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در دفاع از جنبش مردم ايران براي حقوق و  
 آزادي هاي دموكراتيك 
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 كميته مركزي حزب توده ايران 7اعالميه شماره 

ادامه مبارزه متحد مردم و نيروهاي ضد استبداد با استفاده 
از همه اشكال ممكن، راه مقابله با توطئه هاي مرتجعان 

 ! حاكم براي مأيوس كردن جنبش مردمي  است

اطالعيه حزب كمونيست سوئـد  
 پيرامون حوادث جاري در ايران

حزب كمونيست سوئـد از خـواسـت        
نيروهاي مردمي و دمكراتيك ايران براي 
تغيرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي در   

 .نمايد اين كشور پشتيباني مي
ما بطور كامل از مبارزه جانانـه حـزب     
توده ايران، طبقه كارگر و جنبش مردمي 
در ايران در راه ايجاد تغيراتي دمكراتيـك  
در اين كشور پشتيباني كرده و هرگـونـه   

ها براي دخـالـت در        تالش امپرياليست
. نمائيم تحوالت اين كشور را محكوم مي

ما همچنين از فراخوان حزب توده ايـران  
به ادامه تظاهرات و مقاومـت حـمـايـت       

 .كنيم مي

   6ادامه در صفحه   4ادامه در صفحه 

نقش موثر جنبش زنان 
در مبارزه با كودتاي 

 انتخاباتي 
  3در صفحه 

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

 مردم ايران

 !هم ميهنان مبارز
رژيم واليت فقيه، با همه امكانـات و ابـزار       
حكومتي به تالش هاي خود بـراي درهـم       
كوبيدن مقاومت توده اي، در مقابل كودتـاي  

هـدف  .  خرداد ادامه مـي دهـد     22انتخاباتي 
ارتجاع از ادامه فشار هاي سنگين امـنـيـتـي،     
شكنجه و به راه انداختن شوهاي تلويزيـونـي   

توطـئـه   “ برخي از دستگير شدگان، و بر طبل 
كوبيدن، ارعاب ”  انقالب مخملين“ و ”  خارجي

نيروهاي سياسي و درهم شكستن مـقـاومـت    

اصالح طلبان، خصوصاً نامزدهاي مـعـتـرض بـه       
كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و انصـارش، آقـايـان      
موسوي و كروبي، و همچنين درهم كوبيدن تشكل 

اجتماعي مدافع اين نامزدها، از جمله -هاي سياسي
جبهه مشاركت ايران اسالمي، سازمان مجاهـديـن   
انقالب اسالمي، تشكل هاي دانشجويي، زنـان و    
همچنين روزنامه نگاران و نويسندگان مترقـي در    

مـذهـبـي    -كنار فعاالن كارگري و نيروهاي مـلـي  

افزون بر اين گـزمـگـان    .   تن زخمي شده اند
رژيم  در يكي از گسترده تريـن عـمـلـيـات        
سركوبگرانه بيش از هزار تن از فعاالن جنبش 
اعتراضي، چهره هـاي بـرجسـتـه كـارزار            
انتخاباتي نامزدهاي اصالح طلب،  فـعـاالن     
جنبش دانشجويي و زنان و همچنين روزنامـه  
نگاران هوادار جنبش اصالحات را دستگير و   

شـوهـاي   .  روانه شكنجه گاه ها كـرده انـد      
تلويزوني قربانيان شكنجه، كه در سال هـاي  

براي شماري از رهبران حزب ما و  1360دهه 
ديگر سازمان هاي سياسي و دگـر انـديـش      
كشور سازمان دهي مي شد تا بدين بـهـانـه      
احزاب مترقي و مردمي ميهن ما را سركوب و 
غير قانوني اعالم كنند، امروز براي برخـي از    
رهبران جنبش اصالح طلبي و حتي كسـانـي   

” خـودي “ كه زماني به آنها عنوان نيروهـاي    
اتالق مي شد سازمان دهي مي گردد و يـاد    
آور سركوب خونين و فاجعه باري اسـت كـه     

 1360رژيم ديكتاتوري واليت فقيه در دهـه    
بر ميهن ما تحميل كرد و سرانجام با قـتـل     
عام هزاران زنداني سياسـي و شـمـاري از          
برجسته ترين متفكران، نويسندگان، رهبران و 
فعاالن جنبش كارگـري، افسـران مـيـهـن          

بيش ازسه هفته از انتخـابـات ريـاسـت       
جمهوري در ايران، كـه در جـريـان آن          
محمود احمدي نژاد، نامزد نيروهاي تاريك 
انديش و ضد مردمي، بر پـايـه مـداخلـه         
 -گسترده و سازماندهي شده محافل امنيتي

نظامي درهمه مراحل انتخاباتي وتقـلـبـات    
اعتـراض  .  وسيع، برنده اعالم شد مي گذرد

به اين تقلبات مفتضحانه، از سوي جنبـش  
مردمي ميهن ما در هفته هاي اخير يكي از 
دامنه دار ترين كارزار هاي مـبـارزه ضـد        
.  استبدادي در سه دهه اخيـر بـوده اسـت       

ميليون ها تن از شهروندان عادي شـامـل   
زحمتكشان، قشرهاي ميانـه جـامـعـه و         
هواداران دموكراسي و حقوق بشر در ايران 
به خيابان ها آمده اند و در تظاهرات آرام و 
صلح جويانه اي خواهان ابطال نـتـيـجـه       
انتخابات و برگزاري يك انتخابات سـالـم     

مردم در اكثر كشـورهـاي     .   جديد شده اند
جهان بر صفحه هاي تلويزيون هاي خـود  
ناظر درگيري نابرابري، كه در يكسوي آن   
مردم و در سوي ديگر نيروهاي نظامـي و    

در .   شبه نظامي رژيم قرار دارند، بوده انـد   
 -جريان آتش گشودن نيروهاي نـظـامـي     

تن كشته و صدهـا   20امنيتي رژيم حداقل 

    2ادامه در صفحه 

” بن الدن“رژِيم واليت فقيه با امپرياليسم  از همان قماش نيروهائي نظير ” ضديت“عيار 
ارتجاعي، صدام حسين ديكتاتور فاشيست و عمر بشير، رئيس جمهور سودان است كه 

 ميزان تبعيت و تعاملشان با امپرياليسم بستگي به منافع زودگذرشان دارد
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فشارهاي رژيم براي وادار كردن نامزدهاي اصالح طلبـان بـه     .   است
سازش با دولت غير قانوني كودتاچيان و رشـد شـكـاف در درون              
حاكميت و مخالفت روز افزون محافل مذهبي و مراجع با عـمـلـكـرد     
خامنه اي، دشواري هاي جدي را براي ادامه برنامه هاي رژِم در تثبيت 

اعالم نهايي نظر شوراي نگهبان .  كودتاي انتخاباتي فراهم آورده است
كار و وادار كـردن        ”  يكسره كردن“ پيرامون نتايج انتخابات با هدف 

نهاد قانوني رسيدگي به تخلفات “موسوي و كروبي به تن دادن به نظر 
ولي با ادامه مخالفـت شـجـاعـانـه        .  برنامه ريزي شده بود”  انتخاباتي

موسوي و كروبي با اين مانورهاي مرتجعان حاكم و ادامه اعـتـراض     
هاي مردمي با وجود تحميل حكومت پليسي بر شهر هاي كشور نشان 
داد كه اكثريت قاطع مردم ميهن ما نه تنها حاضر به پذيرش كودتـاي  
مرتجعان حاكم نيستند بلكه به شكل جدي ولي فقيه و نوكران مسلـح  

 .و نيمه مسلح او را به چالش كشيده اند
مزدوران تبليغاتي رژيم مترصدند كه اين نظر را در جامعه جا بياندازنـد  
كه جنبش اعتراضي با شكست رو به رو شده است و نامزدهاي اصالح 
طلبان نيز اگر به خواست آنان براي سازش و ترك صحنـه رضـايـت      
ندهند سرنوشتي مانند مصاحبه كنندگان روز هاي اخير و در نـهـايـت    

رو بـه رو      ”  عوامل استكبار“ سركوب خشن مزدوران امنيتي به بهانه 
آنچه مسلم است اين است كه همه خبرهاي رسـيـده از     .  خواهند بود

درون حاكميت نشانگر بحران عميقي است كه واليت فقيه و مزدوران 
ادامه حاكميت مرتجعان حاكم يـعـنـي    .  او را به شدت تهديد مي كنند
نظامي مطلق كه حتي توان تـحـمـل    -استقرار يك حكومت استبدادي

نزديك ترين همراهان گذشته و برخي از بنيـانـگـذاران جـمـهـوري         
 .    اسالمي را نيز ندارد

 
 !هم ميهنان مبارز

انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، با شركت وسيع توده هاي مردم 
از  طبقات و قشرهاي مختلف اجتماعي، شور پيكـار بـراي آزادي و         
رهايي از استبداد واليت فقيه را دوباره برانگيخت، غرور ملي و حـس    
شريف ميهن دوستي، آزاديخواهي و عدالت جويي ميليون ها تـن را      
شعله ور ساخت و ثابت كرد، مردم ما دربرابر رژيمي سركوبگر و عـوام  

مردم ما، با شركت وسيع و هوشيارانه .  فريب هرگز تسليم نخواهند شد
درانتخابات و مبارزات پس از آن و مقاومت دربرابر كودتا، بـه كـامـل      
ترين ورساترين شكل ممكن اعالم داشتند، فصل الخطاب و تعـيـيـن    

صداي واحد ميليون ها ايراني درانتخـابـات و     .  كننده اراده مردم است
امـيـد، غـرور و        .  نبرد برضد كودتا، يك نه بزرگ به واليت فقيه بود

شجاعتي كه درمبارزه با ماشين سركوب رژيم و وحشيگري كودتاچيان 
 . باز يافته شد، ديگر خاموش نخواهد شد

 
 !احزاب و سازمان هاي ملي، مترقي و اصالح طلب

ايستادگي و مقاومت قابل ستايش شما فصل نويني درتاريخ سـراسـر     
تجربه تاريخ معاصر و به ويژه ساليـان اخـيـر،      . مبارزه ميهن ما گشود 

گوياي آن است كه همه نيروهاي معتقد به آزادي، عدالت و تـامـيـن      
حقوق مردم واستقالل و سربلندي ميهن، آنگاه مي توانند براستبداد و   
ارتجاع غلبه كنند كه با وجود اختالف ديدگاه وسليقه، با دوري جستـن  
از پيش داوري و ذهني گرايي، در صف واحدي به پـيـكـار بـر ضـد          

اتحاد، شرط اصلي و نياز مبرم لحظه كنوني .  استبداد و ارتجاع برخيزند
براي تداوم مبارزه با رژيم واليت فقيه و به عقب راندن ارتجاع حاكـم  

با اتكاء به نيروي خالق توده ها و ضمن هوشياري و استفاده از .   است
همه امكانات و فرصت ها مي توان به تداوم مبارزه در شرايط بغرنج و 

حزب ما با تاييد ايسـتـادگـي احـزاب و           .  دشوار كنوني دست يافت 
شخصيت هاي اصالح طلب دربرابر كودتا وعدم پذيرش انتخـابـات و     
دولت برآمده از آن، از همه ابتكارات واقدامات بزرگ و كوچك سياسي 
كه درجهت خواست و منافع مردم ميهن ما قـرار دارد، حـمـايـت و           

 ...كميته مركزي  7ادامه اعالميه شماره 

پشتيباني مي كند و همچنان مساعي خود را براي پيشبرد امر مبارزه 
با استبداد و ارتجاع درچارچوب مراحل مشخص و متناسب با توان و 

 .آمادگي جنبش مردمي بكار گرفته و مي گيرد
 

 !هم ميهنان گرامي
به رغم تالش كودتاچيان، مبارزه درتمام عرصه ها و با استفـاده از    

 .همه امكانات ادامه دارد و ادامه خواهد داشت
 !زنده باد آزادي، طرد باد رژيم واليت فقيه 

 !درود پر شور برمردم دلير ايران 
 !افتخار  بر جان باختگان جنبش مردمي

 كميته مركزي حزب توده ايران
 1388تيرماه  11

 بدرود رفيق لطفعلي اردبيليان
فرقه دمكرات آذربـايـجـان     

ــف           ــريـ ــي از شـ ــكـ يـ
باايمان ترين اعضاي    و   ترين

روز    . خـود را از دســت داد         
پيكر رفيـق   ارديبهشت ماه    7

اردبيليان بـا حضـور تـنـهـا            
دخترش و همرزمان كهنسال و 
عده اي از كادرها و اعضـاي      
حزب توده ايـران در شـهـر        

جـمـهـوري       سومـقـايـت در     
. آذربايجان به خاك سپرده شد

 1306رفيق اردبيليان در سال   
در روستاي سـيـقـيـرلـي در          

پس از تحصيالت ابتدائي، در سـال    .  شهرستان اردبيل زاده شد
در راه    تهران رفت و به كارگـري       در جستجوي كار به 1320

با اوج گيري جنبش دهقانان اردبيل در سال .  آهن ايران پرداخت
عليه ظـلـم و جـور           ، به زادگاهش شتافت و در مبارزه 1323

پس از آغاز فعاليت فرقه دمكـرات   .  فئودالها به دهقانان پيوست
آذربايجان، عضويت آن را پذيرفت و به زودي به عنـوان عضـو     
كميته واليتي سازمان جوانان فرقه دمكرات مبارزه انقالبي خود 

رفيق اردبيليان در مهاجـرت بـه جـمـهـوري          .  را گسترش داد
چندين سال در كارخانه هاي باكو و سومقايـت     آذربايجان، ابتدا

پس از تـحـصـيـالت عـالـي ، از               .  به عنوان آهنگر كار كرد
تا پايان عمر به عنوان كادر حرفه اي در بخشهـاي   1338 سال 

گوناگون سازمانهاي فرقه دمكرات به فعاليت پرداخت و سرانجام 
به  1339در سال  .  مسئوليت شعبه تشكيالت را به عهده گرفت

به عضويت هيأت اجرائي    بعد   عضويت كميته مركزي و چندي
همچنين مدتي بعد به عضويـت  .  فرقه دمكرات آذربايجان درآمد

 .در كميته مركزي حزب توده ايران انتخاب شد
لطفعلي اردبيليان همچنين در بخش شرق شناسي آكـادمـي     
علوم آذربايجان به تحصيالت خود ادامه داد و به اخذ دكـتـراي   

پناهندگان توده اي سـالـهـاي    .  علوم در رشته تاريخ نائل گرديد
بـا     به بعد، در مراجعت هايشان به دفتر فرقـه، هـمـواره      1362

چهره مهربان و سخنان اميد بخش رفيق اردبيليان روبـرو مـي     
او تا پايان عمر بر انقالبي بودن و تعلـقـش بـه فـرقـه          .  شدند

حـزب  .  دمكرات آذربايجان و حزب توده ايران افتخار مي كـرد   
توده ايران درگذشت رفيق اردبيليان را به خانواده و همرزمان و   

 .رفقاي او تسليت مي گويد
 يادش گرامي باد
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نقش موثر جنبش زنان در مبارزه با 
 كودتاي انتخاباتي

مبارزه اي كه طي چند هفته اخير با كودتاي انتخاباتي ارتجاع حاكم صورت گرفت و   
مقاومت تحسين برانگيز و هوشيارانه مردم عليه رژيم واليت فقيه، يك بارديگر، اهميت 
فزاينده نقش زنان درجنبش سراسري دمكراتيك و آزاديخواهانه كنونـي را بـرجسـتـه         

درطول روزهاي دشوار رويارويي با ماشين سركوب رژيم و تظاهرات مسالـمـت   .  ساخت
آميز ميليوني، حضور گسترده و توام با دليري و تدبير هزاران زن و دختر كشور از طبقات 
و قشرهاي مختلف اجتماعي، توان و تحرك و كارايي جنبش مردمي را به ميزان غـيـر     

 . قابل تصوري افزايش داده و مي دهد
برخالف تبليغات هدفمند دستگاه دروغ پردازي جمهوري اسالمـي و نـيـز بـرخـي            
گزارشات خالف واقعيت بنگاه هاي سخن پراكني معيني درجهان، جنبشي كه درمقابـل  
كودتاي انتخاباتي شكل گرفت و تمام قد دربرابر استبداد واليي ايستاد، جنبشي اتفاقـي،  

بعالوه نقش گردان هاي مختلف از . تصادفي و زود گذر و موقت نيست و نمي تواند باشد
جنبش مردمي علـيـه   .  جمله جنبش زنان درآن پررنگ، بسيار جدي و تعيين كننده است

كودتاي انتخاباتي را مي توان بدون كمترين شك و ترديد، ادامه و امـتـداد مـبـارزات         
خستگي ناپذيرساليان اخير كه دراشكال متنوع جريان داشته، ارزيابي كرد، بـنـابـرايـن       
جنبش اعتراضي كنوني ريشه ژرف درجامعه دارد و به هيچ روي گذرا و موقتي نبـوده و    
علي رغم اعمال فشار سيستماتيك رژيم به رشد، قوام و تداوم خود ادامه خواهد داد و     
درست به همين علت حضور و نقش زنان نيز درآن فوق العاده موثر وسـرنـوشـت سـاز       

مخالفت با جايگاه شايسته زنان درجامعه همواره از سوي واپس گرايان درطول سه . است
دهه گذشته وجود داشته و بويژه درچهار سال اخير، با روي كار آمدن دولت ضد مردمـي  

فعاليت پيگيرانه .  احمدي نژاد ابعاد وسيع تر و به همان اندازه نگران كننده تر يافته است
و ستايش برانگيز زنان برضد سياست هاي ارتجاعي و زن ستيزانه به همراه كوشش بي 
وقفه براي تحكيم پيوند با ديگر گردان هاي اجتماعي از سوي جنبش زنان، از ويـژگـي   

از اين رو به هـيـچ وجـه      .  هاي مبارزات كنوني عليه استبداد و ارتجاع به شمار مي آيد
تصادفي نيست كه درمقاومت عليه كودتا و درتمام مراحل مبارزه شاهد نقش موثر زنـان  

دراين خصوص دراوج سركوب و كشتار مردم حق طلب درخيابان ها توسط . كشور باشيم
بـه  “ مزدوران مسلح سپاه و بسيج، بايد به بيانيه فعاالن جنبش زنان تـحـت عـنـوان،         

. اشاره نمود”  سركوب زنان و مردان ايران پايان دهيد، كليه بازداشت شدگان را آزاد كنيد
دربخشي از اين بيانيه ضمن تاكيد برحضور زنان درمبارزه با ارتجاع حاكـم وكـودتـاي      

اميد به تغيير وضعيت، ميليون ها زن ومرد را به پـاي    ...  “ :  انتخاباتي از جمله آمده است
صندوق هاي راي كشاند، اما نتيجه شمارش آرا اين اميد را به ياس بدل كرد و اعتراض 

طيف وسيعي از فعاالن جنبش زنان، دركنـار فـعـاالن      ....  گسترده مردمي را برانگيخت 
درانتخابات شركت كردند تا به دولت تبعـيـض   ....  دانشجويي، كارگري، مدني وسياسي، 

مـا جـمـعـي از         ...  نگر نه بگويند و خواهان رفع تبعيض هاي جنسيتي عليه زنان شوند
فعاالن جنبش زنان ضمن محكوم كردن تمامي اقدامات خشونت بار و تحقير آميزي كه 
دراين سال ها عليه زنان و مردان ايران و درجهت سركوب آن ها صورت گرفته است و 

همبسـتـگـي    ...  مي گيرد، با تاكيد برتداوم تالش براي احقاق خواسته هاي جنبش زنان 
خود را با معترضان به نتايج انتخابات اعالم مي داريم، و خواستار آزادي بي قيد و شـرط  
بازداشت شدگان چند روزه اخير، و تامين و تضمين آزادي هاي مدني وسياسي درايـران  

بودند و هستند، محافل و جرياناتي كه تالش دارند مبارزه زنان ميهن ما را كم ”  . هستيم
مقاومت دربرابر كودتا و رشـادت و        .  معرفي سازنند”  حقوق زن” اهميت وصرفا دردايره

دليري كم نظيري كه زنان ايراني از طبقات مختلف از خود بروز دادند وميـزان تـاثـيـر       
جنبش زنان وحقوق دمكراتيكي كه بيان مي دارند، دررشد و گسترش جنبش مـردمـي     
وايستادگي مقابل كودتاي انتخاباتي اخير، خط بطالن برتمام نظرات و تحليل هايي است 
! كه از درك درست توانايي مبارزات زنان درپيكار سراسري ضد استبدادي عاجز هستنـد 

نقش موثر زنان و به طور كلي جنبش برابري طلبانه زنان درحوادث اخير ثـابـت كـرد،      
مبارزه درراه حقوق دمكراتيك از جمله و خصوصا حقوق انكار ناپذير زنان و رهـايـي از     
تبعيض جنسيتي تا چه حد درتقويت و قوام مبارزه سراسري با اهميت وغير قابل چشـم    

بنابراين شگفت آور و تصادفي نيست زنان درجنبش مـردمـي بـرضـد       .  پوشي مي باشد
كودتاي انتخاباتي و دولت غير قانوني و نامشروع برآمده از آن فعال باشند و ابـتـكـارات    
آنان در صحنه مبارزه، سياست ومانورهاي واپس گرايان حاكم تحت هدايت ولي فقيه را 

 !به چالش بگيرد
جامعه ما آبستن حوادث بزرگي است، علي رغم تالش مزدوران ولي فقيه و نهادهـاي  
سركوبگري چون سپاه پاسداران، مبارزه با استبداد و ارتجاع پايان نيافـتـه و يـاس و          

درنبرد سرنوشت ساز پيش روي، جنبش زنان نـقـش   .  سرخوردگي برجنبش حاكم نيست
بخشي از سطح آمادگي مبارزاتي توده ها عـلـيـه      .  مهم و وظايف خطيري بردوش دارد

بـايـد   .  ديكتاتوري واليت فقيه، وابستگي تام و تمام به توانايي و تاثير جنبش زنان دارد  
 .اين توانايي ها را تقويت كرده و براي رويارويي تعيين كننده آماده شد

، ارگان مـركـزي حـزب      ” عصر ما“ جشن دو ساالنه نشريه 
ــ كه به جشن همبستگـي بـيـن      )  پ. كا. د( كمونيست آلمان 

در )  ژوئن 21تا  19( خرداد  31تا 29المللي مشهور است ــ از 
در اين جشـن      . برگزار شد”   دورتموند“پاركي بزرگ در شهر 

حزب كمونيستي و كارگري، از    30نشريه هاي ارگان مركزي 
ارگان مركزي حزب توده ايران، به دعوت  ” نامه مردم “ جمله 

شركت بيش از پنـجـاه    . حزب كمونيست آلمان حضور داشتند
هزار نفر در اين جشن كه اكثر آنان دختران و پسـران جـوان     

” نامه مـردم “ امسال بر ديواره هاي چادر  . بودند، چشمگير بود
عالوه بر تصوير قهرمان هاي توده اي، مبارزان جان باخته در 
راه بهبود زندگي توده ها و زحمتكشان ميهن، تصويرهايـي از    

در اين تصـويـر هـا      .  شكسته شدن خاموشي دريا آويخته بود
درياي جوشان مردم، اعتراض كنان به خيانت ولي فـقـيـه و      
عمله هاي ظلمش به آراي مردم، مقاومت دليرانه دختـران و    
پسران، زنان و مردان، دانشجو، كارمند، كارگر، دهقان، پيـر و    
جوان، و نيز تصوير باندهاي سياه لباس شخصي، گارد ويـژه،    
نيروي انتظامي  و ديگر عمله اكره هاي حاكمان بر زمـيـنـه      

 .اسفالت هاي آغشته به خون خيابان ها نشان داده مي شد
نواي سرودهاي ميهن معترض و به پا خاستـه در فضـاي       

 : طنين افكن بود” نامه مردم“اطراف چادر 
 ”!خس و خاشاك تويي     دشمن ايران تويي“

تراكت هايي كه آخرين وضعيت هاي جنبش را به اطـالع    
مي رساند، و  اعالميه هاي كميته مركـزي، كـه در طـول          
روزهاي جشن تا شش شماره منتشر شده بود، به آلماني نيز در 

هواداران و اعضـاي  .  دسترس باز ديد كنندگان قرار مي گرفت
حزب، ضمن پخش صدها تراكت بين حاضران در پارك، روند 

درتهران و شهرستـان   تقلبات انتخاباتي، اخبار تحوالت جنبش
ها، و مواضع حزب در اين ارتباط به طور شفاهي هم توضيـح  
مي دادند، و برخي توهم ها در خصوص به اصطالح مـواضـع   
ضد امپرياليستي احمدي نژاد كه براي برخي هواداران آلمانـي  
گرايش هاي چپ ايجاد شده و به جنبش اعتراضي و پر شكوه 
مردم به ديده ترديد مي نگريستند، توضيحات اقناع كننده مي 

در اين جشن در كنار برنامه هاي مـتـنـوع سـيـاسـي،         .  دادند
فرهنگي، و هنري، سخنراني ها و گفت و شنود هايي در بـاره  
چهار مقوله عمده زمان حاضر براي شركت كنندگان در جشن 

 :تدارك ديده شده بود
 مبارزه در دوران بحران سرمايه داري؛ . 1 
 سوسياليسم امري ممكن؛ –سرمايه داري در بحران . 2 
 آيا حزب كمونيست به دوران ما تعلق دارد؟. 3 
راه هاي برون رفت از بحران و زمان ائـتـالف هـاي        .  4 

   . اجتماعي

اوضاع بحراني ايران در شرايط تقلبات گسترده به نفع نامزد 
ارتجاع و خرافه، در گردهم آيي ها به موضوعي مورد عـالقـه   

نماينده حزب توده ايران  نماينـدگـان   .  همگان مبدل شده بود
احزاب برادر و همچنين ديگر ميهمانان جشن را در جـريـان       

 .آخرين خبرهاي تحوالت خيزش اعتراضي مردم قرار داد
در چادري كه به موضوع خيزش اعـتـراضـي در ايـران            

اختصاص داده شده بود، نماينده حزب ما شنـونـدگـان را در        
جريان آخرين تحليل هاي حزب قرار داد، و به پرسش هـاي    
متعدد آنان در باره مواضع  سياسي و اقتصادي داخلي وخارجي 
احمدي نژاد و نيز تبليغات گسترده واپس گرايان در باره وقـوع  
انقالب مخملي از سوي مردم و توهم ضد امپرياليست بـودن    

اكثر حاضران از توضيحات . رييس جمهور مردم ستيز پاسخ داد
نماينده حزب توده ايران استقبال كرده و تمايل خـود را بـه       

در آخرين روز و در .  آگاهي بيشتر از تحوالت ايران ابراز كردند
با نماينـدگـان    ”  عصر ما“ پايان مراسم جشن، خبرنگار نشريه 

حزب توده ايران مصاحبه كرد، كه پرسش ها به طور عمده در 
باره جنبش اعتراضي مردم بر ضد تقلبات،  فريب كاري ها و   
دروغ پردازي هاي مرتجعان وامانده و انصارشان، و نيز در باره 

 . مواضع حزب ما نسبت به اين جنبش دور مي زد
، استقبال هموطنان از   ”  عصر ما“ در جشن امسال نشريه   
 .چشمگير بود ”نامه مردم“چادر 

 ” عصر ما“در جشن نشريه ” نامه مردم“
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 ...ادامه پيام هاي همبستگي احزاب كارگري و  

ايران بر ضـد رژيـم        1357نيروهاي ارتجاعي دستاوردهاي انقالب 
آمريكائي شاه را كه گامي در جهت دستيابي بـه آزادي و عـدالـت            

حاكميت ارتجاعي مذهبي طي .  اجتماعي در اين كشور بود نابود كردند
سال اخير از طريق تشديد اختناق، سركوب، شكـنـجـه، پـيـگـرد          30

ها و فعالين كـارگـري،    نيروهاي سياسي، و بخصوص پيگرد كمونيست
همه اينها روشهائي است كـه  .  صدمات بزرگي بر مردم ايران وارد آورد

گيرنـد تـا      داري عليه خلق خويش به كار مي هاي هار سرمايه حكومت
طبقه حاكم در ايران همچنان به استفاده  . حاكميت خود را حفظ نمايند

خود از مذهب بعنوان پرده ساتري براي پنهان كردن مقاصـد اصـلـي      
داري در شـكـل          خويش، كه همان ادامه و حفظ حاكميتي سرمـايـه  

هـمـزمـان    .  دهـد    گري اسالمي است، ادامه مي حاكميت مطلق خليفه
نيروهاي امپرياليستي در آمريكا، انگليس و اتحاديه اروپا بـه دخـالـت      

آنها اميدواند كه با جايگزين كردن .  دهند خويش در امور ايران ادامه مي
هـاي     حاكمان كنوني ايران با آناني كه سرسپردگي مطلق به خواسـت 

امپريالسم دارند بتوانند از به واقعيت پيوستن خواست اصلي مردم ايران 
 .براي تغيرات بنيادين و دمكراتيك در اين كشور جلوگيري نمايند

هـا بـراي        جوئي امپرياليست حزب كمونيست سوئد هرگونه بهانه -
 .نمايد حمله به ايران را محكوم مي

گرانـه   حزب كمونيست سوئد هرگونه دستيازي به اقدامات سركوب -
بر عليه اراده و خواست مردم ايران و يا تالش براي مسخ و واژگـون      

 .نمايد نشان دادن اهداف مبارزات مردم ايران را محكوم مي
حزب كمونيست سوئد خواهان آزادي فعاليت سياسي براي حـزب     -

 .ها است توده ايران و ديگر كمونيست
حزب كمونيست سوئد خواهان آزادي فعالين سنديكائي زندانـي و     -

همچنين آزادي تمامي زندانيان سياسي است كه به دليل مبارزه در راه 
 .اند احقاق حقوق كارگران، زحمتكشان و مردم ايران به بند كشيده شده

اين تنها مردم ايران هستند كه حق دارند، بدور از دخالت نيـروهـاي   
خارجي و تنها بر پايه خواست و امكانات خويش، راه حلي براي شرايط 

 .بحراني موجود در كشور بيابند
  

 حزب كمونيست سوئد
 2009ژوئن  29 -استكهلم 

 
 !مبارزه اي كه درايران جريان دارد، مبارزه ما نيز هست

درخالل حوادث اخير ميهن ما، حزب كمونيست، نيروهـاي چـپ و       
مترقي دانمارك، همبستگي عميق خود را با مبارزات مردم ايـران بـا       

 .اشكال گوناگون بيان داشتند
درگردهمايي اعتراضي ايرانيان درمركز شهر كپنهاگ، رفيق فـرانـك   

از ليـسـت   ( آون، كمونيست با سابقه و نماينده كنوني مجلس دانمارك 
از زمره شركت كنندگان و سخنرانان اصـلـي   )  اتحاد، سرخ ها و سبزها

وي كه قبال سردبير ارگان مركزي حزب كمونيست بود و ايـنـك   .  بود
عضو مجلس و عضو كميسيون روابط خارجي اين مجلس اسـت، بـا       
سخنان پر شوري همبستگي همه ترقي خواهان دانمـارك بـا مـردم        

به شما ايرانيان، به مردم “ :  وي از جمله گفت.  ميهن ما را اعالم داشت
شجاع ايران و به رفقاي عزيز هم مرام ايراني ام درود مي فرستم، كـه  
با حضور ميليوني خود درخيابان ها براي آزادي و عليه ديـكـتـاتـوري       

حضور دليرانه شما اثر خود را در جهان باقي گذارده و   .  مبارزه مي كنيد
. الهام بخش ديگر خلق ها براي نيل به آزادي، عدالت و پيشرفت است
 . ما، هم از شما مي آموزيم، وقتي ايرانيان مي توانند، ما نيز مي توانيم

مبارزه دليرانه مردم ايران، صحت اين نظر را كه جنـگ و اشـغـال        
 . نظامي راه رسيدن به دمكراسي نيست، ثابت مي كند

پيكار شورانگيز مردم ايران به همه نشان مي دهد، بايد از مـبـارزه       
دمكراتيك مردم حمايت كرد  و جنگ، خون ريزي، خشونت و اشغـال  

 . را براي هميشه مردود دانست
ديكتاتوري ها دريونان، پرتقال، اسپانيا وآپارتايد درآفريقاي جنوبي به 
همت مبارزات مردمي سرنگون شدند، اميدواريم، تا اين امر درايران هم 

اين اميد ما، بي پايه نيست، ما سي سـال قـبـل      .  صورت تحقق پذيرد

دركنار و هم سنگر با مردم ايران، زماني كه با رژيم گوش بـفـرمـان    
امپرياليسم درخاور ميانه، يعني رژيم مستبد شاه مي رزميدند همـيـن   
اميد و آرزو را داشتيم، آرزوي ما تحقق يافت، گرچه، ايـن انـقـالب      

مبارزه امروز و شـجـاعـت        ...  بزرگ توسط واليت فقيه پايمال شد 
ستودني توده هاي مردم پايه هاي رژيم واليت فقيـه را بـه لـرزه          

اين مبارزه كامال مردمي و دمكراتيك است، زيرا بـراي  . انداخته است
تغييرات، تامين حقوق سياسي صورت مي گيرد، درايران، بـا وجـود     
اينكه يكي از بزرگترين كشورهاي نفت خيز مي بـاشـد، كـارگـران       
وتوده هاي محروم جامعه به سختي از سياست هاي رژيم و بحـران  

كارگران و مردم ايـران بـه مـانـنـد ديـگـر              .  مالي لطمه ديده اند
زحمتكشان درجهان هيچگونه مسئوليتي در پديد آمدن بحران مالـي  

اين هم يـك    .  نداشته اند، اما بيشترين خسارت و صدمه را مي بينند
مبارزه اي كه . جنبه جنبش اعتراضي است كه بايد به آن دقت داشت

. درايران براي آزادي و دمكراسي درجريان است، مبارزه ما نيز هست
اعالم مي كنيم، از شما حمايت كرده و بهترين آرزوها را بـه شـمـا      

 . پيروزي شما، پيروزي ماست. تقديم  مي داريم
 زنده باد مبارزه مردم ايران براي آزادي

 

ترقي خواهان ضد امپرياليست انگلستـان كـودتـاي      
 !انتخاباتي رژيم را محكوم مي كنند

اجالس ساالنه سازمان ضداستعماري و ضـدامـپـريـالـيـسـتـي              
ليبراسيون، كه مورد حمايت نيروهاي ترقي خواه، جنبش اتـحـاديـه      
هاي كارگري، كمونيست ها و محافل ماركسيستي حزب كارگـر در    

تيرماه با تصويب قطعنامه هـمـه      13بريتانيا، مي باشد، در روز شنبه 
لـيـبـراسـيـون      .   جانبه اي عملكرد كودتا گرانه رژيم را محكوم كرد

همچنين عضو مشاور سازمان ملل مي باشد و هر ساله در جريان كار 
اجالس ساالنه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با ارائه قطعنـامـه   
هائي در مخالفت با سركوب جنبش هاي خلقي در كشور هاي جهان 

اين اجالس كه  به رهبري جرمـي كـوربـيـن، از         .    عمل مي كند
رهبران چپ حزب كارگر و فعاالن سرشناس انترناسيوناليست جنبش 
كارگري و عضو پارلمان انگلستان، برگزار شد پس از بحث در مـورد  
تحوالت اخير ايران و مطالعه فاكت هاي موجود در رابطه با جنبـش  
مردمي خواستار ابطال انتخابات، قطعنامه صريحي را در رابـطـه بـا      
محكوميت رژيم واليت فقيه و در همبستگي با جنبش مردمـي بـه     

تصويب اين قطعنامه با توجه به كوشش هاي سفارت . تصويب رساند
براي ارائه تصوير ”  .وي.پرس تي“رژيم در لندن و بنگاه خبر پراكني 

مخدوشي از جنبش اعتراضي مردم ايران و به سكوت كشاندن چهره 
هاي برجسته، ترقيخواه  و دموكرات جنبش كارگري انـگـلـسـتـان        

 .  اهميت دوچنداني پيدا مي كند
سازمان ليبراسيون در راستاي بيش از پنج دهه مبارزه بر عـلـيـه      
استعمار و حمايت از جنبش مردمي ايران مصوب كرد كـه شـوراي     
مركزي آن فعاليت هاي مشخصي براي بسيج محافل ترقـي خـواه     

 .  انگلستان در رابطه با همبستگي با مردم ايران سازمان بدهد
در ادامه متن كامل قطعنامه مصوب اجالس ساالنه ليـبـراسـيـون     

 .     جهت اطالع افكار عمومي در ايران منتشر مي گردد
         
 ايران

 
ناظر ادامه نقض حقوق بشر و    ليبراسيونمجمع عمومي ساالنه 

سركوب مردم در ايران، به ويژه در روزهاي پس از انتخابات رياسـت  
شركت درصد بسيار زيـادي از    .  است)  خرداد( جمهوري در ماه ژوئن 

مردم در اين انتخابات توجه جامعه جهاني را به اين واقعيت جـلـب     
كرد كه مردم ايران خواهان تعيين سرنوشت خود هستند و فعاالنه در 

اما اعالم نتيجه انتخابات به فاصله دو ساعت پس . كوشند اين راه مي
گيري، كه حاكي از پـيـروزي رئـيـس        هاي رأي از بسته شدن حوزه

نژاد، و وجود فاصله عظيمي بـيـن      جمهوري كنوني، محمود احمدي
آراي او و نامزدهاي ديگر بود، موجي از نارضايتي در ميان نامزدهاي 
شكست خورده و حاميان آنها عليه تقلب در نتايج انتخابات به دنبـال  

در واكنش به خواست مردم براي بازشمـاري آرا يـا ابـطـال           .  آورد
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هاي حكومتي ايران برخالف قانون اساسي كشور هرگونه  انتخابات، مقام
اقدام اعتراضي را منع كردند و اقدام به بازداشت فعاالن سياسي و حقوق 

نگاران، دانشجويان، فعاالن حقوق زنان، دانشگـاهـيـان و       بشر، روزنامه
رژيم ايران همچنـيـن خـدمـات و         . كنندگان كردند بسياري از اعتراض

را قـطـع     ...  هاي همراه و اينترنت و وسايل ارتباط جمعي، از جمله تلفن
تـري گـرفـت و           ها حكومت موضع سرسختانـه  با ادامه اعتراض.  كرد

نيروهاي مسلّح را وارد عمل كرد، كه منجر به تعدادي كشتـه، صـدهـا      
 .زخمي، و هزاران مورد بازداشت مردم شد

اسـتـفـاده از         ليبراسيـون مجمع عمومي ساالنه حاضر 
هاي واقعي توسط رژيم ايـران   نيروهاي سركوبگر و فشنگ

آميز مردم عادي نسبـت بـه      در مقابله با اعتراض مسالمت
 .كند سابقه در نتيجه انتخابات را محكوم مي تقلب بي

، همراه با مردم ايران و   ليبراسيونمجمع عمومي ساالنه 
هاي مترقي ايران، بر اين عقيده است  تمام نيروها و جريان
در )  388 1خرداد    22( 2009ژوئن  12كه برآمد انتخابات 

ايران حاكي از پيروزي قاطع كانديداي اصالح طـلـب در       
كشور بود، ولي رژيم ايران از پذيرش رأي و داوري مـردم  

در نتيجه، ايران به دست رژيم ارتجاعـي  . سر باز زده است
سابقه گرفـتـار شـده       آن كشور در يك بحران سياسي بي

المللي موظف است كه از پيكـار مـردم      است و جامعه بين
ايران در راه صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي در ايـران  

 .حمايت كند
نگران عملكرد اخير رژيـم     ليبراسيونمجمع عمومي ساالنه حاضر 

هاي دموكراتيك مردم است كه آن  رحمانه خواست ايران در سركوب بي
 .داند ها و برخوردهاي آن در گذشته مي را ادامه سياست

 :اين مجمع عمومي همچنين شاهد آن است كه
تـر     هاي اخير همچنان وخـيـم     وضعيت حقوق بشر در ايران در سال

الـمـلـلـي        هاي پذيرفته شده بيـن  ها وكنوانسيون شود، و تمام پيمان مي
 شود؛ كماكان به طرز فاحشي ناديده گرفته مي

اي حق آزادي بيان، حق تـجـمـع،     يافته رژيم ايران به صورت سازمان
آميز، حق اعتصاب در دفاع از  حق اقدام به اعتراض و تظاهرات مسالمت

 كند؛ دستمزدها و شرايط كار را نقض مي
فعاالن كارگري و سنديكايي، از جمله رهبر سنديكاي شركـت واحـد     
اتوبوسراني تهران حومه، منصور اسانلو، كماكان در بازداشـت بـه سـر        

 برند؛ مي
حمله نيروهاي امنيتي رژيم به سنديكاي كارگـران هـفـت تـپـه و            

 دستگيري و زنداني كردن اعضاي هيئت مديره آن ادامه دارد؛
حمله رژيم عليه هر گونه تالشي توسط كارگـران بـراي تشـكـيـل          

سازمان جهانـي   98و  87هاي  سنديكاهاي مستقل مطابق با كنوانسيون
 كار ادامه دارد؛

دستگيري فعاالن حقوق زنان، و تبعيض سياسي، حقوقي و اجتماعـي  
 .نسبت به زنان ادامه دارد

خواستار آزادي فوري همـه   ليبراسيونمجمع عمومي ساالنه حاضر 
زندانيان سياسي و به ويژه منصور اسانلو، رئيس سنديكاي شركت واحد، 

 .هاي اخير است و نيز دستگيرشدگان هفته
هـاي ايـرانـي         از مـقـام     ليبراسيونمجمع عمومي ساالنه حاضر  

المللي كليدي از قـبـيـل         هاي بين ها و پيمان خواهد كه كنوانسيون مي
هاي مصوب سازمان جهاني كار در ارتباط با حق كارگران در  كنوانسيون

جمـعـي را بـه         عضويت در سنديكاها و مذاكره براي قراردادهاي دسته
 .رسميت بشناسد و به آنها عمل كند

و    ليبراسـيـون  ، سازمان ليبراسيونمجمع عمومي ساالنه حاضر 
هاي  خواند كه با نيروها و سازمان هاي حقوق بشر را فرا مي ديگر سازمان

هـاي مـتـرقـي          اصيل و واقعي مردمي در ايران، و نيز ديگر سـازمـان  
 .همبستگي با مردم ايران، همكاري و همياري كنند

 

 ...ادامه در دفاع از جنبش مردم  ...ادامه پيام هاي همبستگي احزاب كارگري و  

متحدان آن وسيعاٌ همكاري كرده اند و از جمله به هواپيـمـا هـاي      
جنگنده آمريكا اجازه پرواز در حريم فضايي ايران بـراي حـمـالت      

همچنين  در .   غافلگيرانه به مراكز استراتژيك افغانستان را داده اند
 2003و      2002جريان تدارك حمله نظامي به عراق در سال هاي 

به رهبري ”  كنگره ملي عراق“ نيروهاي وابسته به آمريكا و از جمله 
احمد چلبي با اطالع و حمايت مالي اياالت متحده از طريق خـاك    

نـمـايـنـدگـان      .   ايران در مرزهاي غربي كشور عمل مي كرده انـد 
، عـلـنـاٌ و      2009رسمي رژيم در كنفرانس امنيتي مونيخ، در فوريه 

، مسئول سياست خارجي و دفـاعـي   ” خاوير سوالنا“ رسماٌ خطاب به 
، معاون رئيس جمهور آمـريـكـا و        ” جوزف بايدن“ اتحاديه اروپا و 

، وزير دفاع اين كشور اعالم كرد در صورتيكه منـافـع   ” رابرت گيت“
جمهوري اسالمي در نظر گرفته شود، ايران حاضر است كه بـراي    
ايجاد ثبات سياسي در افغانستان ايفاي نقش و بـا طـرح هـاي            

 .امپرياليستي همكاري بكند
رژِيم واليت فقيه با امپرياليسم از همان قـمـاش     ”  ضديت“ عيار 

ارتجاعي، صدام حسـيـن ديـكـتـاتـور           ”  بن الدن“ نيروهائي نظير 
فاشيست و عمر بشير، رئيس جمهور سودان است كه ميزان تبعيـت  

ايـن  .  و تعاملشان با امپرياليسم بستگي به منافع زودگذرشـان دارد   
حقيقتي است كه چنين نيروهائي صرفنظر از مشكالت مقطعي بـا    
برخي طرح هاي امپرياليستي، در رابطه با اهريمنانه ترين طرح هاي 
امپرياليسم بر ضد منافع خلق ها، هم آهنگ و متحد بـا شـيـطـان       

 .عمل كرده اند
از نظر سياست هاي اقتصادي و اجتماعي نيز عملكرد رژِيم حاكم 

بـه  .   در ايران هيچ نزديكي با مبارزات اصيل ضدامپرياليستي نـدارد 
گواه تمامي داده هاي اقتصادي دولت جمهوري اسالمي به صـورت  
پيگيري يك نسخه تمام عيار صندوق بين المللي پـول و بـانـك        

و امروز نيروهاي حاكم در ميهن ما .  جهاني را دنبال كرده و مي كند
از نظر طبقاتي نيروهاي وابسته به كالن سرمايه داري تـجـاري و     
سرمايه داري بوروكراتيك رشد يافته در دستگاه عميقاً فاسد دولتـي  

 25درصد نـيـروي كـار، تـورم              20بيكاري نزديك به .   هستند
درصدي، زندگي ميليون ها ايراني زير خط فقر كه حتي بر اسـاس    

ميليون نفر مي باشد، در كـنـار    15اعترافات سخنگويان رژيم تا حد 
فساد و فحشاء گسترده در جامعه نتيجه منطقي سياست هاي رژيـم  

خصوصي سازي هاي پردامنه، حركت به سمت حـذف    .   بوده است
قانون اساسي، به دستور ولي فقيه، كه از دست آوردهـاي     44اصل 

بود و حمله وحشيانه  به نـهـاد هـاي       1357انقالب مردمي بهمن 
سنديكائي و تشكل هاي كارگري، دستبرد به حقوق و شرايط كاري 
كارگران و زحمتكشان در راستاي اصلي سياست هاي رژيم فقاهتي 

سران و فعاالن جنبش سنديكائي در زندان هـا تـحـت        .  قرار دارد
فعاليت نيروهاي چپ راستين و   .   شكنجه و داغ و درفش قرار دارند

كمونيست ها غير قانوني و مورد سركوبگرانه ترين  فشـارهـا قـرار      
آيا هيچ نيروي واقعي ضدامپرياليست مـي تـوانـد چـنـيـن           .   دارد

مشخصه هائي ارتجاعي و ضدمردمي داشته باشد؟   ما به آن پاسخ 
بايد با درك بغرنجي هاي طبيعي تحوالت حاضـر  .   منفي مي دهيم

در ايران و حذر از نتيجه گيري هاي خام و ساده انـديشـانـه، بـه         
صورت يكپارچه در كنار و همدوش نيروهاي چپ، دموكرات، ترقـي  
خواه و كمونيست هاي ايران پرچم حمايت از جنبش مردم ايـران،    
جنبشي كه وسيع ترين اقشار و طبقات مردم ايران در آن شـركـت     

حمايت بخش هاي وسيع نيروهـاي  . دارند، را بر افراشته نگاه داشت
مترقي، چپ و جنبش كارگري و كمونيستي جهان از مبارزات مردم 

كارگران، زنان دانشجويان و جوانان، نويسندگان، نـيـروهـاي    :  ايران
كمونـيـسـتـي       -ملي و مذهبي و خصوصا نيروهاي جنبش كارگري

ايران، تجلي نيرومندي از مبارزه  جهاني ضـدامـپـريـالـيـسـتـي و           
 . كارگري جهان است -انترناسيوناليستي جنبش كمونيستي
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 .   دوست، فعاالن جنبش زنان و ديگران فاجعه آفريد
در هفته هاي اخير جنبش اصيل مردمي و آزاديخواهانه مردم ايـران و    
مبارزه قهرمانانه اين جنبش براي پيشبرد امر اصالحات دموكراتـيـك در     

كمتر كسي را .   مركز توجه و حمايت افكار عمومي جهان قرار گرفته است
نـظـامـي      -مي توان يافت كه صحنه هاي تقابل خشن نيروهاي امنيتـي 

رژيم خونريز حاكم، در تهران و ديگر شهرهاي كشور،  با مـردم دسـت       
خالي و پراميد را نبيند و از زنان، جوانان و زحمتكشاني كه ايـن چـنـيـن       
دليرانه در مقابل سپاهيان تاريك انديشي و جهل مقاومت مـي كـنـنـد،         

 .  حمايت نكند
واقعيت اين است كه رژيم واليت فقيه و دولت برگمارده آن در چـهـار     
سال گذشته با اتحاذ سياست هاي ارتجاعي و ضد مردمي بخش بزرگي از 

ايران غـنـي از       .   استعدادهاي انساني و طبيعي ايران را به باد داده است
منابع نفت و گاز در فقر، در بحران اقتصادي و اجتماعي، در فساد و فحشا 

سياست خارجي ماجراجويانه رژيم، ايران را در انـزواي  .  دست و پا مي زند
بين المللي بي سابقه اي قرار داده است و در شرايط كنوني توازن قوا در   
صحنه جهاني استقالل سياسي و تماميت ارضي ميهن ما را توسط محافل 

 . جنگ طلب امپرياليستي با تهديد هاي جدي رو به رو كرده است
روشن است كه وضعيت مبارزه مردم ما و همچنين توجه جهـانـي بـه      
رويدادهاي كشور ما آنچنان است كه هيچ نيروي سياسي يي نمي تـوانـد   

يا بايد در حمايت از مبارزه مردم در   .   در مقابل اين وضعيت بي نظر بماند
كنار آن قرار گرفت و يا در كنار رژيمي كه به لحاظ سياسي، اقـتـصـادي،    

اجتماعي و فرهنگي عقب مانده، ارتجاعي و ضـدمـردمـي        -ايدئولوژيك
آنچه كه در رابطه با صف بندي نيروهاي سياسي و اجتمـاعـي در     .   است

درون ايران مي توان گفت اين است كه مواضع سياسي همه نيرو هـاي    
ترقي خواه، چپ و دموكرات و اصالح طلب ايران در راسـتـاي دفـاع از        

حـتـي   .   جنبش اصيل مردمي و در محكوميت سياست هاي رژيم اسـت   
نيروهاي طرفدار رژيم زير فشار واقعيت هاي گريزناپـذيـر تـحـوالت و         
مشاهده اوج و وسعت جنبش مردمي چند پارچه شده اند و بخش هـائـي     
ازآن انتقادهاي جدي اي را در رابطه با عملكرد دولت احـمـدي نـژاد و        

 . ضرورت تغيير در مسيرحركت جامعه را پذيرفته اند
در صحنه بين المللي نيز اكثريت قاطع نيروهاي ترقي خواه و دموكرات 
و از جمله احزاب كمونيست با اعالم حمايت از كارزار وسيع زنان، جوانـان  
و مردم معترض و محكوم كردن سركوب خونين جنبش اعـتـراضـي در      

 .  كناراين قيام مردمي قرار گرفته اند
متاسفانه نمي توان بر اين حقيقت چشم پوشي كرد كه هستند نيروهاي 
محدودي در سطح جهان كه در ارزيابي هاي اوليه خود در تله محيالنه و 
ظريف رژيم حاكم افتاده اند، كه مذبوحانه سعي دارد اين مبـارزه اصـيـل      
مردمي در راستاي صلح، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي را بـه  

كوشش برخـي  .    مثابه تظاهر تحريكات خارجي و برون مرزي جلوه دهد
عناصر و نيروها در ابراز ترديد به محتوي اصيل جنبش مردمي و تـحـت     
تاثير محافل برون مرزي بودن شعار ها و خواسته هاي قيام با شكوه مردم 
ايران متاسفانه قبل از هر چيزريشه در درك جزمي و غـيـر مـنـعـطـف           
نيروهائي دارد كه درك دقيق و همه جانبه اي از امپرياليسم و مبارزه ضـد  

اين حقيقت را نيز نمي توان از ديد دورنگاه داشت كه .   امپرياليستي ندارند
چنين موضع گيري هائي قبل از اينكه بار معرفتي داشته باشد، انعـكـاس   
بي اطالعي اين نيروها، و درك سطحي آنان از محتوي مبارزات و شـعـار   

همچـنـيـن ايـن       .   هاي  دروغين و پوپوليستي رژيم فقاهتي حاكم است
مسئله نيز حائز اهميت است كه رژيم درماه هاي اخير در ايـن راسـتـا          

تاسيس شبكه تلويزيـونـي بـيـن       .   سرمايه گذاري همه جانبه كرده است
كه در برنامه هاي آن برخي از چهره هاي جنبش ”  .وي. پرس تي“المللي 

صلح و چپ به كار گرفته شده اند، فعاليت سايت هاي اينترنتي مشخصي 
كه با پوشش كاذب چپ و زير پرچم عدالت خواهي دروغين به مشـاطـه     
گري چهره كريه رژيم ديكتاتوري برخاسته اند، تماس هاي هـدفـمـنـد       
سفارتخانه هاي رژيم با احزاب چپ و كمونيست جهان، سرمايه گـذاري    

ديپلماتيك رژيم بـا بـرخـي          -اقتصادي  -كاسبگرانه روي روابط تجاري

كشورهاي آمريكاي التين و سعي به بسيج برخي از دولت ها در    ...ادامه در دفاع از جنبش مردم 
جنبش چپ به واسطه گري براي كندكردن لبه تـيـز انـتـقـادات        
جنبش چپ در رابطه با سياست هاي رژيم تئوكراتيك از اين زمره 

 .  اند
سران رژيم همچنين در رابطه با تحوالت اخير توانسته اند كه با 
بهره گيري از اهرم هاي اقتصادي و ديپلماتيك خـود در چـنـد        
كشور جهان مانع عكس العمل جدي نيروهاي سياسي مشخصـي  
ــد                    ــونـ ــور شـ ــوالت كشـ ــحـ ــا تـ ــه بـ ــطـ  .    در رابـ

يكي از جوانبي كه در هفته هاي اخير به صورت بـرجسـتـه اي        
مشخص گرديد ميزان تاثير چنين روابطي در مـوضـع گـيـري           
كشورهائي است كه در تحليل نهايي در چارچوب محدود مـنـافـع    

به داليل گونـاگـون، امـا غـيـر          ايران .  ملي خود عمل مي كنند
اقـتـصـادي روابـط         -ايدئولوژيك، و از جمله قراردادهاي تجاري

ونزوئـال  نزديكي با  برخي از كشورهاي آمريكاي التين و به ويژه 
اكثر اين كشورها به دليل سياست هاي مستقل و مـتـرقـي    .   دارد

خود مورد تهديد آمريكا و متحدان آنان قرار دارند و لذا طبـيـعـي    
است كه براي ايجاد شكاف در حلقه محاصره امپرياليـسـتـي در      

عالوه بر اين ونـزوئـال در     .  سطح جهان به دنبال متحداني باشند
لـذا ايـن     .  پيمان بين المللي اوپك مواضع مشابهي با ايران دارد  

طبيعي است كه از ديدگاه روابط بين دولـتـي، ونـزوئـال و يـا              
كشورهائي نظير آن در آمريكاي التين ابراز كننده نظريات مثبتـي  

براي نيروهاي مترقي جهان و ايـران    .   در قبال رژيم حاكم باشند
مقاومت اين كشورها در مقابل توطئه هاي امپرياليستي مبارزه اي 
ارزشمند و قابل دفاع است ولي صرف مـبـارزه مـلـي و ضـد              
امپرياليستي اين كشورها دليلي براي پذيرش مواضع ديپلماتـيـك   
متضاد و بده بستان هاي اين كشور با رژيمي مستبد و تـاريـك       
انديشي همچمون رژيم واليت فقيه، از سوي ما و ديگر نيروهـاي  

و دموكرات ايـران     نيروهاي ترقيخواه ايران.   مترقي جهان نيست
نمي توانند نگراني و عدم خشنودي خود از موضع گـيـري هـاي      
محافل رسمي چندين كشور و به ويژه  دولت جمهوري بوليـواري  
ونزوئال در رابطه با حمايت از مواضع رژيم و مقابلـه آشـكـار بـا         

اين كشورها بر پايه مناسبات تجاري .   جنبش مردمي ابراز ننمايند
و ديپلماتيك خود با جمهوري اسالمي متاسفانه چشم بر واقعـيـت   
هاي تحوالت اخير ايران بسته و عمالٌ در مقابل جنبش مـردمـي   

ما ضمن توجه به دشواري هاي ونـزوئـال     .    ايران قرار گرفته اند
براي حفظ خود در مقابل تهاجمات امپرياليسم و تصميم سيـاسـي   

تجاري با رژيِم حاكم در    -اين كشور براي داشتن روابط اقتصادي
ايران و رئيس جمهور ارتجاعي آن، به رهبران دولـت ونـزوئـال        
توصيه مي كنيم كه از برداشت هاي سطحي و نادرست از ماهيت 
تحوالت كنوني ايران و دگرگونه جلوه دادن آن و زيـر عـالمـت      

 .سئوال بردن اصالت جنبش مردمي ميهن مان پرهيز كنند
و دولت كارگزار آن بـه ريـاسـت آقـاي         ( رژيم حاكم بر ايران 

، نه تواني براي ايفاي نقش در صحنه مبـارزه  )محمود احمدي نژاد
ضد امپرياليستي دارند و نه سياست هاي آن در چنين راسـتـائـي      

درگيري ها و مشاجرات بين امپرياليسم آمريكا و متحـدان  .    است
آن در اتحاديه اروپا با جمهوري اسالمي ايران در چارچوب تقسيم 

جمهوري اسالمي ايران امروز بـه    .  حيطه نفوذ در خاورميانه است
مثابه كشور قدرتمندي در منطقه براي خود امتيازات و حيطه نفوذ 

جمهوري اسالمي ايران آنجا كه دخالت هاي .  ويژه اي قائل است
امپرياليسم در خاورميانه را به نفع خود مي داند، رسماٌ و وسيعاٌ بـا    
.  امپرياليسم آمريكا و متحدان آن همكاري كـرده و مـي كـنـد          

همكاري كليدي و بسيار تعيين كننده جمهوري اسالمي در جريان 
تهاجم نظامي اياالت متحده عراق و افغانستان و اشغال ايـن دو      

سران جمهـوري  .   كشورمثال هاي آموزنده اي در اين زمينه است
اسالمي تصديق كرده اند كه در جريان حمله نـظـامـي ايـاالت         

با نيروهـاي آمـريـكـائـي و           2001متحده به افغانستان در سال 
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قابل توجه است كه در اين هر دو نهاد، اعضاي حزب ملي هنـدوراس كـه از       .  اعالم كرد
در .  كار افراطي اين كشور است و ديگر مخالفان زاليا حائز اكثريت هستنـد  احزاب محافظه

هاي مردم به هواداري از رئـيـس جـمـهـور بـه            پي اين تصميم ديوان عالي كشور، توده
هـاي     همزمان، ژنرال واسكوئز فرمانده ارتش هندوراس از پخش بـرگـه  .  ها ريختند خيابان
تير رئـيـس      3هاي رأي گيري سر باز زد، كه در نتيجه روز چهارشنبه  پرسي در حوزه همه

. جمهور زاليا، كه فرماندهي كل قوا را نيز به عهده دارد، اين ژنرال را از مقامش بركنار كرد
جويانه، ديوان عالي كشور اين بركناري را مغاير با قانون اساسي اعالم كرد،  در اقدام تالفي

پرسي بـراي   هاي مردم براي حمايت از رئيس جمهور و در دفاع از همه كه اين بار نيز توده
هاي پايتخت، تگوسيگالپا، دست به راهپيمايي و تظـاهـرات    تغيير قانون اساسي، در خيابان

جمعه شب رئيس جمهور در يك كنفرانس مطبوعـاتـي هـمـراه بـا گـروهـي از                .  زدند
هاي اجتماعي گوناگون، خواستار وحدت ملـي، صـلـح و         سياستمداران از احزاب و جنبش

روز شنبه اوضاع هندوراس عادي بود، اما صبح يكشنبه با كـودتـاي     .  آرامش در كشور شد
 .نظاميان اوضاع رنگ ديگري به خود گرفت

در ميان رهبران كشورهاي آمريكاي التين، رائول كاسترو، دانيل اورتگا، اوو مورالـس و    
اي در      هاي جـداگـانـه    هوگو چاوز، رؤساي جمهور كوبا، نيكاراگوآ، بوليوي و ونزوئال بيانيه

المللي را فرا خواندند كه خواسـتـار    محكوميت كودتا در هندوراس صادر كردند و جامعه بين
احياي دموكراسي در كشور و بازگرداندن رئيس جمهور قانوني هندوراس به ايـن كشـور       

رائول كاسترو تأكيد كرد كه اين برخورد منافع مردم با منافع اليگارشي هندوراس از .  بشوند
رود و نشان دهنده خطر بازگشت به گذشته اسـت، يـعـنـي          مرزهاي اين كشور فراتر مي

هاي نظامي با پشتيباني اياالت متحد آمريكا مردم آمريكاي التين و  دوراني كه ديكتاتوري
قابل تـوجـه اسـت كـه روز             .  كردند به ويژه آمريكاي مركزي و كارائيب را مرعوب مي

(”  گزينه بوليواري قـاره آمـريـكـا      “ العاده كشورهاي عضو  تير در نشست فوق 3چهارشنبه 
ALBA  (اي در حمايت از پـرزيـدنـت زاليـا و            كه هندوراس نيز عضو آن است، بيانيه

هـاي او و اجـراي            اندازي در راه پيشبرد برنامه محكوم كردن هرگونه اقدام براي سنگ
 .روندهاي دموكراتيك در هندوراس، خوانده شد

هاي گسترده آمريكا و از      هاي گذشته هدف دخالت هندوراس كشوري است كه در دهه
جمله چندين حمله نظامي براي حفظ سركردگي امپرياليسم آمريكا بوده است، و مردم آن   

نشاندگي نزديكي با آمريـكـا    اند كه روابط دست هاي ديكتاتوري گوناگوني بوده قرباني رژيم
بـود     1980نمونه دخالت تجاوزكارانه دولت آمريكا به اين كشور رخدادهاي دهه .  اند داشته

در آمـريـكـاي      ”  ها خطر كمونيست“ كه طي آن دولت رونالد ريگان با هدف از ميان بردن 
در . هاي مرگ و نيروهاي شبه نظامي پرداخت دهي و تأمين مالي جوخه مركزي، به سازمان

 .آن دوران هزاران تن در سراسر اين منطقه ناپديد يا به دست اين نيروها كشته شدند
اين بار نيز نيروهاي مترقي سراسر دنيا به دخالت سازمان سيا در كـودتـاي نـظـامـي            
هندوراس مظنون هستند، اگرچه هيالري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا اظهار داشـتـه     

” .بايد توسط همه محكوم شود“است كه اقدام صورت گرفته عليه رئيس جمهور هندوراس 
هاي كارگري خواستار توقف دخالت سازمان سيا در امور داخـلـي    فدراسيون جهاني اتحاديه

در نيكاراگوآ ايراد كرد، ”  ريو“ كشورها شده است و رائول كاسترو در سخناني كه در نشست 
هايشان را با اقدامات عملي دنبال كنند، و صـرفـاً بـه       از اوباما و كلينتون خواست كه گفته

 .حرف زدن اكتفا نكنند
درصـد سـال      7اگرچه رشد اقتصادي هندوراس در چند سال گذشته مستمر و در حدود 

بوده است، اما كماكان يكي از فقيرترين كشورهاي آمريكاي التين و جزو كشورهاي فقيـر  
اي در كشور صدمات زيادي  ها حاره وقوع توفان و سيل.  شود به شدت بدهكار محسوب مي

اقتـصـاد   .  زده است)  ها مثل راه( هاي زيربنايي اين كشور  به مزارع، مناطق مسكوني و سازه
هاي مالي آمـريـكـا     ميليوني آمريكاي مركزي به شدت وابسته به كمك 7اين كشور فقير 

ارتـقـاي   “ او هـا تـحـت پـوشـش              . جي. ميليون دالر كمك در سال به ان 50بيشتر از (
هاي مقيم و شاغل در اياالت متحد بـراي   و نيز دالرهايي است كه هندوراسي”  دموكراسي

پنتاگون آمريكا نيز يك پايگاه نظـامـي در سـوتـوكـانـوي           .  فرستند هاي خود مي خانواده
هاي هوايي در آن    نظامي و شمار زيادي هليكوپتر و جنگنده 500هندوراس دارد كه حدود 

به همين دليل است كه بسياري را عقيده بر اين است كه براي انـجـام     .  شود داري مي نگه
شك بايد چراغ سبزي از آمريكا گـرفـتـه     چنين كودتايي و بركنار دولت چنين كشوري، بي

 .شده باشد
 

حزب توده ايران كودتاي  ...ادامه گودتاي نظامي در هندوراس
نظامي در هندوراس را 

 !محكوم مي كند

كميته مركزي حزب توده ايـران كـودتـاي        
نظامي در هندوراس بر ضد پرزيدنت مـانـوئـل    
زاليا، رئيس جمهور منتخب مردم، را به مثـابـه   
عملي در نقض حاكميت ملي و در راسـتـاي         
منافع محافل ارتجاعي و امپرياليسم جـهـانـي      

 .  محكوم مي نمايد
به گزارش خبرگزاري هاي جهان نيـروهـاي   
نظامي راستگرا در مخالفت با بـرگـزاري يـك      

پرسي مشورتي در مورد ضرورت تـغـيـيـر      همه
دادن قانون اساسي و در تـداوم تـحـوالت            
.  دموكراتيك كشور به اين كودتا دست زده انـد 

كودتاچيان در جريان اجراي كودتا سـعـي در       
اختالل در سيستم خبر رساني داشـتـه و در         

هايي از كشور، خدمات برق و تلفن را بـه   بخش
منظور بي خبر نگاه داشتـن مـردم از سـيـر           

اما در پـي اطـالع از       .  تحوالت قطع كرده اند
كودتا، مردم كشـور دسـت بـه تـظـاهـرات             

آميز زدند و با نيروهاي پليس و ارتـش   اعتراض
 .   درگير شده اند

حزب توده ايران كه در سه هفته گذشتـه در    
كنار مردم ايران در تدارك سازماندهي جنـبـش   
مقاومت مردمي بر ضد قانون شكـنـي هـا و        
تقلبات انتخاباتي نيروهاي راست افـراطـي و       
شديداٌ واپس گرا در ايران بوده است، به وضوح 
داليل خشم مردم و زحمتكشان هـنـدوراس و     
.  حقانيت جنبش اعتراضي آنان را درك مي كند

حزب توده ايران هـمـدوش بـا نـيـروهـاي             
دموكراتيك و ترقي خواه جهان و از جـملـه         

كارگري جـهـان ضـمـن         –احزاب كمونيست 
محكوم كردن كودتا علـيـه دولـت قـانـونـي           
هندوراس، خواهان آن است كه كـودتـاچـيـان     
مورد تحريم نظامي، سياسي، ديپلماتيك هـمـه   
جانبه بين المللي قرار گيرند تا رئيس جمهـوري  
قانوني و منتخب مردم بـه كشـور و قـدرت          

 .بازگردانده شود
حزب توده ايران كودتاي نظاميان هنـدوراس  

كند و همصدا با هـمـه      را به شدت محكوم مي
نيروهاي مترقي جهان خواستار پايان دادن بـه    

كـنـنـدگـان        خشونت نظاميان برضد اعتـراض 
ما همبستـگـي خـود را بـا           .  غيرنظامي است

مدافعان حقوق دموكراتيك در هندوراس اعالم 
 .كنيم مي
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رئيس دولت موقت هندوراس اعالم كرده اسـت كـه در صـورت          
نـيـروهـاي    .  بازگشت زاليا به هندوراس او را بازداشت خواهد كـرد 

مترقي و از جمله شمار زيادي از احزاب كمونيست و كارگري جهان 
ضمن محكوم كردن كودتا عليه دولت قانوني هندوراس، خـواهـان     
آنند كه كودتاچيان مورد تحريم نظامي، سياسي، ديپلماتيـك قـرار     
داده شوند تا رئيس جمهوري قانوني به كشور و قدرت بـازگـردانـده    

 .شود
الزم به اشاره است كه قانون اساسي كنوني هندوراس در سـال      

كار رونالد ريگان در  هاي ننگين دولت محافظه و در اوج جنگ 1982
بـه گـفـتـه       .  منطقه آمريكاي مركزي تنظيم و تصويب شده اسـت 

آگاهان، اين قانون اساسي طوري نوشته شده بود كه به طور عمـده  
تضمين كننده قدرت سياسي و اقتصادي حاكمان راستگراي وقت و   

پـرسـي    پيشنهاد برگزاري يك همه.  مانع هرگونه دخالت مردم باشد
مشورتي از مردم براي ضرورت انجام تغييراتي در قانـون اسـاسـي      

آذر سـال       6كشور از سوي پرزيدنت زاليا مطرح شد، كه خود در   
و بر مبناي خط مشي حزب ليبرال هندوراس و با برخورداري  1384

هاي اجتماعي برنده انتخابـات   از حمايت اكثريت سنديكاها و جنبش
 7طبق قانون، دوره رياست جمهوري زاليـا      .  رياست جمهوري شد

رسد و قرار بود كه انتـخـابـات ريـاسـت         بهمن امسال به پايان مي
جرقه رويدادهاي اخير چـنـد روز       .  جمهوري در ماه آذر برگزار شود

پيش و زماني زده شده كه در پي دادخواست كنگره كشور، ديـوان    
پرسي قانون اساسي را مغاير بـا قـانـون         عالي كشور برگزاري همه
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تير نـظـامـيـان        7هاي منتشر شده، روز يكشنبه  بر اساس گزارش
هندوراس دست به كودتا زدند و با ربودن پرزيدنت زاليا قدرت دولتي 

لتي، را بـه   را در اين كشور به دست گرفته، رئيس كنگره، روبرتو ميشه
روز دوشنبه، پرزيـدنـت   .  منصوب كردند”  رئيس جمهور موقت“ عنوان 

چگونگي انجام اين )  Jose Manuel Zelaya(خوزه مانوئل زاليا 
در سن خوزه در كاستاريكا تشريح  سور تلهكودتا را از شبكه تلويزيوني 

نظامي مسلح بـه   60به گفته پرزيدنت زوال، صبح يكشنبه حدود .  كرد
محل سكونت رئيس جمهور حمله كردند و ضمن تيراندازي و تهديـد  

نظاميان پس از انتـقـال رئـيـس       .  او به مرگ، او را به گروگان بردند
جمهور به يك پايگاه نظامي، او را با هواپيما به كشـور كسـتـاريـكـا        

پرسي مشورتي در    قرار بود كه همان روز يكشنبه يك همه.  فرستادند
مورد ضرورت تغيير دادن قانون اساسي كشور صورت بگيرد كه پيـش  
از اين نيروهاي نظامي و نيروهاي راستگرا با آن ابراز مخالفت كـرده    

هاي منتشر شده، كودتاچيان در جريان اجراي  بر اساس گزارش.  بودند
هايي  كودتا كانال تلويزيون سراسري را تعطيل كرده بودند و در بخش

خـبـري    از كشور، خدمات برق و تلفن نيز قطع شده بود تا مردم در بي
اما در پي اطالع از كودتا، مردم كشـور    .  نسبت به آنچه رخ داد بمانند
آميز زدند و با نيروهاي پلـيـس و ارتـش         دست به تظاهرات اعتراض

پرزيدنت زِاليا به علت روابط گسترده با كشورهاي عضو .  درگير شدند
، اخيراً مورد حمله فزايـنـده   ) ALBA( ”  گزينه بوليواري قاره آمريكا“ 

هايي كه  پرزيدنت زاليا در صحبت.  نيروهاي راستگرا قرار داشته است
سان خوزه پخش شد اظهار داشت كه كودتا تـوسـط    سور تلهاز شبكه 

در فقـر  “ خواهند كشور را  صورت گرفته است كه مي”  اعيان حريصي“ 
او از دولت آمريكا خواست كه اين كـودتـا را بـه        .  نگاه دارند”  مفرط

هاي جهـان ايـن كـودتـا را            بسياري از دولت.  صراحت محكوم كند
انـد، از جـملـه           محكوم و از شناسايي حكومت جديد خودداري كرده

هاي آمريكاي التين كه سفراي خود را از هنـدوراس   شماري از دولت
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا روز دوشنبه اعالم كـرد    .  فراخواندند

به نظر ما اين كودتا غيرقانوني است و ما فقط مانوئل زاليـا را      “ كه 
خواهيم به گـذشـتـه       ما نمي... شناسيم رئيس جمهور قانوني كشور مي

هـاي     فدراسيون جهاني اتحـاديـه  ”  . بازگرديم]  دوران كودتاها[ تاريك 
كارگري، شوراي جهاني صلح، و بان كي مون دبيركل سازمان مـلـل   

تير پرزيـدنـت زاليـا در         9روز سه شنبه .  نيز كودتا را محكوم كردند
سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواستار كمك سازمان 
ملل براي بازگشت او به رياست جمهوري هندوراس شد، در حالي كه 

تالش : كودتاي نظامي در هندوراس
ارتجاع براي بازپس گرفتن مواضع 
 از دست رفته در آمريكاي التين

Monday 6th July 2009 
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