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فراخوان حزب توده ايران،  حزب طبقه 

 !به كارگران و زحمتكشان ميهن كارگر، 

 !��ر��ان �� ���ر	 ���� ��ی� 
درود آتشين به پيكار قهرمانانه توده ها بر ضد 

 !رژيم جنايتكار واليت فقيه

در پي تماس حزب توده ايران با احزاب 
كارگري و كمونيستي جهان، پيام هـاي    
همبستگي يي از سوي اين احـزاب بـا       
مبارزات مردم ايران به حزب رسيده است 
كه ما در زير به بخش هايي از اين پيـام  

 :ها اشاره مي كنيم
 

در پيام حزب كمونيست آمريكا 
 :از جمله مي خوانيم

ما همبستگي خود را با مردم ايران و   “ 
اي مترقي و دموكراتيكي كـه   جنبش توده

. كنيـم  در آن كشور جريان دارد اعالم مي
ما استفاده از زور و خشونت را به منظـور  

آميـز   هاي اعتراضي صلح سركوب حركت
ما هرگونه تالش براي .  كنيم محكوم مي

    5ادامه در صفحه 

 ! كارگران و زحمتكشان آگاه
بيش از سي سال ازخيزش تاريخـي و    

، در   57دوران ساز شما، در انقالب بهمن 
معيت اكثريت مردم ميهن ما براي كسب 
آزادي، استقالل و عدالت اجتماعـي مـي     

حضور قاطع و تعيين كننده شمـا در آن      .  گذرد
نبرد دوران ساز بود كه، سرنوشت آن حـادثـه       

دست توانـاي طـبـقـه       .  تاريخي قرن را رقم زد
كارگر، آن گاه، دقيق، آگاهانه و حسـاب شـده،     
شيرهاي مخازن سوخت و انرژي ماشين جنگـي  
و سركوب رژيم را از كار انداخت كه، سينه زنان 
و مردان بپاخاسته براي احقاق حقوق از دسـت    
رفته شان را نشانه گرفته بود و اين چنيـن شـد     
كه رژيم ظلم و ستم با ماشين سركـوب خـون     
ريزش، با چند تكان جدي از كار افتاد و انقـالب  

و اما بعد؟ شما طي اين سـي سـال       .  پيروز شد
برروي گوشت و پوست و استخوانتان تبـعـيـض    
كشنده، واپس روي و نكول پي درپي و پيگـيـر   

   6ادامه در صفحه 

 6تا  1اعالميه هاي شماره 

كميته مركزي حزب درباره 

 آخرين تحوالت كشور

  7، و  4، 3، 2در صفحات 

همبستگي احزاب كارگري و 
كمونيستي، و نيروهاي 
مترقي جهان با مبارزات 

 مردم ايران



1388تيرماه    1شنبه  دو  2  819شمارة  

 !هم ميهنان مبارز
در تاريخ سراسر مبارزه ميهن كهنسال ما، روز درخشان ديگري بـه  

مردم دلير و هوشيار ايران درصفوفي فشرده و در يـك         .  ثبت رسيد
نمايش پرشكوه و مسالمت آميز، استبداد و ارتجاع حاكم را به چالـش  
گرفته و در برابر دولت دروغ و تزوير وابسته به ولي فقيه و كـودتـاي   
.  واپس گرايان، اراده و نيروي اليزال خود را به نـمـايـش گـذارنـد         
 !تظاهرات ميليوني امروز توده ها درسه دهه اخير بي سابقه بوده است

راه پيمايي عظيم مردم كه به دعوت ميرحسين موسوي و بـررغـم     
صدور مجوز از سوي وزارت كشور برپا شد، بار ديگر ثابت كـرد كـه،      
صداي مردم ايران را نمي توان به زور سرنيزه و با فريـب خـامـوش      

برخورد كودتاچيان با اين حماسه بزرگ گوياي هراس ارتجاع .  ساخت
شب پيش از برگزاري تظاهرات، مزدوران ولي فقـيـه و     .  حاكم است

گزمگان مسلح رژيم با يورش وحشيانه به خوابگاه هاي دانشجويي در 
تهران و اصفهان تالش كردند فضاي جامعه را متشنج ساخته تـا در    
سايه آشوب و اغتشاش كور مانع از تجلي اراده ميليون هـا ايـرانـي        

در لحظه كنوني برنامه مرتجعان كودتاچي، مهار و خـنـثـي        .   شوند
گشودن آتـش بـر       .  ساختن جنبش مردمي به هر شكل ممكن است

روي تظاهرات مسالمت آميز امروز تهران و شهرهاي ديگر كشـور و    
كشته و زخمي شدن عده زيادي از مردم، به خوبي اهداف و نـيـات       

ارتجاع حاكم  به خوبي مي داند، .  شوم واپس گرايان را ثابت مي كند
حضور ميليوني توده ها مانع اصلي تثبيت كودتا بوده و خواست ابطال 
انتخابات كه در تظاهرات امروز به روشني اعالم شد، به پشتوانه ايـن  

 .نيروي پرتوان امكان پذير است
در اين زمينه بايد با هوشياري سياست ولي فقيه و جـنـاح هـوادار      
احمدي نژاد را افشا كرد، موضع گيري تازه علي خامنه اي در مـورد      
رسيدگي به شكايت هاي موسوي و كروبي، صرفا يك عقب نشينـي  
تاكتيكي براي ضد حمله جديد به جنبش و جدا كردن بخش هايي از 
اصالح طلبان از جنبش مردمي و سركوب نهايي نيروهاي آزاديخـواه،  

واگذار كردن امر بررسي تقلـبـات   .  اصالح طلب و مردم معترض است
گسترده در انتخابات به شوراي نگهبان ارتجاع، يـعـنـي يـكـي از            
نهادهاي سازمان ده تقلبات گسترده و هميار كودتاي ضـد مـردمـي      
احمدي نژاد مانند واگذار كردن امر دادخواهي به يكي از مـجـرمـان      

طرح باز شماري آرا آشكارا توطئه رسواي رژيم واليـي    .   اصلي است
براي خاموش كردن خشم مردم معترض و فرستادن آنها بـه خـانـه      
هايشان  براي عبور از اين بحران بي سابقه اي است كه گريبانش را 

 .فراگرفته است
بايد با تكيه بر نيروي مردمي حاضر در صحنه ارتجاع حاكم را وادار 

خواست ابطال فوري و بدون قيد و شرط نتايـج  .  به عقب نشيني كرد
تقلبي انتخابات، در كنار آزادي بدون قيد و شرط همه دستگير شدگان 
روز هاي اخير و همچنين محاكمه مزدوران مسلحي كه به نيروهـاي  
معترض مردمي حمله كرده اند و مسبب خشونت هاي دهشـتـنـاك      

 كميته مركزي حزب توده ايران 2اعالميه شماره 

حمالت گسترده مزدوران  
تاريك انديشي به فعاالن 
سياسي و ضرورت مبارزه 
مشترك براي مقابله با 
تهاجمات رژيم و آزادي 

 !دستگير شدگان 

 !هم ميهنان گرامي
رژيم ارتجاعي حاكم كه با كودتايي از قبل برنامـه ريـزي شـده،        
نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را به سود خود اعـالم  
داشته، براي تحكيم و تثبيت كوتاي ضد ملي و  سركوب جـنـبـش      
مردمي، دست به اقدامات متعددي از جمله بازداشت گسترده چـهـره   
ها و شخصيت هاي سياسي و اجتماعي و گروه قابل تـوجـهـي از        

بنابر اخبار و گزارش هاي موثق از صـبـح   .   روزنامه نگاران زده است
ديروز همزمان با اجراي رزمايش نيروهاي انتظامي و امنيتي تـحـت   

، ماموران وزارت اطالعات و واحد اطالعات سـپـاه و     ” اقتدار“ عنوان 
پاسداران درتهران و ديگر شهرهاي بزرگ كشـور بـا يـورش بـه           
ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي اصالح طلب،  منازل فعالين سيـاسـي،   
خوابگاه دانشجويان و مراكز حزبي و خبري علني و شناختـه شـده،     
مبادرت به بازداشت افراد و شخصيت هاي موثر اصالح طلب ونـيـز   

درمـيـان بـازداشـت       .  مذهبي، كرده انـد -برخي مبارزان ملي و ملي
شدگان، محسن ميردامادي، زهره آقاجري، عبـداهللا رمضـان زداه،       
.  مصطفي تاج زاده، بهزاد نبوي و محمد رضا خاتمي ديده مي شونـد 

همچنين احمد زيد آبادي، رضا عليجاني، هدي صابر و تقي رحمانـي  
 .از فعاالن ملي و مذهبي از زمره بازداشت شدگان هستند

اين دستگيري ها، بخشي از برنامه رژيم براي ايجاد جو رعـب و      
وحشت و سركوب اعتراض هاي گسترده مردمي و در عين حال فلج 
كردن امكان واكنش موثر نيروهاي آزادي خواه و اصالح طلبـان در    

پيش و پس از اين بازداشت ها، روزنامه كيهـان،  .  مقابله با كودتاست
خبرگزاري فارس، رجانيوز و ديگر بلندگوهاي تبليغاتي واپس گرايان، 

ايـجـاد   “ براي دستگيرشدگان پرونده سازي كرده و آنها را عـوامـل     
دامنه اين گونه پـرونـده   . معرفي كرده و مي كنند” آشوب و اغتشاش

ارتباط با “ سازي هاي فوق العاده نگران كننده، حتي تا اتهام دروغين 
با توجه به جو ملتهب جامعه و رفتار و .  نيز امتداد مي يابد”  بيگانگان

عمل مزدوران ولي فقيه و به كارگيري خشونت بر ضد جـوانـان و       
مردم معترض، نمي توان نسبت به اين دستگيري ها و پرونده سازي 

نبايد گذاشت تاريك انديشان كـودتـاچـي،      .   همراه آن بي توچه بود
بايد فعاالنه و با .  صداي مخالفان استبداد و ارتجاع را خاموش سازنند

استفاده از همه گونه امكانات تهاجمات ارتجاع حاكم را خنثي كرده و 
حزب توده ايران، ضمن محكوم كـردن بـازداشـت         .   ناكام گذاشت

-گسترده فعالين سياسي، چهره هاي اصالح طلب و مبارزان مـلـي    
مذهبي خواستار برپايي كارزاري بين المللي براي مقابله با كـودتـاي   

 .ارتجاع حاكم و دفاع از حقوق بازداشت شدگان است
 . ما خواستار آزادي بي قيد و شرط همه ي دستگيرشدگان هستيم

 
بيايد براي مقابله با كودتاي واپس گرايان  حاكم  در     

 !صفي متحد مبارزه كنيم
 كميته مركزي حزب توده ايران

 1388خرداد ماه  24

 كميته مركزي حزب توده ايران 3اعالميه شماره 

درود آتشين به مردم قهرمان 

 !ايران

حضور ميليوني توده ها در 

تظاهرات شكوهمند بر ضد 

 رژيم واليت فقيه

     6ادامه در صفحه 



1388تيرماه    1شنبه  دو   3   819شمارة  

 !هم ميهنان مبارز
 

ستبداد هـر چـه     و امبارزه با شكوه شما با وجود همه ترفندها و تهاجم خشن و خونين مزدوران ولي فقيه استواري و هوشياري شما را در پيكارتان برضد ارتجاع 
ساعت اخير نيروهاي مردمي با ادامه حضور پرقدرت در تهران و شهـرهـاي بـزرگ كشـور، بـا             24در شرايط حاد و پيچيده .  بيشتر و روشن تر نشان مي دهد

شـيـدن   ن ك  هوشمندي سياست هاي خدعه آميز رژيم ديكتاتوري را نقش بر آب كرده اند و نشان دادند كه مصمم اند با وجود همه دشواري ها و به خاك و خو
 .   مه دهنداداشدن تظاهرات آرام و مسالمت آميزشان توسط مزدوران و  سر سپردگان رژيم واليت فقيه و گزمگان مزدور سپاه و بسيج به پيكار دليرانه خود 

ـ     سران رژيم در روزهاي اخير در جلسات مخفيانه گوناگون با ارزيابي توان جنبش مردمي و خطراتي كه در صورت ادامه جنبش حياتش را تهديد مـي  د راه   كـن
در حالي كه سران شوراي نگهبان ارتجاع از آمادگي براي تجديد شمارش آرا سخن مي گويند، مزدوران امنيتي رژيم تهاجـم  .  كارهاي متفاوتي را دنبال مي كنند

اخبار امروز مبني بر به خـاك  .   مذهبي در تهران و شهرستان ها را آغاز كرده اند  -گسترده يي را براي دستگيري شمار وسيعي از رهبران و فعاالن نيروهاي ملي
همچنين بر اساس اخبار منتشر شده .  سپاري مخفيانه قربانيان حمله سبعانه گزمگان رژيم به خوابگاه دانشجويان در تهران موجي از نفرت بين المللي را دامن زد

آبرسان  داناعضاي نهضت آزادي، جمعي از نيروهاي ملي مذهبي، پزشكان خوشنام و فعاالن سرشناس حقوق بشر در تبريز در جريان راهپيمايي اعتراضي در مي
 . تبريز، دستگير و به مكان نامعلومي منتقل شدند

كـنـد و     اد   رژيم واليت فقيه از سويي با به خشونت كشاندن تظاهرات مسالمت آميز و كشتار مردم بي دفاع، مي كوشد توده ها را ترسانده و جو وحشت ايـجـ    
بازداشت هاي گسترده روزهاي اخير در راستاي برنامه ارتجـاع  .  همزمان با دستگيري هاي گسترده و هدفمند، تالش مي ورزد سرجنبش را از بدنه آن جدا سازد
عالوه بر اين و در پيوند با سركوب خونين و دستگيري ها، ولـي  .  براي جلوگيري از سازماندهي جنبش مردمي و تحكيم و تقويت همبستگي در صفوف آن است

يوني و ميلفقيه و نهادهايي چون شوراي نگهبان دست به مانوري حساب شده زده اند كه، هدف آن به تحليل بردن و منحرف نمودن جنبش اعتراضي توده هاي 
علي خامنه اي در ديدار با نمايندگان ستادهاي چهار نامزد دهمين دوره انتخابات و دقيقا پس از   .  ايجاد شكاف در ميان اصالح طلبان و نيروهاي آزاديخواه است

وانده، تاكيد راخنمايش قدرت توده هاي مردم در تهران و ديگر شهرها، همه جناح هاي حكومتي و از جمله اصالح طلبان را به حفظ آرامش و تعامل با يكديگر ف
بررسي آنـچـه وي     ”   قول“به عالوه، ولي فقيه . كرده است، جناح هاي حكومتي در وضعيت به وجود آمده و اعتراضات مردم، نبايد در مقابل يكديگر قرار گيرند

 . شوراي نگهبان نيز پيشنهاد بازشماري آرا و رسيدگي به شكايت هاي مير حسين موسوي و كروبي را اعالم كرده است. خوانده را، داد” اشكاالت“و ” شبهه ها“
ين نيروها به دام ر اباز شماري آرا و دعوت به تعامل ميان جناح ها، مانوري است كه نيروهاي اصالح طلب به ويژه نامزدهاي انتخابات را هدف قرار مي دهد و اگ

مقاومت و  ايستادگي ميرحسين موسوي، كروبي و . آن گرفتار آيند، ميدان به ارتجاع حاكم  و كودتاچيان واگذار شده و جنبش مردمي صدمات جدي خواهد خورد
وران گوش به مزداصالح طلبان تاكنون نقش موثري در ادامه مبارزه توده اي داشته و مردم به حق خواهان تداوم اين مقاومت و خنثي سازي توطئه ولي فقيه و 

. ستبه همين دليل بايد از فراخوان راه پيمايي و تجمع روز پنچشنبه استقبال كرد و آن را نشانه اميدوار كننده اي در اوضاع حساس كنوني دان.  فرمان آن هستند
عقب نشيـنـي و     .  است اكمتاكيد بر ابطال انتخابات از سوي اصالح طلبان و تكيه آنها بر نيروي فنا ناپذير توده هاي مردم، يگانه راه مقابله با كودتاي ارتجاع ح

شمـار مـي     به شكست در اين مبارزه حياتي به معناي استقرار و تثبيت رژيمي ضد ملي، ضد مردمي و بسيار خطر ناك براي منافع ملي، سرنوشت و آينده كشور 
 .آيد

 !هم ميهنان عزيز
ي ردمـ در اوضاع حساس و سرنوشت ساز كنوني، بايد با حفظ هوشياري توطئه هاي كودتاچيان تاريك انديش را كه درصدد  به خشونت كشاندن اعتراضـات مـ    

دعوت اخير ميرحسين موسوي به تداوم اعتراضات و بيانيه او بـراي    .   هستند، خنثي و افشا كرده، به مبارزه متناسب با اوضاع و همه روش ها پيگيرانه ادامه داد
براين پايه حزب توده ايران بـا  .   موضعي است اصولي و در جهت و منطبق با خواست و اراده ملي مردم ميهن ما -خرداد ماه 28پنچشنبه -تجمع راه پيمايي فردا

بـه حـق     ات حمايت از ابتكارات مير حسين موسوي و اصالح طلبان در تداوم اعترضات همراه ديگر احزاب و سازمان هاي مترقي و ملي خواهان پيگيري مطالب
 : زيرين است

 ابطال انتخابات و برگزاري انتخابات مجدد، .1
 معرفي، محاكمه و بركناري طراحان و مجريان تقلب و همه عوامل اين اقدام غير قانوني، .2

 آزادي فوري و بدون قيد وشرط همه بازداشت شدگان روزهاي اخير همه زندانيان  .3

 معرفي، محاكمه و مجازات عامالن و آمران تيراندازي و كشتار مردم در تظاهرات و حمالت وحشيانه به تجمعات و كوي دانشگاه،  .4

 .تضمين و تامين برگزاري انتخاباتي سالم، رقابتي و عادالنه به دور ازمداخله نهادهاي نظامي و امنيتي و لغو نظارت استصوابي .5

 !هم ميهنان آزاده
يگانه راه مقابله با كودتاي مزدوران . به اعتراضات خود به دور از خشونت، كه خواست مرتجعان حاكم است، به هر شكل و با استفاده از همه روش ها ادامه دهيد

خواست به حق ابطال انتخابات تنها با مبارزه و تالش خستگي ناپذير و هوشيـاري در    .  گوش به فرمان ولي فقيه، حضور پر شور و ميليوني شما در صحنه است
 !برابر توطئه هاي رژيم امكان پذير است

 
 درود پرشور بر مبارزات مردم هوشيار ايران 

 پيروز باد مبارزه توده ها برضد كودتاي ارتجاع حاكم 
 !درود بر جانباختگان راه آزادي و عدالت
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ولي فقيه، شوراي نگهبان، دولت احمدي نژاد و رهبري سپاه 

 سازمان دهندگان كودتا و فاجعه سركوب خونين جنبش مردمي
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 !هم ميهنان آگاه
ناميد، مزدوران ” راه گشا و مقتدرانه“در پي سخنان علي خامنه اي، ولي فقيه و فرمانده كودتاچيان، در نماز جمعه تهران، كه احمدي نژاد آن را 

مسلح رژيم شامل نيروهاي بسيج، وزارت اطالعات، و واحدهاي سپاه پاسداران، به وحشيانه ترين شكل ممكن به تظاهرات مسالمت آميز و حق 
 .  طلبانه مردم يورش بردند و بر اساس آخرين گزارش هاي خبرگزاري هاي  جهان ده ها تن را كشته و مجروح ساختند

 سخنان نماز جمعه علي خامنه اي، كه بايد آنرا اعالم جنگ سران ارتجاع به جنبش مردمي و اصالح طلب دانست، روشنگر تاكتيك ها و استراتژي
مواضع اعالم شده از سوي خامنه اي در عين حال گوياي نگراني شديد ارتجاع . رژيم براي درهم كوبيدن خشن و خونين مبارزات مردم ايران است

 از تشديد شكاف در نيروهاي درون و پيرامون حاكميت، بي اعتباري كامل خامنه اي، به عنوان ولي فقيه رژيم، و نشانگر حركت به سمت نابودي
 .كامل جمهوري و استقرار حاكميت مطلق خليفه گري اسالمي، با اتكاء به نيروي نظامي، است

 ژيمسران ارتجاع خوب مي دانند كه در صورت ادامه تظاهرات و راه پيمايي هاي انبوه توده اي و گسترش آن به تمامي شهرهاي ايران، پايه هاي ر
اتفاقي نيست كه همچون رژيم شاه، رژيم . بارديگر در ميهن ما تكرار شود 57بيش از پيش متزلزل خواهد شد و مي رود كه تجربه انقالب بهمن 

” عوامل خارجي“زنان، جوانان، دانشجويان، و كارگران و زحمتكشان حاضر در صحنه را : خامنه اي نيز ميليون ها ايراني، از قشرهاي گوناگون
 .  معرفي مي كند و تالش مي كند تا با شعارهاي دروغين ضد غربي براي سركوب ضد انساني و وحشيانه اعتراضات مردمي پوششي پيدا كند

 
 !هم ميهنان مبارز

. خردادماه انتشار داد 30ميرحسين موسوي هم زمان با تظاهرات توده هاي مردم، و با وجود  فشار فزاينده ارتجاع حاكم، بيانيه سياسي خود را شنبه 
اين بيانيه كه  موضع رسمي او و همرزمان اصالح طلب، پس از سخنان ولي فقيه، تلقي مي شود،  ازاهميت سياسي جدي درلحظه حساس كنوني 

تاكيد ميرحسين موسوي برتداوم مبارزه و ضرورت ابطال انتخابات و احقاق حقوق مردم، بازگشت ناپذير شدن جنبش كنوني مردم و  . برخوردار است
از اين رو بايد با استفاده از همه امكانات به حمايت و . قدرت و توان آن را به نمايش گذارده و سياستي اصولي و موثر در شرايط حاد كنوني است

توده هاي ميليوني ميهن ما با تمام نيروي خود از اين مواضع پشتيباني كرده و مي . تقويت اين موضع پرداخت و از هر باره براي ارتقا آن كوشيد
 .  كنند

 
 !هم ميهنان آگاه

هدف ارتجاع  .  هدف كودتاچيان از بسيج وسازماندهي امكانات سركوب، به تحليل بردن، فرسودن و نااميد ساختن توده ها از امكان پيروزي است
گسترش .  ايجاد رعب و وحشت و حاكم كردن فضاي خشن سركوب خونين و وادار كردن جنبش مردمي به عقب نشيني و خانه نشين شدن است

پيوند هاي گردان هاي اجتماعي حاضر در صحنه، بيش از پيش پيوند با طبقه كارگر و زحمتكشان، و تشديد اعتراضات عمومي، از جمله حركاتي 
نشان داد كه در پي ادامه راه  57تجربه انقالب بهمن . است كه مي تواند توان جنبش مردمي را تقويت كرده و نقشه هاي ارتجاع را عقيم بگذارد

د پيمايي هاي خياباني و تظاهرات گسترده بر ضد نيروهاي سركوبگر رژيم شاه، سرانجام بخش قاطع نيروهاي جامعه به آنچنان سطح آمادگي رسيدن
بي ترديد درروزهاي آينده با توجه به مقاومت وموضع ميرحسين .  كه با يك اعتصاب عمومي فرا گير كمر استبداد سلطنتي را در هم شكستند

موسوي، كروبي و چهره هاي فعال اصالح طلب نظير خانم زهرا رهنورد كه نقش مهمي درمقاومت دربرابر كودتاچيان داشته، مرتجعان حاكم 
 !ضرور است از هم اكنون جنبش براي مقابله با اينگونه اقدامات آماده باشند. درصدد اعمال فشار بيشتر به آنها تا حد دستگيري بر خواهند آمد

 . در لحظات حساس و سرنوشت ساز كنوني حفظ هوشياري، همبستگي واتحاد و تداوم مبارزه وظيفه مقدم محسوب مي گردد
 .پيروز باد مبارزه حق طلبانه مردم ايران بر ضد رژيم استبدادي واليت فقيه

 پيش به سوي سازماندهي اعتراضات و مقاومت مردمي 
 درود پر شور بر جان باحتگان جنبش مردمي

 مرگ بر استبداد و  واليت خدعه و تزوير
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بايد مقاومت سرتاسري مردمي را براي مقابله با سركوب خونين 

 !جنبش توسط رژيم جنايتكار واليت فقيه  سازمان دهي كرد
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 درخواست خانواده كارگران زنداني
 

با گذشت نزديك  به دو ماه از باز داشت گـروهـي از       
كارگران و فعاالن سياسي و صنفي در روز جهاني كارگـر،  
كماكان تعداد قابل توجه اي از آنها دروضعيتـي سـخـت      

درميان اين دستگـيـر شـدگـان،       .   درزندان بسر مي برند
تعدادي از اعضاي تعاوني مسكن فلزكار و مكانيك حضور 

به همين دليل خانواده هاي اين مـبـارزان دربـنـد       .  دارند
جنبش سنديكايي كارگران ايران طي نامه اي سـرگشـاده   
به وضعيت نامعلوم آنها اعتراض كرده  و خواستـار آزادي    

در بخشي .  فوري و بدون قيد وشرط عزيزان خود شده اند
با گذشت بيش از يـك  “ :  از اين نامه سرگشاده آمده است

ماه از بازداشت غير قانوني اعضاي تعاوني مسكن فلز كـار  
و مكانيك به داليل نامعلوم، خانـواده هـاي بـازداشـت         
شدگان هم چنان دربي خبري، ابهام و نگراني به سر مـي  

اخبار مربوط به اين بازداشت شدگان درهـيـاهـوي      .  برند
انتخابات گم شده است و هيچ نهادي و مسئولي پـاسـخ     

مـا  “ :  درادامه افزوده مي گردد”  .... گوي سواالت ما نيست
نگران سالمت همسران خود هستيم كه درشرايطي غـيـر   

ما نگران نقـض  .  قانوني و خالف عرف بازجويي مي شوند
حقوق شهروندي آنها هستيم كه بدون  برخورداري از حق 
قانوني خود، بدون وكيل و درشرايطي كه طبـق قـانـون      
ادامه بازداشت آنها مجاز نيست، قرباني پرونده سازي هاي 

فشارهاي اقتصادي هر روز بيشتر از قبل ما .  سياسي شوند
را تهديد مي كند و ما نگران مشكالت مالي ناشـي ايـن     
دستگيري بي دليل هستيم كه به از دست دادن شغـل و    

رعايت موازين قانـونـي و     ....  بيكار شدن آنها مي انجامد 
حقوق متهم طي بازجويي و آزادي متهـمـيـن درصـورت       
تامين قرار تعيين شده از سوي دادگاه از جمله حـقـوقـي      

ما خانـواده هـاي     .  است كه از نامبردگان سلب شده است
بازداشت شدگان تعاوني مسكن فلزكار و مـكـانـيـك از         
نامزدهاي رياست جمهوري، مسئوالن قضايي، نهادهـا و    
سازمان هاي مدني و كليه كساني كه دغدغـه ي دفـاع       
ازحقوق شهروندي را دارند، انتظار داريم نسبت بـه ايـن       
بازداشت خود سرانه واكنش موثر نشان دهند و  نگـذارنـد   

بـازداشـت   ”  . كه بازداشت شدگان مظلومانه دربند بمانـنـد  
غيرقانوني اعضاي تعاوني مسكن فلز كارومكانيك و رفتار 
خالف قانون هاي موجود با اين فعاالن صنفـي بـعـالوه      
پرونده سازي براي آنان هراس مرتعجان حاكم از فعاليـت  
آزاد و علني و قانوني هر گونه تشكل كارگري را به اثبات 
مي رساند ما در كنار همه نيروهاي مدافع عدالت اجتماعي 
و آزادي خواستار آزادي فوري و بـدون قـيـد و شـرط             
بازداشت شدگان تعاوني مسكن فلزكار و مكانيك و همـه  

 . كارگران زنداني هستيم
حزب ما ضمن پشتيباني از خواست به حق خانواده هاي 
رنج ديده اين فعاالن صنفي دركنار آنها براي آزادي هرچه 

 . سريع تر مبارزان دربند تالش كرده و مي كند

 

 ...ادامه پيام هاي همبستگي احزاب كارگري و  

مـا  .  كـنـيـم    هاي رأي را محكوم مي جلوگيري از تحقق خواست مردم در صندوق
همبستگي خود را با سنديكاهاي كارگري، زحمتكشان، زنان، دانشجويان و هـمـه   
نيروهاي دموكرات ايران كه در راه احقاق حقوق مدني و حقوق بشـر، عـدالـت        

ايـن  .  كـنـيـم      كنند، اعالم مي اجتماعي و اقتصادي، صلح و دموكراسي مبارزه مي
اهداف با اهداف مردم و طبقه كارگر آمريكا همخوان، و به سود برپايي جـهـانـي    

ما همچنين هرگونه تالش در كشور خودمان يا هـر  .  تر هستند آميز و عادالنه صلح
برداري از مبارزات مردم ايران و بحران كـنـونـي در         كشور ديگر را به قصد بهره

اي براي دست زدن به اقدام نظامي يا هرعمل ديگري كه به  ايران به عنوان بهانه
ما قـاطـعـانـه از       .  كنيم تشديد تشنج در روابط با ايران صورت بگيرد، محكوم مي

المللي پشتيبـانـي    اي و بين سياست خارجي مبتني بر ديپلوماسي و همكاري منطقه
 .كنيم مي
 

 :در پيام حزب كمونيست بريتانيا مي خوانيم
حزب كمونيست بريتانيا در واكنش به بحران سياسي جاري در ايران خواسـتـار   
آزادي فوري اعتراض كنندگان و رهبران سنديكايي و جنبش زنان شده است كـه  

رابرت گريفيتز، دبير كل حزب كمونيست بريتانيـا، در    .  برند در بازداشت به سر مي
اي در      اي كه به سفارت ايران در لندن ارسال شد نسبت به كشته شدن عده نامه

جريان تظاهرات اخير در تهران و شهرهاي ديگر ابزار تأسف كـرد و خـواسـتـار         
هـاي   كمونيست.  شد”  برگزاري عادالنه و دموكراتيك انتخابات رياست جمهوري“ 

 .كند ايران مبني بر رأي گيري مجدد پشتيباني مي  بريتانيا از خواست حزب توده
رفيق گريفيتز در نامه مذكور بر موضع حزب كمونيست بريتانيا در مخالفـت بـا     

هر عمل ديگري كه حق اسـتـقـالل      “ هرگونه دخالت نظامي خارجي در ايران و 
حزب كمونيسـت بـريـتـانـيـا از           .  تأكيد كرده است” دار كند مردم ايران را خدشه

هاي مشابهي  سنديكاهاي كارگري و نيروهاي مترقي بريتانيا خواسته است كه نامه
 .به سفارت ايران در لندن بفرستند

 
 :در پيام حزب كمونيست اتريش نيز آمده است

حزب كمونيست اتريش همبستگي خود را با تظاهرات عظيم و گسترده بر ضـد  
حزب .  رژيم ايران كه در آن كارگران، زنان و جوانان شركت كردند اعالم مي دارد

كمونيست اتريش در انطباق با نيروهاي مردمي و حزب تودة ايران، از خـواسـت     
آنان در جهت باطل اعالم كردن نتايج تقلبي انتخابات حمايت مي كند و برخـورد  

حزب كمونيست اتريش . خشن قواي دولتي با تظاهر كنندگان را محكوم مي نمايد
همبستگي خود را با آن نيروهايي كه در ايران براي صلح، دمكراسي، حقوق بشـر  
و عدالت اجتماعي و بر عليه سياست هاي نوليبرالي و رژيم مذهبي پـيـكـار مـي       
كنند، اعالم مي دارد و خواستار برچيدن سانسور، آزادي براي سنديكاها، جنـبـش   

 . زنان، جنبش كارگري، احزاب چپ، اقليت هاي ملي، قومي و مذهبي مي باشد
 

 :در پيام صدر حزب كمونيست آلمان مي خوانيم
هاي شما اعـالم     حزب كمونيست آلمان همبستگي خود را با مبارزات و خواسته

تان در راه احقاق حقوق دمـوكـراتـيـك و آزادي          ما براي شما در مبارزه.  كند مي
ما آرزومنديم كه شما و مردم ايران راهي را بيابـيـد و در       .  آرزوي موفقيت داريم

 .اي براي دستيابي به عدالت باشد هاي تازه پيش بگيريد كه منجر به ايجاد فرصت
 با درود و همبستگي

 هاينتز شتهر
 

در پيام فدراسيون جهاني حوانان دموكرات ضمن ابراز نگراني از 
 :حمالت وحشيانه رژيم به دانشجويان از جمله مي خوانيم

با نگراني رويدادهاي جاري در ) WFDY(فدراسيون جهاني جوانان دموكرات  
دريافت خبرهـا  .  كند خرداد را دنبال مي 22ايران در پي انتخابات رياست جمهوري 

هاي دانشجويان و دستگير كردن و بـه       هايي مبني بر حمله به خوابگاه و گزارش
قتل رساندن دانشجويان در شماري از شهرهاي ايران، به شدت موجب نـگـرانـي    

، فدراسيون جهاني جوانان دموكرات همبستگي خود را بـا    ... فدراسيون شده است
هـاي عضـو      كند ، كه از سازمان حزب توده ايران و سازمان جوانان آن اعالم مي

 .كند فدراسيون است و در تبعيد در راه تحقق حقوق سياسي در ايران مبارزه مي

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت
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رژيم واليت فقيه را از آنچه بر پرچم انقالب نوشته شده بود، هر روز بـه  
طبقه شما و ديگر مـردم    .  شكل فزاينده اي احساس كرديد و باز آزموديد

شما امروز بـا  .  محروم جامعه از بند رسته، دگر بار به زنجير كشيده شديد
بـر پـايـه آمـار         . بيكاري، فقر و بيماري و بي خانماني دست به گريبانيد

رسمي كه، از سوي نهادهاي حكومتي منتشر گرديده، ساالنه دو درصـد    
مدير كل دفتر مطالـعـات   .  به جمعيت زير خط فقر كشور افزوده مي شود

اجتماعي و فقر زدايي وزارت رفاه اعالم نموده است، خط فقر در پايتخت 
هزار تومان مي باشد، كه اين رقم بيش از دو برابر حـداقـل      850كشور 

دولـت ضـد     !  دستمزد ماهيانه كارگران مصوبه شوراي عالي كـار اسـت    
كارگري احمدي نژاد با سياست مخرب خود سبب گرديده در چهار سـال  

برپايه آمار بانـك مـركـزي      .  اخير شكاف طبقاتي در جامعه ژرف تر شود
جمهوري اسالمي از زمان روي كار آمدن دولت كارگر ستيز احمدي نـژاد  

 80فاصله طبقاتي و نابرابري در توزيع درآمدها افزايش يافته و بيش از     
درصد جامعه يعني ثروتمندان تعلق مي  20درصد درآمد كشور به كمتر از 

درصد  20درصد جامعه و پيشاپيش همه، شما كارگران فقط از  80گيرد و 
به عالوه اقتصاد ميهن در بحران و ركود و تـورم  .  درآمدها بهره مي بريد

به نفس زدن افتاده است كه حاصل آن بيكاري گسترده،  اخراج هاي پي 
مطابق آمار انتـشـار   .  در پي و تيره روزي بيشتر و بيشتر زحمتكشان است

ساله  24تا  15يافته از سوي مركز آمار ايران بررسي نرخ بيكاري جوانان 
درصـد از       27/   5حاكي از آن است كه فقط در زمستان سال گذشتـه،    

 .جمعيت اين گروه سني بيكار بوده اند
درصد كارگران بـا     70خصوصي سازي منجر به آن شده تا نزديك به 

قراردادهاي موقت كه به حق يوغ بردگي خوانده مي شود مشغول به كار 
گزارش رسمي بانك مركزي كه در اوايل امسال انتشار يافـت بـا     .  باشند

اشاره به ركود شديد اقتصادي در كشور از تعطيلي واحدهاي تولـيـدي و     
واحـد     400دسـت كـم        1387فقط در سال . كارخانجات خبر مي دهد

هزار  200توليدي ورشكسته و تعطيل شدند كه پيامد آن بيكاري بيش از 
همه اينها در اوضاعي اتفاق افتاد كه درآمدهاي نـفـتـي دولـت       .  نفر بود

شـمـا كـارگـران و         .  ميليارد دالر بوده اسـت    198احمدي نژاد بالغ بر 
زحمتكشان حق داشتن تشكل مستقل صنفي را نداريد، رهبران و فعاالن 

برخـورد رژيـم     .  سنديكايي بازداشت شده و مورد شكنجه قرار مي گيرند
واليت فقيه با سنديكاهاي مستقل چون سنديكاي كارگران شركت واحد 
و نيشكر هفت تپه گوياي واقعيت سركوب شديد سنديكاها و تشكل هاي 

 .مستقل است
اصالح قانون كار به زيان زحمتكشان و به سود كالن سرمايه داران در 

 41چارچوب طرح تحول اقتصادي كه در سال گذشته با حـذف مـاده         
 21قانون كار مبني بر تعيين حداقل حقوق و اضافه شدن بند ز به مـاده    

مي بخشد و بازگشت به مـاده    ”  قانونيت“ قانون كاركه اخراج كارگران را 
قانون كار رژيم سرنگون شده سلطنتي است، آغاز گرديده ماهيـت و     33

. سرشت رژيم خدمتگزار سرمايه بزرگ تجاري را به خوبي افشا مي سازد
امروز حكومتي اهرم هاي هدايت اجتماعي و سياسي كشور را به دسـت    
گرفته است كه جز منافع قشر كوچك  غارتگران و قدرتمندان ثـروت و    
حاكميت به چيزي نمي انديشد، به راي و نظر مردم كشور در اداره امـور    

 .  جامعه كوچكترين اعتقادي ندارد
صحنه هاي رويارويي گزمگان تا دندان مسلح رژيم با مردم بي سـالح  
و مسالمت جوي ميهن، مي رود كارد برد باري مردم را بـه اسـتـخـوان       

. شما بدون ترديد در اين نبرد نابرابر بركنار نبوده ايد و نيسـتـيـد   .  برساند
توان بالقوه اصلي بازدارنده و تعيين كننده شما هنوز در رزرو و در ذخيـره  

همراهي با خواهران و برادران بي سالحتان در مقابل آدمـكـشـان    .  است
مصمم به تداوم حكومت زور، ستم، فساد و دروغ از خصلت آزاديبـخـش   

 .طبقه زحمتكش شما نيرو گرفته است ...ادامه فراخوان كميته مركزي 
   

 !كارگران و زحمتكشان رزمنده
با دقت و هوشياري حوادث عرصه پهناور نبرد آزادي با استبـداد  
. واليي را در افق ديد مانورها و اقدامات احتمالي خود داشته باشيد

ساعت موعود، در صورتي كه رژيم واليت زور و استبداد، سركوب 
براي فردايي كه ضـرورت    . خونين خود را ادامه دهد، فرا مي رسد

به كار بردن سالح برنده و قاطع طبقه تواناي شما، فرمان تاريخي 
رژيم بايد بداند كه، اگـر    .  خودش را صادر خواهد كرد آماده باشيد

سي سال پيش شما توان از كار انداختن يكي از بزرگترين ماشين 
هاي جنگي و سركوب نظامي، دنيا را داشتيد، اينك پس از هـمـه   

 . اين سال ها به مراتب آبديده تر، توانمند تر و آگاه تر شده ايد
رژيم بايد بداند، در اين نبرد نابرابر بين توده هـاي مـردم در         
عرصه، با استبداد واليي، طبقه تواناي شما، مردم را تنها نخواهـد  

 . گذاشت و از سالح برنده خود استفاده خواهد كرد
 
درود برطبقه كارگر ايران ستون فقرات جـنـبـش    *  

  مردمي ايران
استوار ومستحكم باد پيوند جنبش كـارگـري بـا      *  

    ديگرگردان هاي جنبش مردمي
 مرگ بر استبداد واليي * 
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روزهاي اخيرند، از جمله خواست هاي اساسي جنبش مردمـي در    
حضور نامـزدهـاي اصـالح طـلـب          .  لحظه حساس كنوني است

موسوي و كروبي در تظاهرات ميليوني و تاكيد بر ابطال انتخابـات   
به نوبه خود سبب تقويت جنبش مردمي شده و دستاورد ارزنده اي 

 .در اوضاع حساس كنوني قلمداد مي شود
 !هم ميهنان آزاده

به اعتراضات خود به دور از خشونت كه خواست مرتجعان است 
يگـانـه راه     .  به هر شكل و با استفاده از همه روش ها ادامه دهيد

مقابله با كودتاي مزدوران گوش به فرمان ولي فقيه، حضـور پـر     
خواست بـه حـق ابـطـال           .  شور و ميليوني شما در صحنه است

انتخابات تنها با مبارزه و تالش خستگي ناپذير و هوشياري شـمـا   
 !در برابر توطئه هاي رژيم امكان پذير است

 
 درود پرشور بر مردم دلير ايران 

 پيروز باد مبارزه توده ها برضد كودتاي ارتجاع حاكم 
 !درود بر شهداي راه آزادي و عدالت
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 زبان زور و تهديد

 مردم را از مبارزه برحقشان باز نمي دارد

 !هم ميهنان آگاه
باگسترش جنبش اعتراضي درروزهاي اخير و ادامه تظاهرات ميليوني درشهرهاي بزرگ و كوچك كشور، ولي فقيه در نماز جمعه اين هفتـه  
تهران با تحريف حقايق، ضمن دفاع آشكار از كودتاي دست پروردگان خود و حمايت صريح از دولت محموداحمدي نژاد، زبان به تهديد مردم 

موضع گيري ولي فقيه و تاكيد براين  امر كه انتخابات و نتيجه آن   .  و نامزدهاي اصالح طلب دهمين  دوره انتخابات رياست جمهوري گشود
رفت، نشانگر اين واقعيت است كه جنـبـش پـرتـوان        ”  بدعت هاي غيرقانوني“ نظام محسوب شده و بنابر اين نبايد زير بار ”  پيروزي مطلق“ 

آنچه علي خامنه .  مردمي، هراس جدي رژيم واليت فقيه را برانگيخته و اين رژيم تمام نيرو و امكانات خود  را براي مهار آن بكار گرفته است
اين سياست در حقيقت از همان نخستين روز .  اي به عنوان سياست رسمي رژيم واليت فقيه درنماز جمعه تهران بيان كرد، دور از انتظار نبود

سركوب خونين، بازداشت هاي گسترده و هدفمـنـد،   .  اعتراضات فراگير مردمي و تظاهرات ميليوني با محاسبه دقيق به اجرا گذاشته شده است
تالش براي به تحليل بردن توان  جنبش از راه هاي گوناگون و پراكندن تخم تفرقه درميان نيروهاي آزاديخواه  و اصالح طلب وسعي در جدا 

 . سازي شخصيت هاي مقاوم اصالح طلب از جنبش مردمي، اجزا و بخش هاي مختلف سياست مذكور قلمداد مي شوند
 

 !احزاب و نيروهاي مترقي، آزاديخواه و اصالح طلب
جنبش نيرومند اعتراضي كنوني، استبداد و ارتجاع حاكم را به چالش گرفته است، نيروي اليزال توده ها مهمترين پشتوانه تحقق خـواسـت   
هاي مردم يعني، ابطال انتخابات و لغونظارت استصوابي است و بي جهت نبود ولي فقيه در سخنان خود بيشترين تاكيد را بر روي هـمـيـن        
عامل يعني نيروي مردم متمركز ساخته بود و رسما با تهديد از اصالح طلبان مي خواست، با جدا ساختن خود از مردم، آنها را روانـه خـانـه        

دراين زمينه يا بهتر گفته باشيم تاكتيك نيرنگ آميز ولي فقيه، نكته بسيار پراهميتي نهفته است كه نبايد نسبت بـه آن بـي       .  هايشان سازند
هدف كودتاچيان تحت رهبري ولي فقيه، ايجاد شكاف در ميان اصالح طلبان است كه تا امروز با مقاومت تحسين برانگيز خود، به . تفاوت بود

به ارتقاء جنبش مردمي و ناكام ماندن  نقشه هاي ارتجاع حاكم ياري موثر رسانده اند، از اين رو، توده هاي مردم و ميليون ها هم ميهن جان 
بايد از .  لب رسيده ما به حق خواستار ادامه پايداري و نزديكي و تقويت اتحاد و همبستگي در ميان اصالح طلبان و نيروهاي آزاديخواه هستند

هر گونه اقدام و حركت تفرقه آميز دوري جست، دعوت به تظاهرات و يا هر شكل ديگر اعتراضي را با هماهنگي و به صورت واحد انجام  داد 
 !و باهرنوع پراكندگي مقابله نمود

نيروي جنبش در اتحادعمل آن است، سياست ولي فقيه براي ايجاد تفرقه ميان اصالح طلبان و جدا ساختن آنها از يكديگر تنها در صـورت  
بايد با حفظ هوشياري و ضمن تكيه بر نيروي به ميدان آمده توده ها، سياست به ظاهر غيـر  .  هماهنگي و هم  صدايي و اتحاد، ناكام مي ماند

 !قابل انعطاف ولي فقيه و كودتاچيان تحت فرمان او را به شكست و ناكامي كشانيد
اين حضور هر چه پيگير و نيرومند توده ها در صحنه اعتراض به بي قانوني هاي آشكار و حق كشي روشن رژيم است كه آن را به عـقـب   

اراده مردم رزمنده ميـهـن   .  صداي رساي اعتراض برحق جنبش مردمي هر چه بيشتر انعكاس دروني و جهاني مي يابد. نشيني واخواهد داشت
 . ما اين صدا را هر چه رساتر مي خواهد

 !هم  ميهنان مبارز
ولي فقيه تهديد به سركوب كرده است، اين گونه تهديدها براي مردم ميهن ما تازگي ندارد آنها ماهيت سركوبگر رژيم را مي شناسند و بـا    

تجربه مبارزات همه خلق هاي جهان از  جمله مردم  دلير ميهن ما ثابت مي كـنـد،     .  اين شناخت است كه به ميدان حق طلبي پا گذاشته اند
ديكتاتورها  با اعمال خشونت و كشتار مردم، ضعف و ناتواني خود را به نمايـش  .  سركوب و كشتار وتوسل به زور و سرنيزه نشانه اقتدار نيست

ولي فقيه با تهديد .  موضعگيري و سياست رسمي رژيم واليت فقيه كه درنماز جمعه تهران اعالم شد از اين قاعده مستثني نيست.  مي گذارند
موضع ولي فقيه وكودتاچيان علي .  به سركوب، به هيچ رواز موضع قدرت نيست)  ميرحسين موسوي و كروبي( مردم و نامزدهاي اصالح طلب 

 رغم امكانات وسيع آنها در برابر موج نيرومند مردمي، فوق العاده ضعيف است، بنابراين مجموعه گفته شده مبارزه و مقاومت به طور مسالمـت 
 آميز و از راه هاي گوناگون از جمله تظاهرات و تحصن كه ريشه در سنن انقالبي و مردمي ميهن  ما دارد، مي توان ارتجاع را به عقب نشيني

 . واداشت
دست در دست يكديگر و در يك  صف واحد با خواست، ابطال انتخابات، لغونظارت استصوابي، آزادي دستگيرشدگان وقايع اخير و ديـگـر     
زندانيان سياسي و محاكمه و مجازات عامالن و آمران كشتار مردم  و معرفي و محاكمه عوامل كودتاي انتخاباتي در برابر ولـي فـقـيـه و           

 !كودتاچيان تاريك انديش به مقابله و پيكار ادامه دهيم
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ولـي  .   چاوز ونزوئال و دانيل اورتگاي نيكاراگوئه، دلسرد بـكـنـنـد      
پيروزي آقاي فونس در جريان انتخابات نشانگر موفقيت او نوسازي 

در جريان كارزار انتخاباتي، آقاي فونس پـي در    .  تصوير حزب است
آماده است در رابطه با گذشتـه  ”   . ان. ال. ام. اف“ پي تاُكيد ميكرد كه 

آقاي اوبـامـا،   ”  . صفحه را عوض بكند“ پر دردسر خود با واشينگتن، 
وزير امور خارجه آمريكا، هيالري كلينتون را بعنوان نماينده آمريكـا  
به مراسم آغاز رياست جمهوري فرستاد؛ خانم كلينتون شركت خـود  
در اين مراسم را نشانه بارزي از استحكام دمكراسي در قاره آمريكـا  

 .خواند
در يك مصاحبه و كنفرانس مطبوعاتي مشترك با آقاي فـونـس،   
خانم كلينتون اظهار داشت كه آمريكا خواهان بهتر كردن روابط در   
آمريكاي التين ميباشد؛ و اعالم كرد كه در اولين فرصت مناسب به 
رهبران آمريكا و السالوادور، آقاي فونس را براي مالقات بـا آقـاي     

آقاي فونس جايگزين رئيـس  .  اوباما به واشينگتن دعوت كرده است
شد؛ كسي كه دولت محافظه كار ثابت قدم او،   ”  توني ساكا“جمهور 

از متحدين استوار آمريكا در منطقه بود و آخرين كشور منطقه بـود    
بعنوان .    كه نيروهاي نظامي خود را اوائل امسال از عراق خارج كرد

نشانه يي كه واشنگتن ديگر نمي تواند براي حمايت از سياستـهـاي   
منفور خود در منطقه، روي السالوادور  حساب بكند، در اولين تصميم 
خود به عنوان رئيس جمهور، آقاي فونس روابط سياسي السالوادور با 
كوبا را تجديد كرد؛ بنابراين آمريكا را بعنوان تنها كشوري در نـيـم     
كره غربي كه فاقد روابط رسمي با جزيره سوسياليستي ميباشد، تنها 
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كارلوس “خرداد ماه با شروع رسمي دوره رياست جمهوري  9در روز 
جبهه آزاديبخش “ ، نماينده جنبش ترقي خواه ” موريسيو فونس كارتاقنا

، دوره جديدي در حيات سيـاسـي ايـن كشـور         ” ملٌي فارابوندو مارتي
ده ها هزار نفـر از هـواداران جـبـهـه            .   آمريكاي مركزي  آغاز شد

به مناسبت آغاز كار رهبر خود در خيابان هاي مركزي ”  . ان. ال. ام. اف“ 
در انتخـابـات ريـاسـت       .   سان سالوادور به جشن و پايكوبي پرداختند

جمهوري السالوادور، موريسيو فونس، يك ژورناليست مترقـي عضـو     
درصـد آرا       51توانست با كسب ”  . ان. ال. ام. اف“ جبهه ترقي خواهان 

سـال     20را پـس از      ”  آرنا“ كانديداي دست راست افراطي از حزب 
 .  شكست بدهد

، ” . ان. ال. ام. اف“ رهبر جبهه آزاديبخش ملٌي فـارابـونـدو مـارتـي            
، بعد از بقدرت رسيدن بعنوان اولين ”كارلوس موريسيو فونس كارتاقنا“

رئيس جمهور چپ السالوادور، بي درنگ روابط كشور خود با كـوبـا را     
در مراسم تحليف رئيس جمهوري، آقاي فونس قـول داد      .  اعاده كرد

كه سياستهائي را كه مولٌد كار و توليد كننده مسكن براي فقيـرتـريـن    
قبل از امضاء موافـقـتـنـامـه      .  مردم السالوادور باشند، اجراء خواهد كرد

، كه به جنگ داخلي السالوادور پايان داد  جبـهـه   1992صلح در سال 
سال براي سرنگون كردن يك سري دولت  12بمدت ”  .ان.ال.ام.اف“

هاي دست راستي ارتجاعي، كه توسط آمريكا حمايت ميشدند، مبارزه 
بـه  ”  . ان. ال. ام. اف“ پس از امضاي موافقتنامه صلح   .   مسلحانه ميكرد

 .يك حزب سياسي قانوني تبديل شد
رئيس جمهور جديد، موريسيو فونس، در اظهارات خود با تشبيه خود 
به رئيس جمهور آمريكا، باراك اوباما، و همچنين لوئيز ايناسيـو لـوال     
دسيلوا، رئيس جمهور متمايل به چپ برزيل كه روابـط گـرمـي بـا           
رهبران مختلف از طيف سياسي را حفظ كرده است، سعي كـرد كـه       
تبليغات نيروهاي دست راستي مبني بر قدرت گيري كمونيست هـا و    
كوشش آنها براي گستراندن هراس از بكار گيري سـيـاسـت هـاي         
راديكال چپ و سوسياليستي افراطي از طرف دولت خود را از ميان بر 

ما بـه    “ آقاي فونس در سخنراني خود در مراسم افتتاحي گفت، .  دارد
نمونه هاي نيرومندي مثل اوباما و لوال، بعنوان محكي كه رهـبـران     
مترقي بعوض يك تهديدي ميتوانند يك آلترناتيو تازه و امنـي بـراي     

بـا  ”   . ان. ال. ام. اف“ اعضاء جـبـهـه      ”   . مردم خود باشند، روي آورديم
هيجان تمام  او را تحسين ميكردند و شعار سنتي چـپ آمـريـكـاي       

در .  را فرياد ميزدند”  ! خلق متحد، هرگز شكست نخواهد خورد“ :  التين
جريان كارزارانتخاباتي بسيار دشوار و سنگين، منتقدين او سعي كردند 
هواداران ميانه رو او را، با كمونيست خواندن او و تشبيه او به هـوگـو   

ترقي خواهان در مركز قدرت 

 دولتي السالوادور
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