداد ـبر

جای گذاشت، که باید در راه ترمیم آن تالش کرد.  
طـرح شـده در طـرح ضـرورت ای اسـاـسی ـم دالل ـه یکی از  اـسـت
ود ادر ـخواـهـیم ـب ا ـتـحرـیم اـنـتـخاـبات ـق ود که:  ـب ـتـحرـیم اـنـتـخاـبات اـین ـی
رژـیم را از «ـمـشروـعـیت» ـبـیـندازـیم، و در ـعرـصه ـبـین اـلـمـلـلی ـهم آـنـها را
ران ارـتـجاع را ـتـیـجه، ـس زون روـبه رو کرده، و در ـن ای روز اـف ارـه ـش ا ـف ـب
ا ـبه ـتن دادن ـبه ـخواـست ـمردم وادارکـنـیم. در ـمـقاـبل اـین ـنـظر، ـحزب ـم
ـطـرح یــست که ـم ـتـلف اـعالم کرده ـبـود  که: روـشن ـن در ـمـقـاـطع ـمـخ
ادل چـند درـصد کـنـندگان اـین اـسـتدالل ـحد «ـمـشروـعـیت» رژـیم را ـمـع
وان ردم ـمی ـت زان آرای ـم ا چه ـمـی ر آن، ـب ا ـب د، و ـبـن ردم ـمی داـنـن آرای ـم
رژـیم را از «ـمـشروـعـیت» اـنداـخت؟ ـبدـیـهی اـست که ـحزب ـما از اـساس
ـمواـفق چـنـین ـبـحـثی  ـنـبود.  ـهـمان ـطور که در روزـناـمه ارگان ـمان ـنـیز ـبه
آن اـشاره کردـیم، ـبه گـمان ـما: رژـیم اـسـتـبدادی والـیت ـفـقـیه ـنـمی ـتواـند
ـمـشروـعـیت ـمردـمی داـشته ـباـشد و ـعدم ـمـشروـعـیت آن ـنـیز ـبه آن ـبـستگی
ـندارد که 50 ـیا 60 درـصد ـمردم در اـنـتـخاـبات ـشرکت کـنـند و ـیا آن را
اـساـسا ـتـحرـیم کـنـند. ـجاـلب اـیـنـجاـست که در پی ـبرگزاری اـنتـخاـبات، و
اـظـهار ـنـظرـهای ـشـماری از ـمداـفـعان ـنـظرـیه ـتـحرـیم، و ـنـصـیـحت آـنان ـبه
د، اـین رـی وزـید و ـبه ـخـطای ـخود پی ـبـب اـم ان که از اـین ـتـجرـبه ـبـی اـلـف ـمـخ
ا د؟ آـی رـیم چه آـم رـیه ـتـح ـظ ر پاـیه اـصـلی ـن ر ـس ـشد که ـب أـله روـشن ـن ـس ـم
یـزان شـرکت مـردم در ا روـشن شـدن ـم ـبه 28 خـرداد مـاه،  ـب ـن روز ـش
انتخابات (حتی ـبا قبول کمترین درصد ـشرکت کنندگان آن یعنی 50
درصـد و ـنه آمـار 63 درصـدی اـعالم شـده از سـوی وزارت کشـور)
رژـیم والـیت ـفـقـیه از ـمـشروـعـیت اـفـتاد ؟ و ـیا آـیا پـیروزی ـنـظرـیه ـتـحرـیم
رای ان ـب اـمـی ـظ ای ـن روزی کودـت ـصـطـفی ـمـعـین  و پـی ر ـم ـبه شکـست دکـت

تغییر نتیجه انتخابات بستگی داشت ؟ 
د ـشعـاب و چـن د آمـدن اـن ات و پدـی ـتخـاـب سـأـله اـن ـبهـر صـورت، ـم
دستگی در بین نیروهای اجتماعی، بین طیف گسترده اصالح طلبان و
ـصـفوف ـنـیروـهای اپوزـیـسـیون، و ـحـتی در درون ـسازـمان ـهای ـمـخاـلف
رژـیم  ـنـشانگر ضـعف ـجدی کیـفی و ـسـیاـسی ـجـنـبش در ـشراـیط کـنوـنی
اـنه ـبود. اـتواـنی آن در ـبـسـیج ـنـیرو ـحول ـشـعارـهای درـست و واـقع ـبـیـن و ـن
یـر ش در سـال هـای اـخ ـنـب ـضل جـدی ـیی اـست که ـج اـین ـضـعف ـمـع
ـبـهه واـحـد ـضـد شکـیل یک ـج ـمـرـتب از آن ـضـرـبه ـخـورده اـست.  ـت
اـسی راه کار اـصـلی ارزاـتی - ـسـی ای ـمـشـخص ـمـب ارـه داد ـحول ـشـع اـسـتـب

غلبه بر این معضل جدی است.
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ران در ودۀ اـی زب ـت وری اـست. ...ـح اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ ـنـخـست اـن
ـهـفـته ـهای پـیش از ـبرگزاری نـهـمـین دورۀ اـنتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری،
اکـمـیت اـمه یکدـست ـشدن ـح رـن ا ـب اـبـله ـب اـست ـضرورت  ـمـق ا ـطرح ـسـی ـب
ارـتـجاع  مـعتـقد  ـبود که ـباـید ـبا ـبـسیج ـنـیروـهای ـمردـمی راه را ـبرای ادامه
ـیـاـست اـمـروز ـمی ـتـواـنـد در ن ـس روـنـد اـصالـحـات گـشـود. اداـمه اـی
ول و ـتن دم ـقـب اـمی - والـیی، ـع ای ـنـظ ا کودـت اـبـله ـب ر ـمـق دـهی اـم اـن ازـم ـس
ـندادن ـبه نـتـیجه ـخـیاـنت ـبار اـین ـحرکت ـضد ـمردـمی تـجسم و ـتـبـلور پـیدا
وـنـیـتی» اـست که رژـیم والـیت اـن اـقد «ـق کـند. دور دوم اـنـتـخاـبات ـحـتی ـف
ـفـقـیه ـطـبق ـقواـنـین ـجاری ـخود ـبه آن ـتـظاـهر ـمی کـند. ـنـمی ـتوان ـبا ـقـبول
اـمی-والـیی اـست ـظ ای ـن ات که ـمـحـصول کودـت اـب ـتـخ ـتـیـجه دور اول اـن ـن
دور دوـمی را ـبرگزار کرد. ـفاـشـیـسم ـبا گذـشت ـها و ـعـقب ـنـشـیـنی ـهاـیی
اـمه ـمردم 715، 31 ـخرداد از اـین دـست پا ـمی گـیرد.» (نگاه کـنـید ـبه «ـن
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وری رژـیم والـیت ـفـقـیه در اـست ـجـمـه ات ـنـهـمـین دوره رـی ـتخـاـب اـن
ـفـضای پراکـندگی و اـنـشـقاق ـنـیروـهای ـمـترـقی و اـصالح ـطـلب و ـضـعف
ـجدی عدم شرکت فعال طیف گـسترده  نیروهای اجتـماعی به صورت
ام زـنی ای ـلـفـظی و ـفضـای اـتـه وردـه رـخ راـیط ـب ـته و در ـش اـف ان ـی ازـم ـس
ای ر ـضد یک دیگر، ـبه پـیروزی کودـت ـسـیون ـب اـسی اپوزـی روـهای ـسـی ـنـی
اٌ ـقـشری و ارـتـجاـعی ـمـنـجر ـشد. ـننگـین ـنـیروـهای ـتاریک اـندـیش، ـعـمـیـق
ـمـدی نژاد، ـنـاـمـزد  گروه ـهـای ـتـرور و ـمـود اـح روی کار آـمـدن ـمـح
شکـنجه سپاه پاـسداران، ـبا ـحـماـیت ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی و ـفرـماـندـهان سپاه
زدی، اح ـی ـصـب اـنی ـهمچون ـم ری واپس گراـی ـظ ر فکری - ـن ر چـت و زـی
ود.  روی کار ـستگان ـبه آن ـب ای گروه ـحـجـتـیه و واـب تکـمـیل ـشـبه کودـت
انگر گاـمی ـبه پس در اـی ال ـنـم ود اـحـمدی نژاد در ـعـین ـح دن ـمـحـم آـم
ـتالش ـهای ـسال ـهای اـخـیر ـجـنـبش ـمردـمی ـبرای ـطرد اـسـتـبداد از ـمـیـهن

ما بود. 

شعارهای عوام فریبانه احمدی نژاد 
و ارتباط آن با واقعیات سخت و دردناک جامعه ما

ان ـنـهـمـین دوره رـی اـبل ـتـعـمق در ـج اـلب و ـق ای ـج ده ـه یکی از پدـی
اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـتـمرکز ـتـبـلـیـغاـتی ـناـمزد
ر ا ـب د آـنـه أکـی اـعی و ـت ادی - اـجـتـم ای اـقـتـص ودـه ر کـمـب اع ـب ای ارـتـج ـه
رـهاـنـیدن ـمردم از ـفـقر ـمزـمـنی اـست که گرـیـبان گـیر آـنان اـست.  کـمـیـته
ـمرکزی ـحزب ـما در ـنـشـست اردـیـبـشـهت ـماه ـخود ـضـمن ـتأکـید ـبر اـین
تکـشـان ـم ـیـز اـشـاره کرده ـبـود که: زـح ـیـدی ـن ـسـأـله، ـبه اـین نکـته کـل ـم
ـنه ـی ـمی در زـم ـسـنجـاـنی و خـاـت اـست هـای دوـلت رـف ـی ان ـس ـی ـتفـاوـتی ـم
ادی رژـیم ـص ـت ای اـق اـست ـه اس: «ـسـی ر اـین اـس د.  ـب ـیـنـن ادی ـنـمی ـب ـص ـت اـق
ا و اـه ا وـجود ـهـمه ادـع ـجـمـهوری اـسالـمی در ـطول دو دـهه گذـشـته و ـب
ای ان در راـسـت داـلت، ـهمچـن راری ـع رـق ده در زـمـیـنه ـب ای داده ـش ول ـه ـق
ن ـیم ـمی گردد، و اـی ـظ ـن ـنـاـفع کالن ـسـرـمـاـیه داران کـشـور ـت ـین ـم ـتـأـم
ا و ارـه ـش ار ـعـمده ـف ان ـب د که ـهمچـن ـسـتـن ردم کـشور ـه رـیت ـعـظـیم ـم اکـث
د. در اـین زـمـیـنه ر دوش ـخود ـمی کـشـن ای اـقـتـصادی را ـب ـمـحروـمـیت ـه
ت ـیـاـست ـهـای دوـل ـیـان ـس ـته اـنـد که ـم ـتی درـیـاـف تکـشـان ـبـدرـس ـم زـح
ای دوـلت ول ـه دگی» و ـق ازـن راق «ـس وان پر ـطـمـط ر ـعـن اـنی زـی ـسـنـج رـف
ده ـیی وجـود اوت ـعـم داـلت اـسالـمی» ـتـف ـنه «ـتـحـقق ـع ـی خـاـتـمی در زـم
را و ران ـفـق ال گذـشـته در اـی ـست ـس ـی ول ـب دارد و ـخالـصه اـینکه در ـط ـن
زدیکان ـستگان و ـن روت واـب د و ـث ده اـن ر ـش ر ـت ان ـفـقـی ان ـهمچـن روـم ـمـح
رژـیم و کالن ـسرـمایه داری ـبازار و ـسرـماـیه داران ـبزرگ رـشد ـیاـفته، و

در کنار وجود چند دستگی در صفوف اپوزیسیون، باید به انشقاق در
ـیـروـهـای ـتالف در ـصف ـن ن اـخ ـی مچـن ـیـروـهـای اـصالح ـطـلب و ـه ـصف ـن
ز ـی اال ـن ور که در ـب ان ـط اره کرد.  ـهـم ز اـش ـی داـفع اـصالحـات ـن اـعی ـم ـم اـجـت
ـمـطرح کردـیم ـما ـضـمن ـمواـفـقت اـصوـلی ـبا ـتـمام اـنـتـقادـهای ـجدی ـنـیروـهای
اـجتـماعی ـبه ضعف، مـماـشات، و ـسازش طلـبی رهـبری ـجنـبش اصالح طـلبی
ـیـاـسی - تگی ـس م که آنچـنـان ـسـازـمـان ـیـاـف ـی ـت ـتـقـاد داـش ـین ـحـال اـع در ـع
ا اتکاء ـبه آن ا ـبـتوان ـب ـتشکـیالـتی در اـین ـنـیروـهای اـجـتـماـعی وـجود ـندارد ـت
به مـصاف ارتـجاع حاکم رـفت  و آن را به عقب ـنشینی واداـشت.  در چنین
ا ا ـحـماـیت از دکـتر ـمـعـین را ـحرکـتی در ـجـهت ـتـشدـید ـتالش ـه ـشراـیـطی ـم
ـبرای پـیـشـبرد اـمر اتـحاد ـنـیروـهای ـمدافع اـصالـحات ـحول شـعارـهای رادیکال
وده ـهای ـسـتـیم.    دـعوت و ـشرکت در ـبـسـیج ـت اـسی - اـجـتـماـعی ـمی داـن ـسـی
ـمردم ـبرای اـنـنـخاب دکـتر ـمـعـین از ـسوی ـحزـبـمان، ـقـبل از ـهر چـیز ـبه ـمـعـنای
ا ر ضـد ارـتجـاع حـاکم ـب اـنه ـب ردـمی آگاـه ری حـرکت ـم شـرکت در راـهـب
خواست انجام یک سری اصالحات واقعی و دموکراتیک مشخص به سود

توده های مردم بود.  

روند برگزاری انتخابات و کودتای نظامیان، 
شبه نظامیان و انجمن حجتیه 

ا وری، ـحـتی ـب اـست ـجـمـه ات رـی ـتخـاـب رگزاری ـنـهـمـین دوره اـن د ـب روـن
ود. ردی ـب ـنـحصـر ـبه ـف د ـبی سـاـبـقه و ـم ـیه روـن ای  رژـیم والـیت ـفـق ارـه ـی ـمـع
اـتی، ـتـقـلـبات ـحـضور گـسـترده ـنـظاـمـیان و ـشـبه ـنـظاـمـیان در ـحوزه ـهای اـنـتـخاـب
گـسـترده در ـشـهرـسـتان ـهای کوچک و اـشـغال ـنـظاـمی ـبرـخی از ـمـناـطق رأی
راض ـت ـیـجه آراء، ـحـتی صـدای اـع ـت رل ـشمـارش و ـن ـت ظـور کـن ـن ری ـبه ـم گـی
ـشـماری از ـناـمزدـهای ـخودی ـهمچون رـفـسـنـجاـنی را ـنـیز ـبـلـند کرد.    کـمـیـته
ـمرکزی ـحزب ـما در اـعالـمـیه ـیی که در روز 31 ـخرداد ـماه 84 اـنـتـشار داد،
ر ـمـعـین از ذف دکـت ات و ـح اـب ـتـخ رگزاری دور ـنـخـست اـن د ـب ـنه روـن ـی در زـم
ـجـمـله اـعالم کرد که: «اـنتـخاـبات ـنـهـمـین دوره رـیاـست ـجـمـهوری در ـشراـیط
ان ازـم رگزار ـشد. کودـتای ـس اـبـقه ـیی ـب ادی و ـبی ـس ر ـع و اـحواـلی کاـمالٌ ـغـی
ات را از اـب ـتـخ ر، اـن ان رـهـب رـم ر ـف ـسـیج، زـی داران و ـب ای سپاه پاـس روـه اـفـته ـنـی ـی
اره ـعـملکرد ر خـود خـارج کرد ...سکوت کاـمل دوـلت خـاـتـمی درـب ـسـی ـم
ـشـارکت و ـبـهه ـم ـیـروـهـاـیی ـهمچون ـج ـتـاب ـن ـین ـش مچـن کودـتـاچـیـان و ـه
اع از ری هـاـیی در دـف وـضع گـی رای طـرح ـم ـمجـاهـدـین اـنـقالب اـسالـمی ـب
ان واـه ـصـطـفی ـمـعـین ـخ ر ـم اـتی دکـت اـب ـتـخ اد اـن اـلی که ـسـت اـنی، در ـح ـسـنـج رـف
«رسـیدگی ـبه تخلـفات اـنتـخاـباـتی و تـعویق دور دوم اـنتـخاـبات» ـبود و کروبی
ولی فقیه و ـخانواده او را به دست داشـتن در این کودتا متـهم می کرد،  بی
ار  در أـسف ـب ای جـدی و ـت شـانگر اـخـتالف  ـه ز و  ـن رانگـی وال ـب شک ـسـئ
اـجـعه ی رخ داده  اـست. اـین ا ـف اـبـله ـب ای اـصالح ـطـلب در ـمـق روـه ـی ـسـطح ـن
ـبرـخوردـها در ـعـین ـحال ـیادآور ـسـیاـست ـهای ـنادرـست و ـمـخرب ـسازش و
ا ارـتـجاع ـحاکم اـست که ـثـمره اش ـهـمـین دـشواری ـهاـیی اـست ـمـماـشات ـب
ـیه ا در ـهـمـین اـعالـم زب ـم ـته اـیم. » ـح رار گرـف اـبل آن ـق روز در ـمـق ا اـم که ـم
د و اـعالم ات ـش اـب ـتـخ ال دور ـنـخـست اـن ـط د، و اـب ا اـین روـن اـبـله ـب ان ـمـق واـه ـخ
کرد: «تهدـید ها و حمالت شدـید رهبر به کروبی، نشان دادن ـمشت آهنین
ار و ـش ـشدـید ـجو ـف ال و ـت زد، اـقـب اد، آـفـتاب ـی اـمه ـهای اـعـتـم در ـتـعـطـیل روزـن
اـخـتـناق در داـنشگاه ـهای کـشور ـحاکی از دورـخـیز ـمرـتـجـعان ـبرای ـمراـحل
ـبـعدی اـست. ـقـبول ـبرگزاری دوره دوم اـنـتـخاـبات، ـیـعـنی ـقـبول ـهـمه ـتـقـلـبات
ادامه در صفحه 5اـنـجام ـشده و گردن ـنـهادن ـبه کودـتای ـنـظاـمی - والـیی اـنـجام ـشده در دور

ادامه گزارش هیأت سیاسی به پلنوم ....



ا ـیک ـهزار و     300 ـکاـلری درـیاـفت ـکـند اـیـنـکه ـهر ـنـفر ـبـین ـیک ـهزار ـت
رـسد و اـجاره ـبـهای ـمـسـکن وه در روز ـب وه ـبه 50 گرم ـمـی زـیـنه ـهای ـمـی وـه
ان وـم اـشد، ـخط ـفـقر ـمـطـلق ـبه     245 ـهزار ـت ان ـب وـم در ـحد ـیـکـصد ـهزار ـت
اـندن رـسـیده ـکه اـین ـنرخ ـیـعـنی ـتـنازع ـبـقا و ـشـکم پر ـکردن ـبرای زـنده ـم
اـست. ـصـحراـئـیان ـبا اـسـتـناد ـبه  گزارـشات ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی پول، ـباـنک
ـجـهاـنی و ـسازـمان ـبـهداـشت ـجـهاـنی، ـمرـکز آـمار اـیران، و ـباـنک ـمرـکزی
ر ـخط ران زـی زدیک ـبه 9  1 درـصد ـمردم اـی ـبه اـین ـنـتـیـجه ـمی رـسد که،  ـن

فقر مطلق، و قریب به    31 درصد  در فقر نسبی اند. 
ور وـنی کـش راـیط کـن ود که در ـش ار روـشن ـمی ـش اس اـین آـم ر اـس ـب
ـمـبارزه در راه پاـیان دادن ـبه مـحروـمـیت ـشدـید و تحـقق ـعدالت اجـتـماـعی
ر ر گذار ـب أـثـی رـصه ـمـهم ـت وده و ـع ای ـت واـست ـه رـین ـخ یکی از اـصـلی ـت
ـمـبارزات ـسـیاـسی روز اـست. ـبر اـین اـساس ـبی ـتوـجـهی ـجدی  ـنـیروـهای
ر ان ـب اـتی آـن اـب ـتـخ اـمه اـن رـن اـسی ـب د اـس أکـی أـله و ـت ـس اـصالح ـطـلب ـبه اـین ـم
ی ـتـخـاـبـاـت ـطه ـضـعف ـهـای کارزار اـن ـمـله ـنـق ـیـاـسی از ـج آزادی ـهـای ـس

اصالح طلبان برای بسیج توده ها و نیروهای اجتماعی بود.
اـمزدـهای ـجـناح ذوب در والـیت در ـمـحـمود اـحـمدی نژاد و دیگر ـن
ا در ـظـیم جـاـمـعه ـم ـضل ـع ا درک اـین ـمـع ـنجـاـنی ـب ـس ار کروـبی و رـف کـن
رـین ده ـت ا را ـعـم وده ـه ـشـتی ـت أـله ـمـعـی ـس ود ـحل ـم اـتی ـخ اـب ـتـخ ات اـن ـیـغ ـبـل ـت
اـیی از ـسـتـند آراء  ـبـخش ـه واـن د، و ـت رـفی کردـن اـمه ـخود ـمـع رـن ـشاـخص ـب
ـسـیار ـمـحروم زـحـمتکـشان را ـبه ـنـیروـهای اـجـتـماـعی ـخـصوـصاٌ الـیه ـهای ـب

نفع خود واریز کنند.
اـتی و اـب ـتـخ ای اـن ا دروغ پردازی ـه ـسـلم اـست اـین اـست که ـب آنچه ـم
شـعارـهای ـعوام ـفرـیـبانه ـنـمی ـتوان ـمـعضالت ـعـظـیم اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی
اری اـهـنـج ور و ـن ادی کـش اـیل و ـمـعـضالت اـقـتـص ـس ور را ـحل کرد. ـم کـش
ادـین در ـی ـن اـسی و ـب رات اـس ـی ـی ا ـتـغ ا ـب ـنـه رش ـت اـعی روـبه گـسـت ـم ای اـجـت ـه
ـسـیاـست ـهای اـتـخاذ ـشده ـبه ـسـمت ـتأـمـین ـمـنافع ـتوده ـهای مـحروم امکان
ـمـدی نژاد در ـمه ادـعـاـهـای ـفـرـیب کاراـنه اـح پذـیـر اـست. ـبـا وـجـود ـه
ر ـسر ـسـفره ـمردم، روـشن اـست که چـنـین ـخواـسـتی گذاـشـتن پول ـنـفت ـب
نیز در تضاد آشکار ـبا منافع طبقاتی - سیاسی دوـلتی قرار دارد که خود
ـنـماـیـنده واپس گراـترـین الـیه ـهای کالن ـسرـماـیه داری تـجاری و ـسرـمایه
داری ـبوروکراـتیک ـنـظاـمی - اـنـتـظاـمی اـیران اـست. ـبرای روـشن ـتر ـشدن
ان اـست کاـفی ا آن دـست ـبه گرـیـب ور ـب ران اـقـتصـادـیی که کـش اد ـبـح اـبـع
ای ـی اـمه «دـن ر اسـاس گزارش روزـن ـیم: ـب مـوـنه اشـاره کـن د ـن اـست ـبه چـن
رده اـست که اـنی پـیش ـبـیـنی ـک اـنک ـجـه اه 1384)، ـب ان ـم اد» (5 آـب اـقـتـص
واـجه ـمی رـین ـفـشار اـشـتـغال زاـیی ـم دـت ا ـشدـی اـیران ـطی پـنج ـسال آـیـنده ـب
ـیکـاری در آن ـبه رخ ـب ران، ـن ـتی اـی ـی رـکـیب ـجـمـع وـجه ـبه ـت ا ـت شـود، و ـب
اـنک رگزاری ـمهـر، ـب ـطح خـود ـمی رسـد.  ـبه گزارش ـخـب رـین ـس االـت ـب
ـیکـاری در کـشـورهـای ـجهـاـنی تـازه تـرـین بـرآورد خـود را از نـرخ ـب
ـخاورـمـیاـنه اـعالم ـکرده اـست، و ـبر اـساس اـین گزارش، ـنرخ ـبـیـکاری در
ایران، در حال حاـضر، 8/ 13درصد است، اما پیش بـینی می شود که این
د اـنی ـمـعـتـق اـنک ـجـه رـسد. ـب رـین ـسـطح ـخود ـب االـت ا ـسال 2010 ـبه ـب رـقم ـت
ر 21 ون زـی ران ـهم اـکـن انگـین ـسـنی ـجـمـعـیت اـی ا ـکه ـمـی اـست که، از آـنـج
ا ـشدـیدـترـین ـفـشار ـبرای اـشـتـغال ـسال اـست، ـطی پـنج ـسال آـیـنده اـیران ـب
زاـیی ـمواـجه ـخواـهد ـبود. ـبـناـبر پـیش ـبـیـنی ـباـنک ـجـهاـنی ـنرخ ـبـیـکاری در
اـیران ـتا ـسال 2010 به ـحدود 23درـصد ـخواـهد رـسـید که ـباالـترین ـمـیزان

بیکاری طی چندین سال اخیر خواهد بود. 
ـهمچـنـین ـخـبرگزاری ـفارس ـخـبر داد که ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی پول در
ر کرده اـست ـش ـت ـن ران ـم داز اـقـتصـادی اـی ون چـشم اـن راـم گزارـشی که پـی

اٌ ـفاـسد دـستگاه دوـلـتی ـجـمـهوری اـسالـمی ـهمچـنان در درون ـسـیـسـتم ـعـمـیـق
ردم» اـمه ـم رکزی - «ـن ـته ـم وم کـمـی اد پـلـن وـمی داـشـته اـست»  (اـسـن د ـنـج رـش

712، 20 اردیبهشت ماه 1384).
ـعوام ـفرـیـبی و دروغ پردازی در زـمـیـنه آوردن «پول نـفت ـبر ـسر سـفره
مردم» از جمله شعارهایی بود که احمدی نژاد تالش می کرد با توسل به
آن آرای ـتوده ـهای مـحروم را ـبه ـخود ـجـلب کـند. در ـهـمـین ـعرـصه ـطرح
ـشعـار دادن وام ـبال ـعـوض 50 هـزار ـتـومـاـنی ـبه ـمـردم از سـوی کروـبی
توانست تأثـیر مهمی در آراِ او بگذارد. مقایسه آرای کروبی در اـنتخابات
ار ـمـحدودی کرـسی ـسـی ا آرای ـب واـنـست ـب ـشم، که ـطی آن او ـت ـمـجـلس ـش
ـمـجـلس را ـبه ـخود اـخـتـصاص دـهد ـبا آراء او در ـجرـیان اـنـتـخاـبات رـیاـست
ـجـمـهوری، ـنـشانگر ـتوـجه ـجدـیی اـست که ـتوده ـهای مـحروم ـبه ـشـعارـهای
داده ـشده در زـمـینه ـبـهـبود وـضع زـندگی ـخود داـشـتـند. کاوش و عـلت ـیاـبی
ول ور که در ـط ان ـط ا ـهـم اـیل ـمـهـمی اـست.  ـم ـس ـنه روـشنگر ـم ـی در اـین زـم
اره کرده ز اـش رکزی ـنـی ـشـست ـقـبـلی کـمـیـته ـم ر و از ـجـمـله ـن ای اـخـی ال ـه ـس
ـصـادی - ـت ـیـاـست ـهـای  اـق ـته ـس م، در ـطـول ـنـزدیک ـبه دو دـهه گذـش اـی
اـجـتـماـعی اتـخاذ ـشده از ـسوی دوـلت رـفـسنـجاـنی و سپس ادامه آنـها ـتوـسط
اـصـله ر ـحـیات کـشور داـشـته اـست. ـف اری ـب اـجـعه ـب رات  ـف اـتـمی اـث دوـلت ـخ
ـعـظـیم ـمـیان ـفـقر و ـثروت، و ـتـشدـید ـمـحروـمـیت ـبـین ـبـخش ـهای وـسـیـعی از
رـین صـادی را ـبه یکی از ـمـهم ـت ـت ـتی اـق سـأـله ـبی عـداـل ـجـمـعـیت کشـور ـم
ای گذـشـته ـبه کرات ال ـه ا در ـس دل کرده اـست.  ـم ا ـب اـمـعه ـم ـمـعـضالت ـج
ان ـش ار رـسـمی رژـیم ـن ا اتکاء ـبه آـم ر کرده اـیم و ـب ار ـنـظ در اـین زـمـیـنه اـظـه
داده اـیم که ـسـیاـست ـهای اـتـخاذ ـشده ـبرای ـبـهـبود اـقـتـصاد،که  ـنـسـخه ـهای
ده ـشده اـنی پیچـی انک ـجـه ورـهای ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـب ا دـسـت آن ـب
اـست، ـنـمی ـتواـند  ـجز ـتـخرـیب ـبـیش از پـیش زـیر ـساـخـتار ـتوـلـیدی کـشور،
روش ا اتکاء ـبه ـف وـلی، ـب اـمـعه تک ـمـحـص ران ـبه ـسـمت یک ـج دن اـی اـن کـش
ـنـفت،  و در اـنـتـها ـتـشدـید فـقر و ـبیکاری ـفراگـیر ـثـمری داـشـته ـباـشد.  روـشن
ان اـس اری از کارـشـن ا وـجود ـهـمه انکار ـهای ـسران رژـیم و ـشـم اـست که  ـب
اری، اـخـت دـیل ـس د، ـتـع ادالـنه درآـم اـع وزـیع ـن اری، ـت ـیـک ـسـته ـبه رژـیم،  ـب واـب
ـسـیاـست  ـهای ـخـصوـصی  ـسازی اـفراـطی، ـهمگی ـعواـمل اـفزاـیش رـشد  ـفـقر
ار رده آن آـم اد گـسـت ر و اـبـع اره ـفـق د. اگر چه درـب ـن ـسـت ران ـه در جـاـمـعه اـی
مـاـمی اـین آمـار حکاـیت از اـبعـاد اگوـنی داده ـمی شـود ـمعـذالک ـت گوـن
رگزاری مـوـنه ـخـب وان ـن ـن ا دارد. ـبه ـع ـیـهن ـم اک ـمحـروـمـیت در ـم ـشـتـن دـه
راـمون رگزاری اـنـتـخاـبات در گزارـشی پـی ران در روزـهای ـب ان اـی ـشـجوـی داـن
گـسـترش ـخط ـفـقر در کـشور از ـجمـله اـشاره کرد که:  «پس از گذـشت سه
وزـیع رزداـیی و ـت ر، ـفـق ا ـفـق ارزه ـب اراـتی چون ـمـب ود ـعـب وـسـعه و وـج اـمه ـت رـن ـب
اـند اـقی ـم ا ـکه ـتـنـها در ـحد ـحرف و ـشـعار ـب اـمه ـه رـن ـعادالـنه ـثروت در اـین ـب
اـیه ر روز ـبه روز ـس ان از دـست ـمی رود و ـفـق ا ـهمچـن رـصت ـه ز ـف ـی روز ـن اـم
ای ر اـساس  اـین گزارش: «در آـمد دـهک ـه د.» ـب راـن ود را ـمی گـسـت وم ـخ ـش
ر اـست» راـب ان ـسال   ، ـنـسـبت ـبه دـهک ـهای پاـیـین ـجاـمـعه  17   ـب االـتر در پاـی ـب
ر ـمی داد که اـتی ـخـب ـسـبـتی از شکاف ـعـمـیق ـطـبـق دـیـهی اـست که چـنـین ـن ـب

سیاست های اتخاذ شده در دو دهه اخیر درجامعه ایجاد کرده اند.
ـمـهدی ـصـحراـئـیان، کارـشـناس اـقـتـصادی،  و یکی از  ـطراـحان اـساـسی
ـبرـناـمه اـنـتـخاـباـتی ـمـهدی کروـبی  ـمـعـتـقد اـست  که در ـشراـیط اـمروز اـقـتـصاد
ـبـاری یچ ـیک از ـشـاـخص ـهـای اـج ـتی ـمـردم، ـه ـش ـی اـیـران و زـنـدگی ـمـع
ـبـهداـشت، اوـقات ـفراـغت، ـشاـخص آـموزش ـهای ـجاـنـبی و ... ـقابل ـمـحاـسـبه
ـنـیـست و رـعاـیت ـهم ـنـمی ـشود.  ـصـحراـئـیان ـمی گوـید ـکه ـبر اـساس ـبررـسی
اب ـس ا اـحـت وار ـب اـن ر ـخ رای ـه ر ـمـطـلق ـب ام داده اـست، ـخط ـفـق اـیی که اـنـج ـه
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ترقی خواه پیش روی خود دارند.

جنبش کارگری ستون اصلی تحوالت آینده کشور

رفقای گرامی!
ـهـمان ـطور که ـمی داـنـید ـجـنـبش کارگری و زـحـمتکـشان ـمـیـهن ـما، ـبا
ر ان درگـی ات ـسـخت ـهمچـن رـب داوم و ـض رکوبگراـنه ـم ود ـحـمالت ـس وـج
ـمـبارزه ـیی دـشوار و در ـعین ـحال تـحـسین ـبرانگـیز ـبر ـضد ـمرتجـعان ـحاکم
واـنه انگر رـشد کـیـفی اـین ـجـنـبش و ـج ـش ر ـن اه ـهای اـخـی اـست. ـتـحوالت ـم
اـیی ـسط و شکوـف د در صـورت ـب واـن وـلی ـمـثـبت اـست که ـمی ـت ای ـتـح ـه
نـده ـتحـوالت ـمتکشـان را در آـی ش کارگری و زـح ـنـقش اسـاـسی ـجـنـب
کـشور ـبـیش از پـیش ـبرـجـسـته ـنـماـید. ـهـمان ـطور که ـمی داـنـید در ـخرداد
ـماه ـسال گذـشـته  ـهزاران نـفر از ـکارگران و ـکارـکـنان ـشرـکت واـحد،  در
ـمـحل ـسـندـیـکای ـناـنواـیان، واـقع در ـمـیدان ـحـسن آـباد ـتـهران گردآـمدـند و
ـبا ـتشـکیل ـیک مـجـمع ـعـموـمی، پس از گذـشت ـبـیش از دو دـهه، نـخـسـتـین
د. اـهـمـیت اـین ا کردـن ا اـحـی ور ـم ارگران را در کـش ـسـتـقل ـک ای ـم دـیـک ـسـن
ـحرکت کارگران و کارکـنان ـشرکت واـحد ـهنگاـمی روـشن ـتر ـمی ـشود
ـته ـبه آن ـس ـیم که  ارـتجـاع و عـواـمل و ارگان هـای واـب که مـا تـوـجه کـن
ر، ـتـمام ـهمچون ـخاـنه ـکارگر و ـشوراـهای اـسالـمی ـکار، در دو ـسال اـخـی
سـان وـس ات ـم اـلـیت ـهـی اـنع از ـفـع ا ـم د، ـت ـن ـت ات خـود را ـبکـار گرـف اـمکـاـن
دـیکـاـیی و اـیجـاد و ـن ای ـحقـوق ـس ر اـحـی ـی ـط ر ـخ دـیکـاهـا شـده و اـم ـن ـس

بازسازی سندیکاهای مستقل را عقیم و ناکام سازند. 
ا اـیـجاد ـنـخـسـتـین اـسی ـکـشور ـب اـنیِ ـحوادث ـسرـنوـشت ـساز ـسـی ـهم زـم
ـسـندـیـکای ـمـستـقل ـکارگری ـبه ـهیچ رو ـتـصادـفی ـنـیـست. ـما ـهـمواره ـتاـکـید
ـکرده اـیم، ـمـبارزات ـجـنـبش ـکارگری اـیران و از ـجـمـله ـمـبارزه ـبرای اـحـیا
راـتـیک وـک ری ـجـنـبش دـم راـس ـشی از پـیکـار ـس دـیکـاـیی، ـبـخ وق ـسـن ـحـق
رد اـعی و ـط داـلت اـجـتـم اـست ـکه در راه آزادی، ـع ردم ـمـیـهن ـم وـنی ـم ـکـن
ارزه ـمی ـکـند. ـطـبـقه ـکارگر و دیگر زـحـمـتـکـشان از رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمـب
دـهی و اـن ازـم ارزات، اـمـکان ـس اـسی و رـشد ـمـب ر ـتـحوالت ـسـی ر اـث ـسوـیی ـب
ارتـقاء ـسطح ـهمـبـستگی مـیان ـخود را می ـیابـند و از دیگر ـسو، ـبا ـمـبارزات
ا ـمی راـسری اـیـف ـسـته ای در گـسـترش و ژرـفش ـجـنـبش ـس اـی ـخود ـسـهم ـش
ـکـنـند. ـهم اـکـنون ـنـیز ـبـخش ـمـهـمی از ـتوان و اـمـکاـنات ـجـنـبش ـبه ـحـضور
ـستگی دارد. ران ـب ارگر اـی ان ـبه ویژه ـطـبـقه ـک ـش اـنه زـحـمـتـک ال و آگاـه ـفـع
ان ازـم رورت ـتالش در راه ـس ر ـض اً ـب ـب رـت ر ـم ای اـخـی ال ـه ا در ـس زب ـم ـح
ـبـارزات پراکـنـده کارگران و ارـتقـاء کـیـفی آن از طـرـیق اـیـجـاد دـهی ـم
رـطی ـضرور ر را ـش د کرده و اـین اـم أکـی ـسـتـقل کارگری ـت دیکاـهای ـم ـسـن
در راه  ـتـحـقق ـخواـست ـهای ـصـنـفی کارگران و زـحـمـتشکان و ـهمچـنـین
ـسـته و ـمی روم داـن ای ـمـح وده ـه ردـمی ـبه ـنـفع ـت ات ـم ر اـصالـح رد اـم ـشـب پـی

داند.
اره کرده اـیم ز اـش ـی رکزی ـن اـمه ارگان ـم ا در روزـن ور که ـم ان ـط ـهـم
ارگری و ـسـتـقل ـک ای ـم دـیـک ـسـتـین ـسـن اد ـنـخ ال از اـیـج ا اـسـتـقـب ا ـب زب ـم ـح
ـمـیت بـرای نـوان ـیک پیـروزی در خـور ـتـوـجه و پٌراـه ـمعـرـفی آن ـبه ـع
اـلـیت ـسازـمان ـسـندـیـکاـیی اـکـید ـجدی دارد ـکه ـفـع اردیگر ـت زـحـمـتـکـشان ـب
در ـصورـتی ـثـمرـبـخش و ـکارآـمد ـخواـهد ـبود ـکه ـبا ـتوده زـحـمـتـکـشان در
ـهر ـکارگاه و ـکارـخانه و ـموـسسه یی اـعم از ـتولـیدی، ـخدـماتی و ـجز اینـها
پیوـند محکم و ـصمیـمانه و بسـیار نزدـیک داشته ـباشد. سـندیکا تنـها از این
واـند ـبـعـنوان ـیک ـتـشـکل پاـیه ای ا زـحـمـتـکـشان،  ـمی ـت راه، ـیـعـنی ارـتـباط ـب
راـنه ا پیگـی ارگر از ـخواـست ـهای ـبه ـحق ـمـطـلع ـشده و در راه آـنـه ـطـبـقه ـک

ا دـشواری ـهای زـیادی روـبه ا رـشد ـتورم اـقـتـصاد  اـیران ـب ـمـعـتـقد اـست که ـب
روـست. در اـین گزارش ـبـا اـعالم اـین ـکه ـنـرخ ـتـورم در اـیـران در ـسـال
رخ ا 3درصـدی ـن ـب رـی زاـیش ـتـق وده اـست، از اـف گذـشـته  6 / 15  درصـد ـب
ـین ـم ـبـر داده ـمی ـشـود. ـبـر اـسـاس ـه ـیالدی، ـخ ـتـورم، در ـسـال ـجـاری ـم
گزارش، رـشد ـنـقدـینگی و ـعدم ـسرـمایه گذاری در بـخش ـتوـلـید، مـهم ـترـین
رداـشت از شـور ـبه ـشمـار ـمی رود و ـب ورم در ـک رخ ـت عـواـمل افـزاـیش ـن
ـحـساب ذـخـیره ارزی ـبرای ـجـبران ـکـسری ـبودـجه ـنـیز اـین ـمـساله را ـتـشدـید
ورم در رخ ـت رد ـکه، ـن ـیـنی ـک ـمـلـلی پول پـیش ـب دوق ـبـین اـل رده اـست. ـصـن ـک
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ر زود. ـب د اـف اـی ز ـب ـی ودـجه رژـیم را ـن ری ـب ر اـین ـمـعـضالت، اداـمه کـس ـب
ا وـجود رـشد اـساس گزارش ـهای ـمـنـتـشر ـشده دوـلت ـجـمـهوری اـسالـمی ـب
ا 10 ـهزار ـمـیـلـیارد ـتوـمان ـنـجوـمی ـقـیـمت ـنـفت و درآـمدـهای ـنـفـتی، اـمـسال ـب
کـسری ـقـطـعی ـبودـجه روـبرو اـست. اـیرج ـندـیـمی، ـمـخـبر کـمـیـسـیون اـقـتـصاد
ا 3 ـهزار ـمـیـلـیارد ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی در اـین زـمـیـنه گـفت که، اـمـسال ـب
ـتوـمان کـسری ـبودجه ـبدون ـمـحاـسبه 7 ـهزار ـمیـلـیارد ـتوـمان کـسری از ـمحل
ود !  وی واـهـیم ـب واـجه ـخ وصـول ـم شکوک اـل ای ـم دـه دم ـتـحـقق درآـم ـع
اـبت واردات خـودرو و ان ـب وـم ارد ـت ـی ـیـل زان 1500 ـم ـی گـفت که،  از اـین ـم
روش ای دوـلـتی و ـف رـخی ـشرکت ـه روش ـب اـبت ـف ان ـب وـم ارد ـت 1500 ـمـیـلـی
ـساـخـتـمان آـنـها ـبوده اـست. وی اـفزود که، ـتا پاـیان اـمـسال 10 ـهزار ـمـیـلـیارد
ای رح ـه وـجه ـبه ـط ا ـت واـهـیم داـشت که ـب ودـجه ـخ ـطـعی ـب ری ـق ان کـس وـم ـت
ـجـبران ـخرـید ـتـضـمـیـنی گـندم و واردات ـبـنزـین ، ـشاـید ـبه 15 ـهزار ـمـیـلـیارد

تومان نیز برسد. 
ای ارـه ود ـهـمه ـشـع ا وـج اـیل و ـمـعـضالت، و ـب ـس وـجه ـبه ـهـمه اـین ـم ا ـت ـب
نـدگان دوـلت، او آنچه از صـد روز مـاـی بـاـنه اـحمـدی نژاد و ـن عـوام فـرـی
ـنـخـست دوـلت او روـشن اـست اـین واـقـعـیت اـست که ـبرـناـمه اـین دوـلت ـنـیز
در ـعـمده ـترـین ـخـطوط اداـمه ـهـمان ـسـیاـست ـهای ـمـخرـبی اـست که در دو
دـهه گذـشـته اـیران را ـبه چـنـین وـضـعـیت دـشواری کـشاـنده اـند. ـطرح ـشـعار
وی زرگ، از ـجـمـله ـنـفت و گاز کشـور از ـس اـیع ـب ـخصـوـصی سـازی ـصـن
ـین صـاد و داراـیی دوـلت ارـتجـاع و ـهمچـن ـت ر اـق ری، وزـی داود داـنش ـجـعـف
ـطرح ـخـصوـصی ـسازی ـمـعادن ـبزرگ کـشور از ـسوی ـعـلـیرـضا ـطـهـماـسـبی،
وزـیر ـمـعادن در ـحاـشـیه ـمراـسم اـفـتـتاـحـیه ـنـماـیشگاه ـبـیـسـتـمـین ـکنگره ـجـهاـنی
وـجه در اـبل ـت اـیل ـق ـس روار.  از ـجـمـله ـم وـنه ـخ ـم ـشـتی اـست ـن ا ـم ـنـه دن، ـت ـمـع
ـنه ـی شـر شـده در زـم ـت ـن د گزارش هـای ـم ری دوـلت جـدـی ـنه ـجـهت گـی ـی زـم
ا دوـلت اـحـمدی ان ـبزرگ ـب ازارـی اـیه گذاران و ـب رـم واـفق ـهای اـساـسی ـس ـت
ا ان مـاه ـب صـاد» 28 آـب ـت یـای اـق اـمه «دـن نژاد اـست که گزارش آن در روزـن
ده د» درج گردـی دـی ا دوـلت ـج ات ـمـهم ـبـخش ـخـصوـصی ـب واـفـق وان «ـت ـعـن

است 
ـموـضع گـیری ـها و اـخـبار گوـناگون ـمـنـتـشر ـشده در ـنـخـسـتـین ـصد روز
دوـلت اـحـمدی نژاد ـهمگی ـنـشانگر ـحرکت پر ـشـتاب دولت ـجدـید در راه
ـتأـمـین ـمـناـفع کالن ـسرـماـیه داری تـجاری و نـهادـهای ـفاـسد زـیر ـنـظر رـهـبران
ای اـست ـه ـسـته اـست. ـسـی ان واـب اـمـی ـظ ان سپاه و ـن دـه اـن رـم رژـیم و ـهمچـنـین ـف
کـنوـنی ـنه ـتـنـها ـمـعـضالت ـبی ـشـمار اـقـتـصادی کـشور را چاره ـنـخواـهد کرد
ز ـشدـید ـخواـهد کرد. ـتـجـهـی اد کـشور را ـت اـتی ـح ـبلکه ـبـحران و ـتـضاد ـطـبـق
ا ارزه ـب ـب رای ـم ای ـمحـروم، ـخصـوصـاٌ کارگران و زـحـمتکشـان ـب وده ـه ـت
ـشاـنده ـخـصوـصی ـسازی گـسـترده و ـهمچـنـین ـحـمالت آـتی دوـلت دـست ـن
ش ون کار و ـنـفی ـبـیش از پـی اـن ر الـیـحه ـق ـی ـی رای ـتـغ اـیه داران کالن ـب سـرـم
ای روـه ارزه ـیی اـست که ـهـمه ـنـی ای ـمـهم ـمـب رـصه ـه ـحـقوق کارگران از ـع
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دـهـشـتـناک زـحـمتکـشان ـعاـجز ـماـنده اـست دـنـبال اـیـجاد ـبـحران داـخـلی و
ر ار ـب ـش د ـف دـی ـش وـجـیه ـت وـمی و ـت ور اـنـحراف افکار ـعـم ارـجی ـبه ـمـنـظ ـخ

نیروهای اجتماعی است.
روـشن اـست که در اوـضـاع اـحـوال کـنـوـنی ـجـهـان ودر ـصـورت
ای ری ـه وـضع گـی ران رژـیم و تکرار ـم والـنه ـس ـسـئ رـم اداـمه ـحرکات ـغـی
اـمات رـسـمی رژِـیم «والـیت ـفـقـیه»  و ـهمچـنـین ر ـمـق پرـخاش گراـنه  اـخـی
ان ـمـلل ـمـتـحد و ازـم ا ـس ده ـب ازـن ذاکرات ـس ا ـم دم اـنـعـطاف در راـبـطه ـب ـع
ارگان ـهای واـبـسـته ـبه آن، اـحـتـمال اـتـخاذ ـمـصوـبه ـهاـیی ـمـبـنی ـبر ـتـحرـیم
کاـمل و کـشاـندن پروـنده اـیران ـبه ـشورای اـمـنـیت وـجود دارد. در اـیـنـجا
ـشاـید الزم ـباـشد ـما دوـباره  ـموـضع اـصوـلی ـمان را تکرار و ـتأکـید کـنـیم
ا ـمواـضع ـمرـتـجـعان ـحاکم، در که:  ـما ـضـمن ـمـخاـلـفت ـجدی و ـقاـطع  ـب
االت ای اـی ای  دوـلت ـه اـست ـه ا ـسـی ـعـین حـال ـمخـاـلـفت  خـود را  ـب
ا که ـمی کوـشـند از ـشراـیط ـحاـضر ان و دیگر کـشورـه ـسـت ـمـتـحده، انگـل
ـطـقه ـن ـمـارگراـنه ـخـود در ـم ـتـع ـیـاـست ـهـای اـس ش ـبـردن ـس ـبـرای ـبه پـی
د، اـعالم ـمی ران ـبـهره گـیری کـنـن ا اـی اٌ در راـبـطه ـب اـنه و ـخـصوـص ـخاورـمـی
ا  ـمـیـهن اـمی در ـمـنـطـقه و در راـبـطه ـب ـظ اـجراـجوـیی ـن ا ـهرگوـنه ـم کـنـیم. ـم
اـجـعه ـمان را،  ـبه ـهر ـبـهاـنه ای، ـمحکوم ـمی داـنـیم، و ـنـسـبت ـبه ـعواـقب ـف
اره ا دوـب اـنی اـعالم  ـمی دارـیم. ـم ردم ـمـنـطـقه و ـصـلح ـجـه رای ـم ار آن ـب ـب
ان و اـسـتـقالل آن ا راه ـتـضـمـین اـمـنـیت کـشورـم تکرار ـمی کـنـیم که: ـتـنـه
ای اـمه ـه ـن ـطـع ا و ـق ور ـه ـش رام  ـبه  ـمـن ان  اـحـت وـنی  ـجـه راـیط کـن را در ـش
رژی اـتـمی، ان اـن ازـم ر ـس ـظـی ـسـته ـبه آن، ـن ان ـمـلل و ارگان ـهای واـب ازـم ـس
سازمان بین المللی کار و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل می دانیم.

وظایف حساس ما در اوضاع کنونی : 
پیش به سوی سازمان دهی نیروهای اجتماعی، و 
تشکیل جبهه واحد ضد استبداد برای دموکراسی 

و عدالت اجتماعی

رفقای گرامی
حـساسـیت شراـیط کـنونی وـظایف مهم و دـشواری را ـبر دوش همه
اره اال اـش ا در ـب ور ـمی گذارد. ـم واه کـش رـقی و آزادی ـخ ای ـمـت روـه ـی ـن
کردـیم که ـطرح ـضرورت اـیـجاد یک ـجـبـهه وـسـیع ـبرای دـموکراـسی و
ـحـقوق ـبـشر یک پدـیده ـمـثـبت در روـند ـنـهـمـین دوره اـنـتـخاـبات رـیاـست
ـجمـهوری کـشور ـبود. واـضح اـست که ـبرای ـحزب ـما که ـبـیش از یک
دهه است بر چـنین ضرورتی ـبرای مقاـبله و طرد رژیم اسـتبدادی ـتأکید
کرده اـست، ـتـبدـیل چـنـین ـشـعاری ـبه ـمـسأـله اـساـسی و ـمورد ـبـحث ـهـمه
ری ـسـی ور، گاـمی ـمـهم در ـم اـعی داـخل کـش اـسی - اـجـتـم ای ـسـی روـه ـی ـن
اـست ـجـمـهوری و ـهم چـنـین اـبات رـی ان اـنـتـخ ا در ـجرـی درـست اـست. ـم
پس از شکـست ـنـیروـهای اـصالح ـطـلب در اـین اـنـتـخاـبات، در ـماه ـهای
اـخـیر، ـبه کرات در اـین زـمـیـنه اـظـهار ـنـظر کرده اـیم. ـبه گـمان ـما  ـتالش
اـنه اـبی واـقع ـبـیـن دون ارزـی داد ـب در راه اـیـجاد یک ـجـبـهه وـسـیع ـضد اـسـتـب
ای ررـسی راه کارـه ا، ـب اـمـعه ـم شکالت و ـمـعـضالت پـیش روی ـج از ـم
ـیم ـتـق ـس رداـشـتن سـد هـای کنـوـنی و دخـاـلت دادن ـم رای ـب نـاـسب ـب ـم
نـیروـهای اجـتـماعی ـخـصوـصاٌ طبقه کارگر و زـحمتکـشان، داـنشـجوـیان و
ـجواـنان و زـنان ـمـبارز ـمیـهن ـما در آن، اـین اـمر ـتـنـها در ـسطح ـشـعار ـهای
اـبی ـهای اراـئه اـند. در ـبررـسی ارزـی اـقی ـخواـهد ـم ـتوـخاـلی و ـبی ـنـتـیـجه ـب
ـیـروـهـای گوـنـاگون کـشـور درـبـاره ـتـجـرـبه شکـست ـشـده از ـسـوی ـن
اـنـتـخاـباـتی اـخـیر، اگرچه ـمی ـتوان ـنـشانه ـهاـیی از ـبرـخوردـهای درـست ـبا

ا ارزات پراکـنده کارگران و زـحـمتکـشان  ـب وـند ـخوردن ـمـب ارزه ـکـند. پـی ـمـب
ان ـمـبارزات ـنـیروـهای دیگر اـجـتـماـعی از ـجـمـله داـنـشـجوـیان و ـجواـنان و زـن
رای وده ای ـب ان دـهی یک ـجـنـبش وـسـیع ـت ازـم ا در ـس د اـصـلی راه گـش کـلـی
مقابله با ارتجاع و فراهم کردن زمینه برای طرد رژیم والیت فقیه است. 

بغرنجی های اوضاع کنونی: تشدید فشار 
و اختناق، وتشنج در عرصه سیاست خارجی 

رفقای گرامی
د ـبـیش از پـیش ـبحـران و شـدـی اب ـبه ـسـمت ـت ا ـشـت سـاـیل کشـور ـب ـم
اذ ود. اـتـخ ده ـمی ـش اـن اک داـخـلی و ـبـین اـلـمـلـلی کـش رـن ای ـخـط ری ـه درگـی
ـسـیاـست ـهای ـتـند و ـنابـخرداـنه دوـلت  واـبـستگان ـبه ـحـجـتـیه و ـمـشـتی ـتاریک
ا آن ـطور که رژـیم ـتـصور ـمی کرد ـبه روـند ـثـبات ـمـجـموـعه اـندـیش ـنه ـتـنـه
ای اد ـه ـض دن ـت د آـم ده اـست، ـبلکه ـبه پدـی اـن رـس اری ـن رژـیم والـیت ـفـقـیه ـی
ـنوـین و ـتـشدـید ـمـعضالت و ـمشکالت پـیـشـین ـنـیز اـفزوده اـست. ـحـضور روز
ظـاـمی در ـت ظـاـمی و اـن روهـای ـشـبه ـن ـی ـستگان سپاه پاسـداران و ـن زون واـب اـف
اـنه اـبـقه وزارت ـخ ای وـسـیع و کم ـس ازی ـه د و پاکـس دـی دـستگاه دوـلت ـج
ران و دـی اـعی از ـم راکز اـقـتصـادی - اـجـتـم ا و ـم انک ـه ا، ـب شگاه ـه ا، داـن ـه
ده و زـن ای ـخ انگر کودـت ـش ر ـهمگی ـن ای اـخـی اه ـه د در ـم ان ارـش اـس کارـشـن
ظـاـمی و ـبه ـن ران را ـبه ـسـمت حـاکـمـیت یک دوـلت ـش آراـمی اـست که اـی

بیش از پیش سرکوب گر و ضد مردمی می برد. 
نکته ـقاـبل ـتوجه در اـین زـمـیـنه اـین اـست که چـنـین روـندی ـبی شک در
ی و ـنـجـاـن مچون رـفــس ـمه آن گروه ـهـای ـخـودی (ـه ـاـفع ـه ـن ـا ـم ـضـاد ـب ـت
رد که در رار ـمی گـی اـنـیت») ـق اـمـعه روـح اـیی از «ـج کارگزاران و ـبـخش ـه
اـسی - اـقـتـصادی ـخود را از دـست ا اـهرم ـهای ـقدرت ـسـی اـین پاکـسازی ـه
ـمی دـهـند و ـبدـیـهی اـست که ـبا ـتـمام ـتوان در ـمـقاـبل آن ـباـیـسـتـند. اـین روـند
را در ـتـنش ـهای روـبه رـشد گروه ـهای ـمـخـتـلف درون رژـیم که در ـتالش
وان ـبـیش از پـیش ـمالـحـظه د ـمی ـت ود اـن اـتی ـخ اـسی - ـطـبـق اـفع ـسـی ـحـفظ ـمـن
کرد. ـتـند روی ـهای دوـلت اـحـمدی نژاد در ـصورـتی که ـبا ـمـقاوـمـتی رو ـبه

رو نشود  می تواند ابعاد بحران را به رده  های باالتری گسترش دهد. 
ا ـیـهن ـم رای ـم اکی که ارـتجـاع واپس گرا ـب رـن ـط اـمه ـخ رـن ا ـب اـبـله ـب رای ـمـق ـب
ـتدارک دـیده اـست دوـلت اـحـمدی نژاد ـبازی ـخـطرـناک دیگری را ـنـیز در
عرصه بین المللی آغاز کرده است که می تواند عواقب جدی برای منافع
اـست اـتخـاذ شـده دوـلت اشـد. ـسـی اـمـیت ارـضی کشـور داـشـته ـب ـم ـمـلی و ـت
ـجدـید در زـمـیـنه ـبرـناـمه ـهـسـته ای اـیران و ـتـهدـیدات ـتوـخاـلی ـسران ارـتـجاع
در زمـینه مـقابله ـبا ـمواـضع جـهانی اتـخاذ ـشده ـبر ـضد رژیم، در کـنار سـخـنان
راـئـیل و در پی آن ودی دوـلت اـس اـب رـین اـحـمدی نژاد در زـمـیـنه ـن ـشـنج آـف ـت
واکـنش ـشدـید ـجـهاـنی و ـصدور ـبـیاـنـیه ـشدـید اـلـحن ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان
اـسی و اـتـخاذ وان گاف ـسـی واـضـعی، را ـنـمی ـت ـمـلل، در ـمحکوـمـیت چـنـین ـم
ور ـتـلـقی رـبه و کم ـشـع ور کم ـتـج وـسط یک رـئـیس ـجـمـه اـقی ـت واـضع اـتـف ـم

کرد.
ـحزب ـما ـهـمان ـطور که در اـعالمیه آـبان ـماه ـخود در این زـمینه ـهـشدار
داد  در ـماه ـهای اـخـیر و ـخـصوـصاً در ـتـحـلـیل ـحوادث کـشور پس از روی
اره ـتحـوالت دن دوـلت  اـحمـدی نژاد، ـضـمن اـظهـار نگراـنی درـب کار آـم
ـهمچـنـین اـشاره کرده ـبود  دوـلت ـجدـید از آـنـجاـیی که در ـتحـقق ـقول ـهای
ت ـی ـبـود وـضـع ـنه ـبـرـقـراری ـفـوری ـعـداـلت و ـبـه ـی ـمـار ـخـود در زـم ـبی ـش
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و ای ـعـض د وـلی اـین ـبه ـمـعـن ال ـمی ـکـن رـکت ـهم اـسـتـقـب ان از اـین ـح ازـم ـس
ـشدن در آن ـنـیـست؛ چون ـما ـمرزـبـندی ـهای ـمـشـخـصی را از گذـشـته ـبا اـین
ـنـیروـها داـشته اـیم وـلی در عـین ـحال فـکر ـمی کـنـیم ـهر ـنـیرویی ـکه ـجاـمعه را
ر ـسـی ر در ـم اـلـیت آـسان ـت اـعث ـفـع واـند ـب دال ـسوق دـهد، ـمی ـت ـبه ـسـمت اـعـت

اصالحات شود.» 
ز ـی وکـراـسی خـواـهی ـن ـبـهه  دـم زود: «از ـج رب سـرـخی ـهمچـنـین اـف ـع
ـد ـاـی م ـکه ـب ـدـی ـتـق ـع ن ـبه آن ـم ـت ـوـس ـرای پـی ی ـب م وـل ـرده اـی ـال ـک ـب ـق ـت اـس
گـفت وگوـهاـیی در ـجاـمـعه ـشـکل بگـیرد ـکه ـتا ـکـنون ـشـکل نگرـفـته اـست.
ـفـضای گـفت وگو در ـجاـمعه  ـما ـجا ـنـیـفـتاده اـست. ـباـید ـفـضا ـبرای اـین ـقـبـیل

فعالیت  ها هموارتر شود.»  (به نقل از ایسنا،  1384/08/15)
در ـهـمـین زـمـیـنه اـظـهار ـنـظرـهای ـعـیـسی ـسـحرـخـیز ـنـیز ـقابل ـتأـمل اـست.
او می ـنوـیسد: «اـجازه دـهید به ـعـنوان یک روزنامه نگار که از ابـتدا بحث
د اـیی روـن رـهه ـه ال کرده و در ـب ر  را دـنـب ـش وق ـب وکراـسی و ـحـق   ـجـبـهه دـم
آن را ـشاـهد ـبوده ام ـبه اـین نکـته اـشاره کـنم که دوـسـتان ـحزـبی ـما در آن
زـمان چـندان نگاـهـشان به پـیروزی ـنـبود و اـتـفاـقا ـتاکـید داـشـتـند ـتشکـیل اـین
د راه را واـن راـیط شکـست ـحـتی ـمی ـت ات، در ـش اـب ـتـخ ـجـبـهه در پـیش از اـن
راـیط اـنه درـش اـسـف ـت د. ـم وار کـن ر ـهـم رـت وـث ر و ـم ـسـجم ـت رکت ـمـن رای ـح ـب
ا ـتـغـیـیر ـشراـیط وازـند و ـب کـنوـنی ـبرـخی از آن دوـسـتان ـساز ـمـخاـلف ـمی ـن
وای تک ان کرده و ـه دوـسـت وای ـهـن ان ـه ـش ـیـل از ـف وـضع داده و ـب ر ـم ـیـی ـتـغ
د که ای دیگر دارـن ا گوـشه چـشـمی ـبه اـئـتالف ـه ا را گرـفـته و ـی روی آـنـه
د ـمـفـید ـهم واـن انگوـنه که گـفـتم در ـجای ـخود ـبد ـنـیـست و ـمی ـت اـلـبـته ـهـم
ـبـهه ـیت ـج ـبـاـیـد در تـشکـیل و تــسـرـیع ـفـعـاـل ـبـاـشـد، اـمـا اـین دـیـدگاه ـن
دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر اـخالل اـیـجاد کـند که اـنـشاء اهللا ـنـخواـهد کرد.
ـبـهه اـصالحـات ـبه طـور اـشـیم که در درون ـج ـته ـب ایـد تـوـجه داـش ـته ـب ـب اـل
ـطـبـیـعی اـفراد و ـیا ـجرـیان ـهاـیی ـهـسـتـند که ـبه ـمـعـنای واـقـعی ـبه دـموکراـسی
اـنی ـناب و ـحـقـیـقی و ـحـقوق ـبـشر دـست کم آن گوـنه که در اـعالـمـیه ـجـه
ا ـمی د. اـلـبـته ـم دارـن اد ـقـلـبی و ـعـمـلی ـن اکـید ـشده اـست اـعـتـق ـشر ـت ـحـقوق ـب
راک ـت اـمه هـا و اهـداف مـوردی دیگر ـنقـاط اـش رـن ا آـنهـا در ـب ـیم ـب واـن ـت
اـشـیم، که دارـیم، و کارـهای ـمـشـترکی را ـبـسـته ـبه ـشراـیط ـفراواـنی داـشـته ـب
راـنی ـته از ـسـخـن رگرـف روز،  ـب ری اـم ان دـهـیم ( ـبه ـنـقل از پایگاه ـخـب سـاـم
ـضت آزادی ایـران -  7/17/ طـاری ـنـه یـز در مـراـسم اـف ـسی ـسحـرـخ ـی ـع
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وـجه ـبه دار، ـبدون ـت ا پاـی ـبـحث اـیـجاد اـئـتالف، اـتـحاد ـهای ـموـقت و ـی
ـطح اـسی و ـس ـی ای اـجـتمـاـعی - ـس روـه ـی ـطح رشـد ـن ای جـاـمـعه، ـس ازـه ـی ـن
ـسازـمان ـیاـفتگی آـنـها، و ـبدون ـتوـجه ـبه ـصـحـنه پر ـتـنش و ـمـتـحول ـسـیاـسی
اد دارد که، ـنـیروـهای ان اـعـتـق ا ـهمچـن کـشور امکان پذـیر ـنـیـست. ـحزب ـم
شـرهـای ـبقـات و ـق اـسی ـط ـی دگان ـس ـن مـاـی ـتهـا ـن اگون در اـن اـسی گوـن ـی ـس
اـجـتـماـعی ـمـخـتـلف اـند که ـبازـتاب ـمـناـفع آـنان در اـین ـسـیاـست ـها اـجـتـناب
ـناپذـیر اـست، و ـبـناـبراـین، ـبا ـشـناـخت اـین ـمـناـفع ـطـبـقاـتی ـباـید زـمـیـنه ـعـیـنی و
ا را پدـید آورد.  ـبـحث اـیـجاد رـین ـخواـست ـه ـعـمـلی اـتـحاد ـحول وـسـیع ـت
ـجـبـهه وـسـیع ـنـیروـهای ـمردـمی ـنـمی ـتواـند در چارچوب ـهای ـتنگ ـتأـمـین
منافع این یا آن گروه سیاسی شکست خورده در انتخابات حرکت کند.
از ـضرورـیات چـنـین ـجـبهه ـیی یک ـبرـناـمه ـسـیاـسی ـحداـقـلی اـست که ـباـید
ـبـتواـند ـبـیانگر ـخواـست وـسیع ـترـین ـقـشرـهای ـجامـعه ـما ـبرای تحـقق آزادی
ارـها و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـباـشد.  نکـته ـمـهم در اـین زـمـیـنه  ـهـمان ـطور که ـب
ـمـطرح کرده اـیم، اـین اـست که، گردـهم آـمدن ـنـیروـها و ـشـخـصـیت ـهای
اـسی، اـنـعـطاف ا ـمذاکره چـند ـجاـنـبه ـنـیروـهای ـسـی ـسـیاـسی گوـناگون ـتـنـها ـب
رام رـقه گراـیی و ـتـحـمـیل ـنـظرات، و در ـعـین ـحال اـحـت ز از ـف ـعـمل و پرـهـی

وـقاـیع پیچـیده و دـشوار ـماه ـهای اـخـیر را دـید وـلی ـهـنوز در زـمـیـنه ـبرـخورد
ا ـخوش وان ـب وـنی ـنـمی ـت ران کـن رای ـنـجات از ـبـح ای ـعـمـلی ـب ـبه راه کارـه
ـبـیـنی اعالم کرد که ـمـجـموـعه ـنـیروـهای اـصالح ـطـلب و اپوزـیـسـیون ـتواـنـسـته

اند به یک برنامه منسجم و  قابل اجرا در این زمینه دست یابند.
ـبه ـعـنوان ـنـموـنه ـتوجه کـنـید ـبه ـسـخـنان ـمـحـمد رـضا ـخاـتـمی، دـبـیر کل ـجـبـهه
سـأـله اره ـم ان درـب ـشـتم اـین جـرـی وم ـکنگره ـه د ـس اره  ـسـن شـارکت، درـب ـم
«اـئتالف». ـخاـتـمی ـمی گوـید: «ـموـضوع اـئتالف ـهـمواره ـمدـنـظر ـحزب ـبوده
ان ـی اـیالت حـاـم ـم ر گرـفـتن ـت ـظ ا در ـن راـتـیک و ـب وـک ا اـئـتالـفی دـم اـست، اـم
ر؛ ـشـت ا ـتوـجه ـبـی ال ـمی ـکـنـیم. اـلـبـته ـب ا اـین روش را دـنـب اـصالـحات، االن ـهم ـم
زـیرا از این پس ـبا ـجرـیان یکپارچه ای روبه رو ـهـستـیم. بـناـبراـین ائـتالف ـباـید
رار گـیرد. ـبه ـهـمـین ـجـهت اـئـتالف از اـسی ـحزب ـق در ـسرـلوـحه ی ـعـمل ـسـی
ا اـسی حـزب اـست. اـصل ـم ر ـسـی ـت ورد ـبـحث در دـف ات اـصـلی ـم وضـوـع ـم
اـئتالف دـیـناـمـیک و ـسـیال اـست؛ یـعـنی ـلزوـما در ـهـمه ی ـموـضوـعات ـما ـیک
ا وضـوع اـئـتالف، ـم ـسـته ـبه شـراـیط و ـم وـتـلف ـنخـواـهـیم داـشت. ـب ـبـهه ـم ـج
ـزب ـا ـح ـنـه ـثال االن ـت م. ـم ـوـی ـتـلف ـش ـای ـمـخ ـتالف ـه م وارد اـئ ـی ـواـن ی ـت ـم
هـه ـــــرداد، ـهــم در ـجـــب هـه دوم ـخ اصـالح طــلــب کـه ـهــم در ـجـــب
دوـین ا در ـحال ـت ا ـهـسـتـیم. ـبه ـهر ـحال ـم ال اـست ـم وـکراـسی ـخواـهی ـفـع دـم
اـلـقوه ـمی ـتواـنـیم وارد ـمـباـنی ـنـظری و ـعـمـلی اـنواع اـئـتالف ـهاـیی ـهـسـتـیم ـکه ـب
ا، 1384/08/ ـسـن ران، اـی ان اـی وـی ـشـج رگزاری داـن وـیم. » (ـبه ـنـقل از ـخـب آن ـش
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ـبـهه ی نگی ـج ـمـاـه یـس دوره  ای ـشـورای ـه م اـصـغـر زاده، رـئ ـی ـراـه اـب
ا ـحـضور ا اـشاره ـبه ـجـلـسه  گروه ـهای اـصالح ـطـلب، ـکه ـب اـصالـحات، ـنـیز  ـب
ـموـسوی ـخوـئـیـنی ـها ـبرگزار ـشد، به ـخـبرگزاری اـیـسـنا گـفت: «در اـین ـجـلسه
اـبی ان اـصالح ـطـلـبی و ارزـی د جـرـی وضـوع ـنـق سـاـئل ـمـخـتـلـفی از ـجـمـله ـم ـم
ـرار گرـفت و ـررـسی ـق ـبـهه اـصالـحـات ـمـورد ـب ـر ـج ـی ـشـکــست  ـهـای اـخ
تصمـیم گیری شد که دامنه ی نقد محدود و برخی گالیه ـها و نقدهایی که
ـموـجب رنجش ـبرـخی گروه ـها و بخـشی از اصالح طلـبان ـمی ـشود، مـتوقف
نـوان اـمه هـای طـرح شـده ـبه ـع رـن یـان اـین ـکه ـمـجمـوع  ـب ا ـب شـود. » وی ـب
ال کـردن رای ـفـع ـته ـب ـب وجـود و اـل ال ـم رای خـروج از اـنـفـع اـیی ـب ردـه ـب راـه
ـجـبـهه ی اـصالـحات ـمورد ـبررـسی ـقرار گرـفت، اـفزود: «اـلـبـته ـتـصـمـیم گـیری
ـشـنـهادـهای ـشـنـهادـها ـبه ـهـمراه پـی ـخاـصی ـصورت نگرـفت و ـقرار ـشد اـین پـی
ـتـکـمـیـلی در ـیک رـفت و ـبرگـشت ـبـین اـحزاب و گروـهـهای اصالح ـطـلب و
ده ـکه ات آـیـن ـس ا در ـجـل ود ـت ر ـش اـمل ـت ات ـک اـنه ی ـجـبـهه ی اـصالـح رـخ ـی دـب
اـحـتـماال ـبا ـحـضور آـقاـیان ـموـسوی ـخوـئـیـنی ـها و ـخاـتـمی ـخواـهد ـبود، ـبـیـشـتر

مورد ارزیابی قرار گیرد.» (به نقل از ایسنا 1384/08/23)
دـین اـنـقالب ان ـمجـاـه ازـم زی ـس رـک ورای ـم رـخی، ـعضـو ـش رب ـس ـع
ات ریـاـست ـتخـاـب د: «در اـن ـتالف ـمی گوـی سـأـله اـئ اره ـم ز درـب ـی اـسالـمی، ـن
ـجـمـهوری ـبه دـلـیل ـشراـیـطی ـکه ـبه وـجود آـمد، ـبـحث اـئـتالف ـهای ـجدـید
ـمـطرح ـشد ـکه ـعـلت آن ـهم ـمـخاـطرات ـجدـید ـبود. ـبـسـته ـبه اـیـنـکه ـما ـخـطر
اصـلی را چه ـبداـنـیم در پی اـئتالف ـهای ـجدـید ـخواـهـیم ـبود. وـلی ـتـصور ـما
اـید در ـقاـلب ـجـبـهه  اـصالـحات اداـمه پـیدا اـین اـست ـکه ـحرـکت اـصالـحی ـب
د. ـمـمـکن اـست اـین ـجـبـهه رف ـکـن رـط ود را ـب ـشـکالت ـخ د ـم واـن ـت ا ـب د ـت ـکـن
ـبـتواـند اـعـضای ـبـیـشـتر و گـسـترده ـتری را در ـخود ـجای دـهد. ـکـساـنی ـکه ـبه
ـتـقـدـنـد ـحـرـکت ـبـا روش اـصالـحی و ـحـرـکت در چارچوب ـقـاـنـون ـمـع
ر ـبه پـیش رده ـت د و آن را گـسـت رـن د در ـجـبـهه اـصالـحات ـجای بگـی واـنـن ـمی ـت
اـنـند ـجـبـهه  ـشـکـیل ـجـبـهه ـهای ـجدـید ـم اـفه کرد: «ـبـحث از ـت د.»  وی اـض رـن ـبـب
اـعـتدال ـکه مـتـشکل از ـحامـیان آـقای ـهاـشمی ـهـسـتـند ـنـیز ـبه مـیان آـمده اـست.
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ادامه در صفحه  9



ای ر اـست. ـتجـرـبه ـه رات ـمخـاـلف، امکان پذـی ـظ اـبل ـبه ـن ـتـق ـم
ـموـفق ـتارـیـخی (از ـجـمـله ـتـجرـبه ـتشکـیل کنگره ـمـلی آـفرـیـقا و
ـبـهه آزادی در ـطـین و ـتجـرـبه ـج ـس سـازمـان آزادی ـبخـش ـفـل
اـیی ـشان داده اـست که چـنـین ـجـبـهه ـه ال 1323) ـن ران در ـس اـی
آن ـهنگام ـموفق ـبوده اـند که اـحزاب، ـسازـمان ـهای ـسـیاـسی و
ا ـحـفظ آرـمان ـها و ـعـقاـید ـخود و ـشـخـصـیت ـهای اـجـتـماـعی ـب
رـین اـسی ـت ول اـس د ـح ـسـته اـن واـن رات دیگران، ـت ـظ رام ـبه ـن اـحـت
ر یک ر ـس واـفق ـب اـیل پـیش روی ـجـنـبش ـبه ـت ـس ـمـعـضالت و ـم

برنامه حداقل مبارزاتی برسند. 
دا در زـمـیـنه ـحـفظ ان و پـی ا و ـتالش ـهای ـنـه اداـمه ـبـحث ـه
ـبـول ـتن از ـق ـیـر ـخـودی»، ـطـفـره رـف ـطـوط «ـخـودی» و «ـغ ـخ
ـای ـتالف ـه ـا اـئ ن کردن آن ـب ضــرورت جــبـهه و جــایگزـی
واـند پاـسخگوی ـمـعـضالت ـجدی ـموـضوـعی، ـبی شک ـنـمی ـت
ده ده ـیی اـست ـمـنـفی و اداـمه دـهـن اـشد و در واـقع پدـی اـمـعه ـب ـج
ـهـمان روـندی که در ـهـشت ـسال گذـشـته ـبه از ـبـین رـفـتن یک
ـنه ـی مـاد ـمـلی در زـم ـت ـنجـر شـد و اـع ارـیـخی  یگاـنه ـم رـصت ـت ـف
دون درک واـقـعی و رد. ـب امکان ـتـحـقق اـصالـحات را از ـبـین ـب
وـنی، و درک تکردن وار کـن ات ـسـخت و دـش ـعـیـنی از واـقـعـی
اـین ـمـسأـله که کدام ـماـنع ـسد راه ـتـحـقق اـصالـحات و ـحرکت
ایران به ـسمت استـقرار آزادی و عداـلت اجتـماعی است، گام
ردـمی رژـیم اـسد و ـضد ـم ر داـشـتن در راه ـحـفظ چارچوب ـف ـب
ده ون دـی اکـن والـیت ـفـقـیه اـست و ـبی شک ـثـمری ـجز آنچه ـت
اـمه رـن اـفـته ـحول ـب ان ـی ازـم اد ـس دون اـتـح واـهد داـشت. ـب اـیم ـنـخ
وـنی اـجـعه کـن وان ـبه ـف داد ـنـمی ـت ا اـسـتـب ارزه ـب رای ـمـب ـمـشـخص ـب

پایان داد.

بخش خارجی گزارش هیأت سیاسی در شماره آینده
«نامه مردم» به چاپ خواهد رسید
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ادامه اطالعیه دبیرخانه....
وـجه ویژه ر ـضرورت ـت ـنـشـست کـمـیـته ـمرکزی ـهمچـنـین ـب
ـبه اـمر ـمـبارزه ـمـهم زـنان ـمـیـهن ـما در ـشراـیط دـشوار و ـحـساس
ا کـنوـنی ـتأکـید کرد. ـنـشـست کـمـیـته ـمرکزی ـتـصـمـیم گرـفت ـت
اـسی ـحزب ـبه اـین أت ـسـی وـلـیت ویژه ـیی را در درون ـهـی ـسـئ ـم
أت ـی ـنهـاد ـه ـش وـجه ـبه اـین پـی ا ـت صـاص دهـد. ـب امـر ـمـهم اـخـت
ـتخـاب شـد. رکزی حـزب اـن ـته ـم ـی ا رأی ـمـخـفی کـم اـسی ـب ـسـی
اـتی و اـلـیت ـهای ـتـبـلـیـغ أـله ـضرورت ـتـشدـید و گـسـترش ـفـع ـس ـم
اـیل ـس اگون از ـجـمـله ـم ای گوـن رـصه ـه زب در ـع روـیـجی ـح ـت
ـمـهـمی ـبود که ـتوـسط ـنـشـست کـمـیته ـمرکزی ـمورد ـتأکـید ـقرار

گرفت.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
سه شنبه 15 آذرماه 1384

ادامه 16 آذر ....
اع داران ارـتـج ان و پاـس اـمـی ـظ اـبل حکوـمت ـن اوـمت در ـمـق راى ـمـق ردـمى ـب ـسـیج ـم در ـب
ان داده اـست که ـش رداد» ـن اى پس از «2 ـخ ال ـه رـبه اوـلـین ـس د.  ـتـج وـن ر واـفع ـش وـث ـم
ـجـنـبش داـنشـجوـیى  می ـتواـند ـیاری دـهـنده اـحزاب و ـنـیروـهای ـمـترـقی در تالش ـبرای
اـیـجاد ـجـبـهه گـسـترده اى از ـهـمه ـمـبارزان ـضد اـسـتـبداد و ـهـمه ـسازـمان ـهاى ـسـیاـسى و
ـسأـله اـشد. ـم ا  ـتـهاـجم ـنـیروـهاى اـسـتـبدادى والـیت ـفـقـیه ـب اـبـله ـب رای ـمـق ـصـنـفى کـشور ـب
د اـین اـی وان اـین ـمـهم را ـتـحـقق داد و چگوـنه ـب اسـاـسی اـین اـست که چگوـنه ـمی ـت

مبارزه تداوم یابد؟  
نـقـطه ضـعف ـجدى ـجـنـبش داـنشـجوـیى، در ـسال ـهای اـخـیر، پراکـندگی ـمـبارزات
ـجدا از ـساـیر گردان ـهای اـجـتـماـعی ـمـیـهن ـما ـخـصوـصاً ـطـبـقه کارگر و زـحـمتکـشان و
ـشـنج ا ـبه ـت ده اـست که ـب ر کوـشـی اى اـخـی ال ـه وده اـست. رژـیم در ـس ا ـب ان ـمـیـهن ـم زـن
کـشـیدن ـجو و اـیـجاد درگـیرى، ـمـبارزه اـفـشاگراـنه داـنـشـجوـیان را ـبه ـهم ـبرـیزد و ـماـنع
ـتـقوـیت ـحـلقه راـبـطه ـتوده و داـنشـجو ـبـشود، آن را ـبه ـموضع گـیری ـهای ـحاد و ذـهـنی
ده و ـبه ا راـن د و اـین سپاه آگاـهى را ـبه پـشت ـحـصار ـهاى داـنشگاه ـه اـن اـنه بکـش گراـی

عقب نشینى وادارد. 
ـمـحـصور ـماـندن جـنـبش داـنـشـجوـیی ـتاکـنون ودر مـقاطع ـمشـخص به رژـیم ـفرـصت
ازد، د، ـبه داـنشگاه ـبـت وه ـیى که ـصالح ـمى داـن ال و ـبه ـهر ـشـی راغ ـب ا ـف داده اـست که ـب
داـنشـجوـیان را ـتار و ـمار کـند، زـهر چشم بگـیرد و بگـیر و ـببـند راه ـبـیـندازد.  رژـیم ـمى
داـند که در پـهـناى داـنشگاه ـها که کاـنون اـندـیـشه و آگاـهى اـست ، ـبـیش از آن رـسوا
و ـمـنـفور اـست که اـمـیدى ـبه کـسب ـحـیـثـیت و اـعـتـماد و ـمـقـبوـلـیت داـشـته ـباـشد.  آنچه
مایه نگرانى رژیم است اینست که دانشجویان  به جنبش اعتراضى مردم  بپیوندند. 
ـشـجوـیی اکـنون ـجـنـبش داـن اـیى که ـت وار ـه ا شکـسـتن دـی اـید ـب ان آگاه ـب ـشـجوـی داـن
کـشور را، ـبه ـعـنوان یک ـجـنـبش روـشـنفکری - اـنقالـبی، از دیگر ـنـیروـهای اـجـتـماـعی
ا و ـطـبـقات وـسـیع ـمردم ـجدا ـمى کرده اـست، در ـصف واـحدی ـبه ـمـصاف و ـقـشر ـه
ارتـجاع ـحاکم ـبروـند. روـشن اـست که اـیـجاد ـهـماـهنگی و پل زدن ـبـین پیکار ـجـنـبش
ا ـحرکت اـید ـب ده ـب ان ـبه ـلب رـسـی ـشرـهای ـمـحروم و ـج ر ـق اـی ارزه ـس ـشـجوـیی و ـمـب داـن
اـبل ردم ـق راى ـم ـشـخص که ـب ده و ـم ذاب، زـن اى ـج ار ـه ا ـشـع ده و ـب اب ـش ـس اى ـح ـه
ان را ـجـلب ـمى کـند، ـهـمراه ـلـمس اـست و ـجاـنـبدارى و ـهـمدردى ـنیک ـخواـهاـنه آـن
ا ـجـنـبش ـخـلق اـست که ـشـجوـیى ـب وـند ـجـنـبش داـن وـسـعه پـی اـشد. ـحـفظ و ـتحکـیم و ـت ـب
ش ـب ـن ـصـلت پیکارـجـوـیـاـنه و اـنـقالـبـى ـج ـیق ـخ ـم ظ و ـتـع ـمـى ـتـواـنـد ـهم ـبـراى ـحـف
داـنشـجوـیى و ـهم ـبراى پـیروزى ـمـبارزه ـصـنـفى و ـسـیاـسى آن، ـتـضـمـین ـجدى و واقـعى
ده اـست اـین واـقـعـیت اـست که رـهـبرى ـجـنـبش اـشد. آنچه در اـین راـبـطه ـتـعـیـین کـنـن ـب
داـنشـجوـیی بـتواـند ـبا درک دـقـیق ـموازنه ـنـیروـها در ـجامعه و ـنـیاز به  ـبـسیج وـسیع ـترـین
ى ـشـجوـی د.  ـجـنـبش داـن اذ کـن اـسب اـتـخ وـقع و ـمـتـن اى ـبه ـم ار ـه ردـمى ـشـع اى ـم رو ـه ـنـی
ایران به رغم سرکوب فیزیکى و معنوى رژیم و با وجود همه مشکالت و دشواری
د و وارد اـب ى ـی رش ـم ر خـود داـشـته و دارد، گـسـت راـب ى  که در ـب ى و ذـهـن ای ـعـیـن ـه
ى واـنع ـعـیـنى و ذـهـن ر ـم راى ـغـلـبه ـب وـیـنى ـمى ـشود. روـشن اـست که ـب رـحـله کـیـفى ـن ـم
ـهـنوز ـنـیاز ـبه ـتالش ـفراوان اـست،  وـلى آنچه در اـین ـمرـحـله اـمـید انگـیز و ـنـیروـبـخش
اـست اـین واـقـعـیت اـست که ـجـنـبش داـنشـجوـیى اـیران، در پیچ و ـخم ـمـبارزه و ـبر پاـیه
تـجربه ارزـشـمـند ـخود راه را به پـیش ـمى گـشاـید، ـهرروز ـتوان ـبـیـشـترى ـمى گـیرد و به
ـسـطح ـعاـلى ـترى ارـتـقاء ـمى ـیاـبد.  ـجـنـبش داـنشـجوـیی اـیران در ـساـلروز 16 آذر ـهـنوز
ر دوش ـمی کـشد. روزی» را ـب ارزه، پـی اد، ـمـب داری پرچم «اـتـح اـعت و پاـی ا ـشـج ـهم ـب
جواـنان و دانشجوـیان توده ای همچـنان که تاریخ گدشته شان ـنشان می دـهد استوار
و پیگـیر در کـنار ـجـنـبش داـنـشـجوـیی کـشور ـبرای رـهاـیی ـمـیـهن از ـبـندـهای اـسـتـبداد و

ارتجاع می رزمند.  
روز دانشجو گرامی باد.



57 ـسال پـیش، در ـتارـیخ 19 آذرـماه ـسال 1347 (10 دـساـمـبر ـسال 1948) ـمـجـمع ـعـموـمی
اـساـئی و اـجرای واـقـعی ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد، اـعالـمـیه ـجـهاـنی ـحـقوق ـبـشر را ـتـصوـیب کرد و ـشـن
آن را به کـلیه مـلل ـتوـصیه کرد.  دوـلت وـقت اـیران در ـهـمان ـسال اـین اعالـمـیه را اـمـضاء کرد و
ان دوـلت و ـمـجـلس دـین ـس ال اـین اـعالـمـیه را ـتـصوـیب کرد.  ـب ان ـس ز در ـهـم ران ـنـی ـمـجـلس اـی
ده از رآـم د.  گرچه سـران رژـیم ـب د کردـن شـر را ـتـعـه وق ـب ـیه ـحـق ران در واـقع اجـرای اـعالـم اـی
ان چاره اـنه آـن ا ـتوـجه ـبه ـشـعار ـهای آزادـیـخواـه ا و ـب اه 1357 زـیر ـفـشار ـتوده ـه اـنـقالب ـبـهـمن ـم
ای ـجز ـتاـئـید و اـعالم اـجرای اـین ـمـنـشور ـمـصوـبه ـبا اـهـمـیت ـجـهاـنی ـنداـشـتـند، اـما آنچه از ـهـمان
ـشن اـین ـملکرد رژـیم اـسالـمی ـثـبت شـد، ـنـقض ـخ اـبه ـع ـث ـین روزهـای پس از اـنـقالب ـبه ـم اوـل
حـقوق اـنـساـنی اـست.  رژـیم والـیت فـقـیه در ادامه رـفـتار رژـیم واژگون ـشده سـلـطـنـتی پـیوـسته در

جهت نقض اعالمیه حقوق بشر و طفره از اجرای این تعهد عمل کرده است.
وق اسـاـسی ردم ـسـلب کرده و ـحـق دگی، آزادی و اـمـنـیت ـشـخـصی را از ـم رژـیم ـحق زـن
ان مـاـعی آـن ـت یـاـسی و اـج صـوـصی، ـس دگی ـخ ان را مـورد ـتجـاوز قـرار داده اـست، در زـن آـن
اـید ـمـخاـلف ـخود ـمورد دان کـشور را ـبه ـجرم داـشـتن ـعـق ـخودـسراـنه دـخاـلت ـمی کـند، ـشـهروـن
تـعـقـیب ـقرار ـمی دـهد  ورژـیـمی پـلـیـسی ـبر کـشور ـحاکم کرده اـست.  ـبـیدادگاه ـهای «ـشرـعی» و
«اـنـقالـبی» رژـیم ـبر ـخالف کـلـیه اـصول دادرـسی ـهزاران ـمـبارز اـنـقالـبی و ـمـیـهن پرـست را ـتـسـلـیم

جوخه های اعدام کرده و یا به زندان های دراز مدت محکوم ساخته اند. 
ـبی ـساـبـقه ـترـین ـموج ـهای اـعدام ـمـخاـلـفان رژـیم اـسالـمی که در ـسال ـهای اوـلـیه دـهه 1360
ـبا ـتـهاـجم ـهـمه ـجاـنـبه ـبه ـسازـمان ـمـجاـهدـین ـخـلق اـیران آـغاز ـشد در اداـمه ـبه پیگرد ـسراـسری و
دـستگـیری اـعـضاء و ـهواداران ـحزب ـتوده اـیران و ـسازـمان ـفداـئـیان خلق ـمنـجر و نـهاـیـتاٌ ـبه ـفاـجعه
ـتـهی ـن د، ـم یـاـسی ـبه دار آوـیـخـته شـدـن ـمـلی که در ـطی آن ـبـیش از 5 هـزار  ـنفـر از ـفعـاالن ـس
گردـید. داـسـتان شکـنـجه ـهای رواـنی و ـفـیزیکی ـمـتداول در ـبازداـشتگاه ـها و زـندان ـهای رژـیم
شـر وق ـب ون ـحـق ـسـی ـی ده اـست.  کـم ـیم گردـی ـسـل ـمـلـلی ـت راـجع ـصالـحـیت دار ـبـین اـل مکرراٌ ـبه ـم
ده ای ـقـطور از ـموارد ـنـقض ـخـشن ـحـقوق ـبـشر ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـساـلی ـنـبوده اـست که پروـن
ـتوـسط رژـیم والـیت فـقیه را در ـمـقابل ـخود ـنداـشـته ـباـشد.  ـبر آـیـند ـسـیاـست ـها و ـعـملکرد رژـیم
ا و اـحزاب ـمـلی، ان ـه ازـم والـیت ـفـقـیه در ـطول ـبـیش از رـبع ـقرن ـحاکـمـیت آن ـتـعـطـیل کـلـیه ـس

توقیف روزنامه های مخالف رژیم و محو  حقوق و آزادی های دموکراتیک بوده است.  
رژـیم ـخودـسراـنه ـبه ـتـفـسـیر دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر پرداـخـته و ـبا ـتاـسی ـبه ـسـلف ـسـلـطـنـتی
ـخود ـبا رد ـبرـخی از ـمـفاد ـبـیاـنـیه تـحت ادـعای «ـهـمـخوان ـنـبودن ـبا ـمـباـنی اـسالـمی» کوـشش کرده
اـست که ـبا ـهـمـصداـئی ـبا ـمرـتـجـعاـنی چون ـمـفـتی اـعـظم ـمـصر و ـصدر کـلـیـسای کاـتوـلیک ـجـهان
ـتوـجـیـهی ـبرای ـتدوـین «ـحـقوق ـبـشر اـسالـمی» ـبـیاـبد.  اـین ـخود در ـنـقض ـصرـیح اـعالـمـیه ـحـقوق
ـیه ررات اـعالـم د:  «ـهیچیک از ـمـق رر ـمی کـن ود صـرـیحـاٌ ـمـق اده ـسی ام ـخ ر اـست که در ـم ـش ـب
ـحاـضر ـنـباـید ـطوری ـتـفسـیر ـشود که ـمـتـضمن حـقی ـبرای دوـلـتی ـیا ـجمـعـیـتی ـیا ـفردی ـباـشد که به

موجب آن بتوانند هریک از حقوق و آزادی های مندرج در این اعالمیه را از بین ببرند.»
ـسـعی ـبه ـتـفـسـیر اـعالـمـیه ـجـهاـنی ـحـقوق ـبـشر از ـجاـنب رژـیم و ادـعای ـتدوـین «ـحـقوق ـبـشر
اسالمی»  به منظور استتار استبداد قرون وسطائی، خود بدترین شکل نقض اعالمیه حقوق بشر

است.  
رور و ان دادن ـبه رژـیم ـت ود را پاـی ارزه ـخ ای اـصـلی ـمـب اج ـه ران یکی از آـم وده اـی ـحزب ـت
اـخـتـناق و ـتاـمـین حـقوق و آزادی ـهای ـمـصرحه در اـعالـمیه حـقوق ـبـشر ـقرار داده اـست و مـعتـقد
اـست که اـجرای کاـمل اـعالـمـیه ـجـهاـنی ـحـقوق ـبـشر را ـباـید ـبه ـشـعار ـجـنـبش اـجـتـماـعی و ـمردـمی

تبدیل کرد. 

به مناسبت سالگرد تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر

رژیم بر کرسی اتهام

شماره 10727  پنج شنبه 17 آذر  ماه 1384

به کمیته مرکزی حزب
کمونیست عراق

رفقای گرامی،
ـته مــرکزی حــزب تــوده ایــران از کمــی
ـیـروـهـای ـوـحـاـنه ـن ـمـله ـمـذـب ـبـر ـح درـیـاـفت ـخ
ارـتـجاـعی ـبه گردـهـماـیی ـسـیاـسی ـحزب ـشـما در
ـین ـبه ـثـوره- ـبـغـداد- و ـتـهـاـجم ـخـوـن ـطـقه اـل ـن ـم
ـا ـق ـاـنه رـف ـی ـرور وـحــش ـزب و ـت ـان ـح ـم ـت ـاـخ ـس
ر اـی دـه اس کوـن اـسم ـحـسن» و «ـی ز ـج زـی داـلـع «ـعـب

حیدر» عمیقاٌ متاثر شد.
ن ی اـی م که ـهـدف اـصـل ـاورـی ن ـب ـر اـی ـا ـب ـم
ـتـهاـجم ـمرگـبار، که چـند ـهـفـته ـقـبل از اـنـتـخاـبات
ی ـم س ـشـورای داـئ ـمـاـنی ـبـرای ـمـجـل ـمـهم پارـل
ـبــارزه ی گـیــرد،  ـمخــتل کردن ـم ـصــورت ـم
کـموـنـیـست ـهای ـعراـقی و ـمـتـحدان آن ـها ـبرای
وری ـمتکی رپاـیی کـش وکراـتیک و ـب راـقی دـم ـع
اـست دان آن ـبه دور از ـسـی روـن ر ـصـلح که ـشـه ـب
اـنه از اـمـنـیت، آزادی ـعـقـیده، ـهای ـتـبـعـیض گراـی
ـنـد و آزاداـنه از ـاـش ـیـان و ـتفکر ـبـرـخـوردار ـب ـب
ـحـقوق ـخود ـبرای ـتـصـمـیم گـیری در ـباره آـیـنده

جامعه شان بهره مند گردند، است. 
ـحزب ـتوده اـیران اـین ـحـمالت ـجـناـیتکاراـنه
را ـقوـیاٌ محکوم کرده و دوـلت  ـعراق را ـفرا ـمی
ان ـسـبـب درکاران و ـم اـمی دـست اـن د که ـتـم واـن ـخ
ر کرده و ـبه اـیی و دـستگـی اـس اـیت را ـشـن اـین ـجـن
دادگاه ـعداـلت ـبسپارد. ـما هـمدردی عـمیق ـخود
اـسم ز ـج زـی داـلـع د «ـعـب ای ـشـهـی واده رـفـق اـن ا ـخ را ـب
ـحـسن» و «ـیاس کوـندـهاـیر ـحـیدر» اـبراز کرده و

به آن ها تسلیت می گوئیم.
ــران ــوده اـی ــزب ـت ــرکزی ـح ه ـم کـمــیــت
ا حـزب اـنه خـود را ـب ارزه جـوـی ـب ـستگی ـم ـب ـم ـه
کـموـنـیـست ـعراق اـبراز ـمی کـند و ـبرای ـشـما در
ارـجی و ال ـخ اـتـمه دادن ـبه اـشـغ رای ـخ ارزه ـب ـمـب
ـتـقل و ـمـرـفه در راه ـبـر پاـیی ـعـراـقی آزاد، مــس

توفیق آرزو می کند.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
14 آذرماه 1384 (4 دسامبر 2005)



وان انگیـزه الزم ـعـملادامه مجمع آینده ... ـن پاـیه ـتجـارت آزاد ـبـع
ـیـلی در ـشـر ـقـل ـنـد ، ـق ـمی کـنـد.  در اـین ـفـراـی
رکت ـخـصوـصی درت ـبه ـب اـنی ـق وـق ـسـطوح ـف
ـشـارکت ـبـا ـسـرـمـاـیه ـفـراـمـلی در ـسـازی و ـم
اری رـش اـفع ـس ـن د ـبه ـم ـن واـن ـسـطح ـمـحـلی ـمی ـت
ـبرـسـند. اـین ـهواداران و ـمـجرـیان  اـقـتـصاد آزاد 
ا ـتـقـلـیل رـیق ـحذف ـی ات دوـلـتی از ـط اـم در ـمـق
اـمه رـن ـین ـمـلی، جـاده صـاف کن اجـرا ـب واـن ـق
اـقـتـصادی ـنوـلـیـبراـلـیـسم اـقـتـصادی ـمی ـباـشـند. در
این روـند ـمـنافع حـیاـتی ـمردم ـفدای ـسوداگری
ـسرـمایه ـهای کالن وـعـمال محلی می گردد و
ی ـمـاـع ـت ـصـادی  اـج ـت ـجـاـمـعه ـبـا مـشکالت اـق
ـبـیـشـتری روـبرو ـمی گردد. دراـین ـشراـیط ـعدم
زم وجـود حکوـمت ـتـل ـس وده هـا ـم رضـاـیت ـت
ــاـیـی ــرو شکوـف ســـرکوبگر اـسـت واز اـیــن
ــطـن اـیـن الگوی ـعـی درـب ــوکراـسـی واـق دـم
راـفی وـبه دور از واـقـعـیت اـقـتـصادی ـبـحث اـنـح
است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،
اـلـفت ا ـمـخ رـین ـب ریکا در ـمـجـمع ـبـح ـتالش آـم
م ـهـای ـحـاکم روـبـرو گـشت و ـبـرـخی رژـی
ـنـتواـنـست ـحـتی ـقـعـطـناـمه ای را ـمـنـتـشر ـنـماـید. ـبر
دـین آن، ریکا یکی از ـمـتـح ار آـم ـظ ـخالف اـنـت
ا رای دوـلت ـه ری ـب ـشـت ـی ان ـحق ـب واـه ـمصـر ـخ
ر ری ـب ارت وـسـیع ـت ـظ د ـن ـن واـن ـت ا ـب د که آـنـه ـش
اد پـیش گـفـته اـلی 2 ـبـنـی ـنـحوه ـتـقـسـیم کمک ـم
ه ـوکراسـی داشــت ـبه گروه هــای هــوادار دـم
ن اـصل ـدن اـی ـاـن ـا گـنـج ـریکا ـب ـد. آـم ـن ـاـش ـب
ی ـت ـیـر دوـل ـمـام ـسـازـمـان ـغ ـنـهـادی  که ـت ـش پـی
داـخـلی و ـخارـجی ـباـید ـطـبق ـقواـنـین ـهرکـشور
ر ـخالف را ـب اـلـفت کرد و آـن د ـمـخ وـن ـش ـثـبت ـب
ـست. شـایـان ذکر ـیه ـمـجـمع داـن هـدف اـعالـم
ــارـجه ــرـیف وزارت ـخ ـع اـسـت که ـطــبق ـت
اـمل ا ـش ـنـه وق  ـنه ـت ای  ـف ان ـه ازـم ریکا،  ـس آـم
ـنـهادـهاـیی ـماـنـند ـصـلـیب ـسرخ ـمی ـشوـند، ـبلکه
ا اـخـته ـشده ای را که ـب ـسازـمان ـهای  کـمـترـشـن
هدف تغییرات سیاسی  اجتماعی فعال هستند

را  نیز در نظر دارد. 
«مجمع  آینده»  در بحرین بر خالف ادعا ها و
ـبط ـبه طـراق آمـریکا، مـرـت ـشعـارهـای پر ـطـم
ـتـحوالت ـبـنـیادی الزم در کـشورـهای ـمـنطـقه و

ر پاـیه ـنـقش وش ـب اـنب دوـلت ـب ده از ـج ـظـیم ـش ـن از ـقـبل ـت
اـفه اال در ـلـف ازار و دـموکراـسی دیکـته ـشده از ـب ـمـحوری ـب
اـحث ود. ـمـب وان ـمی ـش راق مکررا ـعـن ای پر ـطـمـط ارـه ـشـع
اـین ـجـلـسات ـعـموـما ـفاـقد پایه ـعـلـمی ـهـسـتـند و ـتـنـها ـبا اتکا
ـزه ـنـهـا ـبـر پاـیه انگـی نکه ـت ـیع و تکرار اـی ـیـغـات وـس ـل ـب ـبه ـت
ان داد اـم وری را ـس ر کـش اد ـه ـص وان اـقـت وداگری ـمی ـت ـس
ر ـبـتـنی ـب اـست اـقـتصـادی ـم وع ـسـی ر ـن وان ـمی گردد. ـه ـعـن
برـنامه رـیزی در جهت ـمنافع مـلی و الزاـمات ـجامعه ـجایی
ا ـست ـه ـش ـبه اـین ـن وـعی و یک جـاـن ـصـن ای ـم در ـبـحث ـه
اـنی پول دوق ـجـه زی اـست که ـصـن ان چـی دارد. اـین ـهـم ـن
ـسـخه د، ـیـعـنی یک ـن راف ـمی کـن ودن آن اـعـت اه ـب ـب ـبه اـشـت
وان در هـر کشـور اجـرا کرد. صـادی را ـنـمی ـت ـت کـلی اـق
ا ریکا دراـین اـجالس ـه ر آـم ـظ ورد ـن راـلی ـم ـیـب وـل اد ـن ـص اـقـت
ـخواـهان ـبی ـعـمـلی ـعـمدی دوـلت ـها درـقـبال ـمـحاـفـظت از
مـاـمی ـیع وسپردن  ـت صـوـصی سـازی وـس ی، ـخ نـاـفع ـمـل ـم
ازار اـست. ـتـجرـبه ـجـهاـنی ـنـشان ـشـئون کـلـیدی ـجاـمـعه ـبه ـب
ای ده اـین واـقـعـیت اـست که اـین روش در کشـورـه دـهـن
وده وـفق ـب اـم وـسـعه کاـمال ـن د و ـت ا رـش وم در ارـتـق ان ـس ـجـه
ن ـی ـی ـع ـردم را در ـت یک ـم ـوکراـت ـمال  ـنـقـش دـم اـست و ـع
ـسرـنوـشت ـخود ـعـقـیم ـمی ـسازد. ـبر ـخالف ـشـعار پراکـنی
و ـتـبـلـیـغات کر کـنـنده، ـخود دوـلت ـجورج ـبوش کاـمال ـبه
زرگ  اـنه ـب ـی اـین واـقـعـیت واـقف اـست که  پروژه  خـاورـم
ـهیچ رـبـطی ـبه ـتـحوالت ـبـنـیادی و ارـتـقا ـنـقش ـمردم ـمـنـطـقه
در ـتـعـیـین ـسرـنوـشت آـنان ـندارد.  زـیرا آـنـها ـمی داـنـند که
ا ان در ـتـضاد ـب واـسـته ـهای اـقـتـصادی ـش ردم و ـخ اـفع  ـم ـمـن
ریکا از رژـیم اـیت آـم رار دارد.  ـحـم ـسم  ـق اـلـی اـفع امپرـی ـمـن
ـهای ـسرکوبگر در چـندـین دـهه گذـشـته دـقـیـقا در راـسـتای
ـفـعالت ـردم از ـفـعل و اـن یک ـم ـوکراـت ـذف ـنـقـش دـم ـح
ـطـقه بـوده اـست. جـاـلب اـست که  در بـرـهه ـن یـاـسی ـم ـس
ـرـیق ی  از ـط ـوکراـس ـوش اشــاـعه  دـم ت ـب ی  دوـل ـوـن کـن
د، رـین روش ـمی داـن ـطـمـئن ـت اکم را ـم ای ـح ورـه اـت دیکـت
ون اـخـتن و ـمحـول کردن ـشـئ وار ـس روط ـبه ـهـم ـش ـته ـم ـب اـل
کلیدی اقتصاد و ـمنافع ملی به  بازار آزاد  و اقتدار ـسرمایه
ـهای ـخارـجی. ـطـبیـعـتاً گراـیش رژـیم ـهای ـحاکم ـمـنـطقه ـبه
ه ـســمـت الگوی ه ـب ـســـوی دیکـتـــاـتـــوری اـسـت و ـن
دـموکراـسی. ـحـتی شکل مـخدوش و ـمـحدود دـموکراـسی
ا و ان، ـشـیخ ـه اـه رای پادـش ز ـب ـی وش ـن ر دوـلت ـب ـظ ورد ـن ـم
ول اـبل ـقـب ر ـبه راـحـتی ـق ادام اـلـعـم ای ـم ور ـه رـئـیس ـجـمـه
ر ا کردن اـقـتصـاد  ـب اـمل  پوـی ا اـست که ـع ـنـج ـست. در اـی ـنـی
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اـندـهی اـین ده ـمردم آن ـنـیـست. ـسازـم آـیـن
رـحـله وش ـم وـسـیـله دوـلت ـب ا ـب ـست ـه ـش ـن
اـنه ـبزرگ  اـست اـجراـیی پروژه   ـخاور ـمـی
که در راسـتــای اهــداف اسـتــراتژیک
آـمریکا ـعـمل ـمی ـنـماـید. ـعـملکرد آـمریکا
ـتـان و ـس ـته در اـفـغـاـن در چـنـد ـسـال گذـش
ـعراق ـنـشان ـمی دـهد که ـمـناـفع و ـخواـسـته
ـهـای ـمـردم ـبه ـهیچ شکل ـمـورد  ـتـوـجه
دوـلت ـبوش  ـنـیـست. ـهزـیـنه ـهای ـنـجوـمی
ـا در ن دو کشــور صــرـف ـریکا در اـی آـم
ـتحکام ی و اـس ـاـم ـظ ـیت ـن ـاـل ـای ـفـع ـت راـس
ا ـنـه راتژیک آن اـست. ـنه ـت ـت وـقـعـیت اـس ـم
ا  صـاد پوـی ـت ان و عـراق دارای  اـق ـسـت اـفغـاـن
م ـی ـای عــظ ـد ـبلکه ـشـرکت ـه ـده اـن ـنــش
ازار آزاد  اـبت در  ـب دون رـق آمـریکاـیی ـب
منحـصرا مسـئول  بازـسازی عراق  ـشده اند!
ـای ـورـه ی در کـش ـوکرا ـس ـد دـم     رـش
ا اتکا ـبه ـنـیروـهای اـجـتـماـعی ا ـب ـمـنـطـقه ـتـنـه
ـادی ـص ـت ـادی اـق ـی ـن ـوالت ـب ـاد ـتـح واـیـج
رم ـب اجـات ـم ـی ـت ر اـح ـطـبق ـب ـن مـاـعی ـم ـت اـج
ـجامـعه امکان پذـیراـست. ـتـجربه ـنـشان ـمی
دـهـد که دـمـوکراـسی، ـجـاـمـعه ـمـدـنی و
آزادی را ـنـمی ـتوان از ـباال ـبا ـمـماـشات و
راـهم اـتوری ـف وـسـیـله رژـیم ـهای دیکـت ا ـب ـی
آورد. آزادی ـبـیان و ـمـطـبوـعات ـمـستـقل و
ـفـعاـلـیت ـبی ـقـید و ـشرط ـنـیروـهای ـهوادار
یـرات ـی دـمـوکراـسی الزـمه شکوفـاـیی ـتـغ

مترقی است. 
ه ــط ـحـــوالت دـمـــوکراـتـیک  در راـب ـت
وـسـعه د و ـمـخصـوصـا ـت ا رـش ـتنگاـتنگی ـب
ـا ن راســت ـرار دارد.  در اـی ـتـصــادی ـق اـق
ـطـقه ـن ـصـادی کـشـورـهـای ـم ـت ـتـوـسـعه اـق
ـشدـیدا  مـحـتاج ـبه پـشـتـیـباـنی مـلی  و ـبرـناـمه
ـضـاد ـبـا نــسـجم اـست  که در ـت رـیـزی ـم
اـیه کالن وـلـیـبراـلی و اـقـتدار ـسرـم اـقـتـصاد ـن
تـراتژی وش که اـس قـرار دارد.   دوـلت ـب
ردم اـفع ـم ـن وـجه ـبه ـم دون ـت ادی آن ـب ـی ـن ـب
اـمـین وـجه ـت ا ـمـت ریکا) ـتـنـه ردم آـم (ـحـتی ـم
ـمـناـفع ـسرـماـیه ـهای کالن اـست دـست در
دست رژـیم های فاسد ـحاکم هیچگاه بر
خالف منافع خود کوچکترین قدمی بنفع

مردم بر نخواهد داشت.      
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« مجمع آینده»  در بحرین شروع مرحله
اجرایی پروژه  خاورمیانه بزرگ  آمریکا

نـده » در ـبحـرـین بـا شـرکت ـبل» مـوسـوم ـبه  «ـمـجـمع آـی ـتـق ـس ـم ش دو روزه «اـل مـاـی ـه
ـنـماـیـندگان کـشورـهای گروه ـهـشت و 23 کـشورـخاور ـمـیاـنه و آـفرـیـقای ـشـماـلی درروز21
آبان پایان ـیافت. اولین دور این نشست ـسال گذشته در مراکش برگزار شد و ـبدنبال آن
ا ـمحـور اـیجـاد اـنه  ـب ـی وکـراـسی خـاورـم اـیی  رشـد و دـم هـدف ـهمـاـیش ـبحـرـین «شکوـف
ریکا، ارـجه آـم ر ـخ ـطـقه» اـعالم گـشت. ـحـضور وزـی اـسی و اـقـتـصادی در ـمـن اـصالـحات ـسـی
ـکاـندوـلـیزا راـیس، ـنـشان دـهـنده ـحـماـیت و ـتوـجه ویژه  دوـلت ـجورج ـبوش ـنـسـبت ـبه اـین

نشست، در چارچوب پروژه  خاور میانه بزرگ،   است که آمریکا دنبال می کند.
اـنـند داـنش، آـموزش، اـمه ـجـلـسات اـین ـهـماـیش ـم رـن ـبر ـخالف ـموـضوـعات ـقـید ـشده در ـب
ـحذف بی ـسوادی و ـجاـمعه ـمدـنی، گراـیش ـبارز این ـنـشـست  ایـجاد راـبطه بـین دـموکراـسی
اـبل ـتوـجه اـست که  در اـین اـنه ـبود. ـق ازار آزاد  در ـخاور ـمـی و الگوی اـقـتـصادی ـمـبـتـنی ـبه  ـب
ظـور  رشـد ـن ون دالرـبه ـم ـی ـیـل ودـجه 100 ـم ا ـب اد ـب ـی ـن ا اـعالم دوـب زا راـیس ـب ـی دوـل ا کـاـن ـت راـس
اـمـعه راه ـج وکراـسی ـبه ـهـم ذکر گـشت:  «الزـمه دـم اـیه داران  ـمـت رـم اد ـس وکراـسی واـیـج دـم
اد وـفـقـیت داـئـمی را اـیـج د ـم واـن اـنی اـست که ـبـت د ـطـبـقه ـمـی ا و رـش اد پوـی دـنی، یک اـقـتـص ـم
ـنـماـید.  » پـیام ـجورج ـبوش در پایگاه اـیـنـترـنت وزارت ـخارـجه آـمریکا ـبه ـمـناـسـبت ـهـماـیش
اـیه داری ـمی اـیی دمکراـسی را ـمـشروط ـبه ـتـحول ـسرـم ـهای ـمراکش و ـبـحرـین ـنـیز شکوـف
اـمـعه اـسی، ـج رات ـسـی زوم ـتـغـیـی ورد ـل اـنه یک ـهمگراـیی در ـم اور ـمـی ا ـسر ـخ ر ـت د:  در ـس داـن
ـمدـنی درـحال پدـیدار ـشدن است  و ـنخبگان کـسب و ـتـجارت در ایـنـجا ـجمع ـشده اـند که
اـسی، ـی رات ـس ـی ـی اره ـتـغ ا درـب د. آـنـه ـن زه کردن و اـصالحـات ـصـحـبت کـن ـی درـن ورد ـم در ـم
ر ارات وزـی د . اـظـه وان کرده اـن ده ای راـعـن ـن ارات ـتـهـیـیج کـن اـعی اـظـه ـم صـادی و اـجـت ـت اـق
ـسرـمایه گذاری ـمـصر ـنـیز ـنـماـیانگرذـهـنـیت ـغاـلب ـشرکت کـنـندگان دراـین ـنـشـست اـست  ...
تحوالت اـقتـصادی که به ـموجب اـحداث این بنـیاد رخ ـخواهد داد درـتغیـیرات سـیاسی نـیز
ـمـنعکس ـخواـهد گـشت. زـیرا اـصالـحات ـسـیاـسی واـقـتـصادی ـبه ـهم  واـبـسـته اـند و ـمـشـترکا

برای رشد اقتصادی و موفقیت الزم می باشند.         
ـصـادی الزم و ـمـلـزوم یکدیگرـنـد، کـشف ـت ـیـاـسی و پاـیه اـق ـنـای ـس ـیـرات رو ـب ـی نکه ـتـغ اـی
ـمل ر رـفت و گـفت  که در ـع و ـت وان ـجـل صـرـیح اـین اـصل ـمی ـت ـست. در ـت ـی دی ـن جـدـی
نـده در کـیـفـیت و کـمـیت ـین کـن ـی اـسبـات دروـنی آن ـنـقش ـتـع ـن صـادی و ـم ـت رات اـق ـی ـی ـتـغ
وش ارپراکـنی ـجورج ـب ر ـخالف ـشـع ور ـب د کرد.  ـهـمـین ـط واـهـن ا ـخ اـسی اـیـف ـتـحوالت ـسـی
ازه ای اـنه ـنـیز پدـیده ـت اـسی ـمـترـقی در ـخاور ـمـی ارزه در راـسـتای ـتـغـیرات ـسـی ـخواـست و ـمـب
ـنیـست. مـساـله این است که ـجهت تـحوالت اـقتـصادی و تـغیـیرات ـسـیاسی به کدام ـسمت و

به نفع کیست؟     
ارـیـخی و ـمـنـطـقی در ـجاـلب اـست که ـهیچکدام ازاـین ـقـبـیل اـظـهارات ـحاوی ـتـحـلـیل ـت
ـمورد دالیل و ـعوامل عـقیم ـماـندن ـفراـیـند رـشد دـموکراسی و ـعدم ـتوـسعه اقـتـصادی مـنطقه

ـست اـی وان و ـمی ـب د که ـمی ـت دـعی اـن ا ـم د. آـنـه اـشـن ـنـمی ـب
بوسـیله اصالحات از ـباال و آنهم از ـطریق مجراـهای اقتـصاد
ر اد کرد. اکـث وکراـسی  را اـیـج ـشـخـصی از  دـم ازار، شکل ـم ـب
ـمدـعوـین   مـجمع آـیـنده  در بـحرـین و دیگر هـماـیش ـها ـماـنـند
ـای ـروـه ـی ـانگر ـن ـاـی ـم ـصـاد  در اردن  ـن ـت ی اـق ـاـن ـمع ـجـه  ـمـج
وکراـسی ای آزادی و دـم اـسی که در راـسـت اـعی و ـسـی اـجـتـم
ـسـتـند. ـبلکه ـبرعکس ارزه ـمی کـنـند ـنـی کـشورـهای ـمـنـطـقه ـمـب
ـشرکت کـنـندگان اـصـلی در اـین ـجـلـسات ـنـماـیـندگان رژـیم
والن وـضع ـسـئ ان ـم د. ـیـعـنی ـهـم اکم اـن وری ـح اـت اى دیکـت ـه
ار دوـلت ـش ا ـف وـصـیه و ـی ا ـبه ـت وـجود در ـمـنـطـقه که ـحاال ـبـن ـم
آـمــریکا ـبه شکل ـخــاصـی از دـمــوکراسـی و آزادی در
چارچوب  اـقـتـصاد آزاد   اـیـمان آورده اـند. ـقاـبل ـتوـجه اـست
ر ـخارـجه زا راـیس وزـی دوـلـی اـن ر ـخالف اـین واـقـعـیت،ـک که ـب
وـجه ویژه ـمـجـمع ـبه  اـصالح ذکر ـمی ـشود که ـت ریکا  ـمـت آـم
ـطـلـبان ـمـحـلی  ـموـثرـترـین ـعاـمل ـتـحول دـموکراـسی اـست! در
ـود ـبه ی ـخ ـراـن ـن م راـیـس در ـسـخ ـاـن ن ـبـحث ـخ ـداد اـی ـت اـم
ان و ـفـلـسـطـین ـبه ـسـت اـن اـبـتی در ـعراق، ـمـصر، اـفـغ اـنـتـخاـبات رـق

عنوان موفقیت های حاصله در منطقه اشاره می کند.   
ظـرات و ـبـحث هـای ادل ـن ـب شـاـنه ای از ـت در اـین ـمجـاـمع ـن
ادى ـص ـت اـعی- اـق اع اـجـتـم ود اوـض وـج ات ـم ا واـقـعـی ـطـبق ـب ـمـن
ـمـنطـقه ـنـمی ـتوان ـیاـفت. دراـین ـنـشـست ـها ـتـنـها  یک الگوی

کمک های مالی رسیده
به مناسبت سالگرد حزب از شرق                       1100 دالر
به مناسبت 65 سالگی حزب از جنوب آلمان        100 یورو
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ـرای چاپ ـاـمه ـب ی که روزـن ن ـلحــظـاـت در آـخـرـی
آـماده ـمی ـشد ـمطـلع ـشدـیم که در پی ـساـنحه دـلـخراش
ان ، ـبه ـن مـوـط مـای c130  ـجـمـعی از ـه ـسقـوط هـواپـی
ـنـدان رـسـاـنه ـهـا ـبـرنگاران و کارـم ویژه گروـهی از ـخ
ادـثه ـجان ـخود را از دـست ان اـین ـح رـی ـعـموـمی در ـج
اـجـعه دـلـخراش را از ـصـمـیم ـقـلب ـبه ا اـین ـف د. ـم داده اـن
خانواده های این عزیزان تسلیت می گوییم و خواهان

روشن شدن سریع دالیل این حادثه هستیم.

تسلیت


