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اشاره
مجموعهای که در دست دارید اعالمیهها و برخی مقاالت حزب تود ٔه ایران
از خرداد ماه سال  1388و کودتای انتخاباتی تا پایان اسفند ماه سال 1388
را شامل میگردد .در این فاصله زمانی کوتاه اما حساس و تعیین کننده
تاریخی حزب ما به مثابه بخش جداییناپذیر جنبش همگانی ضداستبدادی
ضمن مبارزه فعال و همهجانبه دوشادوش دیگر حزبها و نیروهای مترقی
و آزادیخواه علیه استبداد والیی و دولت برگمارده ولیفقیه (دولت ضدم ّلی
احمدینژاد) از منادیان وحدت و اتحاد عمل همه نیروهای راستین راه آزادی،
عدالت اجتماعی و تامین حق حاکمیت مردم بود.
این مشی اصولی و انقالبی حزب ما که در مجموعه حاضر و در میان
سطور اعالمیهها ،مصاحبه ،مقاالت و کارزار جلب همبستگی نیروهای
ترقیخواه جهان از مبارزه مردم ایران بازتاب یافته بهترین معیار برای سنجش
و قضاوت در باره عملکرد ،مواضع ،سیاست و برنامه حزب تود ٔه ایران در
دوران سرنوشتساز کنونی به شمار میآید و میزان احساس مسئولیت م ّلی و
میهنی و تعهد انقالبی و طبقاتی حزب تودههای کار و زحمت را در معرض
دید و داوری قرار میدهد!

اعالمیه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری

ضرورت همکاری و مبارزه مشترک نیروهای مدافع اصالحات،
آزادی ،و عدالت اجتماعی برای شکست نامزدهای انتخاباتی
ولیفقیه و واپسگرایان حاکم
هممیهنان گرامی!
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،در روزهای آینده ،در شرایط
حساسی برگزار میشود .چهار سال پس از روی کار آمدن دولت ضدمردمی
و عمیق ًا واپسگرای احمدینژاد ،رئیس جمهور برگمارده ولیفقیه و نماینده
مستقیم نیروهای نظامی ـ انتظامی کشور ،اکثریت قاطع مردم در شرایطی به
مراتب وخیمتر از پیش از روی کار آمدن این دولت و درحالیکه با فشارهای
کمرشکن اقتصادی ،محرومیت شدید و فقر روبهرویاند به پای صندوقهای
رأی میروند .سیاستهای مخرب اقتصادی که موجب ورشکستگی بخش
تولیدی کشور ،رشد فزاینده بیکاری و تورم افسار گسیخته گردیده است ،در
کنار حیف و میل بیسابقه درآمد نجومی نفت ،در چهار سال گذشته ،توسط
نهادهای انگلی ،وابستگان سران رژیم و دستگاههای نظامی ـ انتظامی ،و
همچنین گسترش جو اختناق و ترور و حمالت مداوم بر ضد جنبش کارگری،
زنان و جوانان و دانشجویان کشور ،و تشدید فشار بر اقلیتهای م ّلی و
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مذهبی ،در مجموع نارضایتی بسیار گسترده و عمیقی را بر ضد رژیم والیت
فقیه و دولت برگمارده آن دامن زده است .ادعای بیپایهای نیست اگر بگوییم
دولت محمود احمدینژاد ازجمله ارتجاعیترین دولتهای تاریخ سی سال
رژیم جمهوری اسالمی بوده است.
تفاوتهای دهمین دوره انتخابات با
انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384
نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال  ،1384در شرایط
بسیار متفاوتی از اوضاع کنونی برگزار شد .کمبودهای جدی دوران هشت
ساله دولت خاتمی ،عدم توانایی این دولت در تحقق قولهای داده شده و
پیشبرد امر اصالحات ،بیعملی در زمینه رسیدگی به وضعیت قشرهای
محروم ،خصوصا کارگران و زحمتکشان ،سبب شد که بخشهای وسیعی از
نیروهای اجتماعی دلسرد و مأیوس از روند اصالحات از شرکت در انتخابات
خودداری کنند .انشقاق مخرب در صفوف اصالحطلب حکومتی و تحریم
انتخابات از سوی بخشهای وسیعی از نیروهای دگراندیش و آزادیخواه،
این امکان را به ارتجاع داد تا با سازماندهی گسترده همه امکانات خود و
با به میدان آوردن نیروهای نظامی و انتظامی مناسبترین مهره برای انجام
برنامههای خود را از صندوقهای رأی بیرون آورد.
پس از گذشت چهار سال از دولت احمدینژاد بخشهای وسیعی از
مردم ،نیروهای اجتماعی ،و نیروهای دگراندیش و آزادیخواه جامعه با دید
متفاوتی از خرداد  ،84و با تجربه سیاستهای مخرب این دولت و اثرات
مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی روزمرهشان به استقبال انتخابات میروند و
نشانههای موجود حاکی از خواست عمومی مردم برای شرکت در انتخابات
و رهایی یافتن از دولت احمدینژاد است .این خواست را باید در روزهای
اخیر به نیروی گسترده اجتماعی حاضر در پای صندوقهای رأی تبدیل کرد.
امکانات ،دشواریها و بغرنجیهای پیش رو روند انتخابات دهمین دوره
ریاست جمهوری با ورود میرحسین موسوی و خروج نابهنگام خاتمی ،که
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بیشک به خاطر موضعگیریهای مستقیم و غیرمستقیم ولیفقیه صورت
گرفت با دشواریها و بغرنجیهای جدی روبهرو بوده است .ما در هفتههای
پیش ضمن انتقاد به روشن نبودن سیاستهای انتخاباتی نامزدهای نیروهای
اصالحطلب خواهان روشن شدن مواضع این نامزدها شدیم.
درمقابل نامزدهای اصالحطلبان ،محمود احمدینژاد ،به عنوان نماینده
بخشهای نظامی ـ انتظامی و نزدیک به خامنهای و محسن رضایی ،به عنوان
نامزد بخشهایی از نیروهای اصولگرای مخالف احمدینژاد ،که معتقدند
چهار سال دولت احمدینژاد و شیوه عمیق ًا انحصارطلبانه آن به منافع آنها
نیز ضربه زده است ،و در شرایط اختالف نظرهای جدی در صفوف نیروهای
«ذوب شده در والیت» مبنی بر بیکفایتی دولت احمدینژاد در صحنه
انتخاباتی حضور دارند.
آنچه مسلم است این واقعیت است که اگر انتخابات بدون دخالتهای
وسیع و تقلبات گسترده نیروهای وابسته به سپاه ،بسیج و گروههای قدارهبند
وابسته به دفتر ولیفقیه برگزار شود ،افرادی نظیر احمدینژاد و رضایی با
شکست سنگینی روبهرو خواهند بود .تمام شواهد و گزارشهای رسیده حاکی
از آن است که سران ارتجاع با ِعلم به این واقعیت مترصدند تا با سازماندهی
تقلبات گسترده یکی از نامزدهای خود را از صندوقهای رأی بیرون آورند.
شکست این برنامه تنها و تنها با حضور نیرومند ،گسترده و میلیونی تودهها در
پای صندوقهای رأی و تحمیل نظارت مردمی بر انتخابات امکانپذیر است.
اینک با توجه به تجربه چهار سال گذشته ،واقعیات عینی و ذهنی جامعه
ما ،سطح سازمانیافتگی نیروهای اجتماعی و نقش و توانمندی نیروهای
سیاسی کشور نمیتوان با برداشتهای غیرواقعبینانه با رأی به عدم شرکت
در انتخابات درمقابل تحوالت بیطرف ماند .بیطرف ماندن و نظارهگر
حوادث بودن در اوضاع کنونی تنها به نفع سیاستهای از هر جهت بحرانزای
دولت احمدینژاد است .مبارزه انتخاباتی ،عرصه مهم مبارزه سیاسی بر
ضد رژیم والیت فقیه و افشای کارنامه ضدمردمی رژیم و دولت برگمارده
آن در زمینههای گوناگون است .درعینحال انتخابات فرصتی است برای
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بسیج نیروهای اجتماعی کشور ،برای همکاری و تالش مشترک نیروهای
مترقی و آزادیخواه ،و همچنین برای بسیج و سازماندهی نیرو و گسترش
امکانات جنبش برای مقابله با برنامههای ارتجاع .تشویق مردم به خانهنشینی
و تحریم انتخابات ،به بهانه «مشروعیت بخشیدن» به رژیم والیت فقیه ،نه
تنها معضلی را از معضالت کنونی برطرف نمیکند بلکه در راستای سیاست
ارتجاع برای کنترل نتیجه انتخابات است .عدم شرکت در انتخابات تنها در
صورتی توجیهپذیر بود که میتوانست سالحی ُبرنده در نفی رژیم والیت فقیه
تبدیل شود .بهرهبرداری از امکانات محدود کنونی برای سازماندهی نیروهای
اجتماعی و تالش برای تحمیل خواستهای مردمی به نامزدهای اصالحطلبان
حکومتی گامی در راه احیای روحیه مبارزهطلبی و فایق شدن بر عقبگردهای
ناشی از نتایج انتخابات گذشته و روی کار آمدن دولت احمدینژاد است.
نامزدهای انتخاباتی و حزب ما
ما از همان فردای روشن شدن نهایی شرکت دو نامزد گروههای اصالحطلبان
حکومتی بر ضرورت روشن شدن مواضع و سیاستهای آنان تأکید کردهایم.
در هفتههای اخیر هر دو نماینده گروههای اصالحطلب در موضعگیریهای
متفاوتی نظرات خود را در زمینههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی اعالم
کردهاند .حزب ما ضمن بررسی برنامههای اعالم شده از سوی نامزدهای
اصالحطلبان حکومتی ،و همچنین بررسی کارنامه عملکرد گذشته میرحسین
موسوی و کروبی معتقد است که توان این نامزدها ،حتی در صورت
پایبندیشان به قولها و برنامههای اعالم شده میتواند در سطحی محدود به
احیای روند اصالحات یاری رساند .تجربه هشت سال دولت خاتمی نشان
داد که حفظ ساختارهای قدرت در ایران ،مماشات و تمکین درمقابل رژیم
والیت فقیه و عدم اتکاء به تودههای مردم ،سدی جدی درمقابل تحوالت
مثبت در جامعه ماست .مسئل ٔه تأمین آزادیها و حقوق مردم ،و گام گذاشتن
در راه تحوالت بنیادین و دموکراتیک ،در کشوری که قانون و دستگاههای
اجرایی آن و نیروهای نظامی و انتظامی ،به صورت انحصاری ،در دست یک
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نفر ،ولیفقیه ،تمرکز یافته است ،امکانپذیر نیست و تنها با طرد چنین ساختار
حکومتی است که میتوان به چنین تغییراتی دست یافت .روند اصالحات تنها
ایجاد فرصت برای سازماندهی و رشد جنبش مردمی و تجهیز آنچنان نیروی
اجتماعی است که بتواند سرانجام اراده تودهها را به مرتجعان حاکم تحمیل
کند .بر این اساس حزب ما روند انتخابات کنونی را نه در چارچوب رأی
دادن به موسوی یا کروبی ،بلکه تجهیز نیرو برای شکست محمود احمدینژاد
و محس رضایی ،به عنوان نامزدهای رژیم والیت فقیه میداند .رأی دادن به
نامزدهای اصالحطلبان در شرایط موجود رأی منفی دادن به رژیم والیت فقیه
و نامزدهای آن در انتخابات است .ما اطمینان داریم که مردم با هوشیاری این
مهم را به انجام خواهند رساند.
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران مردم آگاه میهن و همه نیروهای مدافع
اصالحات ،آزادی و عدالت را به تالش و مبارزه مشترک برای شکست دادن
نامزدهای ارتجاع ،یعنی محمود احمدینژاد و محسن رضایی فرا میخواند.
تحقق چنین امری گامی هر چند کوچک در تخفیف فشارهای کنونی و حرکت
به سمت احیای روند اصالحات و بازسازی نیروهای اجتماعی برای مبارزه
سرنوشتساز آینده در راه طرد رژیم والیت فقیه است .در چنین شرایطی ارتجاع
حاکم با تمام امکانات خود خواهد کوشید تا جلوی اعمال اراده تودهها را سد
کند .مرتجعان حاکم با توجه به تجربه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری
خوب میدانند که اگر موفق شوند با اعمال فشارها ،کارزار تبلیغاتی حساب
شده جلوی شرکت بخش وسیعی از شهروندان ،نیروهای سیاسی و اجتماعی
میهن ما را در انتخابات بگیرند و همچنین دخالت وسیع نیروهای سرکوبگر،
ازجمله بسیج را در انتخابات تأمین کنند ،خواهند توانست مجدد ًا احمدینژاد
و احمدینژاد دیگری را از صندوقهای رأی بیرون آورند .تنها راه مقابله با این
ترفندهای رژیم حضور نیرومند و میلیونی تودهها در پای صندوقهای رأی و
سازماندهی کارزارهای اعتراضی بر ضد تقلبات و مداخالت نیروهای وابسته
به ولیفقیه در روند انتخابات است .وحدت اراده و عمل تودههای میلیونی
رأیدهنده ،در این حساسترین دوره انتخابات کشور میتواند نقشی موثر به

18

اعالمیهها و برخی مقاالت حزب تود ٔه ایران (از خرداد  1388تا پایان اسفند )1388

نفع مصالح م ّلی و حل معضالت جدی اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی کشور
ایفاء کند .زمان و شرایط در خانهنشستن و صندوقهای رأی را انحصارا به
اعوان و انصار ولیفقیه واگذاشتن نیست .جای خالی میلیونها رأی تودهها
با رأیهای فرمایشی و ساختگی انحصارگران حکومتی ُپر خواهد شد .و این
چنین مباد!
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 14خرداد 1388

باید با تمام توان با توطئههای ارتجاع برای پایمال کردن
رأی مردم و دخالت در انتخابات مقابله کرد!
حوادث آخرین روزهای کارزار انتخاباتی بهحق نگرانیهای وسیع مردم و
نیروهای م ّلی و آزادیخواه کشور را برانگیخته است .حمالت گروههای
مزدور و وابسته به نیروهای سپاه و بسیج به همایشهای انتخاباتی نیروهای
اصالحطلب و تالش برای تشدید درگیریها و به وجود آوردن حالت
فوقالعاده ،که میتواند بهانهای برای دخالت آشکار سپاه و نیروهای انتظامی
در انتخابات و مخدوش کردن آرای مردم باشد ،در کنار گزارشهای رسیده
از جلسه ناظران شورای نگهبان در اصفهان ،برای توجیه آنها در دفاع از
احمدینژاد ،و همچنین تدارکات گسترده نیروهای سپاه برای دخالت در روز
رأیگیری ،ازجمله مجموعه خبری است که نمیتوان از کنار آن به سادگی
گذشت.
اخبار دخالتهای برنامهریزی شده آنچنان نگران کننده است که میرحسین
موسوی ،یکی از نامزدهای اصالحطلبان با ارسال نامهای به خامنهای در این
زمینه هشدار داد و ازجمله اعالم کرد:
«از آنجا كه احتمال میرود در واكنش به اقبال مردمی امواج جدید
پروندهسازی و ارعاب مردم و ایجاد تهدید و جوسازی علیه فعاالن و
طرفداران اینجانب در دستور كار قرار گیرد .از جنابعالی میخواهم به
اعتبار مصلحت جمهوری اسالمی ایران اوامر الزم را جهت جلوگیری
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از فضای یاد شده اعالم تا هوشیاری الزم در نهادهای مسوول بوجود
آید».
در کنار این هشدارباشهای موسوی و همچنین کارزار انتخاباتی کروبی،
انتشار نامه سرگشاده جمعی از کارکنان وزارت کشور درباره برنامه مزدوران
ارتجاع برای تغییر و دستکاری آراء مردم در ستاد انتخابات کشور در این زمینه
بسیار افشاگرانه است .در این نامه که رونوشت آن به ریاست مجلس خبرگان،
ریاست مجلس شورای اسالمی ،ریاست قوه قضائیه ،ریاست کمیته صیانت از
آراء مردم ،مسئول بازرسی دفتر خامنهای ،ریاست سازمان بازرسی کل کشور
وکاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ارسال شده ازجمله
آمده است:
«اینجانبان از کارکنان متعهد ،متخصص و ایثارگر وزارت کشور،
با سابقه کارشناسی و مدیریتی در برگزاری انتخابات متعدد،
بعض ًا از دورههای آیتالله خامنهای ،آیتالله هاشمی رفسنجانی
و حجتاالسالم و المسلمین خاتمی اعالم مینماییم؛ از سالمت
انتخابات کنونی به دالیلی که شرح خواهیم داد ،احساس خطر میکنیم.
اهداف و برنامهریزی در ستاد انتخابات کشور ،به طور آشکار و متقنی
به سمت صیانت و سالمت از آراء مردم در انتخابات  22خرداد 88
پیش نمیرود ،این موضوع نیز در برگزاری انتخابات هشتمین دوره
مجلس شورای اسالمی در روز جمعه  24اسفند  86به نحوی شاهد
آن بودهایم ،اما از بیم و هراس آینده شغلی خود دم فرو بستیم ،ولیکن
دچار عذاب وجدانی شدهایم که هنوز ادامه دارد ،هماکنون آن شرایط
و فضای ناسالم به وضوح قابل درک ،مشاهده و به مراتب بدتر از آن
زمان است و این مشکل اساسی را تعدادی از کارشناسان اصیل و
باوجدان وزارت کشور در ستاد انتخابات کشور و یا وزارتخانه فعال
هستند ،بدان اذعان دارند ،اما متاسفانه با دلی ُپرخون جز اطالع رسانی
ُپربیم و هراس ،کاری از دستشان بر نمیآید».
بیانیه به  10مورد مشخص برنامهریزی شده برای تقلب در انتخابات اشاره
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میکند و ازجمله مینویسد:
«چاپ  12میلیون تعرفه اضافی قابل تأمل است .بنا به رویت
صورتجلسهای دیگر ،اکنون بیش از  58میلیون تعرفه برای 46
میلیون و  200هزار واجد شرایط چاپ رسیده است ،درحالی که
رییس ستاد انتخابات کشور در گفت و گو با رسانههای جمعی در
تاریخ  6خرداد  88اعالم کرد :حدود  57میلیون برگ رأی برای
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چاپ شده است .براین اساس،
اگر حتی اسناد موجود را مالک قرار دهیم ،در این بخش از نامبرده
(مجری و امانتدار انتخابات) برای بیش از یک میلیون تعرفه دروغ
گفته شده است .بدینترتیب برای معادل  38/5درصد از کل واجدین
شرایط تعرفه اضافی چاپ شده است».
بر این مجموعه خبری باید فعالیت گسترده در پادگانهای نظامی برای
جمع آوری رأی و همچنین هزاران صندوق سیار آراء را افزود تا روشن شود
که چگونه مزدوران دولت احمدینژاد در تالشند تا آزادی مردم را مخدوش
و پایمال کنند.
ما در هفتههای اخیر ضمن هوشدار درباره ترفندها و برنامههای مرتجعان
حاکم برای ضربه زدن به روند انتخابات تأکید کرده و میکنیم که تنها با
حضور نیرومند و میلیونی تودهها و اعمال اراده و نظارت آنهاست که میتوان
توطئههای «ذوب شدگان» در والیت را با شکست تاریخییی روبهرو کرد.
حرکتهای اعتراضی سراسری ،حضور نیرومند مردمی در حوزههای
رأیگیری و موضعگیری قاطع نامزدهای اصالحطلب درمقابل برنامههای
احمدینژاد و متحدانی نظامی او یگانه راه تأمین منافع و رأی تودهها در
انتخابات پیش روست.
نام ٔه مردم ،شمار ٔه  18( 818خرداد )1388

اعالمیه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

کودتای رژیم تزویر و تاریکاندیشی
بر ضد اراد ٔه م ّلی میلیونها ایرانی!
میلیونها رأی تقلبی به اسم احمدینژاد
هممیهنان آگاه و شریف!
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور باشکوه دهها میلیونی شما به
رفراندوم دیگری بر ضد رژیم تاریکاندیش و خدعهگر والیت فقیه تبدیل شد.
صفهای طوالنی میلیونها ایرانی با پرچمهای سبز در پای صندوقهای رأی،
به نشانه اعتراض به استبداد ورشکسته ولیفقیه و انصارش آنچنان پایههای
متزلزل و سست رژیم دروغگویان را لرزاند که سران استبداد هراسناک از
دوم خرداد دستور لگدمال کردن رأی اکثریت قاطع شهروندان
تکرار حماسه ّ
میهن را صادر کرده و با اتکا به نیروهای سرکوبگر شبه کودتای نظامییی را در
شهرهای بزرگ کشور سازماندهی کردند .آغاز مانور سرکوبگرانه «اقتدار» به
دستور سران ارتجاع ،حمله نیروهای انتظامی به هزاران جوانی که به اعتراض
به این شعبدهبازی مفتضحانه رژیم به خیابانهای ریخته بودند ،مختل کردن
خطوط ارتباطی ،پلمب کردن دفترهای انتخاباتی موسوی و اعالم وضعیت
فوقالعاده در شهرهای بزرگ و تهدیدات سران سپاه در سرکوب خشن
هرگونه حرکت اعتراضی ،نشانه روشنی از شکست سنگین سران رژیم در
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آزمون انتخابات  22خرداد است.
نامزدهای انتخاباتی اصالحطلبان ،آقایان موسوی و کروبی با صدور
بیانیههایی نتایج اعالم شده انتخابات را باطل دانسته و اعالم کردهاند
که از صحنه کنار نخواهند رفت .درمقابل شواهد غیرقابل انکار تقلب
سازماندهندگان انتخابات و اعالم میلیونها رأی تقلبی به نام احمدینژاد،
اعالمیه علی خامنهای در تأیید نتایج اعالم شده بار دیگر نشانگر این واقعیت
است که ولیفقیه رژیم و انصار مسلح و نیم مسلحش ،سازمانانگران
اصلی خشونت دولتی بر ضد اراده م ّلی میلیونها ایرانی هستند .شعبدهبازی
انتخاباتی رژیم درعینحال نشانگر نقطه عطفی در برخورد رژیم با نیروهای
مخالف خودی و بیان روشن این واقعیت است که در چارچوب رژیم والیت
فقیه حتی نیروهای منتقد «خودی» نیز حق حیات و فعالیت سیاسی محدود را
ندارند.
بیانیه تهدیدآمیز خامنهای درعینحال هشداری است به نامزدهای
انتخاباتی اصالحطلبان برای تسلیم شدن در برابر اراده ارتجاع و ترک صحنه
مبارزه سیاسی .حزب تود ٔه ایران در هفتههای اخیر به دفعات درباره نیات
شوم نیروهای سرکوبگر برای لگدمال کردن آرای مردم هشدار داده و از همه
نیروهای م ّلی و آزادیخواه کشور خواسته بود تا با مبارز ٔه مشترک جلوی
برنامههای رژیم را بگیرند.
نباید گذاشت که نیروی ُپرتوان مردم که در روزهای گذشته ،خشم و هراس
واپسگرایان را برانگیخته بود ،به تحلیل رفته و با ناامیدی صحنه را به ارتجاع
واگذار کند .باید همه نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور با اعالم بیاعتبار
بودن نتایج اعالم شده انتخابات از سوی وزارت کشور رژیم و با استفاده
از همه امکانات صدای اعتراض خود را بر ضد این شعبده بازی ولیفقیه و
مزدوران مسلح و نیم مسلحش بلند کنند .باید با گسترش مبارزه سازمان یافته
تودهها رژیم را زیر فشار قرار داد .تمکین به نتایج اعالم شده خیانت به رأی
مردم و همکاری با رژیم تزویر و تاریکاندیشی است.
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هممیهنان آگاه!
حکومت گران غاصب مسند اراده مردم با خیانت به آرمانهای مردمی انقالب
تاکنون بر سرنیزه تکیه کرده بودند و اینک میروند که با این کودتای به غایت
ضدم ّلی و ضدمردمی بر سرنیزه بنشینند .حضور ُپرتوان میلیونها مردم در
صحنه اعتراض و مقابله با آنان است که میتواند جلوی این شیادی مفتضح را
بگیرد و مردم و میهن ما را از خطری جدی برهاند.
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 23خرداد 1388

اعالمی ٔه شمار ٔه  2کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

حمالت گسترده مزدوران تاریکاندیشی به فعاالن سیاسی و
ضرورت مبارزه مشترک برای مقابله با تهاجمات رژیم و
آزادی دستگیرشدگان
هممیهنان گرامی!
رژیم ارتجاعی حاکم که با کودتایی از قبل برنامهریزی شده ،نتیجه انتخابات
دهمین دوره ریاست جمهوری را به سود خود اعالم داشته ،برای تحکیم و
تثبیت کودتای ضدم ّلی و سرکوب جنبش مردمی ،دست به اقدامات متعددی
ازجمله بازداشت گسترده چهرهها و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی و
گروه قابل توجهی از روزنامهنگاران زده است.
بنابر اخبار و گزارشهای موثق از صبح دیروز همزمان با اجرای رزمایش
نیروهای انتظامی و امنیتی تحت عنوان «اقتدار» ،ماموران وزارت اطالعات
و واحد اطالعات سپاه و پاسداران در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور با
یورش به ستادهای انتخاباتی نامزدهای اصالحطلب ،منازل فعاالن سیاسی،
خوابگاه دانشجویان و مراکز حزبی و خبری علنی و شناخته شده ،مبادرت به
بازداشت افراد و شخصیتهای موثر اصالحطلب ونیز برخی مبارزان م ّلی و
م ّلی ـ مذهبی ،کردهاند .در میان بازداشت شدگان ،محسن میردامادی ،زهره
آقاجری ،عبدالله رمضانزداه ،مصطفی تاجزاده ،بهزاد نبوی و محمد رضا
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خاتمی دیده میشوند .همچنین احمد زید آبادی ،رضا علیجانی ،هدی صابر
و تقی رحمانی از فعاالن م ّلی و مذهبی از زمره بازداشت شدگان هستند.
این دستگیریها ،بخشی از برنامه رژیم برای ایجاد جو رعب و وحشت و
سرکوب اعتراضهای گسترده مردمی و درعینحال فلج کردن امکان واکنش
موثر نیروهای آزادیخواه و اصالحطلبان در مقابله با کودتاست.
پیش و پس از این بازداشتها ،روزنامه کیهان ،خبرگزاری فارس ،رجانیوز
و دیگر بلندگوهای تبلیغاتی واپسگرایان ،برای دستگیرشدگان پرونده سازی
کرده و آنها را «عوامل ایجاد آشوب و اغتشاش» معرفی کرده و میکنند .دامنه
اینگونه پرونده سازیهای فوقالعاده نگران کننده ،حتی تا اتهام دروغین
«ارتباط با بیگانگان» نیز امتداد مییابد.
با توجه به جو ملتهب جامعه و رفتار و عمل مزدوران ولیفقیه و به کارگیری
خشونت بر ضد جوانان و مردم معترض ،نمیتوان نسبت به این دستگیریها و
پرونده سازی همراه آن بیتوجه بود .نباید گذاشت تاریکاندیشان کودتاچی،
صدای مخالفان استبداد و ارتجاع را خاموش سازند .باید فعاالنه و با استفاده
از همه گونه امکانات تهاجمات ارتجاع حاکم را خنثی کرده و ناکام گذاشت.
حزب تود ٔه ایران ،ضمن محکوم کردن بازداشت گسترده فعاالن سیاسی،
چهرههای اصالحطلب و مبارزان م ّلی ـ مذهبی خواستار برپایی کارزاری
بینالمللی برای مقابله با کودتای ارتجاع حاکم و دفاع از حقوق بازداشت
شدگان است.
•ما خواستار آزادی بیقید و شرط هم ٔه دستگیرشدگان هستیم!
•بیاید برای مقابله با کودتای واپسگرایان حاکم در صفی متحد مبارزه
کنیم!
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 24خرداد 1388

اعالمی ٔه شمار ٔه  3کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

درود آتشین به مردم قهرمان ایران!
حضور میلیونی تودهها در تظاهرات شکوهمند
بر ضد رژیم والیت فقیه
هممیهنان مبارز!
در تاریخ سراسر مبارزه میهن کهنسال ما ،روز درخشان دیگری به ثبت رسید.
مردم دلیر و هوشیار ایران در صفوفی فشرده و در یک نمایش پرشکوه و
مسالمتآمیز ،استبداد و ارتجاع حاکم را به چالش گرفته و در برابر دولت
دروغ و تزویر وابسته به ولیفقیه و کودتای واپسگرایان ،اراده و نیروی الیزال
خود را به نمایش گذاردند .تظاهرات میلیونی امروز تودهها درسه دهه اخیر
بیسابقه بوده است!
راهپیمایی عظیم مردم که به دعوت میرحسین موسوی و بررغم صدور
مجوز از سوی وزارت کشور برپا شد ،بار دیگر ثابت کرد که ،صدای
مردم ایران را نمیتوان به زور سرنیزه و با فریب خاموش ساخت .برخورد
کودتاچیان با این حماسه بزرگ گویای هراس ارتجاع حاکم است .شب پیش
از برگزاری تظاهرات ،مزدوران ولیفقیه و گزمگان مسلح رژیم با یورش
وحشیانه به خوابگاههای دانشجویی در تهران و اصفهان تالش کردند فضای
جامعه را متشنج ساخته تا در سایه آشوب و اغتشاش کور مانع از تجلی اراده
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میلیونها ایرانی شوند .در لحظه کنونی برنامه مرتجعان کودتاچی ،مهار و
خنثی ساختن جنبش مردمی به هر شکل ممکن است .گشودن آتش بر روی
تظاهرات مسالمتآمیز امروز تهران و شهرهای دیگر کشور و کشته و زخمی
شدن عده زیادی از مردم ،به خوبی اهداف و نیات شوم واپسگرایان را ثابت
میکند .ارتجاع حاکم به خوبی میداند ،حضور میلیونی تودهها مانع اصلی
تثبیت کودتا بوده و خواست ابطال انتخابات که در تظاهرات امروز به روشنی
اعالم شد ،به پشتوانه این نیروی پرتوان امکانپذیر است.
در این زمینه باید با هوشیاری سیاست ولیفقیه و جناح هوادار احمدینژاد
را افشا کرد ،موضعگیری تازه علی خامنهای در مورد رسیدگی به شکایتهای
موسوی و کروبی ،صرفا یک عقب نشینی تاکتیکی برای ضد حمله جدید به
جنبش و جدا کردن بخشهایی از اصالحطلبان از جنبش مردمی و سرکوب
نهایی نیروهای آزادیخواه ،اصالحطلب و مردم معترض است .واگذار
کردن امر بررسی تقلبات گسترده در انتخابات به شورای نگهبان ارتجاع،
یعنی یکی از نهادهای سازمانده تقلبات گسترده و همیار کودتای ضدمردمی
احمدینژاد مانند واگذار کردن امر دادخواهی به یکی از مجرمان اصلی است.
طرح بازشماری آراء آشکارا توطئه رسوای رژیم والیی برای خاموش کردن
خشم مردم معترض و فرستادن آنها به خانههایشان برای عبور از این بحران
بیسابقهای است که گریبانش را فراگرفته است.
باید با تکیه بر نیروی مردمی حاضر در صحنه ارتجاع حاکم را وادار به
عقبنشینی کرد .خواست ابطال فوری و بدون قید و شرط نتایج تقلبی
انتخابات ،در کنار آزادی بدون قید و شرط همه دستگیرشدگان روزهای
اخیر و همچنین محاکمه مزدوران مسلحی که به نیروهای معترض مردمی
حمله کردهاند و مسبب خشونتهای دهشتناک روزهای اخیرند ،ازجمله
خواستهای اساسی جنبش مردمی در لحظه حساس کنونی است .حضور
نامزدهای اصالحطلب موسوی و کروبی در تظاهرات میلیونی و تاکید بر
ابطال انتخابات به نوبه خود سبب تقویت جنبش مردمی شده و دستاورد
ارزندهای در اوضاع حساس کنونی قلمداد میشود.
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هممیهنان آزاده!
به اعتراضات خود به دور از خشونت که خواست مرتجعان است به هر
شکل و با استفاده از همه روشها ادامه دهید .یگانه راه مقابله با کودتای
مزدوران گوش به فرمان ولیفقیه ،حضور ُپرشور و میلیونی شما در صحنه
است .خواست بهحق ابطال انتخابات تنها با مبارزه و تالش خستگیناپذیر و
هوشیاری شما در برابر توطئههای رژیم امکانپذیر است!
•درود ُپرشور بر مردم دلیر ایران!
•پیروز باد مبارزه تودهها بر ضد کودتای ارتجاع حاکم!
•درود بر شهدای راه آزادی و عدالت!

کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 25خرداد 1388

اعالمیه شمار ٔه  4کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

ولی فقیه ،شورای نگهبان ،دولت احمدی نژاد و رهبری سپاه
سازمان دهندگان کودتا و فاجعه سرکوب خونین جنبش مردمی
هممیهنان مبارز!
مبارزه باشکوه شما با وجود همه ترفندها و تهاجم خشن و خونین مزدوران
ولیفقیه استواری و هوشیاری شما را در پیکارتان بر ضد ارتجاع و استبداد
هرچه بیشتر و روشنتر نشان میدهد .در شرایط حاد و پیچیده  24ساعت
اخیر نیروهای مردمی با ادامه حضور ُپرقدرت در تهران و شهرهای بزرگ
کشور ،با هوشمندی سیاستهای خدعهآمیز رژیم دیکتاتوری را نقش بر آب
کردهاند و نشان دادند که مصمماند با وجود همه دشواریها و به خاک و خون
کشیده شدن تظاهرات آرام و مسالمتآمیزشان توسط مزدوران و سر سپردگان
رژیم والیت فقیه و گزمگان مزدور سپاه و بسیج به پیکار دلیرانه خود ادامه
دهند.
سران رژیم در روزهای اخیر در جلسات مخفیانه گوناگون با ارزیابی
توان جنبش مردمی و خطراتی که در صورت ادامه جنبش حیاتش را تهدید
میکند راهکارهای متفاوتی را دنبال میکنند .درحالیکه سران شورای نگهبان
ارتجاع از آمادگی برای تجدید شمارش آراء سخن میگویند ،مزدوران امنیتی
رژیم تهاجم گستردهای را برای دستگیری شمار وسیعی از رهبران و فعاالن
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نیروهای م ّلی ـ مذهبی در تهران و شهرستانها را آغاز کردهاند .اخبار امروز
مبنی بر به خاکسپاری مخفیانه قربانیان حمله سبعانه گزمگان رژیم به خوابگاه
دانشجویان در تهران موجی از نفرت بینالمللی را دامن زد .همچنین براساس
اخبار منتشر شده اعضای نهضت آزادی ،جمعی از نیروهای م ّلی مذهبی،
پزشکان خوشنام و فعاالن سرشناس حقوق بشر در تبریز در جریان راهپیمایی
اعتراضی در میدان آبرسان تبریز ،دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
رژیم والیت فقیه از سویی با به خشونت کشاندن تظاهرات مسالمتآمیز
و کشتار مردم بیدفاع ،میکوشد تودهها را ترسانده و جو وحشت ایجاد کند
و همزمان با دستگیریهای گسترده و هدفمند ،تالش میورزد سرجنبش را
از بدنه آن جدا سازد .بازداشتهای گسترده روزهای اخیر در راستای برنامه
ارتجاع برای جلوگیری از سازماندهی جنبش مردمی و تحکیم و تقویت
همبستگی در صفوف آن است .عالوه بر این و در پیوند با سرکوب خونین
و دستگیریها ،ولیفقیه و نهادهایی چون شورای نگهبان دست به مانوری
حساب شده زدهاند که ،هدف آن به تحلیل بردن و منحرف نمودن جنبش
اعتراضی تودههای میلیونی و ایجاد شکاف در میان اصالحطلبان و نیروهای
آزادیخواه است .علی خامنهای در دیدار با نمایندگان ستادهای چهار نامزد
دهمین دوره انتخابات و دقیق ًا پس از نمایش قدرت تودههای مردم در تهران
و دیگر شهرها ،همه جناحهای حکومتی و ازجمله اصالحطلبان را به حفظ
آرامش و تعامل با یکدیگر فراخوانده ،تاکید کرده است ،جناحهای حکومتی
در وضعیت به وجود آمده و اعتراضات مردم ،نباید درمقابل یکدیگر قرار
گیرند .به عالوه ،ولیفقیه «قول» بررسی آنچه وی «شبههها» و «اشکاالت»
خوانده را ،داد .شورای نگهبان نیز پیشنهاد بازشماری آراء و رسیدگی به
شکایتهای میرحسین موسوی و کروبی را اعالم کرده است.
باز شماری آراء و دعوت به تعامل میان جناحها ،مانوری است که نیروهای
اصالحطلب به ویژه نامزدهای انتخابات را هدف قرار میدهد و اگر این
نیروها به دام آن گرفتار آیند ،میدان به ارتجاع حاکم و کودتاچیان واگذار شده
و جنبش مردمی صدمات جدی خواهد خورد .مقاومت و ایستادگی میرحسین
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موسوی ،کروبی و اصالحطلبان تاکنون نقش موثری در ادامه مبارزه تودهای
داشته و مردم بهحق خواهان تداوم این مقاومت و خنثی سازی توطئه ولیفقیه
و مزدوران گوش به فرمان آن هستند .به همین دلیل باید از فراخوان راهپیمایی
و تجمع روز پنجشنبه استقبال کرد و آن را نشانه امیدوار کنندهای در اوضاع
حساس کنونی دانست .تاکید بر ابطال انتخابات از سوی اصالحطلبان و تکیه
آنها بر نیروی فناناپذیر تودههای مردم ،یگانه راه مقابله با کودتای ارتجاع حاکم
است .عقبنشینی و شکست در این مبارزه حیاتی به معنای استقرار و تثبیت
رژیمی ضدم ّلی ،ضدمردمی و بسیار خطرناک برای منافع م ّلی ،سرنوشت و
آینده کشور به شمار میآید.
هممیهنان عزیز!
در اوضاع حساس و سرنوشتساز کنونی ،باید با حفظ هوشیاری توطئههای
کودتاچیان تاریکاندیش را که درصدد به خشونت کشاندن اعتراضات
مردمی هستند ،خنثی و افشا کرده ،به مبارزه متناسب با اوضاع و همه روشها
پیگیرانه ادامه داد .دعوت اخیر میرحسین موسوی به تداوم اعتراضات و بیانیه
او برای تجمع راهپیمایی فردا ـ پنجشنبه  28خرداد ماه ـ موضعی است اصولی
و در جهت و منطبق با خواست و اراده م ّلی مردم میهن ما .براین پایه حزب
تود ٔه ایران با حمایت از ابتکارات میرحسین موسوی و اصالحطلبان در تداوم
اعترضات همراه دیگر احزاب و سازمانهای مترقی و م ّلی خواهان پیگیری
مطالبات بهحق زیرین است:
•ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد،
•معرفی ،محاکمه و برکناری طراحان و مجریان تقلب و همه عوامل
این اقدام غیرقانونی،
•آزادی فوری و بدون قید وشرط همه بازداشت شدگان روزهای اخیر
همه زندانیان،
•معرفی ،محاکمه و مجازات عامالن و آمران تیراندازی و کشتار مردم
در تظاهرات و حمالت وحشیانه به تجمعات و کوی دانشگاه،
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•تضمین و تأمین برگزاری انتخاباتی سالم ،رقابتی و عادالنه به دور
ازمداخله نهادهای نظامی و امنیتی و لغو نظارت استصوابی.

هممیهنان آزاده!
به اعتراضات خود به دور از خشونت ،که خواست مرتجعان حاکم است ،به
هر شکل و با استفاده از همه روشها ادامه دهید .یگانه راه مقابله با کودتای
مزدوران گوش به فرمان ولیفقیه ،حضور ُپرشور و میلیونی شما در صحنه
است .خواست بهحق ابطال انتخابات تنها با مبارزه و تالش خستگیناپذیر و
هوشیاری در برابر توطئههای رژیم امکانپذیر است!
•درود ُپرشور بر مبارزات مردم هوشیار ایران!
•پیروز باد مبارزه تودهها برضد کودتای ارتجاع حاکم!
•درود بر جانباختگان راه آزادی و عدالت!

کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 27خرداد 1388

اعالمیه شمار ٔه  5کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

زبان زور و تهدید مردم را از مبارزه برحقشان باز نمیدارد!
آنچه علی خامنهای به عنوان سیاست رسمی رژیم والیتفقیه درنماز جمعه
تهران بیان کرد دور از انتظار نبود .این سیاست در حقیقت از همان نخستین
روز اعتراضات فراگیر مردمی و تظاهرات میلیونی با محاسبه دقیق به اجرا
گذاشته شده است .سرکوب خونین ،بازداشتهای گسترده و هدفمند ،تالش
برای به تحلیل بردن توان جنبش از راههای گوناگون و پراکندن تخم تفرقه
درمیان نیروهای آزادیخواه و اصالحطلب.
هممیهنان آگاه!
باگسترش جنبش اعتراضی درروزهای اخیر و ادامه تظاهرات میلیونی
درشهرهای بزرگ و کوچک کشور ،ولیفقیه در نماز جمعه این هفته تهران
با تحریف حقایق ،ضمن دفاع آشکار از کودتای دست پروردگان خود و
حمایت صریح از دولت محموداحمدینژاد ،زبان به تهدید مردم و نامزدهای
اصالحطلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گشود .موضعگیری
ولیفقیه و تاکید براین امر که انتخابات و نتیجه آن «پیروزی مطلق» نظام
محسوب شده و بنابر این نباید زیر بار «بدعتهای غیرقانونی» رفت ،نشانگر
این واقعیت است که جنبش ُپرتوان مردمی ،هراس جدی رژیم والیت فقیه را
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برانگیخته و این رژیم تمام نیرو و امکانات خود را برای مهار آن به کار گرفته
است .آنچه علی خامنهای به عنوان سیاست رسمی رژیم والیت فقیه در نماز
جمعه تهران بیان کرد ،دور از انتظار نبود .این سیاست در حقیقت از همان
نخستین روز اعتراضات فراگیر مردمی و تظاهرات میلیونی با محاسبه دقیق به
اجرا گذاشته شده است .سرکوب خونین ،بازداشتهای گسترده و هدفمند،
تالش برای به تحلیل بردن توان جنبش از راههای گوناگون و پراکندن تخم
تفرقه در میان نیروهای آزادیخواه و اصالحطلب و سعی در جداسازی
شخصیتهای مقاوم اصالحطلب از جنبش مردمی ،اجزا و بخشهای
مختلف سیاست مذکور قلمداد میشوند.
احزاب و نیروهای مترقی ،آزادیخواه و اصالحطلب!
جنبش نیرومند اعتراضی کنونی ،استبداد و ارتجاع حاکم را به چالش گرفته
است ،نیروی الیزال تودهها مهمترین پشتوانه تحقق خواستهای مردم یعنی،
ابطال انتخابات و لغونظارت استصوابی است و بیجهت نبود ولیفقیه در
سخنان خود بیشترین تاکید را بر روی همین عامل یعنی نیروی مردم متمرکز
ساخته بود و رسم ًا با تهدید از اصالحطلبان میخواست ،با جدا ساختن خود
از مردم ،آنها را روانه خانههایشان سازند .دراین زمینه یا بهتر گفته باشیم
تاکتیک نیرنگآمیز ولیفقیه ،نکته بسیار ُپراهمیتی نهفته است که نباید نسبت
به آن بیتفاوت بود .هدف کودتاچیان تحت رهبری ولیفقیه ،ایجاد شکاف در
میان اصالحطلبان است که تا امروز با مقاومت تحسین برانگیز خود ،به ارتقاء
جنبش مردمی و ناکام ماندن نقشههای ارتجاع حاکم یاری موثر رساندهاند ،از
اینرو ،تودههای مردم و میلیونها هممیهن جان به لب رسیده ما بهحق خواستار
ادامه پایداری و نزدیکی و تقویت اتحاد و همبستگی در میان اصالحطلبان و
نیروهای آزادیخواه هستند .باید از هرگونه اقدام و حرکت تفرقهآمیز دوری
جست ،دعوت به تظاهرات و یا هر شکل دیگر اعتراضی را با هماهنگی و به
صورت واحد انجام داد و باهرنوع پراکندگی مقابله نمود!
نیروی جنبش در اتحادعمل آن است ،سیاست ولیفقیه برای ایجاد تفرقه
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میان اصالحطلبان و جدا ساختن آنها از یکدیگر تنها در صورت هماهنگی
و همصدایی و اتحاد ،ناکام میماند .باید با حفظ هوشیاری و ضمن تکیه بر
نیروی به میدان آمده تودهها ،سیاست به ظاهر غیرقابل انعطاف ولیفقیه و
کودتاچیان تحت فرمان او را به شکست و ناکامی کشانید!
این حضور هرچه پیگیر و نیرومند تودهها در صحنه اعتراض به
بیقانونیهای آشکار و حقکشی روشن رژیم است که آن را به عقبنشینی
واخواهد داشت .صدای رسای اعتراض برحق جنبش مردمی هرچه بیشتر
انعکاس درونی و جهانی مییابد .اراده مردم رزمنده میهن ما این صدا را هرچه
رساتر میخواهد.
هممیهنان مبارز!
ولیفقیه تهدید به سرکوب کرده است ،اینگونه تهدیدها برای مردم میهن
ما تازگی ندارد آنها ماهیت سرکوبگر رژیم را میشناسند و با این شناخت
است که به میدان حقطلبی پا گذاشتهاند .تجربه مبارزات همه خلقهای جهان
ازجمله مردم دلیر میهن ما ثابت میکند ،سرکوب و کشتار وتوسل به زور
و سرنیزه نشانه اقتدار نیست .دیکتاتورها با اعمال خشونت و کشتار مردم،
ضعف و ناتوانی خود را به نمایش میگذارند .موضعگیری و سیاست رسمی
رژیم والیت فقیه که درنماز جمعه تهران اعالم شد از این قاعده مستثنی نیست.
ولیفقیه با تهدید مردم و نامزدهای اصالحطلب (میرحسین موسوی و کروبی)
به سرکوب ،به هیچرو از موضع قدرت نیست .موضع ولیفقیه وکودتاچیان
علیرغم امکانات وسیع آنها در برابر موج نیرومند مردمی ،فوقالعاده ضعیف
است ،بنابراین مجموعه گفته شده مبارزه و مقاومت به طور مسالمتآمیز و
از راههای گوناگون ازجمله تظاهرات و تحصن که ریشه در سنن انقالبی و
مردمی میهن ما دارد ،میتوان ارتجاع را به عقبنشینی واداشت.
دست در دست یکدیگر و در یک صف واحد با خواست ،ابطال انتخابات،
لغو نظارت استصوابی ،آزادی دستگیرشدگان وقایع اخیر و دیگر زندانیان
سیاسی و محاکمه و مجازات عامالن و آمران کشتار مردم و معرفی و محاکمه
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عوامل کودتای انتخاباتی در برابر ولیفقیه و کودتاچیان تاریکاندیش به مقابله
و پیکار ادامه دهیم!
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 29خرداد 1388

اعالمیه شمار ٔه  6کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

باید مقاومت سرتاسری مردمی را برای مقابله با سرکوب خونین
جنبش توسط رژیم جنایتکار والیت فقیه سازماندهی کرد!
هممیهنان آگاه!
در پی سخنان علی خامنهای ،ولیفقیه و فرمانده کودتاچیان ،در نماز جمعه
تهران ،که احمدینژاد آن را «راهگشا و مقتدرانه» نامید ،مزدوران مسلح رژیم
شامل نیروهای بسیج ،وزارت اطالعات ،و واحدهای سپاه پاسداران ،به
وحشیانهترین شکل ممکن به تظاهرات مسالمتآمیز و حقطلبانه مردم یورش
بردند و براساس آخرین گزارشهای خبرگزاریهای جهان دهها تن را کشته
و مجروح ساختند.
سخنان نماز جمعه علی خامنهای ،که باید آنرا اعالم جنگ سران ارتجاع
به جنبش مردمی و اصالحطلب دانست ،روشنگر تاکتیکها و استراتژی
رژیم برای درهم کوبیدن خشن و خونین مبارزات مردم ایران است .مواضع
اعالم شده از سوی خامنهای در عینحال گویای نگرانی شدید ارتجاع از
تشدید شکاف در میان نیروهای درون و پیرامون حاکمیت ،بیاعتباری کامل
خامنهای ،به عنوان ولیفقیه رژیم ،و نشانگر حرکت به سمت نابودی کامل
جمهوری و استقرار حاکمیت مطلق خلیفهگری اسالمی ،با اتکاء به نیروی
نظامی ،است.
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سران ارتجاع خوب میدانند که در صورت ادامه تظاهرات و راهپیماییهای
انبوه تودهای و گسترش آن به تمامی شهرهای ایران ،پایههای رژیم بیش از
پیش متزلزل خواهد شد و میرود که تجربه انقالب بهمن  57بار دیگر در
میهن ما تکرار شود .اتفاقی نیست که همچون رژیم شاه ،رژیم خامنهای نیز
میلیونها ایرانی ،از قشرهای گوناگون :زنان ،جوانان ،دانشجویان ،و کارگران
و زحمتکشان حاضر در صحنه را «عوامل خارجی» معرفی میکند و تالش
میکند تا با شعارهای دروغین ضدغربی برای سرکوب ضدانسانی و وحشیانه
اعتراضات مردمی پوششی پیدا کند.

هممیهنان مبارز!
میرحسین موسوی همزمان با تظاهرات تودههای مردم ،و با وجود فشار فزاینده
ارتجاع حاکم ،بیانیه سیاسی خود را شنبه  30خردادماه انتشار داد .این بیانیه
که موضع رسمی او و همرزمان اصالحطلب ،پس از سخنان ولیفقیه ،تلقی
میشود ،از اهمیت سیاسی جدی در لحظه حساس کنونی برخوردار است.
تاکید میرحسین موسوی برتداوم مبارزه و ضرورت ابطال انتخابات و احقاق
حقوق مردم ،بازگشتناپذیر شدن جنبش کنونی مردم و قدرت و توان آن را به
نمایش گذارده و سیاستی اصولی و موثر در شرایط حاد کنونی است .از اینرو
باید با استفاده از همه امکانات به حمایت و تقویت این موضع پرداخت و از
هر باره برای ارتقا آن کوشید .تودههای میلیونی میهن ما با تمام نیروی خود از
این مواضع پشتیبانی کرده و میکنند.
هممیهنان آگاه!
هدف کودتاچیان از بسیج وسازماندهی امکانات سرکوب ،به تحلیل بردن،
فرسودن و ناامید ساختن تودهها از امکان پیروزی است .هدف ارتجاع ایجاد
رعب و وحشت و حاکم کردن فضای خشن سرکوب خونین و وادار کردن
جنبش مردمی به عقبنشینی و خانهنشین شدن است .گسترش پیوندهای
گردانهای اجتماعی حاضر در صحنه ،بیش از پیش پیوند با طبقه کارگر و
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زحمتکشان ،و تشدید اعتراضات عمومی ،ازجمله حرکاتی است که میتواند
توان جنبش مردمی را تقویت کرده و نقشههای ارتجاع را عقیم بگذارد .تجربه
انقالب بهمن  57نشان داد که در پی ادامه راهپیماییهای خیابانی و تظاهرات
گسترده بر ضد نیروهای سرکوبگر رژیم شاه ،سرانجام بخش قاطع نیروهای
جامعه به آنچنان سطح آمادگی رسیدند که با یک اعتصاب عمومی فراگیر
کمر استبداد سلطنتی را در هم شکستند .بیتردید درروزهای آینده با توجه به
مقاومت و موضع میرحسین موسوی ،کروبی و چهرههای فعال اصالحطلب
نظیر خانم زهرا رهنورد که نقش مهمی درمقاومت در برابر کودتاچیان داشته،
مرتجعان حاکم در صدد اعمال فشار بیشتر به آنها تا حد دستگیری بر خواهند
آمد .ضرور است از هماکنون جنبش برای مقابله با اینگونه اقدامات آماده
باشند!
در لحظات حساس و سرنوشتساز کنونی حفظ هوشیاری ،همبستگی
واتحاد و تداوم مبارزه وظیفه مقدم محسوب میگردد.
•پیروز باد مبارزه حقطلبانه مردم ایران بر ضد رژیم استبدادی
والیت فقیه!
•پیش به سوی سازماندهی اعتراضات و مقاومت مردمی!
•درود ُپرشور بر جان باختگان جنبش مردمی!
•مرگ بر استبداد و والیت خدعه و تزویر!
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 31خرداد 1388

فراخوان حزب تود ٔه ایران ،حزب طبق ٔه کارگر،
به کارگران و زحمتکشان میهن
کارگران و زحمتکشان آگاه!
بیش از سی سال از خیزش تاریخی و دورانساز شما ،در انقالب بهمن  ،۵7در
معیت اکثریت مردم میهن ما برای کسب آزادی ،استقالل و عدالت اجتماعی
میگذرد .حضور قاطع و تعیین کننده شما در آن نبرد دورانساز بود که،
سرنوشت آن حادثه تاریخی قرن را رقم زد .دست توانای طبق ٔه کارگر ،آنگاه،
دقیق ،آگاهانه و حساب شده ،شیرهای مخازن سوخت و انرژی ماشین جنگی
و سرکوب رژیم را از کار انداخت که ،سینه زنان و مردان بپاخاسته برای احقاق
حقوق از دست رفتهشان را نشانه گرفته بود و اینچنین شد که رژیم ظلم و ستم
با ماشین سرکوب خونریزش ،با چند تکان جدی از کار افتاد و انقالب پیروز
شد .و اما بعد؟ شما طی این سی سال برروی گوشت و پوست و استخوانتان
تبعیض کشنده ،واپس روی و نکول پیدرپی و پیگیر رژیم والیت فقیه را از آنچه
بر پرچم انقالب نوشته شده بود ،هر روز به شکل فزایندهای احساس کردید
و باز آزمودید .طبق ٔه شما و دیگر مردم محروم جامعه از بند رسته ،دگربار به
زنجیر کشیده شدید .شما امروز با بیکاری ،فقر و بیماری و بیخانمانی دست
به گریبانید .بر پایه آمار رسمی که ،از سوی نهادهای حکومتی منتشر گردیده،
ساالنه دو درصد به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده میشود .مدیرکل دفتر
مطالعات اجتماعی و فقرزدایی وزارت رفاه اعالم نموده است ،خط فقر در
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پایتخت کشور  850هزار تومان میباشد ،که این رقم بیش از دو برابر حداقل
دستمزد ماهیانه کارگران مصوبه شورای عالی کار است! دولت ضدکارگری
احمدینژاد با سیاست مخرب خود سبب گردیده در چهار سال اخیر شکاف
طبقاتی در جامعه ژرفتر شود .برپایه آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی از
زمان روی کار آمدن دولت کارگرستیز احمدینژاد فاصله طبقاتی و نابرابری
در توزیع درآمدها افزایش یافته و بیش از  80درصد درآمد کشور به کمتر از 20
درصد جامعه یعنی ثروتمندان تعلق میگیرد و  80درصد جامعه و پیشاپیش
ی َبرید .به عالوه اقتصاد
همه ،شما کارگران فقط از  20درصد درآمدها بهره م 
میهن در بحران و رکود و تورم به نفس زدن افتاده است که حاصل آن بیکاری
گسترده ،اخراجهای پیدرپی و تیرهروزی بیشتر و بیشتر زحمتکشان است.
مطابق آمار انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران بررسی نرخ بیکاری جوانان
 15تا  24ساله حاکی از آن است که فقط در زمستان سال گذشته  27٬5درصد
از جمعیت این گروه سنی بیکار بودهاند.
خصوصیسازی منجر به آن شده تا نزدیک به  70درصد کارگران با
قراردادهای موقت که بهحق یوغ بردگی خوانده میشود مشغول به کار باشند.
گزارش رسمی بانک مرکزی که در اوایل امسال انتشار یافت با اشاره به رکود
شدید اقتصادی در کشور از تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانجات خبر
میدهد .فقط در سال  1387دست کم  400واحد تولیدی ورشکسته و تعطیل
شدند که پیامد آن بیکاری بیش از  200هزار نفر بود .همه اینها در اوضاعی
اتفاق افتاد که درآمدهای نفتی دولت احمدینژاد بالغ بر  198میلیارد دالر بوده
است .شما کارگران و زحمتکشان حق داشتن تشکل مستقل صنفی را ندارید،
رهبران و فعاالن سندیکایی بازداشت شده و مورد شکنجه قرار میگیرند.
برخورد رژیم والیت فقیه با سندیکاهای مستقل چون سندیکای کارگران
شرکت واحد و نیشکر هفتتپه گویای واقعیت سرکوب شدید سندیکاها و
تشکلهای مستقل است.
اصالح قانون کار به زیان زحمتکشان و به سود کالن سرمایهداران در
چارچوب طرح تحول اقتصادی که در سال گذشته با حذف ماده  41قانون
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کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و اضافه شدن بند ز به ماده  21قانون کارکه
اخراج کارگران را «قانونیت» میبخشد و بازگشت به ماده  33قانون کار رژیم
سرنگون شده سلطنتی است ،آغاز گردیده ماهیت و سرشت رژیم خدمتگزار
سرمایه بزرگ تجاری را به خوبی افشا میسازد .امروز حکومتی اهرمهای
هدایت اجتماعی و سیاسی کشور را به دست گرفته است که جز منافع قشر
کوچک غارتگران و قدرتمندان ثروت و حاکمیت به چیزی نمیاندیشد ،به
رأی و نظر مردم کشور در اداره امور جامعه کوچکترین اعتقادی ندارد.
صحنههای رویارویی گزمگان تا دندان مسلح رژیم با مردم بیسالح و
مسالمتجوی میهن ،میرود کارد ُبردباری مردم را به استخوان برساند .شما
بدون تردید در این نبرد نابرابر برکنار نبودهاید و نیستید .توان بالقوه اصلی
بازدارنده و تعیین کننده شما هنوز در رزرو و در ذخیره است .همراهی با
خواهران و برادران بیسالحتان درمقابل آدمکشان مصمم به تداوم حکومت
زور ،ستم ،فساد و دروغ از خصلت آزادیبخش طبقه زحمتکش شما نیرو
گرفته است.
کارگران و زحمتکشان رزمنده!
با دقت و هوشیاری حوادث عرصه پهناور نبرد آزادی با استبداد والیی را در
افق دید مانورها و اقدامات احتمالی خود داشته باشید .ساعت موعود ،در
صورتی که رژیم والیت زور و استبداد ،سرکوب خونین خود را ادامه دهد،
فرا میرسد .برای فردایی که ضرورت به کار بردن سالح برنده و قاطع طبقه
توانای شما ،فرمان تاریخی خودش را صادر خواهد کرد آماده باشید .رژیم
باید بداند که ،اگر سی سال پیش شما توان از کار انداختن یکی از بزرگترین
ماشینهای جنگی و سرکوب نظامی ،دنیا را داشتید ،اینک پس از همه این
سالها به مراتب آبدیدهتر ،توانمندتر و آگاهتر شدهاید.
رژیم باید بداند ،در این نبرد نابرابر بین تودههای مردم در عرصه ،با استبداد
والیی ،طبقه توانای شما ،مردم را تنها نخواهد گذاشت و از سالح ُبرنده خود
استفاده خواهد کرد.
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•درود بر طبقه کارگر ایران ستون فقرات جنبش مردمی ایران!
•استوار و مستحکم باد پیوند جنبش کارگری با دیگر گردانهای
جنبش مردمی!
•مرگ بر استبداد والیی!
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 31خرداد 1388

گسترش اعتراضات و خواست ابطال انتخابات
پاسخ تودهها به ارتجاع!
ضمن پشتیبانی و حمایت از ابتکارات میرحسین موسوی ومهدی کروبی
ازجمله و به ویژه تداوم اعتراضات ،باید جنبش اعتراضی کنونی را سازماندهی
کرده و با ارزیابی صحیح و واقعبینانه ازصحنه سیاسی ،توطئه کودتاچیان را
خنثی ساخت.
هممیهنان گرامی!
دهها هزار تن از معترضان به کودتای انتخاباتی ارتجاع حاکم ،علیرغم سرکوب
شدید وایجاد فضای امنیتی در سراسر کشور به تظاهرات و اعتراضات خود
ادامه میدهند .پس از شنبه خونین و لشگرکشی واحدهای مسلح سپاه و بسیج
دربرابر تودههای مردم و بهرغم تالش کودتاچیان ،صدای حقطلبانه مردم
جان به لب رسیده ،کماکان دربسیاری از شهرهای کشور طنینافکن است.
درچنین اوضاعی و با توجه به توان جنبش مردمی ،سپاه پاسداران با انتشار
بیانیهای تهدیدآمیز باردیگر برای میلیونها مردم مسالمتجو وحقطلب میهن
ما خط و نشان کشیده و از برخورد «قاطع» با هرگونه اقدام اعتراضی سخن
گفته است.
«آشوبطلب»« ،فتنهآفرین» و «تروریست» خواندن تودههای میلیونی
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مردم توسط سپاه پاسداران که از طراحان و مجریان کودتا وسرکوبهای اخیر
است ،بههیچرو تصادفی و شگفتآور نبوده و نیست .واقعیت این است که
سپاه از اصلیترین حامیان دولت ضدمردمی و واپسگرای احمدینژاد بوده و
هست و دخالت غیرقانونی آن درمعادالت سیاسی به ویژه انتخابات اخیر فقط
و فقط برای تامین منافع اقتصادی و سودهای کالن ناشی از تصاحب و اجرای
بزرگترین طرحهای عمرانی و اقتصادی کشور است .به همین دلیل تهدیدات
سپاه و ماهیت اقدامات آن برای مردم میهن ما پوشیده و پنهان نمیباشد.
سپاه پاسداران در اوضاعی به تهدید آشکار و بیپرده جنبش مردمی
پرداخته است که مقاومت و مبارزه اصالحطلبان و اتکای آنها به تودههای
حاضر در صحنه ،بسیاری از نقشههای کودتاچیان را تاکنون ناکام گذارده
است .درعینحال بیانیه سپاه دراین لحظه مشخص ،نشانگر هراس جدی
کودتاچیان ازجمله فرماندهان این نهاد نظامی ـ امنیتی از تشدید شکاف
درنیروها و جناحهای درون و پیرامون حاکمیت ارزیابی میشود و به نوبه
خود وضعیت بیثبات و تا حد معینی متزلزل کودتاچیان به رهبری ولیفقیه را
نشان میدهد .سپاه پاسداران درمقطع زمانی دست به انتشار بیانیه و تهدید زده
است که علیرغم تالش خامنهای و حمایت او از دولت احمدینژاد و تقلب
گسترده درانتخابات ،ارتجاع حاکم به دالیل متعدد عینی و ذهنی قادر نیست
یکپارچگی خود را با قوت و قدرت به نمایش بگذارد .از اینرو «آشوبطلب»
و «اغتشاشگر» خواندن میلیونها مردم از قشرها و طبقات مختلف اجتماعی،
نه از موضع قدرت ،بلکه کام ً
ال از موضع ضعف وترس میباشد.
حضور مستقیم سپاه پاسداران با تجهیزات کامل برای سرکوب ،نشانگر
این واقعیت است که او ً
ال جنبش مردمی درروزهای اخیر گامهای بزرگی به
پیش برداشته و موفقیت کامل توطئهی کودتا را عقیم گذاشته و به همین علت
رژیم والیت فقیه به ناگزیر برای مقابله با آن از واحدهای سپاه یاری میطلبد،
که این امر پایگاه ضعیف و شکننده واپسگرایان کودتاچی حتی درمیان
نیروهای نظامی ـ انتظامی را به اثبات میرساند.
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هممیهنان آگاه و مبارز!
دراوضاع کنونی و با توجه به فعل و انفعاالت عرصه سیاسی و درگیری
و رویارویی رو به تزاید حاکمیت ،ادامه مبارزه با توسل به اشکال متنوع و
پرهیز از خشونت و افتادن در دام تحریکات ارتجاع حاکم از اولویت جدی
برخوردار است .ضمن پشتیبانی و حمایت از ابتکارات میرحسین موسوی
و مهدی کروبی ازجمله و به ویژه تداوم اعتراضات ،باید جنبش اعتراضی
کنونی را سازماندهی کرده و با ارزیابی صحیح و واقعبینانه ازصحنه سیاسی،
توطئه کودتاچیان را خنثی ساخت .میباید از فراخوانها و دعوت نامزدهای
اصالحطلب ازجمله تظاهرات روز پنجشنبه آینده به مناسبت بزرگداشت
شهدا و برای تداوم جنبش اعتراضی با خواست ابطال انتخابات و آزادی همه
بازداشت شدگان وقایع اخیر و معرفی و محاکمه عامالن کشتار مردم با تمام
قوا حمایت کرد.
هدف واپسگرایان ناامید ساختن تودهها و ایجاد جو رعب و وحشت
برای مهار وسرکوب جنبش مردمی است .این هدف را با تشدید مبارزه و
تقویت همبستگی درصفوف جنبش ناکام سازیم ،این مبارزه مشترک ماست
که ارتجاع را به عقب خواهد راند.
جنبش کنونی به سطح معینی از رشد و تکامل نیازمند است که تنها با
حفظ هوشیاری و اتحاد عمل میتوان به آن دست یافته و استبداد والیی را
به زانودرآورد .در این راه با عزم راسخ و بهطور خستگیناپذیر مبارزه کنیم!
سایت حزب تود ٔه ایران ( 2تیر )1388

باید به مبارزه برای به عقب راندن ارتجاع و ابطال انتخابات
با تمام توان ادامه داد!
با توجه به مانورهای گوناگون ارتجاع که هدف اصلیاش خاموش کردن
شعلههای جنبش اعتراضی مردم و تشدید فشار بر نیروهای منتقد برای تن
دادن به خواستهای «ولیفقیه» است ،یگانه راه مقابله ادامه مبارزه گسترده
تودهای با خواست مشخص ابطال انتخابات است.
در دومین هفته خیزش مردمی و به موازات ادامه اعتراضها ،فعل و
انفعاالت ُپراهمیتی در میان جناحهای درون و پیرامون حاکمیت جریان دارد
که سرانجام این کشمکشها و فعل و انفعاالت به میزان قابل توجهی آینده
رژیم و مسیر مبارزه تودههای وسیع مردم را ترسیم خواهد کرد.
همزمان با مالقات و رایزنیهای فشرده اعضای هیاتی مرکب از نمایندگان
کمیسیون امنیت م ّلی مجلس شورای اسالمی با نامزدهای معترض و نیز
رفسنجانی ،ناطق نوری و رضایی و ابراز امیدواری پارهای از افراد بانفوذ
حاکمیت از پیگیریهای این هیات ،درنماز جمعه  5تیر ماه تهران خطیب
نمازجمعه اعالم داشت:
«کسی که فرمایش ولیفقیه را نشنود وآنرا زیر پا بگذارد درحقیقت
دستور امام را زیر پا گذاشته است ،لذا بهتر است عبرت بگیریم و ببینیم
آخر و عاقبت کسانی که با والیت درافتادند چه شد تا دیگر کسی آن را
تکرار نکند».

54

اعالمیهها و برخی مقاالت حزب تود ٔه ایران (از خرداد  1388تا پایان اسفند )1388

وی سپس از قوه قضاییه خواست با مردم معترض و حقطلب «قاطعانه
و بیرحمانه» برخورد کند .همچنین دبیر کل مؤتلفه اسالمی نیز دراجالس
دبیران این جریان یادآور شده بود:
«موتلفه در اتفاقات اخیر به دنبال کاهش تنشها و حرکت درخط
مستقیم رهبری است .موسوی راه بنیصدر را شروع کرده و اگر
مستقیم با آمریکا گره نخورده باشد ،غیرمستقیم گره خورده است».
به دنبال این موضعگیریها ،سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با
خبرنگاران به تاریخ  5خردادماه خاطرنشان ساخت هیچگونه تقلبی دراین
انتخابات شکل نگرفته است .بالفاصله نیز شورای نگهبان در یک اقدام
حساب شده و مانوری فریبکارانه اعالم کرد برای جلب اعتماد نامزدهای
معترض انتخابات ،هیاتی ویژه را برای بررسی روند انتخابات و بازشماری
ده درصد آراء تشکیل داده است که اعضای آن را افرادی چون علیاکبر
والیتی مشاور ولیفقیه ،حداد عادل رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و ُد ّری
نجفآبادی وزیر پیشین اطالعات که از افراد متهم در قتلهای زنجیرهای
است ،تشکیل میدهند .تشکیل این هیات حتی با پیشنهاد رییس کمیته صیانت
از آرای ستاد میرحسین موسوی در مغایرت کامل قرار دارد و بههیچوجه گام
مثبت ،سازنده و امیدوار کنندهای در راستای رسیدگی به تقلبها در انتخابات
نیست و نمیتواند باشد .اقدامات شورای نگهبان و موضعگیریهای هدفمند
آن ،بخشی از برنامه مهار و سرکوب جنبش مردمی است .شورای نگهبان در
ارتباط با مانورهای مجلس و علی الریجانی میکوشد از سویی به وقتکشی
پرداخته و نیرو و توان تودههای مردم را به تحلیل برد و انگیزه آنها را تضعیف
کند.
اِعمال فشار به مردم و سرکوب خشن و بیرحمانه هرگونه صدای حقطلبانه
در کنار مانورهای زیرکانه در چند جبهه محتوی و چارچوب سیاست رسمی
رژیم والیت فقیه و کودتاچیان برای برون رفت از بحران است .در این میان
نباید درگیریهای فزاینده جناحهای مختلف طیف ارتجاع حاکم و اختالف
نظر آنها در روشهای مهار جنبش مردمی را از نظر دور داشت .هنگامیکه علی
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الریجانی ،رییس قوه مقننه با صراحت خواستار ایجاد فضایی برای معترضان
شد تا صدایشان شنیده شده و فضایی غیر از خیابان فراهم گردد ،که این در
حقیقت مانوری دقیق هم برای مهار جنبش مردمی و هم نوعی قدرتنمایی
در برابر باندهای هوادار احمدینژاد بود ،برخی نمایندگان مجلس درصحن
علنی ،به مخالفت با الریحانی پرداخته و مواضع او را در راستای تضعیف
احمدینژاد و همسو با رفسنجانی معرفی ساختند .تمام تالش این جناحها در
درجه نخست برای خارج کردن مردم از صحنه است.
دروضعیت کنونی و با توجه به عوامل مشخص داخلی و خارجی ،زمینه
و بستر برای حل بحران در راستای خواست مردم یعنی ابطال انتخابات
درچارچوب و قالب «تعامل و همکاری» جناحهای حکومتی با یکدیگر وجود
ندارد و از این رو هرگونه فاصله گرفتن با تودههای مردم با هرانگیزهای ،یک
محاسبه غلط و فاجعهبار بوده و سرانجامی غیر از شکست سنگین نخواهد
داشت.
کودتاچیان با علم به این حقیقت ،فشار خود را برای جدا ساختن میرحسین
موسوی و اصالحطلبان مقاوم از دیگر نیروهای مخالف ومنتقد کودتا تشدید
کردهاند .عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت م ّلی و سیاست خارجی
مجلس هنگام توضیح نتایج به دیدار هیات مجلس با نامزدهای معترض به
خبرنگار ایسنا  5تیرماه ازجمله گفته بود در میان شخصیتهای معترض
به نتیجه انتخابات ،تنها میرحسین موسوی با قاطعیت بر ابطال انتخابات
پافشاری میکند.
مردم میهن ما ،خواستار ابطال انتخابات هستند و تقلیل این خواست به
بازشماری برخی صندوقهای رأی و پذیرش داوری شورای نگهبان که خود
از عامالن اصلی کودتا است ،به معنای عدول از خواستهای مردم و گردن
نهادن بر نیرنگ و تزویر استبداد والیی میباشد.
رژیم والیت فقیه و مزدوران گوش به فرمان ولیفقیه به خوبی میدانند
ادامه سیاستهای سرکوبگرانه ،بقای آنان را تهدید میکند و این توان وظرفیت
درحالحاضر درنیروهای سرکوبگر وجود ندارد .بنابراین به موازات ایجاد جو
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رعب و وحشت ،درصدد به سازش کشاندن و تسلیم رهبری جنبش اعتراضی
کنونی هستند .جنبش مردمی بهرغم ضعفهای خود ،و با وجود کاستیهای
جدی ،درهفتههای اخیر رشد و قوام یافته و در سطحی از آمادگی قرار دارد
که ،بتواند کودتاچیان را با خواست محوری و اصلی لحظه کنونی یعنی ابطال
انتخابات به عقب رانده و گامی تعیین کننده به جلو بر دارد.
بر پای ٔه آخرین گزارشات منتشره و سخنان حسین ابراهیمی رییس کمیته
روابط خارجی مجلس و عضوهیات دیدار کننده با رفسنجانی ،ناطق نوری و
نامزدهای معترض یادآور شد ،اغلب شخصیتهای طرف مذاکره «همگی بر
ختم غائله و حل مسایل موجود تاکید دارند ».وی تصریح کرد:
«آقای موسوی حرفهایی دارد که بخشی قابل بررسی و بخشی خارج
از قانون است ،بنابراین ما به مذاکرات ادامه میدهیم تا ایرادات وارده
رفع شود».
با توجه به مانورهای گوناگون ارتجاع که هدف اصلیاش خاموش کردن
شعلههای جنبش اعتراضی مردم و تشدید فشار بر نیروهای منتقد برای تن
دادن به خواستهای «ولیفقیه» است ،یگانه راه مقابله ادامه مبارزه گسترد ٔه
تودهای با خواست مشخص ابطال انتخابات است .تن دادن به خواستهای
ولیفقیه ،با توجه به همه حمالت تبلیغات هفتههای اخیر ،دستگیریهای
گسترده اصالحطلبان حکومتی و شکنجه و آماده کردن شوهای تلویزیونی،
چیزی جز خودکشی سیاسی نمیتواند باشد .ادامه مقاومت و تشدید مبارزه،
فشار بر جناحهای مختلف حاکمیت را تشدید خواهد کرد و میتواند ارتجاع
حاکم و سازماندهندگان کودتای انتخاباتی و جنایات تکاندهنده روزهای
اخیر ،بر ضد مردم میهن ما ،را به عقب نشینی وادار کند.
سایت حزب تود ٔه ایران ( 8تیر )1388

اعترافات اجباری و نمایشهای تلویزیون
بخشی از طرح کودتا است!
ما همچنان که بارها اعالم کردهایم ،این بار نیز تاکید میکنیم هرگونه اعتراف
و اقرار زیر شکنجه و درفضای ضدانسانی زندان سندیت نداشته و قابل استناد
نیست.
با ادامه مبارزات علیه کودتای واپسگرایان ،بخشهای دیگری از طرح
کودتا که توسط ولیفقیه ،سپاه پاسداران ،شکنجهگران وزارت اطالعات و
باندهای هوادار احمدینژاد از قبل تدوین و تهیه شده در دستور کار قرارگرفته
و متناسب با اوضاع صحنه سیاسی کشور ،به اجرا گذاشته میشود.
برنامه اعترافگیری ونمایش اقاریر بازداشتشدگان اخیر در رسانههای
همگانی قسمت دیگری از طرح کودتا است که هدف آن معرفی اصالحطلبان،
نیروهای م ّلی و مذهبی و دیگر نیروهای مخالف نتایج انتخابات به عنوان
عوامل «انقالب مخملی» و یا «وابسته به بیگانگان» میباشد.
چندی پیش همزمان با گزارشاتی در رسانهها و مطبوعات وابسته به طیف
ارتجاع حاکم مبنیبر اعترافات دستگیرشدگان ،سردبیر روزنامه «اندیشه سبز»
و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ،در مصاحبهای
که در خبرگزاری ایسنا  6تیرماه بر پا شد ،با لحنی غیرمتعارف و جهتدار به
میرحسین موسوی حمله برده و او را مسئول حوادث اخیر نامید.
همچنین «الغای نگرانی از سالمت انتخابات» در این «مصاحبه» برنامهای
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از پیش طراحی شده خوانده شد که هدفاش بیاعتبار ساختن نظام است!
بدون تردید چنین نمایشهای مشمئزکنندهای ادامه خواهد یافت و دستگاه
بازجویی و شکنجه نهادهای امنیتی به ویژه اطالعات سپاه پاسداران برنامه
مفصلی برای اعترافگیری و پخش آن تدارک دیدهاند.
این برای نخستین بار نیست رژیم والیت فقیه دست به چنین اقداماتی
میزند و تا مادامیکه بساط استبداد و ارتجاع باقی است ،شاهد اینگونه
اعترافگیریها بوده و خواهیم بود .در حالحاضر آماج اصلی کودتاچیان از
فشار به زندانیان ،ایجاد فضای رعب و وحشت و پروندهسازی برای فعاالن
سیاسی ،اجتماعی ،صنفی روزنامهنگاران است .به این ترتیب ارگانهای
امنیتی ـ اطالعاتی تالش دارند ،حوادث اخیر و جنبش گسترده مردمی را
با برچسب دروغ یک «انقالب مخملی» که از سوی امپریالیسم هدایت
میشود ،معرفی سازند .سخنان محسنی اژهای وزیر اطالعات و نیز فرمانده
لشگر سپاه پاسداران که در تهران مستقر شده ،مبنی بر دخالت بیگانگان و
دستگیری گروهی از «وابستگان سرویسهای کشورهای غربی» همگی در
راستای پروندهسازی و طرح اعترافگیری است .عالوه بر این برنامه شکنجه
و اعترافات اجباری ،اهرمی در دست کودتاچیان برای اعمال فشار بیشتر به
میرحسین موسوی ،کروبی و اصالحطلبان مقاوم بوده و در پی ایجاد نفاق
و پراکندگی در جنبش مردمی است .کودتاچیان میکوشند با اعترافگیری و
پخش آن چنان فضایی را مهیا سازند که ادامه سرکوب خشن و بیرحمانه مردم
فراهم آمده و کشتار را یک حرکت مشروع تدافعی برای خنثی کردن «انقالب
مخملی» معرفی نمایند .بیجهت نبود ،جبهه مشارکت اسالمی در بیانیه خود
تحت عنوان درباره پروژههای نخنمای اعترافگیری 6 ،تیرماه ازجمله نوشته
بود:
«به میان کشیدن موضوع انقالب یا کودتای مخملی از سوی
اصالحطلبان درخدمت همین هدف است .این ماجرای تازه در
تحوالت اخیر همان حکایت تکراری دکمهای است که برای آن
به دنبال کت میگردند  ...اینکه فشار به برخی ...در جریان است
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تا یکباره آنها را درزندان متوجه کند که درتمام این سالها درحال
خیانت به انقالب ومیهن و مردم خود بودهاند و ناگهان بازجویی از راه
رسیده و آنها را متوجه خیانت خود کرده است .ادعای محمل انقالب
مخملین که سالها است اقتدارگرایان مایلند به اصالحطلبان نسبت
دهند و ...بنای آن دارند که اتهامات سنگینی را با استفاده از اهرمهای
فشار غیرقانونی به آنها نسبت دهند»...
درطول سی سال گذشته رژیم والیت فقیه در مقاطع مختلف هنگام
سرکوب مبارزات مردم و احزاب و سازمانهای مترقی و دگراندیش از این
شیوه استفاده کرده است .نمایشهایی از این قبیل و برپایی شوهای تلویزیونی
خصلت واقعی حاکمیت را آشکار میسازد که جز به سرکوب و تزویر و دروغ
تکیه ندارد .نمایشهای تلویزیونی ،اقاریر اجباری واعترافات دروغین همواره
بخشی از سرکوب سیاسی در جمهوری اسالمی بوده که اینک گریبان مخالفان
کودتا وبخشهایی از اصالحطلبان حکومتی را گرفته است.
ما همچنان که بارها اعالم کردهایم ،این بار نیز تاکید میکنیم هرگونه
اعتراف و اقرار زیر شکنجه و در فضای ضدانسانی زندان سندیت نداشته و
قابل استناد نیست .این ترفند برای مردم و نیروهای میهن دوست کشور شناخته
و رسوا شده است .حزب ما اعترافگیری بازداشتشدگان رخدادهای اخیر
ازجمله فعاالن سیاسی ،اجتماعی ،روزنامهنگاران و اصالحطلبان را محکوم
کرده و از حیثیت و حقوق آنان حمایت میکند و خواستار آزادی بیقید و شرط
آنان و دیگر زندانیان سیاسی هستیم.
سایت حزب تود ٔه ایران ( 8تیر )1388

اعالمیه شمار ٔه  7کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

ادامه مبارزه متحد مردم و نیروهای ضد استبداد با استفاده از
همه َاشکال ممکن ،راه مقابله با توطئههای مرتجعان حاکم برای
مأیوس کردن جنبش مردمی است!
هممیهنان مبارز!
رژیم والیت فقیه ،با همه امکانات و ابزار حکومتی به تالشهای خود
رهم کوبیدن مقاومت تودهای ،درمقابل کودتای انتخاباتی  22خرداد
برای َد َ
ادامه میدهد .هدف ارتجاع از ادامه فشارهای سنگین امنیتی ،شکنجه و به
راه انداختن شوهای تلویزیونی برخی از دستگیرشدگان ،و بر طبل «توطئه
رهم
خارجی» و «انقالب مخملین» کوبیدن ،ارعاب نیروهای سیاسی و َد َ
شکستن مقاومت اصالحطلبان ،خصوص ًا نامزدهای معترض به کودتای
رهم
انتخاباتی ولیفقیه و انصارش ،آقایان موسوی و کروبی ،و همچنین َد َ
کوبیدن تشکلهای سیاسی ـ اجتماعی مدافع این نامزدها ،ازجمله جبهه
مشارکت ایران اسالمی ،سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ،تشکلهای
دانشجویی ،زنان و همچنین روزنامهنگاران و نویسندگان مترقی در کنار
فعاالن کارگری و نیروهای م ّلی ـ مذهبی است .فشارهای رژیم برای وادار
کردن نامزدهای اصالحطلبان به سازش با دولت غیرقانونی کودتاچیان و رشد
شکاف در درون حاکمیت و مخالفت روز افزون محافل مذهبی و مراجع با
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عملکرد خامنهای ،دشواریهای جدی را برای ادامه برنامههای رژیم در تثبیت
کودتای انتخاباتی فراهم آورده است .اعالم نهایی نظر شورای نگهبان پیرامون
نتایج انتخابات با هدف «یکسره کردن» کار و وادار کردن موسوی و کروبی
به تن دادن به نظر «نهاد قانونی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی» برنامهریزی
شده بود .ولی با ادامه مخالفت شجاعانه موسوی و کروبی با این مانورهای
مرتجعان حاکم و ادامه اعتراضهای مردمی با وجود تحمیل حکومت پلیسی
بر شهرهای کشور نشان داد که اکثریت قاطع مردم میهن ما نه تنها حاضر به
پذیرش کودتای مرتجعان حاکم نیستند بلکه به شکل جدی ولیفقیه و نوکران
مسلح و نیمهمسلح او را به چالش کشیدهاند.
مزدوران تبلیغاتی رژیم مترصدند که این نظر را در جامعه جا بیاندازند که
جنبش اعتراضی با شکست روبهرو شده است و نامزدهای اصالحطلبان نیز
اگر به خواست آنان برای سازش و ترک صحنه رضایت ندهند سرنوشتی مانند
مصاحبهکنندگان روزهای اخیر و در نهایت سرکوب خشن مزدوران امنیتی به
بهانه «عوامل استکبار» روبهرو خواهند بود .آنچه مسلم است این است که
همه خبرهای رسیده از درون حاکمیت نشانگر بحران عمیقی است که والیت
فقیه و مزدوران او را به شدت تهدید میکنند .ادامه حاکمیت مرتجعان حاکم
یعنی استقرار یک حکومت استبدادی ـ نظامی مطلق که حتی توان تحمل
نزدیکترین همراهان گذشته و برخی از بنیانگذاران جمهوری اسالمی را نیز
ندارد.
هممیهنان مبارز!
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ،با شرکت وسیع تودههای مردم
از طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی ،شور پیکار برای آزادی و رهایی
از استبداد والیت فقیه را دوباره برانگیخت ،غرور م ّلی و حس شریف
میهندوستی ،آزادیخواهی و عدالتجویی میلیونها تن را شعلهور ساخت
و ثابت کرد ،مردم ما در برابر رژیمی سرکوبگر و عوام فریب هرگز تسلیم
نخواهند شد .مردم ما ،با شرکت وسیع و هوشیارانه در انتخابات و مبارزات
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پس از آن و مقاومت دربرابر کودتا ،به کاملترین و رساترین شکل ممکن اعالم
داشتند ،فصلالخطاب و تعیین کننده اراد ٔه مردم است .صدای واحد میلیونها
ایرانی در انتخابات و نبرد بر ضد کودتا ،یک نه بزرگ به والیت فقیه بود.
امید ،غرور و شجاعتی که در مبارزه با ماشین سرکوب رژیم و وحشیگری
کودتاچیان بازیافته شد ،دیگر خاموش نخواهد شد.
احزاب و سازمانهای م ّلی ،مترقی و اصالحطلب!
ایستادگی و مقاومت قابل ستایش شما فصل نوینی در تاریخ سراسر مبارزه
میهن ما گشود .تجربه تاریخ معاصر و به ویژه سالیان اخیر ،گویای آن است
که همه نیروهای معتقد به آزادی ،عدالت و تامین حقوق مردم و استقالل و
سربلندی میهن ،آنگاه میتوانند بر استبداد و ارتجاع غلبه کنند که با وجود
اختالف دیدگاه و سلیقه ،با دوریجستن از پیشداوری و ذهنیگرایی ،در
صف واحدی به پیکار بر ضد استبداد و ارتجاع برخیزند .اتحاد ،شرط اصلی
و نیاز مبرم لحظه کنونی برای تداوم مبارزه با رژیم والیت فقیه و به عقبراندن
ارتجاع حاکم است .با اتکاء به نیروی خالق تودهها و ضمن هوشیاری و
استفاده از همه امکانات و فرصتها میتوان به تداوم مبارزه در شرایط بغرنج و
دشوار کنونی دست یافت .حزب ما با تایید ایستادگی احزاب و شخصیتهای
اصالحطلب در برابر کودتا و عدم پذیرش انتخابات و دولت برآمده از آن ،از
همه ابتکارات و اقدامات بزرگ و کوچک سیاسی که در جهت خواست و
منافع مردم میهن ما قرار دارد ،حمایت و پشتیبانی میکند و همچنان مساعی
خود را برای پیشبرد امر مبارزه با استبداد و ارتجاع در چارچوب مراحل
مشخص و متناسب با توان و آمادگی جنبش مردمی بهکار گرفته و میگیرد.
هممیهنان گرامی!
بهرغم تالش کودتاچیان ،مبارزه در تمام عرصهها و با استفاده از همه امکانات
ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.
•زنده باد آزادی ،طرد باد رژیم والیت فقیه!
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•درود ُپرشور برمردم دلیر ایران!
•افتخار بر جانباختگان جنبش مردمی!

کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 11تیر 1388

راه حل بحران کنونی ،تامین خواست تودهها و
برکناری دولت کودتاست!
حزب ما ضمن استقبال از ابتکار میرحسین موسوی و هواداران او در تشکیل
جبههای برای مقابله با دولت نامشروع برآمده از کودتا ،از هرباره در راه
شکلگیری ،تقویت و فعالیت هر جبههای با مضمون تأمین خواست تودههای
مردم تالش خواهد کرد.
در مرحله کنونی ،پیکار برای برکناری دولت کودتا ،آزادی زندانیان
سیاسی و معرفی و محاکمه آمران و عامالن کشتارهای اخیر در اولویت قرار
دارد .برای دستیابی به این خواستها باید متحد و مصمم مبارزه کرد و از
همه شکافها ،روزنهها و امکانات موجود بهره گرفت.
هممیهنان مبارز!
با وجود فضای امنیتی ،تهدیدهای دایمی نهادهای امنیتی و سرکوب شدید،
شما مردم هوشیار و دلیر با استفاده از امکانات موجود بار دیگر حضور
میلیونی و قاطع خود در صحنه سیاسی کشور و مقاومت در برابر کودتای
انتخاباتی را به نمایش گذاشتید.
شرکت گسترده و آگاهانه میلیونها ایرانی از طبقات و قشرهای مختلف در
مراسم نماز جمعه  26تیرماه و تظاهرات مسالمتآمیز آن ،ثابت کرد ،علیرغم
تالش کودتاچیان ،جنبش مردمی ریشه عمیق در جامعه داشته و ُپر َن َفس،
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مطمئن و با اعتماد بنفس از هر امکان ،روزنه و منفذی برای اعمال اراده خود
و پیشبرد امر مبارزه برای تامین حقوق سیاسی و آزادیهای دمکراتیک بهره
میجوید.
حرکت آگاهانه و بسیار مؤثر امروز تودهها در اوضاعی رخ داد که ،شکاف
در حاکمیت رو به گسترش است و اعتراضات گوناگونی از سوی محافل
ُپرنفوذ مذهبی که تا دیروز به عنوان پشتوانه حاکمیت محسوب میگردیدند
به شکلی آشکار ابراز شده و این امر به موقعیت کودتاچیان و تثبیت کودتای
انتخاباتی لطمه جدی وارد آورده و مانع تحقق بسیاری از اهداف کودتا شده
است .بهعالوه مقاومت اصالحطلبان به ویژه نامزدهای معترض میرحسین
موسوی و کروبی و تکیه آنها به تودههای مردم ،وضعیتی فوقالعاده دشوار
برای رژیم والیت فقیه پدید آورده است که امروز رفسنجانی درخطبههای
نماز جمعه از آن تحت عنوان «بحران» نام برد و برای حل آن پیشنهاداتی را
ارایه نمود .سخنان و مواضع تقابلجویانه رفسنجانی با کودتاچیان ،به خوبی
نشانگر ژرفای جنبش مردمی و مبارزه جدی و قاطع علیه کودتای انتخاباتی
است که با سرکوب ،اعترافگیری اجباری ودستگیری وشکنجه نمیتوان
آنرا متوقف ساخت .اعالم و ارایه پیشنهاداتی چون آزادی زندانیان سیاسی،
رسیدگی و همدردی با خانوادههای قربانی سرکوب و کشتار و جز اینها از
زمره خواستهای کنونی جنبش اعتراضی تودهها است که میرحسین موسوی
نیز بر آنها بحق و با شجاعت تاکید داشته ،تحقق این خواستها و اصو ً
ال ایجاد
فضایی بهدور از سرکوب و وحشتآفرینی بدون حضور مردم در صحنه و فشار
اجتماعی به کودتاچیان امکانپذیر نخواهد بود .این تصور که بتوان با تعامل
میان جناحها و فراجناحی عمل کردن بحران کنونی را مهار کرده و ارتجاع و
استبداد و کودتاچیان را به عقبنشینی واداشت ،کام ً
ال خطا و غیرعملی است.
تنها در صورتی میتوان با مانورهای دقیق و ماهرانه ،هسته اصلی کودتا
را در حاکمیت و در میان جناحهای مختلف منزوی ساخت و کودتای
انتخاباتی را به شکست کشانید که بر نیروی حاضر در صحنه مردم اتکاء کرد.
اوضاع بغرنج و حساس کنونی و سطح آمادگی و توان جنبش مردمی حکم
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میکند ،با تدبیر از همه امکانات استفاده کرده و در راه تقویت صفوف همه
نیروهای مخالف و منتقد کودتا مبارزه کرد و از تفرقه و پراکندگی به شدت
دوری جست .استفاده موفقیتآمیز مردم از امکان موجود یعنی نماز جمعه
و شعارهایی مانند دولت کودتا ،استعفاء استعفاء ـ زندانی سیاسی آزاد باید
گردد ـ هاشمی سکوت کنی ،خائنی ـ مرگ بر دیکتاتور ـ ایرانی میمیرد ،ذلت
نمیپذیرد ،حد اعالی درایت و هوشمندی تودهها را میرساند که باید چون
مردمک چشم از آن مراقبت کرد.
درعینحال حرکت امروز میرحسین موسوی و نحوه شرکت او در مراسم
نماز جمعه و حضور او در کنار مردم ،و نه در صف مقامات رسمی شایسته
معین تلقی میشود
تقدیر بسیار بوده و یک اقدام سیاسی ُپرمعنا با وزن مردمی ّ
که در تداوم مبارزه جنبش مردمی تاثیرگذار خواهد بود.

احزاب ،سازمانها ونیروهای میهندوست وآزادیخواه!
حوادث میهن ما و ضرورت مقابله سازمانیافته با کودتا ،اهمیت تشکیل یک
جبهه مردمی فراگیر ،شامل همه مدافعان آزادی و عدالت را برجسته میسازد.
این یک وظیفه تاخیرناپذیر تاریخی است که باید فور ًا و بیدرنگ از قوه به
فعل درآید .جنبش مردمی نیازمند سازماندهی و تجهیز به شعارهای اصولی،
واقعبینانه و متناسب با اوضاع است .کودتاچیان تمام امکانات خود را برای
سرکوب تودهها و ادامه فعالیت دولت ضدمردمی احمدینژاد برای چهار سال
دیگر بسیج کردهاند ،برای آنکه بتوان اهداف آنها را خنثی ساخت ،به یک جبهه
گسترده فراگیر نیازمندیم .تجربه تلخ تشکیل جبهه دمکراسی و حقوق بشر،
پیش روی ماست ،در صورت عدم مماشات و تردید نیروهای اصالحطلب
در آن مقطع تاریخی و برپایی جبههای با مشخصات فوق ،بیتردید امکانات
و توانایی امروزین جنبش مردمی دو چندان بود .حزب ما ضمن استقبال از
ابتکار میرحسین موسوی و هواداران او در تشکیل جبههای برای مقابله با
دولت نامشروع برآمده از کودتا ،از هرباره در راه شکلگیری ،تقویت و فعالیت
هر جبههای با مضمون تامین خواست تودههای مردم تالش خواهد کرد.
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هممیهنان گرامی،
مبارزه حقطلبانه شما ،رژیم والیت فقیه را با چالش بزرگی روبهرو ساخته
است .تحقق خواستهای تاریخی مردم به ویژه نیل به آزادی بدون مبارزه
سازمان یافته ممکن نیست .مبارزه دشوار ما علیه استبداد و ارتجاع از مراحل
گوناگونی عبور میکند که هر مرحله نیازمند اقداماتی متناسب با توان و
ظرفیت جنبش است.
در مرحله کنونی ،پیکار برای برکناری دولت کودتا ،آزادی زندانیان
سیاسی و معرفی و محاکمه آمران و عامالن کشتارهای اخیر در اولویت قرار
دارد .برای دستیابی به این خواستها باید متحد و مصمم مبارزه کرد و از
همه شکافها ،روزنهها و امکانات موجود بهره گرفت.
•پیروز باد مبارزه مردم ایران برضد استبداد و ارتجاع!
•آزادی برای همه زندانیان سیاسی!
•درود بر جانباختگان قهرمان جنبش مردمی!
•طرد باد رژیم والیت فقیه!

سایت حزب تود ٔه ایران ( 26تیر )1388

والیت فقیه ،مشروعیت نظام و
حق خدشهناپذیر حاکمیت مردم
مقاومت تحسین برانگیز مردم بر ضد کودتای انتخاباتی و برگماری دوباره
دولت احمدینژاد و حوادث روزهای اخیر ،موضوع کلیدی مبارزه برای
تأمین حق حاکمیت مردم و تعلق تمامی قدرت به اراده تودههای مردم را به
شکل بیسابقهای به بحث روز بدل ساخته است.
پس از خطبههای نماز جمعه دیروز تهران ( 26تیرماه) خبرگزاری فارس
 27تیرماه ،مشروح اظهارات محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و
رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را منتشر ساخت .مصاحبه
یزدی که از چهرههای شدید ًا تاریکاندیش شناخته شد ٔه رژیم والیت فقیه به
شمار میآید ،به دالیل متعددی با اهمیت تلقی میگردد و با دقت به آن میتوان
ماهیت واقعی طراحان و مجریان کودتای انتخاباتی اخیر و نیز جنبههایی از
علل شکاف ژرف در میان محافل با نفوذ حکومت و روحانیون بلندپایه و
صاحب قدرت را باز شناخت.
محمد یزدی ،رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ازجمله
برای توضیح و تشریح مضمون و جوهره والیت فقیه و حکومت والیی اعالم
داشت:
«درحکومت اسالمی مشروعیت و مقبولیت با یکدیگر متفاوت است
وهمراهی مردم ،برای حکومت مشروعیت ایجاد نمیکند».
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به بیان دقیقتر ،آیتالله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و از عامالن
تقلب انتخاباتی تاکید میکند ،در حکومت اسالمی مورد نظر وی و امثال
مصباح یزدی ،مکارم شیرازی و دیگر واپسگرایان رأی مردم ارزشی نداشته
و نظام اسالمی یا رژیم والیت فقیه برای مشروعیت خود نیازی به رأی مردم
ندارد و اصوال رأی و نظر مردم در چنین حکومتی فاقد ارزش است.
وی سپس افزود:
«مشروعیت حاکمیت در اسالم از طرف خداوند است و مقبولیت
حاکمیت با همراهی مردم است».
به عبارت دیگر مطابق این نظر که دیدگاه قالب در شورای نگهبان میباشد
حکومتی و یا دولتی اسالمی حتی اگر از سوی مردم برگزیده نشده باشد،
دارای مشروعیت بوده و حضور و رأی مردم فقط برای این حکومت مقبولیت
ایجاد میکند .در حقیقت دولت یا حکومت به دلیل اینکه مشروعیت خود را
از طرف خداوند کسب میکند ،به مقبولیت ،همیشه و در همهحال نیازمند
نیست .محمد یزدی در ادامه سخنان خود خاطر نشان نمود:
« ...همراهی مردم ،مشروعیت حکومت را ایجاد نمیکند ...اصل
مهمی که زیربنای حکومت اسالمی است مورد توجه ...قرار نگرفت
اینکه اگر مردم باشند حکومت هست و اگر نباشند نیست این غلط
است ...این مساله که مشروعیت و مقبولیت متفاوت است زیربنای
اسالمی است که از زمان پیامبر ،ائمه معصومین ،غیبت کبری و در
زمان ما اینگونه است که ولیفقیه با دستور الهی ،ولی امر است...
مساله نصب الهی مطرح است و اینکه ولیفقیه در زمان غیبت ولی امر
از جانب امام زمان است و مردم باید (توجه کنید باید) با او (ولیفقیه)
همراهی کنند»...
چنین دیدگاه پوسیده و ارتجاعی از سوی بسیاری از شخصیتهای معتبر
مذهبی مردود و باطل اعالم شده است .این دیدگاه و نظریه پای ٔه اقدامات
کودتاچیان را تشکیل میدهد و بیانگر این واقعیت است که جریان بسیار بانفوذ و
مقتدری در جمهوری اسالمی با در دست داشتن اهرمهای اقتصادی و سیاسی،
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رأی مردم را فقط زینتی و تشریفاتی میداند و معتقد است در حکومت والیی
مردم میباید فرمانبردار و گوش به فرمان و مطیع ولیفقیه باشند .این جریان
مقتدر و بانفوذ با حمایت از دولت ضدمردمی احمدینژاد که دست پرورده آن
است ،ضمن تدارک و اجرای کودتای انتخاباتی تالش میورزد تمام رقبای
درون حکومتی را حذف و سیطره کامل خود را قطعیت ببخشد .کارنامه سیاه
این جریان طی سه دهه گذشته بر کسی پوشیده نیست .مسایلی نظیر تحمیل
حجاب اجباری ،قانون قصاص ،اعدام ،سنگسار و سرکوب شدید آزادیهای
دمکراتیک و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی در کنار غارت و چپاول
ثروت م ّلی و تخریب بنیه تولیدی و زیرساختهای اقتصاد م ّلی بهطور عمده
با نظر و مشارکت و دخالت مستقیم این نیروی اهریمنی به مرحله اجرا در آمد
و به جامعه ایران تحمیل گردید .ازهمان ابتدای انقالب این نیروی مرتجع با
حمایت رهبری خمینی حقوق و آزادیهای دمکراتیک را پایمال و وضعیتی
ناگوار را پدید آورد .گنجاندن اصل والیت فقیه در قانون اساسی مبدا و منشاء
تمام این بیقانونیها ،جنایات و پسرفت جامعه ما محسوب میگردد .این
اصل ارتجاعی ،همانگونه که محمد یزدی توضیح میدهد ،مشروعیت و
قانونیت خود را ناشی از مردم نمیداند ،درمقابل این دیدگاه ارتجاعی و بسیار
خطرناک و فاجعهبار برای حال و آینده کشور ،مبارزه مردم و همه نیروهای
میهندوست برای تحقق حاکمیت مردم و تعلق تمامی قدرت به اراده تودهها
قرار دارد .که مقاومت و پیکار در برابر کودتای انتخاباتی خود بخشی از این
نبرد تاریخی است.
والیت فقیه و استبداد والیی که پایگاه طبقاتی آن بیش از پیش محدود به
سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه بوروکراتیک نوین است ،حاکمیت و بقای
خود را در اختناق ،سرکوب و پایمال ساختن حقوق و آزادیهای دمکراتیک
میداند و فقط با زورسرنیزه قادر به ادامه حاکمیت خود میباشد.
مواضع محمد یزدی ،در خصوص حکومت اسالمی و فاقد اعتبار بودن
رأی مردم ،ضرورت تشدید مبارزه با کودتاچیان را که هدف عالی و نهایی آن
تأمین حق خدشهناپذیر حاکمیت مردم است ،با روشنی تمام در دستور کار
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قرار میدهد .در عینحال موضوع مشروعیت در حکومت اسالمی بیش از
گذشته ،ماهیت رژیم والیت فقیه را نزد افکار عمومی مردم افشا میکند و
خود وسیلهای است برای رشد و گسترش مبارزه برای آزادی و عدالت و طرد
رژیم والیت فقیه!
نام ٔه مردم ،شمار ٔه  30( 821تیر )1388

حزب تود ٔه ایران حمله نظامی به نیروهای مجاهدین خلق در
عراق را محکوم میکند!
براساس گزارش رسانههای عمومی جهان نیروهای پلیس و انتظامی عراق
در روز سهشنبه  6مردادماه با حمله به پایگاه «اشرف» ،محل ُاسکان و اقامت
 3400تَن از نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران ،سعی به اشغال
و تامین کنترل کامل خود بر آن نمودند .نیروهای عراقی با استفاده از بولدوزر
و ماشین آالت ساختمانی سنگین به تخریب دروازههای ورودی و دیوارهای
حصار اطراف پایگاه اقدام نمودند .براساس اخبار موجود تعدادی از هواداران
و اعضای مجاهدین که به اعتراض برخاسته و درمقابل این اقدام تحریکآمیز
و خشونتآمیز مقاومت کردند ،توسط نیروهای عراقی به قتل رسیده و بیش از
 300نفر از آنان زخمی شدهاند.
مسئل ٔه تعیین تکلیف ساکنان پایگاه «اشرف» و سرنوشت نیروهای وابسته
به سازمان مجاهدین خلق در چند سال اخیر و پس از اشغال عراق و سرنگونی
رژیم صدام حسین همیشه مطرح بوده است .این مسئله در ماههای اخیر و از
زمان امضاء توافقنامه امنیتی بین عراق و ایاالت متحده در دی ماه  1387به
صورت حادتری مطرح بوده است .متاسفانه سیاستهای کشورهای درگیر
در این رابطه و منجمله جمهوری اسالمی ایران ،دولت عراق و ایاالت متحده
آمریکا قبل از اینکه متوجه حل این معضل انسانی و پیدا کردن راهحلی انسانی
برای این مسئله باشد ،متوجه تصفیه حسابهای تاریخی ،پیشبرد اهداف
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دیپلوماتیک ـ سیاسی و امتیازگیری بوده است .اعضاء و هواداران مجاهدین
در این میان بیشتر به مثابه وجهالمصالحه مورد توجه بودهاند.
حزب تود ٔه ایران تهاجم نیروهای پلیس و شبه نظامی عراقی به پایگاه
«اشرف» و کشتن و زخمی کردن تعداد زیادی از ساکنان پایگاه را شدید ًا
محکوم مینماید و از دولت عراق میخواهد که در چارچوب مسئولیتهای
بینالمللی خود مانع از هرگونه برخورد خشونتآمیز با اعضاء و هواداران
مجاهدین بشود .ما سازمان ملل متحد را فرا میخوانیم که بر طبق
میثاقنامههای ژنو و قوانین بینالمللی در قدم اول امنیت جانی و در مرحله
بعد و به طور عاجل امر انتقال ساکنان پایگاه را به کشورهای امن با مشورت با
آنان و نمایندگانشان فراهم نمایند.
حزب تود ٔه ایران خواستار حل معضل همه اعضاء و هواداران مجاهدین
خلق ایران که در پایگاه «اشرف» گرفتار شدهاند ،از طریق مذاکره و به صورت
انسانی و مسالمتآمیز میباشد.
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 7مرداد 1388

باید طراحان و مجریان کودتای انتخاباتی و جنایات اخیر معرفی
و مجازات شوند!
مراسم سوگواری شهدای جنبش مردمی که از سوی میرحسین موسوی و
مهدی کروبی برای روز پنجشنبه  8مرداد ماه تعیین شده بود ،با اقدام نیروهای
انتظامی ،سپاه و بسیج به خشونت کشیده و بار دیگر گروهی از مردم حقطلب
پس از ضرب و شتم بازداشت و روانه زندان گردیدند.
ماموران امنیتی و گارد ویژه سپاه پاسداران ،پس از آنکه میرحسین موسوی
و زهرا رهنورد وارد بهشت زهرا شده و تالش نمودند بر سر مزار ندا ،ابراز
همدردی کنند ،با حمله به مردم ،آنها را وادار به ترک محل کرده و با پرتاب
گاز اشکآور سعی در متفرق ساختن جمعیت داشتند .همچنین مهدی کروبی
نیز هنگام ورود به بهشت زهرا از جانب گارد ضدشورش و ماموران امنیتی
محاصره شد و بسیج در همان لحظات با اسلحه سرد از قبیل چماق و زنجیر
به صدها تن یورش برد.
به عالوه گارد ویژه سپاه به همراه نیروهای بسیج و یگانهای ضدشورش
نیروی انتظامی با استقرار در برخی نقاط تهران مانند مناطق جنوب شهر و
میادین مرکزی همچون میدان فردوسی ،میدان انقالب ،چهارراه ولیعصر،
میدان فاطمی ،خیابان زرتشت و نیز میدان تجریش و چهارراه جمالزاده و
اطراف مصالی تهران با هرگونه تجمع مردمی به شدت و با خشونت برخورد
کرده و جوانان را مورد تهدید قرار میدادند ،اما بهرغم حضور گسترده نیروهای

76

اعالمیهها و برخی مقاالت حزب تود ٔه ایران (از خرداد  1388تا پایان اسفند )1388

سرکوبگر ،هزاران تن در اطراف مصالی تهران به تظاهرات پرداختند.
واکنش خشونتآمیز و هدفمند نیروهای سرکوب در مراسم چهلم ندا
و یادبود دیگر شهدای جنبش مردمی ،در اوضاعی صورت میگیرد که در
روزهای گذشته ،ولیفقیه با دستورهای عوامفریبانه تعطیلی بازداشتگاه
کهریزک و تشکیل کمیته ویژه مجلس برای بازدید از زندانها و متعاقب آن،
آزادی گروهی از زندانیان سیاسی ،کوشید از گسترش دامنه جنبش اعتراضی
علیه کودتای انتخاباتی بکاهد و فضای سیاسی را برای آغاز به کار دولت
نامشروع برآمده از کودتا فراهم سازد .اما حضور تودههای معترض و حمایت
مردمی از ابتکار میرحسین موسوی و کروبی در گرامیداشت یاد شهدای
مردم ،نشان میدهد ،جنبش مردمی از چنان ژرفا و ابعادی برخوردار است
که نمیتوان با اینگونه اقدامات و مانورها به مقابله با آن برخاست .واقعیت
اینست که فقط با تعطیلی یک بازداشتگاه که به اردوگاه مرگ شهرت یافته،
نمیتوان بر جنایت هولناک ماههای اخیر سرپوش گذاشت .در عینحال،
نباید هرگز فراموش کرد ،ولیفقیه از مدافعان و طراحان اصلی کودتای
انتخاباتی و مسئول درجه ّاول جنایت و کشتارهای اخیر است ،وجود برخی
دیدگاههای متفاوت و یا اختالف سلیقه میان ولیفقیه و احمدینژاد ،به معنای
مبرا بودن خامنهای از فجایع کنونی نیست و نمیتواند باشد .ابعاد جنایت در
زندانهای رژیم و رفتار خشن و ضدانسانی ماموران امنیتی و سپاه و بسیج
با دستگیرشدگان جای هیچگونه تردیدی در نقش و مسئولیت ولیفقیه در
جنایات باقی نمیگذارد.
اصو ً
ال نباید نقش هیچیک از نیروهای کودتاچی را به دست فراموشی
سپرد .تمام برخوردهایی که از روز نخست تا به امروز صورت گرفته ،بر
طبق یک برنامه مشخص بوده و سپاه ،ولیفقیه ،قوه قضاییه به ویژه قاضی
مرتضوی ،فرماندهان نیروی انتظامی ،شورای نگهبان ،دولت و وزارت کشور
هر یک نقش و وظیفه معین و مشخص برعهده داشته و دارند چگونه میتوان
پذیرفت که هزاران تن بدون اطالع ولیفقیه ،دادگاه انقالب اسالمی و شورای
عالی امنیت م ّلی در خیابانها دستگیر ،مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس
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در زندان با بدترین و وحشیانهترین رفتار و شیوهها روبرو گردیدهاند؟ چگونه
میتوان با وقاحت تمام از بازداشتگاه کهریزک نام برد و غیراستاندارد بودن آن
را علت تعطیلیاش عنوان ساخت ،اما از جنایات مخوف انجام شده در این
بازداشتگاه دم نزد؟ آیا بازجویی و شکنجه افراد و اعترافگیریهای اجباری و
رفتار مغایر شئونات انسانی در بازداشتگاه با جوانان حقطلب و میهندوست
که کوچکترین جرمی انجام ندادهاند ،بدون آگاهی و اطالع اعضای شورای
عالی امنیت م ّلی ،ولیفقیه ،رییس جمهور و فرماندهان سپاه انجام شده
است؟! جوانانی مانند کیانوش آسا ،ترانه موسوی ،امیرحسین توفانپور ،امیر
جوادیفر و محمد کامرانی به گواهی خانوادهها و گزارشات پزشکی ،زنده
ّاما مجروح در تظاهرات و یا در راهپیمایی مسالمتآمیز دستگیر شده و بعد ًا
در زندان و یا بازداشتگاههای مخفی و مراکز بسیج مورد شکنجه قرار گرفته
و با شقاوت به قتل رسیدهاند .به این ترتیب روشن است ،سیاست سرکوب
طبق یک برنامهریزی انجام میگیرد و اعمال وحشیانه در خیابانها و زندانها
با هدف ایجاد جو وحشت و به زانو در آوردن مقاومت مردمی در برابر کودتا
میباشد .این خشونت و وحشیگری برای تثبیت کودتای انتخاباتی انجام
میگیرد ،ولی تاکنون آماجهای آن تحقق نیافته و مبارزه پیگیرانه تودهها و
ایستادگی اصالحطلبان مانع موفقیت برنامه کودتاچیان شده است.
جنبش مردمی ،همانگونه که نامزدهای معترض میرحسین موسوی و
کروبی تاکید کردهاند دولت برآمده از کودتا را به رسمیت نمیشناسد و برای
برکناری آن به مبارزه ادامه خواهد داد .به عالوه خواست بهحق معرفی و
مجازات عوامل کشتار در خیابانها و جنایت در زندانها ،آزادی زندانیان
سیاسی و همه بازداشت شدگان ،معرفی و برکناری و محاکمه همه طراحان
کودتای انتخاباتی از سوی مردم ،پیگیرانه دنبال میشود و بدون برآوردن این
خواستها ،نمیتوان با مانورهای فریبکارانه ،فضای سیاسی را به سود تثبیت
کودتا تغییر داد.
آنچه در هفتههای اخیر در کشور ما رخ داده ،یک جنایت و کشتار
سیستماتیک قلمداد میشود و بنابراین باید طراحان و مجریان این جنایتها
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معرفی و مجازات شوند.
حضور مردم در مراسم امروز با وجود ممانعت نیروهای امنیتی و برخورد
شدید خشونتآمیز ،توان و نیروی جنبش مردمی را به نمایش گذاشت و
پاسخی به مانورهای ریاکارانه ولیفقیه بود.
سازماندهی و تجهیز این جنبش ،متناسب با توان و امکانات موجود،
وظیف ٔه تاخیرناپذیر همه مدافعان راستین راه آزادی و عدالت است!
سایت حزب تود ٔه ایران ( 10مرداد )1388

برپایی دادگاه نمایشی فاقد اعتبار ،مردود و محکوم است!
نخستین جلسه محاکمه صد تن از بازداشت شدگان معترض به کودتای
انتخاباتی اخیر ،شامل رهبران و مسئوالن احزاب اصالحطلب در دادگاه
انقالب اسالمی برگزار شد و طی آن ،معاون دادستان عمومی و انقالب
تهران به نمایندگی از مدعیالعموم متن کیفرخواست را قرائت کرد .هیچیک
از وکالی دستگیر شدگان از تشکیل این دادگاه مطلع نبوده و در آن حضور
نداشتند .حتی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به اینکه
دادستانی تهران اعالم کرده بود  30نفر از بازداشت شدگان محاکمه خواهند
شد ،از برپایی دادگاه با حضور رهبران شناخته شده اصالحطلب کام ً
ال اظهار
بیاطالعی نمود.
آنچه امروز در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران به نام دادگاه
رسیدگی به پرونده متهمان اتفاق افتاد ،کمترین شباهتی به یک دادگاه نداشت
و در حقیقت نمایش مشمئزکننده اعترافات اجباری انسانهای شکنجه شده
بود .متن کیفر خواست مدعیالعموم چیزی جدای از تبلیغات و پروندهسازی
کودتاچیان به رهبری ولیفقیه نیست و با یک سند حقوقی قابل طرح در
دادگاه آنهم به عنوان کیفرخواست در مغایرت قرار دارد .ادعانامه دادستان
با صراحت تمام مواضع ولیفقیه و فرماندهان سپاه و دیگر کودتاچیان مبنی
بر تئوری انقالب مخملی را تکرار و برای کودتای انتخاباتی جامه قانونی
میبافد .در این ادعانامه مبارزات دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم میهن ما
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به توطئه خارجی و انقالب رنگین نسبت داده میشود و گردانهای مختلف
جنبش مردمی یعنی جنبش کارگری ،زنان و جوانان و دانشجویان اجزای بههم
پیوسته «توطئه مداخلهجویانه خارجی» معرفی میشوند .در کیفر خواست
آشکارا و با زبانی تهدیدآمیز جنبش کارگری و سندیکاهای مستقل و به طور
کلی مبارزات اعتراضی میلیونها تن از زحمتکشان تخطئه گردیده و به آمریکا
و سازمانهای مشکوک در خدمت دولتهای خارجی مرتبط میگردد .در
مورد مبارزات زنان و دانشجویان نیز همین دروغها تکرار شده است.
شکل تشکیل این بیدادگاه و محتوی کیفرخواست ثابت میکند ،ما با یک
محاکمه عادی آنچنان که کودتاچیان مایل هستند ،معرفی نمایند ،روبهرو
نیستیم .ارتجاع حاکم و کودتاچیان با برپایی این نمایش مضحک به نام دادگاه،
علیه جنبش مردمی و همه نیروهای مترقی،آزادیخواه و میهندوست ،اقدام
کردهاند .بنابراین دادگاه نمایشی ،فراتر از یک محاکمه ،اقدام و عملی حساب
شده است ،برای پیشبرد اهداف کودتای انتخاباتی که تا به امروز با مبارزه
دلیرانه مردم به موفقیت نرسیده و تثبیت نگردیده است .برپایی این نمایش
رسوا ،در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری در عینحال نگرانی عمیق
کودتاچیان از ادامه مقاومت جنبش مردمی را اثبات میسازد .در سراسر جلسه
امروز به ویژه تبلیغات پیرامون آنکه توسط خبرگزاری فارس ،ایرنا و رسانههای
در خدمت کودتا انجام گرفته و میگیرد ،موضوع محوری قبوالندن دروغها
و افتراهای کودتاچیان برای قانونی جلوه دادن جنایات اخیر است .به عالوه
دادگاه رهبران و مسئوالن احزاب اصالحطلب و دیگر بازداشت شدگان پس
از چند مانور فریبکارانه ارتجاع خصوص ًا ولیفقیه تشکیل میشود .چند روز
مانده به برگزاری این نمایش منزجر کننده ،قوه قضاییه از رسیدگی سریع به
پرونده متهمان خبر داد و گروهی از زندانیان سیاسی ازجمله تعدادی از افراد
دگراندیش شناخته شده از زندان آزاد شدند .این مانورها برای آن صورت
پذیرفت که فضای سیاسی و افکار عمومی برای اجرای مرحله جدید کودتا،
یعنی دادگاه نمایشی امروز مهیا گردد .تمام نمایشات تحت عنوان دادگاه و
کیفرخواست طوالنی مدعیالعموم که بر پایه اهداف کودتا تعیین و نگاشته شده
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در راستای تثبیت کودتای انتخاباتی و مقابله با جنبش مردمی است .این برای
نخستین بار نیست که در رژیم والیت فقیه گروهی آزادیخواه و اصالحطلب
به پای میز محاکمه کشیده میشوند و اتهامات دروغ ،ناعادالنه و بیپایه علیه
آنان عنوان میگردد .حیات سی ساله این رژیم با محاکمات غیرمنصفانه و
نمایشی آمیخته است ،اما این برای نخستین بار است که دستگاه قضایی به ویژه
دادگاههای انقالب اسالمی در این سطح و با این تعداد افراد و تنوع اتهام،
تشکیل جلسه داده و برای اثبات امری دروغ به نام «انقالب مخملی» همه
امکانات خود را بسیج مینماید .نهاد قضایی در رژیم والیتفقیه فاقد استقالل
بوده و همواره به عنوان ابزار سرکوب در خدمت ارتجاع و استبداد بوده است.
نمایش رسوای محاکمه صد تن به اتهام «اغتشاش» و پخش اعتراف اجباری
در خالل زمان برگزاری این به اصطالح «دادگاه» ُمهر تایید دیگری بر این مدعا
قلمداد میشود .این چگونه دادگاهی است که متهمان آن بدون برخورداری
از حق حضور وکیل ،با ارعاب و زور در جلسه به جرمهای ناکرده اعتراف
میکنند؟ واقعیت اینست که کودتاچیان برنامه نمایشات تلویزیونی را به دلیل
آنکه در افکار همگانی تاثیر خود را از دست داده ،به جلسه دادگاه منتقل کرده
و به نام محاکمه رسمی ،امکانی برای پخش اعترافات اجباری برای اهداف
خود فراهم نمودند.
دادگاه نمایشی و رسوای امروز چیزی نیست جز ،اجرای مرحله دیگری
از کودتای انتخاباتی که وظیفه آن بر عهده دستگاه قضایی و دادگاه انقالب
اسالمی است .هدف عمده کودتاچیان در این مرحله به عقب راندن جنبش
مردمی ،فشار به اصالحطلبان برای مصالحه و سازش و در انتها حذف کامل
همه نیروهای مقاوم اصالحطلب است.
حزب تود ٔه ایران برگزاری جلسات منزجر کننده محاکمه در دادگاه
انقالب اسالمی را به شدت محکوم کرده و در کنار همه احزاب ،سازمانها
و نیروهای م ّلی و میهندوست ،از حقوق همه انسانهای شرافتمندی که هیچ
جرمی مرتکب نشده و فقط از حقوق و حق حاکمیت مردم سخن گفتهاند،
حمایت میکند .ما پروندهسازی صورت گرفته علیه احزاب اصالحطلب
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در کیفرخواست دادستانی را محکوم نموده و آن را برنامهای از پیش طراحی
شده برای حذف کامل اصالحطلبان و توطئهای علیه جنبش مردمی ارزیابی
میکنیم .ما اعتراف مشمئزکننده و دروغ در خالل این بیدادگاه را فاقد هرگونه
ارزش و اصالت دانسته و برای افشای آن از همهگونه امکانات بهره خواهیم
گرفت.
دادگاه نمایشی فاقد اعتبار حقوقی ـ قضایی فقط و فقط گامی برای تثبیت
کودتا است .باید متحد و مصمم در برابر این ترفند کثیف ایستادگی کرد و
برای خواستههایی چون آزادی بدون قید شرط زندانیان سیاسی ،اعاده حیثیت
از همه بازداشت شدگان و معرفی محاکمه طراحان و مجریان جنایتهای
اخیر و برکناری دولت کودتا ،جنبش مردمی را سازمان داد .ما همه احزاب و
سازمانها و نهادهای م ّلی و مترقی را به مبارزه مشترک با این نمایشات رسوا
فرا میخوانیم.
سایت حزب تود ٔه ایران ( 29مرداد )1388

برنامههای ارتجاع و کودتاچیان حاکم و
وظایف دشوار جنبش مردمی
علی خامنهای ،رهبر کودتاچیان و ولیفقیه رژیم ،طی حکمی که امروز ،دوشنبه
 12مرداد ماه ،از سوی رئیس دفتر او قرائت شد ،محمود احمدینژاد را برای
دوم به سمت ریاست جمهوری رژیم ورشکسته والیتفقیه منصوب کرد.
بار ّ
خامنهای در این حکم از احمدینژاد ،به عنوان «مرد شجاع ،و سختکوش و
هوشمند» یاد کرد .احمدینژاد نیز در سخنانی ،ضمن تکرار مواضع روزهای
اخیر سران ارتجاع و متهم کردن «دولتهای خارجی» به دخالت در اوضاع
ایران ،انگیزه مداخله خارجی در امور ایران را جلوگیری از مطرح شدن
«الگوی جدید مردمساالری الهی در سطح جهان» اعالم کرد.
در این مراسم علی الریجانی ،رئیس مجلس ،محمود شاهرودی ،رئیس
قوه قضائیه و احمد جنتی ،دبیر شورای نگهبان ،و احمدینژاد ،در جایگاه
مخصوص ،در کنار خامنهای حضور داشتند .بر خالف مراسم سال ،1384
هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در این مراسم شرکت نکردند.
برگزاری مراسم تنفیذ احمدینژاد ،بهرغم اعتراضات میلیونی تودهها بر
ضد نتایج تقلبی اعالم شده در مورد انتخابات و پایمال شدن رأی میلیونها
ایرانی و همچنین در شرایطی که رژیم محاکمات فرمایشی و شوهای
مشمئزکننده قربانیان شکنجه را برای ایجاد جو رعب و وحشت به راه انداخته
است نشانگر برنامه سران کودتا و تاریکاندیشان حاکم برای تنگتر کردن
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حلقه محاصره بر ضد جنبش اعتراضی و ادامه شیوه حکومتی بیش از پیش
سرکوب خشن و متکی بر نیروی نظامی ـ انتظامی است که دیگر حتی توان
تحمل بخشهای گستردهای از موتلفان دیروزی خود را ندارد.
اجرای برنامه تنفیذ احمدینژاد ،از سوی سران کودتا همچنین با امید به
نقطه پایان گذاشتن بر ادامه اعتراضات مردمی و جلوگیری از گسترش بیش
از پیش بحران در بدنه رژیم و حرکت به سمت «عادی سازی» اوضاع کشور
است.
آنچه سران ارتجاع از درک آن عاجز به نظر میرسند این است که تحمیل
محمود احمدینژاد به مجموعه حاکمیت ،آنهم با توجه به کارنامه سیاه دولت
احمدینژاد و عملکرد آن در چهار سال گذشته ،در عرصههای گوناگون،
هزینه سنگینی برای مجموعه رژیم والیت فقیه به همراه داشته است که اثرات
آن بسیار طوالنی و سنگین خواهد بود .بیاعتباری بیش از پیش علی خامنهای،
به عنوان ولیفقیه رژیم ،که امروز به شکل بیسابقه و علنیای از سوی شماری
از رهبران مذهبی به چالش کشیده شده است ،بیشک کار ولیفقیه رژیم را با
دشواریهای روز افزونی روبهرو خواهد کرد .نکته دیگر اینکه یورش خشن
و گسترده سران کودتا به بخش گستردهای از نیروهای دیروزین حاکمیت،
که حاضر به پذیرش تقلبات گسترده کودتاچیان در انتخابات نبودند ،شکاف
عمیق و بیسابقهای را در درون حاکمیتی که براساس نظریه «وحدت کلمه»
خمینی بنا شده بود پدید آورد که بیشک پایههای اجتماعی رژیم را بیش از
پیش متزلزل خواهد کرد.
و باالخره تهاجم علنی و خشن سران رژیم بهحقوق محدود مردم و پایمال
کردن رأی میلیونها ایرانی ،آنچنان موج گستردهای از اعتراض و همبستگی
تودهای در مقابله و مبارزه بر ضد سران ارتجاع را برانگیخت که در طول
حیات سی ساله رژیم والیت فقیه بیسابقه بوده است .بیشترین هراس سران
ارتجاع نیز از همین جنبش گسترده تودهای و توان آن برای ادامه مبارزه در
َاشکال مختلف است .بیهوده نبود که خامنهای در نماز جمعه پس از انتخابات
ضمن اعالم خطر درباره این جنبش ازجمله گفت:
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«امروز یك لحظه حساس تاریخی برای كشور است و نگاهی به وضع
دنیا ،خاورمیانه ،كشورهای همسایه و همچنین وضع اقتصادی جهان
ثابت میكند كه در نقطه تاریخی قرار داریم ،بنابراین همه وظیفه داریم
كه در این مرحله تاریخی هوشیار و دقیق باشیم و اشتباه نكنیم».
و باالخره اعتراف به فشارهای جنبش مردمی و این موضوع که سران
ارتجاع مصمماند اجازه ندهند تا اصل حاکمیت مردم برقرار شود و در ضمن
تهدید مخالفان سیاسی به سرکوب خشن:
«برخیها بدانند كه با حركات خیابانی نمیتوان اهرم فشار بر ضد
نظام بوجود آورد و مسئوالن را وادار كرد تحت عنوان مصلحت زیر
بار خواستههای آنها بروند چرا كه تن دادن به مطالبات غیرقانونی
زیر فشار ،شروع نوعی دیكتاتوری است ...اینگونه تصورات و
محاسبهها ،اشتباه است و اگر این تصورات غلط ،عواقبی هم پیدا كند
مستقیم ًا متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد بود كه اگر ضروری
شد مردم آنها را در وقت الزم خواهند شناخت».
بیشک سران ارتجاع در روزهای آینده تالش گستردهای را برای
«عادیسازی» شرایط کشور با ادامه محاکمات فرمایشی و تشدید فشار
بر روی نیروهای سیاسی مخالف برای تن دادن به حکم «ولیفقیه» و ادامه
ریاست جمهوری احمدینژاد برای چهار سال آینده شروع خواهند کرد .امید
ارتجاع این است که با اعمال خشونت گسترده ،جنبش مردمی و نیروهای
اصالحطلب و دگراندیش را مرعوب و خانهنشین کنند .مقابله با این برنامه
ارتجاع یکی از مهمترین و دشوارترین چالشهای نیروهای سیاسی و مردمی
میهن ماست .به رسمیت نشناختن دولت غاصب و تحمیل شده محمود
احمدینژاد در کنار ادامه مبارزه با استفاده از همه امکانات موجود یگانه راه
مقابله با برنامههای رژیم است.
نکته دیگری که تأمل بر آن در شرایط حساس کنونی ضروری است ،مسئله
ضرورت همکاریهای گستردهتر نیروهای سیاسی مخالف استبداد و تالش
برای حرکت به سمت ایجاد جبههای فراگیر از همه نیروهای ِ
ضد استبداد با
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حضور گستردهترین طیف نیروهای سیاسی و اجتماعی است .بدون حضور
ُپررنگ نیروهای اجتماعی در صحنه مبارزه ،رژیم خواهد توانست با اتکاء به
حربه سرکوب جنبش مردمی و نیروهای سیاسی اصالحطلب و آزادیخواه را
با دشواریهای جدی یی روبهرو کند و برنامههای خود را به پیش ببرد.
رژیم کنونی حاکم بر کشور ما ،خصوص ًا در پی کودتای انتخاباتی اخیر،
رژیمی بیش از پیش نظامی ـ انتظامی است که برای ادامه حیات خود به سمت
تشدید سرکوب و تبدیل حاکمیت سیاسی ـ اقتصادی به نوعی «خلیفهگری»
قرون وسطایی حرکت میکند .مخالفت با این شیوه حکومتی با توجه به
همه امکانات گسترده ارتجاع نیازمند سازمانیافتگی جنبش مردمی ،ایجاد
ائتالفهای بیش از پیش گسترده مبارزاتی و پیگیری و هوشیاری همه نیروهای
ترقیخواه و آزادیطلب میهن ماست.
نام ٔه مردم ،شمار ٔه  12( 822مرداد )1388

رفیق علی خاوری در مصاحبه با نشریه
«دنیای جوان» (یونگه ولت) آلمان:

این آغاز پایان رژیم است

در روز چهارشنبه به پیشنهاد و دعوت هیئت تحریریه روزنامه چپگرای
«یونگه ولت» (دنیای جوان) از رهبری حزب تود ٔه ایران ،خبرنگار این نشریه
آقای پیتر اشتاینیگر ،مصاحبه مفصلی در رابطه با تحوالت اخیر کشور در
رابطه با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ،جنبش اعتراضی مردم
میهن ،سیاستهای رژیم حاکم و تحلیل حزب تود ٔه ایران در این باره ،با رفیق
علی خاوری انجام داد .این مصاحبه در شمار ٔه روز شنبه  8اوت  2009نشریه
«یونگه ولت» منتشر شده است.
سئوال :رفیق خاوری ،حزب شما در انقالب اسالمی  1979و سرنگونی
شاه شرکت داشت .در سال  1983رژیم مالیان به طور وحشیانهای حزب را
سرکوب و غیرقانونی کرد .امروزه ،حزب صرف ًا در تبعید فعالیت دارد .حزب
تود ٔه ایران امروزه تحت چه شرایطی فعالیت میکند و اعضاء آن در ایران با چه
نوع مشکالتی و سرکوبیهایی روبرو هستند؟
جواب :با صمیمانهترین درودهای رفیقانه به هیئت تحریریه و خوانندگان
نشری ٔه «یونگه ولت» .با تغییر کوچکی در سئوال ّاول ،که زیاد هم کوچک
نیست ،آنجا که میپرسید « ...امروزه حزب شما صرف ًا در تبعید فعالیت
دارد ،»...باید گفت که حزب تود ٔه ایران اساس ًا در تبعید و لیکن نه صرف ًا
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در تبعید فعالیت دارد .به ویژه اینکه بهرهگیری از امکان ارتباطی الکترونیک
فعالیت هر سازمان و حزب در موقعیت اپوزیسیون رژیم پلیسی و سانسور
والیت فقیه را دگرگون کرده است.
حزب هرگونه فعالیت مبارزاتی بیرونی خود را به قصد تأثیرگذاری
بر حوادث درون کشور و شرکت هرچه فعالتر در روند مبارزات سیاسی
کارگری و تودهای کشور به پیش میبرد .اینگونه تنظیم حرکت حزب فقط
میتواند معنا و محتوای یک حزب دارای نزدیک به  70سال تاریخ پیکار بسیار
مؤثر در سرنوشت میهن ما را تعیین کند که همین طور هم هست .هر گوشه
زندگی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه متنوع ما متأثر از این فعالیت و
پیکار خستگیناپذیر حزب بوده است.
رژیمهای دوگانه پیش و پس از انقالب حاکم بر کشور همواره حزب تود ٔه
ایران را جدیترین و مؤثرترین نیروهای اپوزیسیون خود میدیده و میبیند.
دالئل این واقعیت و ریشههای آن را در مبارزه پیگیر و دشوار حزب با استبداد
سلطنتی و سرسپردگی رژیم پادشاهی و مبارزه با رژیم والیتفقیه که با یورش
به همه نهادهای دموکراتیک و مردمی ،سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی مردم
میهن ما ،به اهداف انقالب که اساس ًا آزادی ،عدالت و استقالل بود ،خیانت
کرده است ،باید دید.
برای دوستان خواننده آلمانی نشری ٔه «یونگه ولت» که این روزها حوادث
ایران را دنبال میکنند ،میزان مقایسه مناسبی در دسترس است تا ببینند رژیمی
که اعتراض مسالمتآمیز و آرام شهروندهای خود را به انتخابات ریاست
جمهوری این چنین به آتش و خون میکشد ،با فعالیت و حضور یک حزب
فعال در عرصه مقابله و نفی و طرد رژیم والیت فقیه چگونه رفتار میکند و
کرده است .حزب تود ٔه ایران طرد رژیم استبدادی والیت فقیه را میخواهد و
رژیم استبدادی نابودی حزب را .رژیم والیی با تمام ابزار سرکوب ،تبلیغات
و فریبکاری و تزویرش این مقصد پلید خود را دنبال میکند.
سئوال :محمود احمدینژاد در انتخابات سال  ،2005بخصوص به کمک
آراء جمعیت فقیر مردم پیروز شد .آیا این مردم از سیاستهای او در چهار
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سال اخیر نفع بردهاند؟
جواب :احمدینژاد در  4سال دوره اول ریاست جمهوری خود از همه
امکانات تبلیغاتی به نفع تدارک انتخاب مجدد خود بهره گرفته است .صدا
و سیمای جمهوری اسالمی (رادیو و تلویزیون دولتی) در اختیار تبلیغات
عوامفریبانه او بوده است .سفرهای صرف ًا تبلیغاتی او به استانهای کشور و
دادن وعدههای سرخرمن و اغلب بیمحتوی به مردم محل ،تظاهر شدید به
قشریت مذهبی ،هزینه کردن میلیاردها دالر در راه تدارک شوهای ُپرهزینه
تبلیغاتی و تحریک احساسات م ّلی و مذهبی مردم ،استفاده از پشتیبانی
ارتجاعیترین بخش روحانیت و شخص خامنهای ،تغذیه و فربه کردن
نهادهای نظامی ـ امنیتی مانند سپاه و بسیج از طریق دادن منافع مالی و
امتیازات مهم به این نهادها ،و پیوند دادن بخشهای مهمی از آنها به عرابه
دولت خود ازجمله راهکارهای مورد استفاده احمدینژاد در هموار کردن راه
دوم ریاست جمهوری او بوده است .به این مقدمه نه چندان کوتاه ،باید
دوره ّ
تقلب میلیونی در جابهجایی آراء مردم معترض و مخالف را هم نیز اضافه کرد،
چیزی که موضوع جدی اعتراضات امروز مردم در کشور ماست .باید گفت
که با توجه به همین عملکرد منفی و ضدمردمی حکومت احمدینژاد چه در
ساح ٔه اقتصادی و چه در ساح ٔه آزادیهای فردی و اجتماعی و چه در روابط و
سیاست خارجی کشور بود که اکثریت مردم میهن ما در این انتخابات آگاهانه
به پای صندوقهای رأی رفتند .پس از خاتمه رأیگیری در ظرف فقط چند
ساعت نتیجه شمارش  40میلیون آراء ریخته شده به صندوقها اعالم شد.
این امر و شواهد و اسناد فراوان منتشر شده پس از آن تقلب آشکار حکومتیان
را به خوبی برمال ساخت .این تقلب و این خیانت به آراء مردم میهن ما خشم
همگانی آنان را برانگیخت و اعتماد مردم را نسبت به حکومت رسمی کشور
در هم شکست.
علت آنچه در این روزهای پس از انتخابات انجام شده است ،و آنچه که
در آینده انتظار میرود که انجام بشود را باید در این بحران عمیق و شکاف
غیرقابل ترمیم بین حکومت استبدادی و مردم جستجو کرد .اکثریت مردم
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میهن ما آخرین باور خود را به رژیم سرکوب و استبداد از دست داده است و
عصر اعتراضات پیگیر و فزاینده چه در سطح جامعه و چه در اعماق آن آغاز
شده است و این آغاز پایان رژیم استبداد و عوامفریبی قرون وسطایی در میهن
ماست.
سئوال :بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ژوئن ( 22خرداد
ماه) ،جنبش اعتراضی ایران مسئل ٔه بسیار ُمهمی در اخبار جهانی بوده است
و هواداران بسیار زیادی را در نقاط مختلف جهان به دست آورده است .چه
گروههای اجتماعیای بخشهای مختلف این جنبش اعتراضی را تشکیل
میدهند؟ نفوذ نیروهای سیاسی چپ در بین جنبش اعتراضی را شما چگونه
ارزیابی میکنید؟
جواب :جنبش اعتراضی مردم همه اقشار جامعه ما را فرا گرفته است .آنها
هر یک به نحوی خود را در معرض خطر سیاستهای اکثر ًا غیرکارشناسانه و
ارادهگرایانه ،عوامفریبانه و ماجراجویانه حکومت میبینند و نگران وضع آینده
خود و کشور هستند .جا دارد همینجا از خوانندگان «یونگه ولت» .از این به
ظاهر کلیگویی عذر بخواهم ،ولی در همینجا باید اضافه کنم که هر کدام از
این نسبتها که به حکومت احمدینژاد داده شده است ،دقیق ًا انتخاب شده
است و دالیل و آمار روشن خود را دارد که در صورت پرداختن به آن وقت و
فرصت به مراتب بیشتری طلب میشود .بیتردید نیروهای چپ با اعتقادشان
به تودههای زحمتکش و اهمیت و ارزش آزادی و دمکراسی در لحظه به لحظه
مبارزات مردم میهن ما همواره و ازجمله در این خیزش بزرگ مردمی شرکت
و حضور فعال تبلیغاتی و روشنگری داشته و دارند .حزب ما قبل و در جریان
انتخابات مزبور و جنبش مردمی به وجود آمده مردمی در کنار مردم و همراه
آنها بوده است.
سئوال :به غیر از سرنگون کردن رژیم ،گروههای مخالف چه نوع اهداف
سیاسی مشترکی دارند؟
جواب :گروههای شرکت کننده در تظاهرات و اعتراضات مردمی به
روند و نتیجه انتخابات همه خواهان سرنگونی نظام موجود حکومتی نیستند.
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قانون اساسی موجود پایههای حکومتی را اساس ًا بر دو اصل جمهوریت و
اسالمیت گذاشته است .رژیم استبدادی روزبهروز به ضرر اصل جمهوریت
و ضرر حضور و مشارکت آزاد مردم در اداره کشور عمل کرده و میکند.
اینک اکثریت مردم کشور به این دستبرد بهحق حاکمیت خود به اعتراض
برخاستهاند .دعوای جدی بین رهبری روحانیت شدید ًا ارتجاعی و نیروهای
حکومتی پشتیبان آن از طرفی و عموم مردم در دفاع از حق انتخاب و اراده خود
بر نحوه و چگونگی اداره کشور در جریان است که محتوی اصلی و بالواسطه
این جنبش را تشکیل میدهد.
سئوال :میرحسین موسوی به دستگاه حاکمه تعلق دارد .او در زمان
سرکوبی کمونیستها در ایران ،تا سال  1989نخست وزیر بود .امروزه،
حزب تود ٔه ایران از او حمایت میکند .آیا این دو متناقض یکدیگر نیستند؟
جواب :این درست است که میرحسین موسوی در سالهای یورش
به حزب نخست وزیر کشور بود و اینهم درست است که به ویژه در آن
سالها تعیینکننده بالمعارض سیاستهای کالن کشور شخص خمینی بود.
همچنانکه این روزها هم خامنهای این و ظیفه را متعلق به خود میشمارد و
قانون اساسی موجود این حق ارتجاعی را به او میدهد .از آنجا که حزب ما در
لحظات حساس خیزش و اعتراض سرتاسری نسبت به وضع استبدادی ـ پلیسی
وامنیتی حاکم رژیم ،خود را در کنار و همراه و تا حدی پیشاپیش اعتراضات
مردم میداند ،از طرح هرگونه مسالهای که به وحدت و یکپارچگی حرکت
وسیع مردمی لطمه بزند به درستی خودداری میکند .حزب تود ٔه ایران و همه
نیروها و افراد مترقی میهن ما که در گذشته و اکنون قربانی هموار کردن راه
حکومت فقها و اعوان و انصار آنها در نیروهای سرکوب مردم کشور بودهاند،
صورت حساب تاریخی خود را داشته و دارند که به موجب آنهمه آمران و
عامالن آن جنایت بزرگ و دیگر جنایتهای ضدمردمی رژیم باید به مردم
ایران حساب جنایات خود را پس بدهند.
شخص میرحسین موسوی با آنچه گفته شد و با برنامههای ارائه شده از
طرف او و مواضع تاکنونی خود علیه حکومت دروغ و بیدادگری و استبداد
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موجود تا کنون در کنار جنبش و با جنبش مردمی بوده است .این همان
چیزی است که موجب شده است مردم معترض میهن ما با توجه به همه
محدودیتهای موجود نقش رهبری او را به پذیرند.
سئوال :در مبارزه بر ِ
ضد رژیم ،کدام نیروهائی را ،به هیچوجه ،شما
نمیتوانید به عنوان متحدین حزب تود ٔه ایران به شمار بیآورید؟
جواب :هر نیرویی که انگیزه مبارزهاش علیه رژیم مغایر با مصالح و
منافع مردم و مصالح م ّلی کشور باشد ،در این فهرست میگنجد .اتحاد عمل
با نیروهای طرفدار بازگشت رژیم مطرود و به تاریخ سپرده گذشته پیش از
انقالب بهمن  1979به هیچوجه نمیتواند مطرح باشد.
سئوال :شما حمایت کشورهای غربی از اعتراضات را ،بخصوص
بخش آمریکائی آنرا ،چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا امکان اینرا میبینید که
از اعتراضات در راستای منافع بینالمللی استفاده بکنند؟ آیا خطر « انقالب»
رنگین (مخملین) سازمان جاسوسی سیا وجود دارد؟
جواب :حزب تود ٔه ایران از حمایت تودههای مردم و احزاب و نیروهای
چپ و دمکراتیک کشورهای غرب نسبت به اعتراضات مردم کشور استقبال
میکند .این حمایت مایه دلگرمی و تقویت حرکت مردمی در راه تحقق حقوق
پایمال شده آنان است .و اما موضعگیری دولتهایی که در تقابل با حکومت
کشور هستند نه تنها در شرایط کنونی نمیتواند کمکی به نفع حرکت معترضین
در جنبش مردمی باشد ،بلکه میتواند مورد استفاده رژیم و حتی بهانهای برای
رویارویی با این جنبش عنوان شود ،چنانکه این کار انجام شده است .آنچه
مربوط به تالشهای نهادهای اطالعاتی و امنیتی برخی کشورها در تدارک
و فراهم ساختن زمینه نارضایی و اعتراض مردم نسبت به رژیم حاکم در
کشور است ،نیز واقعیت دارد .از این بهانه و دستاویز علیه جنبش مردمی و
رهبران آن توسط رژیم حاکم سوء استفاده همهجانبه به عمل آمده است .ولی
قاطعانه باید تاکید کرد که جنبش مردمی و رهبری آن تنها و تنها با انگیزههای
آزادیخواهانه ،م ّلی و کام ً
ال خودجوش و با اتکاء کامل به نیروی خود وارد
این عرصه دشوار و نابرابر مبارزه با رژیم استبدادی شده است .این تحریک
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و پرووکاسیون مزورانه رژیم استبدادی حاکم بر میهن ما را باید همهجانبه و
قاطعانه افشاء کرد.
سئوال :علیرغم قوانین بینالمللی ،جهان غرب میخواهد ایران را از
استفاده از انرژی هستهایی منع بکند .آنها حتی تهدید به استفاده از نیروی
نظامی میکنند .نظر جنبش اعتراضی در رابطه با مسئل ٔه جنگ و صلح چیست؟
آیا تعویض رژیم از خارج ،مثل عراق ،برای شما قابل قبول است؟ نظر حزب
تود ٔه ایران در مورد مشاجره هستهای (بین آمریکا و جمهوری اسالمی) چیست؟
آیا فکر میکنید که قول دادن ایران به محدود کردن کوشش به دستیابی به انرژی
هستهای صرف ،قابل اعتماد است؟
جواب :حزب تود ٔه ایران و همه نیروهای مردمی میهن ما خواهان حق
برخورداری صلحآمیز از منافع انرژی هستهای و تکنولوژی این رشته مهم
حیاتی هستند .حزب ما و دیگر نیروهای شرکت کننده در جنبش مردمی
مخالف هرگونه مداخله خارجی ،چه نظامی و چه غیرنظامی ،در امور میهن
خود هستند .خصلت صلحجویانه این نیروها از ماهیت مردمی و دموکراتیک
آنها منشاء میگیرد .تعویض رژیم با مداخله نیروهای خارجی ،مانند آنچه در
عراق انجام شد ،برای کشوری مانند ایران نه ممکن است و نه به هیچوجه
قابل قبول .هر نیروی خارجی که دست به چنین پرووکاسیون خطرناکی بزند،
دست خود و منطقه را به آتش خواهد کشید و صلح جهانی را به شدت در خطر
میاندازد و پیشبینی عواقب خطرناک آن به طور کامل غیرممکن است .و ّاما
اینکه آیا قول رژیم در استفاده از نیروی هستهای صرف ًا در محدود ٔه استفاده
صلحآمیز قابل اعتماد است یا نه ،باید گفت با وجود هرگونه احتمالی حق
م ّلتها و کشورها برای دستیابی به انرژی و تکنولوژی هستهای استثناءبردار
نیست و راه جلوگیری از هر احتمال منفی اعتماد سازی بین ایران و کشورهای
نگران از دستیابی ایران به این انرژی است و به خاطر چنین احتمالی ،که
میتواند شامل هر کشوری بشود ،نمیتوان کشوری را از حق طبیعی و قانونی
آن محروم ساخت.
سئوال :احمدینژاد ،به خاطر مسائلی که در بحث و جدلش در مبارزه
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خود با اسرائیل مطرح میکند ،متهم به ضدیهودی بودن شده است .مردم در
ایران سخنان او در رابطه با کشتار همگانی یهودیان (هوالکاست) را چگونه
تعبیر میکنند؟
جواب :قاطبه مردم میهن ما ،همه احزاب و نیروهای چپ و مترقی واقعیت
قتلعام یهودیان را در آلمان نازی واقعیتی تاریخی شناخته و میشناسند.
ولی رژیمی که بر اصول زور و سرکوب و عوامفریبی متکی است ،نیازمند
دستآویزهایی برای پیشبرد چنین سیاستهایی است .همبستگی مذهبی
مردم ایران با مردم فلسطین و اعمال سیاستهای ظالمانه و تجاوزگرانه از
طرف اسرائیل نسبت به مردم فلسطین این دستاویز را به رژیم حاکم بر ایران
داده است .اکثریت مردم میهن ما و همه نیروهای مترقی و دمکراتیک آن اصل
احترام به توافق و حل معضل جدی و خطرناک مناقشه اعراب و اسرائیل را به
خوبی درک میکنند و خواهان حل نهایی آن از طریق مسالمتآمیز با رعایت
حقوق از دست رفته مردم فلسطین و برقراری صلحی پایدار در منطقه و بین
نیروهای درگیر هستند.
سئوال :از دید اسرائیل و آمریکا ،ایران مخالف اصلی آنها در خاورمیانه
سوم و دولتهای چپ ،در مقابله با امپریالیسم
میباشد .کشورهای جهان ّ
با ایران اظهار همبستگی میکنند .از نظر عینی ،آیا سیاست خارجی ایران یک
جهت ضدامپریالیستی دارد؟
جواب :به اعتقاد حزب تود ٔه ایران برای رژیم ایران مسئل ٔه مبارزه با
امپریالیسم آن معنا و محتوایی که این مبارزه برای نیروهای چپ دمکراتیک
و مترقی جهان داشته و دارد ،ندارد .انقالب  1979ایران امتیازات منحصر به
فرد کشورهای امپریالیستی و به ویژه و در درج ٔه ّاول ایاالت متحده آمریکا را
در ایران از آنها سلب کرد و تقابل و تعارض بین دولت ایاالت متحده آمریکا
که رژیم برآمده از انقالب را نمیتوانست بپذیرد و نپذیرفت ،عمدهترین و
اصلیترین مبنای تعیین سیاست خارجی ایران با جهان خارج و آمریکا قرار
گرفت .این امرحتی در سیاستهای داخلی کشور تأثیر پابرجایی از خود
گذاشت .این اختالف را به نام مبارزه ضدامپریالیستی نامیدن بی ُمسماست و
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موضوعیت ندارد .نوع اختالف و «مبارزه ضدامپریالیستی» رژیم والیت فقیه
در ایران با امپریالیسم از همان نوع مبارزه طالبان در افغانستان و القاعده و
بنالدن با آمریکا است .اگر میتوان به آن نام مبارزه ضدامپریالیستی داد ،به
اینهم میتوان این عنوان را اهداء کرد.
سئوال :با در نظر گرفتن پاسخ شما به سئوال باال :انگیزههای رژیم در ایران
در حمایتش از حزبالله در لبنان ،یا جنبش مقاومت در فلسطین چیست؟
جواب :با توجه به ادامه سیاست زور و تجاوز اسرائیل در سرزمین
فلسطینیها از طرفی و توجه به همبستگی دینی اقشار وسیع کشور ما با مردم
فلسطین از طرف دیگر ،باید گفت این پروسه دردناک به وسیله حساس
و تأثیرگذار بر افکار و احساسات مردم ،و به ابزار مؤثری در تبلیغات و
سیاستورزی رژیم حاکم بر ایران تبدیل شده است ،که تاکنون از آن همهگونه
استفاده به عمل آمده است .نیروهای مترقی کشور و ازجمله حزب تود ٔه ایران
بر آن هستند که توافق بین مردم فلسطین و مردم اسرائیل بر صلحی عادالنه
مطلوبترین راهحل مسئله و شاید تنهاترین راهحل آن است.
حمایت از حزبالله و مبارزه مردم فلسطین برای رژیم کنونی حاکم بر
کشور ،هم استفاده ابزاری از این حمایت را دنبال میکند ،و هم پاسخ مثبت
به احساسات مذهبی پایگاه اجتماعی رژیم حاکم است .ضمن اینکه نباید
فراموش کرد تحریکات و تهدیدات دولتهای گذشته آمریکا علیه ایران و در
دستور روز داشتن امکان استفاده از مداخله نظامی در ایران رژیم حاکم بر
ایران را بر آن داشته است که سیاستی را در منطقه و جهان دنبال نماید که برای
جلوگیری از تحقق چنین خطری هزینه وقوع احتمالی آنرا تا میتواند برای
متجاوز فرضی افزایش دهد .جستجوی متحدان در منطقه و در جهان و هزینه
کردنهای جدی در این راه را باید در رابطه با احتمال چنین خطری از نظر
رژیم حاکم بر ایران تلقی کرد.
سئوال :تظاهرات بزرگ روزهای ّاول جنبش اعتراضی شکست خوردهاند،
اعتراضات آرامتر شدهاند .آیا جنبش تسلیم شده است؟ نظر شما در لحظ ٔه
کنونی چیست؟
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جواب :تظاهرات ضدرژیم نمیتوانست با آن ابعاد گسترده نخستین
روزهای خود ادامه یابد .آنچه انجام گرفت آغاز ُپرشکوه یکی از حماسههای
قرن است که ایران و مردم آن را به آزادی ،استقالل و عدالت اجتماعی رهنمون
خواهد شد .در میهن ما ابهت ،شکستناپذیری و تقدس قدرت حکومت
مذهبی والیت فقیه شکافهای جدی برداشته است .مردم میهن ما این
واقعیت را به خوبی درک کردهاند که از جنبش و حرکت آنهاست که آینده آنان
شکل خواهد گرفت و با شیوههای ابتکاری و خالق خودشان این پیکار دشوار
و نابرابر را به پیش میبرند .و جالب اینکه در این پیکار بغرنج مردم معترض
رهبران خود را به نحوی رهبری میکنند .پس از  30سال خفقان ،عوامفریبی و
استبداد و خودسری حاکم بر میهن ما بار دیگر افقهای روشن فرداهای آزادی
و عدالت اجتماعی دل میلیونها مردم ستمدیده ما را ماالمال از امید کرده
است .جامعه ُپرتب و تاب میهن ما آبستن حوادث بزرگ و دورانساز است.
یونگه ولت 8 ،اوت 2009

کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران خطاب به سازمان ملل
جناب آقای بان کیمون ،دبیرکل محترم سازمان ملل
همانگونه که مستحضر هستید نزدیک به دو ماه پس از برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری ایران در  12ژوئن  2009تظاهرات گسترده مردم ایران در
اعتراض به عملکرد غیرقانونی رژیم در دستکاری در نتیجه انتخابات هنوز
ادامه دارد .براساس اطالعات موثق ارگانهای امنیتی و انتظامی رژیم در
طول این مدت با اتخاذ راهکردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه بیش از هزار
تن از فعاالن و رهبران جنبش اعتراضی صلحآمیز را دستگیر ،دهها تن را در
خیابانها با تیراندازی به صفوف تظاهرات و یا در شکنجهگاههای رژیم به قتل
رسانده و شرایط نامناسبی را برای اکثریت مردم ایران ایجاد کردهاند.
باور عمومی در ایران و نظر حقوقدانان برجسته کشور بر این است که
بازداشتهای صورت گرفته مغایر با نص صریح قانون اساسی و اعالمیه
جهانی حقوق بشر است .در هفتههای اخیر اطالعات نگرانکنندهای از
شیوههای برخورد با دستگیرشدگان رویدادهای اخیر و به ویژه سران
سرشناس جنبش اصالحطلبی منتشر شده است ،که نمیتواند نگرانی عمیق
نیروهای سیاسی ایران و دوستداران حقوق بشر و دموکراسی و عدالت در
جهان را بر نیانگیزد.
از هفته گذشته جلسه دادگاه شخصیتهای سرشناس جنبش اصالحات
که در میان آن برخی از مقامات عالی رسمی پیشین کشور قرار دارند آغاز شده
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است .آنچه در این دادگاه و روند رسیدگی به پرونده متهمان صورت میگیرد،
کمترین شباهتی به یک دادرسی قانونی و مدرن و مرسوم ندارد و در حقیقت
نمایش مشمئزکننده اعترافات اجباری انسانهای شکنجه شده میباشد.
متن کیفرخواست مدعیالعموم نیز چیزی جدای ازتبلیغات و پرونده سازی
غیرقانونی سران رژیم ندارد و با یک سند حقوقی قابل طرح در دادگاه آنهم به
عنوان کیفرخواست در مغایرت کامل قرار دارد.
اکنون مشخص شده است که در مراحل بازجوئی و جلسات محاکمه
بازداشتشدگان تظاهرات هفتههای اخیر هیچیک از موازین معمول
بینالمللی و قانونی در رابطه با روند دادرسی رعایت نگردیده است.
گزارشهای واصله از ایران از اعمال سیستماتیک شکنجههای فیزیکی
و روانی برای مجبور کردن قربانیان به اعتراف به «برنامهریزی اقدامات
غیرقانونی»« ،کوشش برای انقالب مخملی» و یا «ارتباط با کشورهای بیگانه
و محافل خارج از کشور» سخن میگویند .متن کیفرخواست رژیم ،اتهامات
وارده ،ایراد فشار همهجانبه فیزیکی و روانی در شرایط انزوای کامل همگی
تصویرگر ابعاد خطراتی است که جان این قربانیان را تهدید میکند .حزب
تود ٔه ایران که در اوایل دهه  1360قربانی توطئه پلید و حساب شده مشابهی
شد که در جریان آن بسیاری از کادرها و فعالین آن اعدام و یا در زیر شکنجه به
قتل رسیدند ،نسبت به برنامههای حساب شده رژیم حاکم اعالم خطر میکند.
ما نگران هستیم که سران رژیم برای غلبه بر بحران سیاسی عمیق حاکم بر
کشور مشابه آنچه که در سال 1367مرتکب شدند ،با قتل عام زندانیان سیاسی
سعی بر تثبیت حاکمیت خود بنمایند.
افکار عمومی ایران اعترافات مشمئزکننده و دروغ در جریان جلسات
دادگاههای اخیر را فاقد هرگونه ارزش و اصالت دانسته و آنرا دستاویزی از
سوی رژیم برای سرکوب مخالفان سیاسی خود میداند.
سالمت و امنیت جانی این فعاالن سیاسی و همه بازداشتشدگان
هفتههای اخیر نگرانی وسیعی را به وجود آورده است.
حزب تود ٔه ایران از سازمان ملل متحد میخواهد که:
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•از مقامات حکومتی ایران خواهان انتشار لیست نام تمامی بازداشت
شدگان ،اتهام آنان و محل نگهداری آنها بشود؛
•از دولت جمهوری اسالمی ایران بخواهد که لیست اسامی تمامی
کشتهشدگان رخدادهای اخیر چه در جریان تظاهرات و چه در
بازداشتگاهها ،شرایط و مسببان این تراژدیها را منتشر کند؛
•امکان حضور نماینگان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در جلسات
دادگاه و مالقات آزادانه با بازداشتشدگان و وکالی مدافع آنان را
فراهم کند؛
•در چارچوب میثاقهای بینالمللی و منشور جهانی حقوق بشر و در
چارچوب تعهدات بینالمللی رژیم ،از مقامات رسمی رژیم خواهان
تضمین سالمت ،برخورد انسانی و قانونی با بازداشتشدگان دو
ماهه اخیر بشود؛
•تضمینهای الزم برای دسترسی بازداشتشدگان به وکیل مدافع و
امکان دفاع آزادانه داده شود؛
•برای آزادی بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی  ،اعاده حیثیت از همه
بازداشتشدگان و معرفی شکنجهگران اقدام گردد.

حزب تود ٔه ایران پیشاپیش از بذل توجه عاجل شما در رابطه با این امر
تشکر مینماید.
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 9اوت 2009

رونوشت به:
ـ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ـ ژنو
ـ سازمان عفو بینالملل

رسوایی و محکومیت رژیم والیت فقیه در
محکمه افکار عمومی مردم ایران و جهان!
انتشار نامه افشاءگرانه مهدی کروبی در رابطه با جنایات نیروهای امنیتی
و انتظامی تحت فرمان «ولیفقیه» ،در زندانها ،و تبعات ُپردامنه آن موج
قدرتمند دیگری از مخالفتهای گسترده داخلی و بینالمللی را نسبت به
عملکرد رژیم بر انگیخت .این افشاگریها در شرایطی صورت میگیرد که
محاکمات نمایشی گروهی از رهبران جنبش اصالحات و فعاالن تظاهرات
خیابانی بازداشت شده در دو هفته اخیر نیز نتوانسته است ،آن طور که سران
رژیم انتظار داشتند ،به تثبیت شرایط سیاسی کشور کمک کند .این محاکمات
و به ویژه نمایش اعترافات قربانیان شکنجههای جسمی و روانی هم در ایران
و هم در سراسر جهان به طور گستردهای محکوم شد .در هفته گذشته سازمان
ملل نیز خواهان رسیدگی به موارد اتهامی شکنجه در ایران شد .گزارشگر
ویژه سازمان ملل در این رابطه اظهار داشته است که دولت ایران به او اجازه
نداده است تا از ایران بازدید كند .بیحرمتی نسبت به سازمان ملل و خواست
سازمان عفو بینالملل که نمایندهاش هنوز حتی پاسخی درباره فرستادن
ناظران این سازمان به محاکمههای مذکور دریافت نکرده است ،شیوه برخورد
و موضع ترتیب دهندگان این محاکمهها را نسبت به افکار عمومی به روشنی
نشان میدهد.
کینه و خصومتی که رژیم نسبت به افکار مترقی ایران و جهان نشان
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میدهد ،آینه تمامنمای بیحرمتی و بیتوجهی آن به ضوابط و معیارهای
زندگی دموکراتیک و نشاندهنده سابقه دیرین این رژیم در زمینه نقض حقوق
بشر مردم ایران است.
از روزی که عوامل رژیم و ارگانهای امنیتی ـ نظامی آن نتیجه انتخابات
و آراء  40میلیونی مردم را وقیحانه جابهجا کردند و احمدینژاد را به عنوان
«پیروز انتخابات» از صندوقها بیرون آوردند ،نزدیک به  100تن از معترضان
بر اثر حملههای مسلحانه نیروهای امنیتی و نظامی جان خود را از دست
دادهاند ،و هزاران تن زندانی شدهاند و صدها نفر نیز در زندانهای گوناگون
رژیم و در اسارت نیروهای امنیتی مورد شکنجه قرار گرفتهاند .براساس
گزارشهای تأیید شده ،شمار زیادی از دستگیرشدگان زن و مرد مورد
خشونت بیحد و حصر و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند .ابعاد رسوایی رژیم
آنچنان است که شماری از چهرههای سرشناس رژیم نیز از این عملکردها
ابراز انزجار کردهاند و انگشت اتهام همه به سوی علی خامنهای و محمود
احمدینژاد و سر سپردگان امنیتی ـ انتظامی آنان متوجه است.
امروز ابعاد بحران مشروعیت رژیم آنچنان است که حتی بحشی از
روحانیون و دولتمردان بلندمرتبه نیز تردید و دودلی خود را نسبت به امکان و
عقالئی بودن ادامه این سیاستها بیان میکنند.
بررسی این وضعیت درعینحال یاد آور شباهتهای ناگزیر بین شرایط
کنونی و بحرانی است که در آخرین سالهای رژیم پادشاهی لحظه به لحظه
اعتبار اخالقی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی آن را در بر گرفت و سرانجام به
فروپاشی آن انجامید .در افکار عمومی مردم ایران و جهان ،عملکرد هفتههای
اخیر سران ارتجاع ازجمله خشونت و سرکوب بیرحمانه تودههای عظیم
معترض به تقلبات آشکار انتخاباتی ،نشانه دست و پا زدن رژیمی مستأصل
و درمانده برای بقای خود و چنگ انداختن به قدرت با پنجههای خونین
محسوب میشود.
سیاست تبلیغاتی رژیم ،ازجمله شعارهای توخالی ضداسرائیلی،
ضدآمریکایی و ضدانگلیسی رژیم ،صرف ًا هیاهو و پرده استتاری است به منظور
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پنهان کردن ذات و ماهیت اساس ًا ِ
ضد دموکراتیک آن و منحرف کردن توجه
افکار عمومی در جامعهای که سخت از افشاءگریهای هفتههای اخیر منقلب
شده است .اکنون به وضوح میتوان دید که بخشهای وسیعی از جامعه ایران
به طور فعالی خواهان پایان حیات رژیم استبدادی در میهن ما هستند.
تاریخ جنبشهای مردمی را در سنگرهای نبرد :در کوچهها و خیابانها،
در کارخانهها ،در مدارس و دانشگاهها و مراکز کار ،یعنی آنجا که تودهها
برای ایجاد تغییر و دفاع از عدالت ،دموکراسی و حقوق شان بسیج میشوند،
مینویسند .امروز در ایران تاریخ در حال نوشته شدن است و رژیم والیت
فقیه با شکنجه ،محاکمات فرمایشی و سرکوب خونین و خشن جنبش مردمی
نمیتواند روند تاریخیای که در میهن ما در جریان است را متوقف کند .این
آغاز پایان رژیمی است که بیشک محکوم تاریخی این نبرد خواهد بود.
گسترش بحران کنونی همچنین موجب پیدایش شکاف بیسابقهای در
درون رژیم و حتی در میان محافل «خودی» شده است .به عنوان نمونه،
آقای کروبی رئیس پیشین مجلس اسالمی در نامهای به رفسنجانی ،رئیس
مجلس خبرگان و شورای تشخیص مصلحت رژیم و رئیس جمهور سابق،
نگرانی خود را نسبت به افشای شواهد شکنجه و تجاوز به زندانیان سیاسی در
زندانها بیان کرد ،و گفت:
«حتی اگر یك مورد نیز صدق داشته باشد ،فاجعهای است برای
جمهوری اسالمی».
اظهار چنین مطالبی از سوی یکی از روحانیون اصالحطلب که نقش مؤثری
در حیات رژیم در سه دهه گدشته داشته است به روشنی انشقاق و شکاف
تعمیق یابنده در رژیم را نشان میدهد .در روزهای اخیر نیز نامهای افشاکننده
با امضاء «جمعی از علما و فضالی حوزههای علمیه قم ،اصفهان و مشهد»
منتشر شده است که ضمن بررسی حوادث روزهای اخیر به صراحت مسئل ٔه
عدم صالحیت علی خامنهای را برای ادامه «رهبری نظام» اعالم کرده است و
از مجلس خبرگان خواستار رسیدگی به وضعیت «رهبری» رژیم شده است.
درعینحال جنبش اعتراضی مردم به شیوههای دموکراتیک و ممکن نیز ادامه
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دارد .تظاهرات گسترده مردم در روز برگزاری مراسم تحلیف احمدینژاد و
در شرایطی که بیش از  5000نیروی امنیتی و انتظامی ساختمان مجلس در
میدان بهارستان را محاصره کرده بود ،و رئیس جمهور «منتخب» در هراس از
واکنش انتخاب کنندگان معترض مجبور به استفاده از هلیکوپتر برای آمدن به
مراسم شده بود ،خود نمایش این واقعیت است ،که بحران سیاسی حاکمیت
بازهم گسترش خواهد یافت .این حقیقت که بیش از  50تن از نمایندگان
مجلس ،کاندیداهای معترض به نتیجه آراء ،دو رئیس جمهور پیشین و اعضای
خانواده خمینی ،بنیانگذار جمهوری اسالمی ،و برخی روحانیون سرشناس
از حضور در مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری امتناع کردند ،نیز نماد
دیگری از بحران فزاینده ولیفقیه و متحدان آن است.
ادامه مقاومت میرحسین موسوی و نیروهای اصالحطلب درمقابل
کودتای رژیم و تدبیراندیشی برای سازماندهی جنبش اعتراضی مردم نیز در
ادامه و تعمیق بحران رژیم کم تاثیر نبوده است .اظهارات و موضعگیریهای
دقیق و پیگیر موسوی ،که در چهارچوب قانون اساسی رژیم صورت میگیرد،
قدم به قدم زمینههای تشکیل یک جبهه وسیع تودهای برای مقاومت مدنی
درمقابل تعرضات رژیم را ایجاد میکند .حضور ُپرشور و شجاعانه میلیونها
تن از مردم کشور در تظاهرات خیابانی و مقابله با گزمگان رژیم به موسوی و
طرفدارانش این پشتوانه حمایتی را داده است که بتوانند حضور ُپررنگ و قابل
تأییدی را در جنبش مقاومت تودهای داشته باشند.
در همین راستا باید به موضعگیری شجاعانه مهدی کروبی در افشای
تجاوز جنسی وحشیانه به زندانیان سیاسی و همچنین انتقاد صریح او از
سکوت ُپرمعنای برخی سران رژیم اشاره کرد .انتقاد کروبی از اینکه علی
الریجانی ،رییس مجلس ،و عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت م ّلی
مجلس هشتم ،که رییس کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث اخیر
است ،بدون هیچ پشتوانه تحقیقاتی مسایل مطرح شده در نامه او به رفسنجانی
را تکذیب کردهاند ،نمایشی از ابعاد شکافی است که سرتا پای رژیم را فرا
گرفته است .کروبی پس از اظهار اینکه «آخر چطور میشود که بدون آنکه
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تحقیقی صورت گیرد و جلسهای تشکیل شود میگویید این ماجرا کذب
محض بوده است» به نکته کلیدیای اشاره میکند که توجه به آن برای تحلیل
شرایط کنونی ضروری است .کروبی میگوید:
«من احساس میکنم که این موضعگیریهای شتابزده تحت فشار
صورت گرفته است زیرا این بزرگواران نگران آن هستند که به
سرنوشت دیگر دوستان خود در گذشته دچار شوند .چرا که آقای
الریجانی نگران آن است که ...او را از ریاست مجلس حذف کنند و
یا اینکه آقای بروجردی نگران تکرار سرنوشت دیگر دوستانش چون
آقای افروغ در مجلس هفتم است که او را از ریاست کمیسیون حذف
کردند و یا سرنوشت مجید انصاری و محتشمیپور در مجلس ششم
هستند».
در واقع کروبی با انگشت گذاردن بر مسئل ٔه فشار برای بیعت گرفتن از
مهرههای معترض رژیم با دولت احمدینژاد ،به روندی توجه میدهد که رژیم
برای حفظ حیات خود و پایان دادن به بحران با ابعاد گستردهای دنبال میکند.
حاصل اساسی این فشارها جدا شدن بیش از پیش بخشهایی از حاکمیت از
آن و محدود شدن پایگاه سران ارتجاع حتی در نهادهای مذهبی است.
عملکرد رژیم والیت فقیه در هفتههای اخیر ،از تقلبات گسترده در نابودی
رأی میلیونها ایرانی ،تا سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی بیشک به
بیاعتباری بیش از پیش رژیم استبدادی در افکار عمومی ایران و جهان منجر
شده است .حامیان آزادی ،دموکراسی و استقالل مردم ایران در سراسر جهان
مشخصههای جعلی و دروغین «طرفدار زحمتکشان بودن» و «مخالفت با
امپریالیسم» احمدینژاد و پشتیبانان او را درک کرده و مردود میشمارند.
شواهد و نشانههای غیرقانونی بودن رژیم حاکم را میتوان در خیابانهای
تهران و در رنج و عذاب مخالفان رژیم در بیدادگاههای قرون وسطائی،
زندانها و شکنجهگاههای نظامی یافت.
از دید نیروهای دموکرات و مترقی ایران و جهان ،تنها راه درست و اصیل،
حمایت از مبارزه برحق مردم ایران ،و منزوی کردن هرچه گستردهتر رژیم
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شکنجه ،ترور و اعدام در ایران است .نمیتوان فقط به تحقیق کمیسیون
حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد آزار و اذیت بازداشتشدگان اکتفا
کرد؛ پایان دادن به وحشیگری رژیم چالشی جدی است که در برابر همه
نیروهای دموکراتیک ایران و جهان قرار دارد و نیازمند مبارزه گسترده و
مشترک نیروهای آزادیخواه میهن و همبستگی قدرتمند جهانی است.
نام ٔه مردم ،شمار ٔه  26( 823مرداد )1388

چهارمین دادگاه نمایشی و برنامه انحالل احزاب و
سازمانهای اصالحطلب!
چهارمین جلسه محاکمه شخصیتهای اصالحطلب و معترضان به کودتای
انتخاباتی صبح روز سه شنبه  3شهریور ماه درشعبه  15دادگاه عمومی و
انقالب اسالمی تهران برگزار گردید.
در این دادگاه نمایشی ،شماری از رهبران نیروهای اصالحطلب و
برخی فعاالن سیاسی و اجتماعی مانند بهزاد نبوی ،محسن میردامادی،
سعید حجاریان ،عبدالله رمضانزاده ،مصطفی تاجزاده ،سعید لیالز ،محمد
قوچانی ،هدایت آقایی و نیز احمد زیدآبادی از طیف مبارزان م ّلی ـ مذهبی
حضور داشتند.
این جلسه نیز همانند محاکمات قبلی فاقد هرگونه وجاهت و اعتبار
حقوقی بود و تنها به صحنه اعترافگیری تحت نام «متن دفاعیه» محدود
میشد .اعتراف و اقرار سعید حجاریان که به دلیل مشکالت جسمی و فیزیکی
قادر به خواندن آن نبود و توسط سعید شریعتی یکی از فعاالن جبهه مشارکت
قرائت شد ،به خوبی ماهیت نمایشات زشت و رسوا تحت عنوان دادگاه را
اثبات میکند .آنچه دفاعیه خوانده شد ،چیزی جز اعتراف اجباری نیست.
اصو ً
ال اینگونه اعترافات چه به صورت مصاحبه تلویزیونی ،چه به شکل
میزگرد و گفتگو و یا دفاعیه در خالل برگزاری جلسه محاکمه و جز اینها
در رژیم والیت فقیه تازگی نداشته و ندارد .متن کیفرخواست دادستان در

108

اعالمیهها و برخی مقاالت حزب تود ٔه ایران (از خرداد  1388تا پایان اسفند )1388

چهارمین جلسه دادگاه ضمن آنکه با جلسات پیشین تفاوت چندانی نداشت
و همان ادعاهای قبلی کودتاچیان را که در روزنامه و خبرگزاریهایی چون
کیهان ،بصیرت ،خبرگزاری فارس و رجانیوز منتشر شده بود ،تکرار میکرد،
اینبار به طور مشخص و صریح و با زبانی تهدیدآمیز و آمرانه خواستار
انحالل احزاب و سازمانهای اصالحطلب به ویژه جبهه مشارکت و سازمان
مجاهدین انقالب اسالمیگردید .درکیفرخواست دستجمعی معاون دادستان
تهران ،احزاب اصالحطلب برخالف حتی قوانین موجود جمهوری اسالمی،
صرفا براساس حدس و گمان و یا اقاریر زیرشکنجه و فشار به «وابستگی به
بیگانگان» «تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران»« ،جنایت به ملت در موضوع
انرژی هستهای»« ،تضعیف ارکان نظام»» ،حمله به شورای نگهبان»،
«مستمسکسازی برای دشمنان»« ،همنوایی با دشمن»« ،القا وجود استبداد
در ایران» متهم گردیدهاند .به عنوان نمونه کیفرخواست برخالف یک سند
حقوقی و در مغایرت با موازین شناخته شده یک دادرسی قانونی و عادالنه،
اعالم میکند:
«اندیشههای ناصواب ،در میدان عمل به جریان افتاده و خسارات
سنگینی را به ملت ایران وارد کرده و در حقیقت ریشه بسیاری از
حوادث تلخ سالهای گذشته و آشوبهای اخیر در کشور همین عقاید
انحرافی (عقاید انحرافی جبهه مشارکت) است اسناد درونگروهی
حزب مشارکت واقعیتهای تلخی را روشن میسازد».
به این متن کیفرخواست مدعیالعموم که باید یک سند حقوقی تمام
عیار باشد ،چه نامی میتوان نهاد؟ این متن اگر تالش برای مجازات افراد
و یاگروهها و احزاب صرفا با استناد به فکر و اندیشه آنان نیست؟ اگر تفتیش
عقاید قرون وسطایی قلمداد نمیشود؟ چه چیزی دیگری باید خوانده و نامیده
شود؟ چهارمین جلسه دادگاه نمایشی به ویژه از آنرو که مقارن و همزمان
با آغاز ریاست صادق الریجانی بر دستگاه قضایی رژیم والیت فقیه است،
بیاعتباری ،عدم استقالل و واپسماندگی و ناعادالنه بودن سیستم قضایی را
به نمایش گذاشت و نشان داد تا مادامیکه قوه قضاییه مستقل نیست و نیروهای
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امنیتی و نهادهای نظامی امکان مداخله و تاثیر گذاری بر روند دادرسی ،دادگاه
و اجرای احکام را دارا هستند ،نباید بیش از آنچه که شعبه  15دادگاه عمومی و
انقالب اسالمی تهران با برپایی جلسه چهارم محاکمه اصالحطلبان و معترضان
به کودتای انتخاباتی انجام داد ،انتظار داشت .کیفرخواست دستجمعی معاون
دادستان تهران درچهارمین دادگاه تفاوتی با پروندهسازیهای سپاه پاسداران
که در روزهای اخیر برای اصالحطلبان به ویژه ستاد انتخاباتی میرحسین
موسوی صورت پذیرفته ،نداشته و ندارد .در متن کیفرخواست آمده:
«اظهاراتی که قب ً
ال به نقل از آقای موسوی ذکر شد برای اثبات
برنامهریزی قبلی متهمان بر آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات کفایت
میکند .در این راستا با ایجاد سازمانها و گروههای غیرقانونی بدون
ثبت در وزارت کشور ازجمله فعالیتهای روسای حزب مشارکت در
سوم و گروه
انتخابات اخیر بوده ،تشکیالتی به نام سازمان رأی ،موج ّ
 88ازجمله آنهاست».
پیش از انتشار این کیفر خواست و قرائت آن در جلسه چهارم دادگاه
نمایشی خبرگزاری جمهوری اسالمی ـ ایرنا ـ  30مرداد ماه سخنان پاسدار
عبدالله عراقی فرمانده سپاه رسولالله تهران بزرگ درهمایش «ناگفتههای پس
از انتخابات ریاست جمهوری  »88را منتشر کرد که در آن پاسدار عراقی که از
اعضای اصلی ستاد کودتا میباشد ،اعالم کرده بود:
«حدود  300هزار نفر در سازمان رأی اغتشاشات سازماندهی شده
بودند و همین افراد جریانات خیابانی را بعد از انتخابات ریاست
جمهوری به راه انداختند حضور ُپرقدرت بسیج برای مقابله با
اغتشاشات باعث شد تا این اغتشاشات مهار و ادامه پیدا نکند .ما به
عنوان پاسداران انقالب اسالمی درمقابل این اغتشاشات احساس
مسئولیت کردیم و نتوانستیم ساکت بنشینیم».
این موضعگیری چه تفاوتی حتا در لحن گفتار با کیفرخواست مدعیالعموم
دارد؟ آیا همین دروغپردازی و پروندهسازی در کیفرخواست و سراسر جلسه
دادگاه نمایشی چهارم تکرار نشده است؟! دادگاههای نمایشی همانگونه که
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بارها اشاره کردهایم حلقهای از زنجیره توطئه کودتای انتخاباتی محسوب
میشوند ،وظیفه این محاکمات و به طور کلی سیستم قضایی به ویژه دادگاه
انقالب اسالمی و چهرههای منفوری چون مرتضوی ،قاضی حداد و قاضی
صلواتی«قانونیت» بخشیدن به اقدامات ضدمردمی و خشونتآمیز ارگانهای
ذینفع در کودتا و دولت برآمده از کودتا است! اما در این میان ،جلسه چهارم
دادگاه مساله جدیدی را نیز مطرح ساخت ،خواست انحالل و غیرقانونی
اعالم کردن احزاب و سازمانهای اصالحطلب که با تکیه بر مردم زیر بار
پذیرش کودتای انتخاباتی ،اراده ولیفقیه و دولت برآمده از کودتا نرفتهاند ،با
صراحت از سوی معاون دادستان تهران اعالم گردید.
در کیفرخواست با اشاره به احزاب و سازمانهای اصالحطلب آمده است:
«از دادگاه محترم استدعا دارم برای انحالل این تشکل تنشآفرین و
مخل امنیت کشور (جبهه مشارکت) اقدام الزم مبذول گردد .همچنین
از کمیسیون ماده  10قانون فعالیت موارد مصرحه درماده  16قانون
صدرالذکر ،مطابق بند  4ماده  17قانون مزبور عمل نمایند .با توجه
به عملکرد اعضای سازمان (مجاهدین انقالب اسالمی) به ویژه از
دوم که بدون تردید نمیتوان آن را در خط امام
زمان تاسیس سازمان ّ
و انقالب اسالمی ارزیابی کرد .درخواست انحالل این سازمان و
محاکمه اعضای آن به ویژه در مورد تحریک به آشوب در انتخابات
دهمین دوره ریاست جمهوری .را مطابق قانون مجازات اسالمی در
خصوص اشخاص حقیقی و اعمال مقررات موارد  16و  17قانون
فعالیت احزاب مصوب سال  60را دارم».
خواست انحالل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در
اوضاع حساس کنونی ،دور از انتظار نبود .این درخواست با توجه به تحوالت
صحنه سیاسی و رسوایی و بیآبرویی گسترده کودتاچیان به دنبال افشاگریهای
توام با شهامت مهدی کروبی و ایستادگی میرحسین موسوی در دفاع از حقوق
و منافع تودههای مردم ،اقدامی با هدف فشار بیشتر به نیروهای اصالحطلب و
کشاندن آنان به موضوع تدافعی دربرابر ولیفقیه و کودتاچیان است .نه جبهه
مشارکت و نه سازمان مجاهدین انقالب اسالمی هیچیک مرتکب اقدامی
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خالف قانون (قانون موجود جمهوری اسالمی) و خارج از موازین نشدهاند
که رهبران و مسئوالن آنها به دادگاه کشیده شده و اعالم انحالل و ممنوعیت
فعالیتشان در دستور کار قرار بگیرد .یگانه گناه نابخشودنی این سازمانهای
سیاسی مخالفت با کودتای انتخاباتی ،ایستادگی در برابر خود کامگی ولیفقیه
و مقاومت و مبارزه با دولت ضدم ّلی و ضدمردمی احمدینژاد میباشد و از
اینرو است که مورد یورش و سرکوب واقع شده و اتهامات ناروا ،دروغ،
بیپایه و ساختگی علیه آن اقامه میگردد .به عالوه اعترافات اجباری در خالل
جلسه دادگاه و پس از آن در جمع به اصطالح «خبرنگاران» در خصوص
محمد خاتمی ،میرحسین موسوی و نیز حتی خانواده رفسنجانی ،همگی
اقداماتی هدفمند و حساب شده در راستای مقاصد شوم کودتاچیان است .در
برابر این اقدامات تخریبی کودتاچیان باید در صف واحدی مبارزه کرد .حزب
ما از احزاب و سازمانهای اصالحطلب که اکنون زیر تیغ سرکوب استبداد و
ارتجاع قرار دارند ،با تمام توان حمایت کرده و فعالیت علنی و قانونی را حق
مسلم و خدشهناپذیر این احزاب و سازمانها و همه نیروهای میهندوست،
مترقی و آزادیخواه میداند و به همین دلیل قاطعانه از حق حیات و فعالیت
سیاسی آزاد آنان پشتیبانی میکند .ما معتقدیم با سازماندهی یک کارزار
گسترده داخلی و خارجی با حضور همه نیروهای م ّلی و میهندوست بدون
استثناء میتوان اقدامات و برنامههای کودتاچیان را به چالش گرفت و ضمن
دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ،توطئه شوم ارتجاع را خنثی ساخت .اکنون
در اوضاعی نمایشات مشمئزکننده به نام دادگاه برگزار میشود که ،به استقبال
برگزاری یادمان شهیدان فاجع ٔه م ّلی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال
 1367میرویم .مبارزه برای روشن شدن ابعاد جنایت فراموش نشدنی فاجعه
م ّلی و پیوند این مبارزه با خواست آزادی زندانیان سیاسی ،توقف دادگاههای
نمایشی ،اعاده حیثیت از مبارزان و فعاالن دربند و معرفی و مجازات عامالن
و آمران فجایع اخیر و مهمتر از همه برکناری دولت برآمده از کودتا ،توان و
ظرفیت جنبش اعتراضی کنونی را افزایش داده و نیروی اجتماعی ُپرتوانی را
به حرکت در میآورد!
نام ٔه مردم ،شمار ٔه  9( 824شهریور )1388

بازخوانی یک سند تاریخی:

نامه رفیق شهید احمد دانش،
عضو کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
از شکنجهگاههای رژیم والیت فقیه
امسال در اوضاعی متفاوت به استقبال بیست و یکمین سالگرد فاجعه م ّلی
کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی میرویم .رژیم ضدمردمی والیت فقیه
بیست و یک سال پس از جنایت بزرگ و بیسابقه درسال  ،1367بار دیگر
زندانها و شکنجهگاهها را از آزادیخواهان و میهندوستان انباشته و باز هم
با وحشیگری توصیفناپذیر به کشتار پیر و جوان ،مرد و زن مشغول است.
گزارشات متعددی از وضعیت ضدانسانی حاکم بر زندانها در جامعه بازتاب
یافته و گوشههایی از شیوه و روش کودتاچیان در آزار و شکنجه و قتل به
بیرون درز پیدا کرده است .بیست و یک سال پیش همین نوع رفتار و در برخی
زمینهها رفتاری به مراتب بدتر از آنچه امروز دیده و گزارش میشود ،در
زندانها جریان داشت .محافل و اشخاصی که امروز دادگاه نمایشی «علنی»
برپا میکنند ،دیروز در تاریکخانههای اوین ،گوهر دشت و سایر زندانهای
کشور بیدادگاههای سه نفره مرگ تشکیل داده بودند و هزاران انسان شریف،
میهندوست و انقالبی را در عرض کمتر از  2ماه در جلسات تفتیش عقاید که
فقط بین  2تا  3دقیقه زمان می ُبرد ،به مرگ محکوم کرده و دستجمعی جان
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باختند ،حتی علت صدور حکم اعدام ،زمان اجرای آن و محل خاکسپاری
تاکنون روشن نشده است .دادگاههای سه نفره مرگ که به دستور خمینی
تشکیل شده بود ،به زن و مرد ،پیر و جوان ،بیمار و مجروح رحم نکرد .در
میان شهدای حزب ما ،جوانانی مانند رفیق شهید مهرداد دستگیر با نزدیک به
بیست سال سن وجود دارند و هم مبارز کهنسالی چون دکتر حسین جودت با
بیش از هشتاد سال سن به چشم میخورد.
امروزه از برگزاری دادگاههای نمایشی با عنوان «لکه ننگ در تاریخ
قضایی ایران» یاد میشود که توصیفی بحق و بجا است .ولی باید پرسید به
بیدادگاههای چند دقیقهای دهه شصت و سال  1367چه نامی میتوان نهاد؟
صدای مظلومیت جانباختگان قهرمان فاجعه م ّلی و همه جانباختگان جنبش
مردمی ،اینک در فریاد میلیونی تودهها علیه کودتای انتخاباتی و دولت برآمده
از کودتا طنینانداز است .فجایعی که امروز در زندانها و بازداشتگاههایی
چون کهریزک رخ داده و میدهد ،ادامه و امتداد جنایت و کشتار دیروز به ویژه
کشتار زندانیان سیاسی در جریان فاجعه م ّلی است .برای پیبردن به واقعیت
امروز ،شناخت و آشنایی با گذشته ضرور است .از اینرو بازخوانی نامه
سرگشاده زندهیاد دکتر احمد دانش عضو کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران که
خود از شهدای قهرمان فاجع ٔه م ّلی در سال  1367به شمار میآید ،به عنوان
یک سند معتبر تاریخی از اهمیت اساسی و روشنگرانه برخوردار است .ما به
مناسبت سالگرد فاجع ٔه م ّلی و برای گرامیداشت یاد و خاطره مبارزان دالور
و سربلند مردم ،این نامه سرگشاده تاریخی را که از درون زندان خطاب به
آیتالله منتظری نوشته شده باز انتشار میدهیم .سراسر این نامه سرگشاده،
فریاد حقانیت ،شرافتمندی و استواری رفیق شهید دکتر احمد دانش و دیگر
شهدای مردم است و سندی غیرقابل انکار در محکومیت ظلم ،استبداد
و عوامفریبی! با هم این سند افشاگرانه را که پس از بیش از بیست سال
موضوعیت خود را حفظ کرده ،مرور کنیم!
رفیق احمد دانش از زندان در نامه سرگشاده به آیتالله منتظری مینویسد:
حضرت آیتاللهالعظمی منتظری! پس از سالم و ادای احترام ،این نامه
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را با تردید و نوعی احساس شک و بدبینی نسبت به اجرای قانون و
رعایت عدالت در جمهوری اسالمی ایران برایتان مینویسم .امیدوارم
مرا خواهید بخشید که چنین صریح و بیتکلف صحبت میکنم .آنقدر
درد در سینه و زخم در پیکر دارم که بیان آنها در چارچوب تنگ گفتار
و نوشتار ُپرتکلف و ُپرتعارف نمیگنجد .آنقدر بیتفاوتی و از آن بدتر
خصومت نسبت به سرنوشت انسانها دیدهام که در باره مؤثر بودن
و نتیجه دادن هرگونه اعتراض و شکایت عمیق ًا بدبینم .حتم ًا سئوال
خواهید کرد که علت این همه شک و تردید چیست و چرا من که
اینقدر بدبینیم ،اقدام به نوشتن این نامه کردهام؟ در جواب سئوال
ّاول باید بگویم ،اکنون پنجمین سال است که در زندان به سر میبرم
و با وجودی که به عنوان یک پزشک جراح هر کمکی که از دستم بر
میآمده است بر طبق سوگندی که برای حفاظت از زندگی و کاستی
از درد بیماران یاد کردهام ،انجام دادهام و در نتیجه تعداد زیادی از
مقامات دادستانی و زندان مرا شخص ًا میشناسند ،و علیرغم اینکه
در تمام پرونده من حتی یک مورد خطا که به استناد آن حتی بتوان کسی
را به بازجویی دعوت کرد ،وجود ندارد ،و با وجودی که بسیاری از
مقامات به خوبی میدانند که تمام زندگی من وقف خدمت به این
مردم و این آب وخاک شده است ،همچنان بالتکلیف و در شرایط
سخت زندانی هستم .این تنها من نیستم که دچار چنین وضعی هستم.
عده زیادی از کمساالن و جوانان و پیران ،از زن و مرد و از گروههای
مختلف سیاسی و طیف عقاید کام ً
ال متفاوت و ازجمله تعداد زیادی
از رفقای من ،به این وضع دچارند که به جای رسیدگی به وضع
حقوقی و قضایی آنها ،تحت انواع فشارها برای پذیرفتن موقعیت و
وضعیتی به نام «تواب» ـ بخوانید تن دادن به ریا و تزویر و نفاق واقعی
ـ قرار دارند .در چنین شرایطی که باید تعجب کرد که در زندانهای
جمهوری اسالمی ایران به کارخانههای ناراضی تراشی ـ نه تنها در
داخل زندانها که در جامعه و در بین خانوادهها و بستگان زندانیان ،به
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مزارع پرورش میوههای مسموم و ریا و تزویر و نفاق تبدیل شدهاند ـ
به جز شکاف عمیق بین گفتار و کردار ندیدهام و این عمدهترین علت
ایجاد شک و تردید و بیاعتمادی در من است .در حالیکه از زبانی
میشنیدم که فحش دادن با اخالق اسالمی مغایر است ،از همان زبان
فحشهای رکیک شنیدهام ،در حالیکه از زبانی میشنیدم که تهمت
زدن و کوشش برای هتک آبرو و حیثیت افراد از گناهان کبیره است،
مورد شدیدترین تهمتها و افتراهای سیاسی و ناموسی قرار گرفتهام.
تهمت زدن و بیآبرو کردن دیگران جزیی از زندگی روزانه شده است.
درحالیکه شما در یکی از پیامهایتان گفته بودید که کسی که به دیگران
تهمت بزند و بکوشد تا با فشار و ارعاب متهم را مجبور به قبول تهمت
نماید ،گناهش مانند کسی است که در خانه کعبه با مادر خود زنا کند.
بارها و بارها شاهد ارتکاب چنین گناهی از سوی عدهای که خود را
مسلمان مینامند و من به نوبه خود آنها را مسلماننما ،مینامم ،بودهام.
در حالیکه از زبانی میشنیدم که کتک زدن و آزار زندانی به دور از
رفتار اسالمی است ،از دست همان زبان ،بدون کوچکترین مجوزی
کتک خوردهام و شاهد کتک خوردن و آزار زندانیان دیگر بودهام.
بدون اینکه حداقل این حق ساده و این اجازه طبیعی را داشته باشم
که چشم در چشم شکنجهگر خود بیاندازم .قلم من که تحمل بار بیان
این همه زشتی و پلیدی را ندارد ،ولی نمیدانم شما که خود مدتی
گرفتار ددمنشان رژیم طاغوت و زندانی بودهاید ،آیا میتوانید حال
انسانی را نزد خود مجسم کنید که اغلب در نیمههای شب با چشمانی
بسته و در گوشههای خلوت و تاریک زندان ،با این احساس که تنهای
تنهاست ،کوچکترین حقی ندارد و هیچکس به فریادش نمیرسد،
باید انواع شکنجههای روانی و جسمی را تحمل میکردم .در حالیکه
بارها و بارها شنیده و در قانون اساسی جمهوری اسالمی خوانده
بودم که شکنجه ممنوع است ،خود شکنجه شده و بارها و بارها شاهد
شکنجههای بیرحمان ٔه انسانهای دیگر بودهام .انسانهایی که صدای
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خش خش خزیدن پیکر علیل آنها را شنیده و از زیرچشم بند دیدهام
که چون در اثر شکنجه قادر به راه رفتن نبودهاند و برای نقل مکان
بر روی پای خود میخزیدند و من با دیدن این صحنهها ،درد خود
را فراموش میکردم و با خود فکر میکردم این کیست؟ و جواب
میدادم مهم نیست که اسمش چیست و عقیدهاش کدام است .این
دیگر یک فرد و یک انسان نیست ،همه انسانیت و همه بشریت است
که چنین ذلیل و بیچاره بر روی زمین میخزد .انسانهایی را دیدهام
که در اثر زخمها و دردهای ناشی از شکنجه استفراغ میکردند و در
نتیجه آنقدر آب از دست میدادند که پوستشان خشک میشد و خطر
مرگ تهدیدشان میکرد و برای نجات جانشان که اکثریت خواهان این
نبودند ،میبایست به تزریق سرم متوسل شد .انسانهایی را دیدهام که
از شدت ضربههای شالق خون ادرار میکردند و به علت از کار افتادن
کلیهها میبایست دیالیز شوند .البته از حق نگذریم که نام این اعمال
را «تعزیر» گذاشته بودند .و باالخره در حالیکه بارها و بارها از زبان
مسئولین بلند پایه جمهوری اسالمی ایران شنیدهایم که در جمهوری
اسالمی ایران کسی را به خاطر عقیده زندانی نمیکنند و قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران هم –که شما در تدوین و تصویب آن نقش
عمده داشتهاید ـ بر این مساله صراحت دارد ،مورد مشخص من که
بدون شک تنها مورد نیست ،بهترین گواه نادرست بودن این ادعاست.
کار به جایی رسیده بود که استناد به قانون اساسی در جریان به
اصطالح بازجوییها با مسخره کردن و ضرب و شتم همراه میشد.
ولی تأسفآورتر اینکه کار تجاوز و بیاعتنایی بهحقوق انسان و اصول
قانون اساسی تا بدان حد رسیده است که افرادی در این جمهوری به
خود جرات دادهاند که بدون کوچکترین بیم و هراس از عاقبت قانون
شکنیهای خود ـ با صراحتی اعجاب برانگیز ـ ضدیت خودشان با
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را نشان دادهاند ،یا همانهایی
که باید حافظ قانون اساسی باشند ،با خیره ِ
سری خاصی ،آنرا مورد
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تجاوز قرار دادهاند.
در کیفرخواستی که برای من تدوین شده است ،ضمن شمردن تاریخچه
زندگی سیاسی من از سال  1329تاکنون ،در بند آخر به عنوان یکی از
موارد جرم اینطور مطرح شده است که چون «نامبرده بر سراعتقادات
خود باقی است ،برای وی تقاضای مجازات شدید شرعی میشود» و
عجیبتر اینکه همین سئوال در دادگاه هم مطرح شده است .در موارد
عدیده شاهد بودهام و شاهد هستم که انسانها را فقط و فقط به خاطر
داشتن عقیده و آنهم عقیدهای ـ که چه با آن موافق یا مخالف باشم
ـ خیلی ساده و بیآالیش طرفدار اجرای عدالت اجتماعی است و نه
هیچ چیز دیگر ـ در زندان نگه داشتهاند و از قرار معلوم هیچ مقامی
هم ،برای رسیدگی به این موارد و جلوگیری از قانونی شکنها،
خودسریها و احیانا خرابکاری و اقدام دشمنانه برای بدنام کردن
هرچه بیشتر و بیشتر انقالب ،وجود ندارد .هماکنون انسانهایی از
گروههای مختلف سیاسی در زندان به سر میبرند که اص ً
ال حکمی
نگرفتهاند .زیرا محتویات پرونده آنها قابلیت صدور هیچگونه حکمی
را ندارد و آزادی آنها موکول به «مصاحبه» و ابراز تنفر و در واقع
فحاشی به خودشان شده است و هستند تعداد زیادی که حکم آنها به
پایان رسیده و با وجودی که دوران زندانی آنها به پایان رسیده است،
(شاید با این اصطالح زندانیان که از زمان طاغوت مانده است شما
هم آشنا هستید) «م ّلی ِکشی» میکنند .آزادی آنها موکول به «مصاحبه»
یعنی حاضر شدن پشت دور بین فیلمبرداری و به خود فحش دادن و
خود را بی آبرو کردن شده است...
برای رفع ظلم و خلع ید از آنهایی که موقعیت و مقام خود را وسیلهای
برای زورگویی و تجاوز به جان و ناموس مردم و مالاندوزی قرار
دادهاند و من بر اثر تصادفی که به یک شوخی تاریخ شبیه است با
عدهای از آنها همبند بودهام و در نتیجه به کار آنها آشنا شدهام ،اقدام
کنید.
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حضرت آیتالله! زمانی که سفیدپوستان مهاجر اروپایی قدم به قاره
آمریکا گذاشتند و دست به کشتار جمعی سرخپوستان زدند و در
صدد براندازی نسل آنها برآمدند ،درمقابل اعتراضهای بینالمللی
و اعتراض به آنهایی که هنوز ذرهای حس انسان دوستی و اعتقاد
به رعایت موازین قانونی در مغزشان باقی مانده بود ،این شعار را
مطرح کردند که «یک سرخپوست خوب ،سرخ پوست مرده است».
منظورشان این بود که هر سرخپوستی را بدون توجه به خصوصیات
شخصی وی و بدون تحقیق در بار ٔه اینکه آیا گناهی مرتکب شده است
یا نه ،میتوان کشت و یا چون حیوان داخل اردوگاههای مخصوص
راند و چون سرخپوست «ذاتا» بدجنس و خبیث است ،پس تنها
ُمرده او بیضرر و در نتیجه خوب است ،و این شعار تبدیل به قانون
شد و خوب میدانیم که چه جنایتهای مهیب و وحشتناک با تکیه
به این شعار در حق سرخپوستان و از آن گذشته در حق انسانهایی
که از نظر نژاد و عقیده با سفیدپوستان اروپایی فرق داشتند و حتی در
حق دگراندیشان سفیدپوست و سفیدپوستانی که با این شعار هولناک
و ضدبشری مخالف بودند ،بوقوع پیوست و به عنوان لکه ننگی بر
دامن همه بشریت نشست .به این مسئله تاریخی ،که هنوز آثار شوم آن
از بین نرفته است ،بدینجهت اشاره کردم که احساس میکنم امروز
در جمهوری اسالمی ایران ،شعار «یک تودهای خوب ،تودهای مرده
است» از جانب پارهای محافل و قشرهای اجتماعی که اقلیت ناچیز
ولی از نظر اقتصادی گروه پر قدرتی را تشکیل میدهند و بحث درباره
آنها از حوصله این نوشته خارج است ،به میان کشیده شد ،و به قانون
نوشته نشدهای که متاسفانه فراگیر شده ،تبدیل گردیده است .طبیعی
است وقتی که چنین شعاری نزد کسانی که بر سرنوشت انسانها
حاکمند ،به یک اصل فکری تبدیل گشت ،دیگر هرگونه شکایت،
هرگونه استدالل درباره بیگناه بودن این یا آن فرد و این یا آن گروه
اجتماعی و خواست هرگونه اجرای قانون و رعایت اصول عدالت،
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بیجا و بیمورد است .زیرا وقتی اصل برگناه جمعی قرار گرفت و
این یا آن گروه اجتماعی ،با هو و جنجال و تبلیغات کر و کور کننده و
حتی پژوهشهای شبهعلمی گناهکار جلوه داده شد ،دیگر جایی برای
اجرای قانون و رعایت عدالت باقی نمیماند...
اینهمه را به خاطر مسائل شخصی و برای رهایی فردی ،از ظلمی
که بدان دچار شدهام ،برایتان نمینویسم .نه طالب عفوم و نه در پی
برانگیختن احساس ترحم دیگران ،آنچه میخواهم احقاق حق برای
همه و احترام گذاشتن بهحقوق تک تک افراد جامعه ،رفع ظلم و ستم و
از بین بردن هرگونه تعرض به جان و ناموس و عقاید افراد و آزادی همه
کسانی است که بیگناه در بندند .صحبت بر سر شیو ٔه زندگی سیاسی
به طور کلی و صحبت بر سر یک جریان سیاسی در ایران ،صحبت
درباره حقوق عام انسانها و صحبت بر سر آن انسانهایی است که
همهچیز خود را وقف بهروزی و سعادت به قول شما «مستضعفین» و
به قول ما «قشرهای محروم و زحمتکش جامعه» ایران ،چون کارگران
و دهقانان و اجرای عدالت اجتماعی کردهاند و از همه مهمتر صحبت
بر سر انقالب است که اگر به شعار عمومی خود عمل نکند از داخل
خواهد پوسید...
در حالیکه تعقیب و کشتار و زندانی کردن پویندگان راه طبقه کارگر و
طرفداران جدی و پیگیر اجرای عدالت اجتماعی در دو رژیم طاغوتی
رضاخان و پسر منفورش ،عکسالعملی از طرف نیروهای ارتجاعی
جامعه برای جلوگیری از تحول انقالبی و برای حفظ منافع غارتگرانه
آنها و اربابانشان و در نتیجه کام ً
ال طبیعی و قابل فهم بود ،تعقیب و آزار
این گروه پس از انقالب و در جمهوری اسالمی ایران الاقل از نظر
ظاهر قضیه و تا موقعی که همه اسناد و مدارک مربوط به این فاجع ٔه
تاریخی دقیق ًا مورد بررسی علمی قرار نگیرد ،نامفهوم مینماید و
سئوال برانگیز است.
راستی چرا؟ چرا در این مورد ویژه جمهوری اسالمی ایران راه
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رژیمهای سلطنتی را ادامه داده است؟ و راستی چرا امروز باید افرادی
که در زمان رضاخان و پسرش زندانی و در بسیاری موارد همبند و
همزنجیر نیروهای انقالبی مذهبی بودهاند ،در جمهوری اسالمی ایران
و در شرایطی به مراتب سختتر از آن زمانها ،زندانی باشند؟
ابهام این عالمتهای سئوال آن وقت بیشتر میشود ،وقتی که توجه
کنیم که او ً
ال اینبار هم آنها در واقع به جرم دفاع بیدریغ از انقالب
مورد هجوم قرار گرفتهاند و ثانی ًا تمام «اعترافها»ی بعضی از اعضای
کادر رهبری حزب ،در جریان «بازجوییها» ،چون مسئله «جاسوسی»
و مسئله «کودتا» ،براندازی و جمع کردن «اسلحه» ـ طبق قوانین
اساسی جمهوری اسالمی ایران و طبق همه قوانین جوامع بشری ،فاقد
ارزش و اعتبار تاریخی ـ قضایی است ،زیرا تحت شکنجههای مافوق
تحمل انسان گرفته شدهاند.
علیرغم جو مسمومی که علیه جنبش کارگری ایران ایجاد کردهاند،
من به نوبه خود ،چون با مطالعه دقیق و با چشمهای باز و کام ً
ال آگاهانه
راه مبارزه علیه امپریالیسم و استثمار سرمایهداری را برگزیدهام ،همه
برنامهها و تصمیماتی را که در جلسات رسمی حزب چون کنگرهها،
کنفرانسها و پلنومهای حزبی به تصویب رسیدهاند و بنابراین تصمیم
جمعیاند و نه اقدام فردی این یا آن شخص ،بدون چون و چرا تأیید
و جمله به جمله آنها را امضاء میکنم و حاضرم در هر هنگامی و در
هر دادگاهی از آنها دفاع کنم و هرگونه مسئولیت ناشی از آنها را به
عهده بگیرم .ولی اگر شخص یا اشخاصی مدعی اعمال خالف،
خودسرانه و فردیاند و چنانچه در یک دادگاه علنی به آنها اعتراف
کنند ،باید شخص ًا جوابگوی افعال و اعمال خود باشند .منظور من
از نوشتن این واقعیتها ،تطهیر خود و خطاناپذیر جلوه دادن حزب
تود ٔه ایران نیست .بدون شک ما هم به مانند همه گروهها و احزاب
دیگر و در محاسبات و برداشتهای خود از مسائل اجتماعی ،اینجا
و آنجا دچار اشتباه شدهایم ،نه آنکه هیچگونه تعصبی در خطاناپذیر
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جلوه دادن خود نداریم ،که قبل و بیش از همه نیروهای دیگر عالقمند
به شناختن اشتباهات خود ،رفع کردن آنها و درس گرفتن از آنها برای
آینده هستیم .آنچه که در این نامه به روی آن تایید خاص دارم ،دفاع از
آبرو و حیثیت خود و همه انسانهایی است که جان برکف و با پشت
پا زدن به رفاه فردی و زندگی مادی ،بیش از نیم قرن است که همراه
با سایر نیروهای انقالبی پرچم مبارزه علیه امپریالیسم و پرچم مبارزه
علیه غارتگری سرمایهداری و هرگونه بهرهکشی انسان از انسان را به
دوش کشیدهاند و با وجود زخمهای عمیق و مهلک که بر تن دارند،
هرگز این پرچم را به زمین نخواهند انداخت .دفاع از آبرو و حیثیت
خود ،چو دفاع از جان و ناموس ،حق هر انسان زنده و آزاده است.
در اینجا اجازه بدهید مختصری درباره پرونده خود برایتان بنویسم
که دوست دارم این اظهارات نه به عنوان دفاع شخصی بلکه فقط به
عنوان کوشش برای ارائه نمونه مشخص برای بررسی دقیقتر و درک
بهتر یک مسئله عام ،مساله مربوط به یک جریان سیاسی و مربوط به
سرنوشت هزاران انسانی که نمونههایی از آنها را شما در زندانهای
شاه شناختهاید ،تلقی کنید.
نمونه مشخص :در سحرگاه هفتم اردیبهشت ماه  1362عدهای جوان
مسلح به خانه شخصی من حمله کردند و پس از ایجاد رعب و وحشت
رهم ریختن خانه ،چشمهایم را بسته و با خود
برای زن و دو دخترم و َد َ
بردند .من تنها با چشم بسته و در گوشه یک راهرو افتاده بودم .بدون
آنکه بدانم و یا خانوادهام بداند که من کجا هستم .در این مدت بارها و
بارها به بهانه کج شدن چشمبند ،حتی در خواب ،مورد ضرب و شتم
قرار گرفتم و یا شاهد ضرب و شتم دیگران بودم .ماهها از هرگونه
تماس با محیط و حتی به دست آوردن کوچکترین خبر از وضع
خانواده خود محروم بودم .تماس من با محیط از حد چشمبندی که
جهان خارج و حتی قطع رابطه با وجود خودم بیش از هر چیز دیگری
آزارم میداد .پس از چند ماه اجازه یافتم هر دو هفته یکبار و گاهی هم
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ماهی یکبار تلفنی با خانواده خود تماس بگیرم .آنهم فقط برای چند
دقیقه با چشمهای بسته و در حالیکه مامور به گفتگوی تلفنی من و
زنم و من و بچههایم که شریفترین و با احساسترین ارتباطی است
که هر انسان در زندگی خود برقرار میکند و باید از چشم و گوش
اغیار در امان بماند ،گوش میداد .از آنچه که در هنگام به اصطالح
«بازجوییها» گذشته است ،میگذرم .بیشتر جلسات ،شکنجه روانی
و جسمی بود تا جلسه بازجویی ،در همه این جلسات متهم با چشم
بسته شرکت میکرد و همه آنها با فحاشی شدید و کتک همراه بود.
بیش از یکسال و نیم از هرگونه مالقات با خانواده خود محروم بودم
و چون تماس تلفنی هم بعد از مدتی قطع شد ،خانواده من ماهها
نمیدانست که چه بالیی به سر من آمده است .از زمانی که هر دو هفته
یکبار برای مدت  10-15دقیقه مالقات دارم ،این مالقات از پشت
شیشههای به قول زندانیها «آکواریوم» و از طریق گوشی تلفن انجام
میشود .حدود دو سال و نیم را در سلولهای انفرادی و گاهی در
شرایط بدتر از سلول انفرادی گذراندهام.
مدت بر من و
حضرت آیتالله! نه قلم من قادر است آنچه را که در این ّ
رفقای من رفته است بازگو کند و نه مایلم وقت شما را با طرح جزئیات
بگیرم ،همینقدر میگویم که آن شرایط را برای دشمنان خودم هم آرزو
نمیکنم .باری ،باالخره پس از بیش از دو سال زندانی بودن در شرایط
سخت و بالتکلیفی ،یک روز صبح زود مرا صدا کردند ،مانند همیشه با
چشمهای بسته از سلول بیرون آمدم و توسط مامورین به اتاقی هدایت
شدم .در آنجا برای اولین بار اجازه یافتم که چشمبند خود را بردارم.
روحانی جوانی پشت یک میز تحریر نشسته بود و شروع کرد از داخل
پروندهای که در مقابلش بود سئوال مطرح کردن ،که به آنها جواب داده
شد و من فکر کردم این جلسه ادامه بازجوییهای سابق و برای جمع
و جور کردن پرونده است .زیرا همان سئوالهای دوران بازجوییهای
کذایی مطرح بود و ازجمله سئوالها اینکه آیا شما هنوز برسر عقاید
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خود باقی هستید؟ ظاهر جلسه هیچگونه نشانه و اثری از یک جلسه
دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم که این جلسه میبایست جلسه
دادگاه باشد .زیرا تنها من بودم و آقای روحانی که پشت میز نشسته
بود .ایشان هم سئوال میکرد و هم خود مینوشت .اگر درست باشد
که آن جلسه ،جلسه دادگاه بوده است ،ایشان هم رییس دادگاه ،هم
دادستان ،هم هیئت منصفه و هم نماینده منافع متهم در یک شخص
بوده است .این جلسه که میبایست در آن درباره سرنوشت یک حزب
سیاسی با چهل سال سابقه فعالیت ضدامپریالیستی و درباره سرنوشت
یک انسان تصمیمگیری شود ،چند دقیقه بیشتر طول نکشید و من
چقدر خوشحال بودم که جلسه خیلی سریع خاتمه یافت و من اجازه
داشتم دوباره به چاردیوار سلول خود بازگردم .زیرا تنها در سلول
احساس امنیت میکردم .نمیدانم میتوانید جو آن روز زندان را از این
واقعیت که زندانی از بازگشتن به سلول خود خوشحال میشد ،پهلوی
خود مجسم کنید؟ اکنون دو سال از تاریخ آن جلسه که فکر میکنم
دادگاه من بوده است ،میگذرد و من هنوز بالتکلیف در زندانم .بیش
از این سرتان را درد نمیآورم و فکر میکنم هرچه در اینجا درباره
وضع خود در زندان و وضع پرونده خود و صدها انسان دیگر برایتان
بگویم ،زیادهگویی است .بهتر است پرونده من را به عنوان نمونه و یا
هر پرونده دیگری از رفقای من و یا سایر زندانیان سیاسی را بخواهید
و مطالعه کنید .همانطوری که در باال اشاره کردم در پرونده من و با
جرأت میتوانم ادعا کنم که در پرونده اکثریت قریب باتفاق رفقای
من که امروز در زندان هستند ،حتی یک مورد خطا که به استناد آن
حتی بتوان کسی را به بازجویی دعوت کرد وجود ندارد ،چه رسد به
دستگیری و زندانی کردن .آنچه که به عنوان جزء کوچکی از یک فاجعه
بزرگ تاریخی در باال آمد مربوط به گذشته ـ گذشتهای بسیار تلخ است
که عوارض آن هنوز ادامه دارد ولی سئوال عمده این است که با این
حادثه تاریخی اسفناک و وضعی که ایجاد شده است چه میشود کرد؟
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به عقیده من برای حل این مسئله دو راه وجود دارد:
تجدید بررسی این پرونده «حزب تود ٔه ایران» توسط هیئتی بیطرف و
به خصوص هیئتی که گرفتار پیشداوری «یک تودهای خوب ،تودهای
مرده است» نباشد .آزادی فوری همه افرادی که جرمی ندارند و به
عقیده من اکثریت قریب به اتفاق اعضای رهبری و کادرهای حزبی
جزء این گروهند .با توجه به اینکه همه افرادی که امروز در زندان
به سر میبرند در یک حزب قانونی و دارای فعالیت علنی عضویت
داشتهاند ،طبق هیچ قانونی نمیتوان آنها را به جرم عضویت در چنین
حزبی محاکمه و یا محکوم کرد.
ولی چنانچه مقامات قضایی جمهوری اسالمی ایران واقعا فکر
میکنند که در این پرونده و پروندههای افراد ،مسائل قابل طرح در
یک دادگاه وجود دارند ،همانطوریکه بارها و بارها قول دادهاند،
جلسات علنی دادگاه را در شرایط عادی (امکان خواندن و بررسی
پرونده توسط متهمین و ایجاد امکانات الزم برای دسترسی داشتن به
اسناد و مدارکی که برای دفاع از خود الزم است) برای بررسی عادالنه
پروندهای که دارای ابعاد تاریخی وسیع و ابعاد جهانی است ،تشکیل
دهند .اگر واقعا خواهان رفع ظلم و اجرای عدالت هستید ،تجدید نظر
سریع در پرونده همه افرادی که به جرم سیاسی در زندان به سر میبرند
ضرورت حیاتی دارد و کوشش برای تغییر عقیده افراد از طریق اعمال
فشار و زور بیهوده است.
در پایان با تشکر از حوصله شما و با پوزش از اینکه نامه به درازا
کشید ،یادآور میشوم که محتویات این نامه نظریات شخصی من است
و هیچکس به جز خودم و هیچ ارگانی مسئولیتی درباره مسائل ذکر
شده در این نامه را ندارد.
با سالم و ادای احترام مجدد
دکتر احمد دانش ،تهران ـ زندان اوین ـ 16/2/1366
نام ٔه مردم ،شمار ٔه  9( 824شهریور )1388

اعالمیه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

به مناسبت بیست و یکمین سالگرد فاجعه م ّلی
کشتار زندانیان سیاسی
هممیهنان شریف و آگاه!
با فرا رسیدن مرداد و شهریور  ،1388بیست و یک سال از فاجع ٔه م ّلی قتلعام
هزاران زندانی سیاسی ،مبارزان دلیر راه آزادی ،استقالل و عدالت میهن ،به
فرمان خمینی ،میگذرد .قتل عام هزاران زندانی سیاسی ،که اکثریت قاطع
آنها قب ً
ال در محاکمات فرمایشی بیدادگاههای رژیم به زندانهای طویلالمدت
محکوم شده بودند ،نشانگر قساوت و عملکرد ضدبشری رژیم والیتفقیه و
به گواهی اسناد موجود یکی از تکاندهندهترین جنایات سیاسی تاریخ معاصر
میهن ما محسوب میشود.
امسال در شرایطی خاطره هزاران جانباخته این کشتار ضدم ّلی را گرامی
میداریم که سران ارتجاع و کودتاچیان حاکم به سرعت روند سازماندهی
فاجعهای دیگر را تدارک میبینند .محاکمات فرمایشی شمار زیادی از
نیروهای اصالحطلب و همچنین نمایش اعترفات مشمئزکننده قربانیان
شکنجه در رسانههای ضدم ّلی ،زیر کنترل دستگاههای انتظامی و سرکوبگر،
یادآور پروندهسازیهای مشابه رژیم جهل و جنایت بر ِ
ضد دگراندیشان در
دهه  1360و سرانجام کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367
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است .اتفاقی نیست که در آن دوران نیز نیروهای دگراندیش و چپ ،ازجمله
اعضاء و هواداران حزب تود ٔه ایران ،مبارزان راه آزادی و مخالفت با استبداد
و ارتجاع به «توطئه بر ضد امنیت م ّلی» و «ارتباط با بیگانگان» متهم میشدند
و امروز نیز ما در بیدادگاههای فرمایشی رژیم شاهد تکرار همان سناریوی
بیاعتبار و رسوا هستیم.
بیست و یک سال پیش ،در پی شکست خفتبار سیاست ایران بر باد
ِ
ده «جنگ ،جنگ تا پیروزی» ،که سران رژیم بهرغم مخالفت اکثریت مردم
و نیروهای م ّلی و آزادیخواه بر میهن ما تحمیل کرده بودند ،جالدان رژیم
والیت فقیه ،که شماری از آنان در کابینه ،و دستگاههای دولت احمدینژاد و
دیگر پستهای کلیدی حکومتی قرار گرفتهاند ،مرتکب یکی از هولناکترین
جنایات سیاسی تاریخ میهن ما شدند و امروز نیز بخش مهمی از همان
جنایتکاران ،در پی شکست سنگین انتخاباتی ،و در پی گوشمالی تاریخی در
پای صندوقهای رأی ،به دست تودهها ،در پی پایمال کردن خشن و بیسابقه
رأی میلیونها ایرانی هستند تا بتوانند چند صباحی بیشتر به حاکمیت رژیمی
عمیق ًا ضدم ّلی و ضدمیهنی و بیش از پیش رسوا و از نظر اخالقی ـ سیاسی
ورشکسته ادامه دهند.
در تابستان  ،1367مدعیان «نظام نمونه جهان» و «رئوفت اسالمی» هراسان
از اندیشههای تاریخساز مدافعان آزادی ،دموکراسی ،عدالت و پیشرفت
اجتماعی حتی قوانین و احکام بیدادگاههای قضایی خود را نیز لگدمال کردند و
هزاران زندانی سیاسی را که قب ً
ال محاکمه و به زندانهای طویلالمدت محکوم
شده بودند ،در گروههای بزرگ به جوخههای اعدام سپردند و هراسناک از
خشم خلق در گورهای جمعی ،در گلستان خاوران ،به خاک سپردند .هراس
رژیم از اندیشه و یادمان این جانباختگان راه مردم آنچنان است که در سال
گذشته گزمگان ارتجاع و کارگزاران دولت احمدینژاد ،تالش گستردهای را
برای نابودی گلستان خاوران و از بین بردن هرگونه نشانهای از این جنایت
رژیم آغاز کردند که با مقاومت دلیرانه خانوادههای جانباختگان فاجع ٔه م ّلی و
اکثریت نیروهای م ّلی و آزادیخواه کشور مواجه شد.
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امروز پس از گذشت بیست و یک سال هنوز همه اطالعات از شرایط آن
روزهای تاریک و آنچه بر جانباختگان این حوادث رفت در دست نیست.
اعزام هیئتهای مرگ به زندانهای کشور ،به دستور مستقیم خمینی و شکنجه
زندانیان برای ترک مواضع خود و «انتخاب» توبه و اسالم آوردن و یا پذیرش
اعدام نمونه روشن و تکان دهندهای از قضا و قضاوت در چارچوب رژیم
والیتفقیه است .کشتار زندانیان سیاسی ،با برنامهریزی قبلی ،در سکوت
کامل خبری ،بیاطالعی خانوادهها از وضعیت عزیزانشان ،طی چند هفته در
زندانها سازماندهی و با اطالع و موافقت کامل رهبران درجه ّاول رژیم به
اجراء درآمد .مخالفت آیتالله منتظری با این جنایات هولناک و نامه افشاگرانه
و اعتراضی او به خمینی یگانه نمونه مخالفت درونی با جنایتی بود که دستگاه
رهبری رژیم والیتفقیه بر ضد آزادیخواهان میهن ما تدارک و اجرا کرد.
حزب ما از ماهها پیش از فاجع ٔه م ّلی با انتشار گزارشهای افشاکنندهای از
درون زندانها پرده از برنامههای ارتجاع در زندانها برداشت و کارزار
گسترده بینالمللی را بر ضد کشتار رژیم سازماندهی کرد.
کمیته مرکزی حزب تود ٔه ایران ،در اعالمی ٔه مهمی که آذرماه  1367صادر
کرد ،این قتلعام تکان دهنده را «فاجع ٔه م ّلی» خواند و نوشت:
«این فاجع ٔه مصیبتبار ابعاد بسیار وسیع ،هولناک و تكان دهنده دارد.
حرف بر سر كشتار صدها تن از كادرها و اعضاى برجست ٔه حزب تود ٔه
ایران و دیگر سازمانها و نیروهاى انقالبى و ترقىخواه مخالف رژیم
است .با یک دنیا دریغ و درد باید گفت كه پس از «خانه تكانى» خونبار
رژیم در دخمههاى دوزخى خود ،خلق ایران و جنبش انقالبى میهن
ما ،جمعى از آگاهترین ،آزمودهترین و فداكارترین فرزندان خود را از
دست داده است .تبهكارىهاى اخیر رژیم خودكام ٔه خمینى ،به ویژه
فاقد هرگونه پشتوان ٔه قانونى ،حقوقى ،مدنى ،اخالقى و انسانى و
یادآور اقدامات جنونآمیز فاشیستهاى هیتلرى در اردوگاههاى مرگ
است»...
سران رژیم در آن دوران برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت هولناک از
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اعدام معدودی «تروریست» در زندانها خبر دادند در صورتی که سازمانهای
حقوق بشر شمار زندانیان سیاسی قتل عام شده را بیش از پنج هزار نفر تخمین
زدهاند .شیوه سازماندهی این جنایت هولناک ،که از دادگاههای قرون وسطایی
تفتیش عقاید ،یعنی از همان نوع دادگاههایی که گالیله درمقابل آنها باید به گناه
بودن عقاید علمی خود «اقرار میکرد» ،نمونهبرداری شده بود درعینحال
نشانگر اوج ورشکستگی اخالقی و فکری شماری جنایتکار است که ملبس
به لباس «روحانیت» تنها سالحشان در برابر فکر و منطق شالق ،داغ ،درفش
و طنابدار است .عملکردی که ما در هفتههای اخیر شاهد تکرار آن در
محاکمات فرمایشی نیروهای معترض به تقلب انتخاباتی ریاست جمهوری
هستیم.
ادامه همان روشهای شکنجه و آزار و اعترافگیری در زندانهای
رژیم ،که ما امروز بار دیگر عملکرد آن را در برخورد با نیروهای آزادیخواه
و میلیونها ایرانی معترض به تقلبات انتخاباتی ولیفقیه و انصار او مشاهده
میکنیم نشانگر این واقعیت انکارناپذیر است که حیات رژیم والیت فقیه
با جنایت و سرکوب آزادی و آزادیخواهان گره خورده است و یگانه راه
استمرار و ثبات آن توسل به همین شیوههای ضدمردمی است.
هممیهنان آگاه و مبارز!
حزب ما و دیگر نیروهای چپ ،مترقی و آزادیخواه میهن در جریان فاجع ٔه
م ّلی ،صدها تن از رهبران ،کادرهای برجسته و اعضاء و هواداران خود را
از دست دادند .در میان رهبران و کادرهای قتل عام شده حزب ما شماری
از اسطورههای پایداری دوران ستمشاهی ،کسانی که بیش از بیست و پنج
سال از عمر خود را در زندانهای رژیم شاه سپری کرده بودند ،و تعدادی از
برجستهترین متفکران ،روشنفکران ،نویسندگان ،و مترجمان ،هنرمندان بنام،
افسران شجاع نیروهای مسلح ،سندیکالیستهای مبارز و نمایندگان کارگران
و زحمتکشان به چشم میخورد .حزب ما در تمام دوران هشت ساله دولت
اصالحات ،مکرر ًا یادآور شد که سکوت درباره این فاجع ٔه هولناک تاریخی
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تنها به منزله باز گذاشتن دست جنایتکاران برای ادامه جنایت است .در این
دوران با وجود همه تالشهای خانوداههای قربانیان فاجع ٔه م ّلی ،بررغم همه
نامهنگاریها و طومارها ،هیچ گامی ،هرچند کوچک ،در زمینه روشن شدن
حقایق و ابعاد این فاجعه تاریخی بر داشته نشد.
وقایع تکاندهنده یورش وحشیانه نیروهای انتظامی به میلیونها ایرانی
معترض بر ضد کودتای انتخاباتی خامنهای و شرکاء و کشتار دهها تن از
هممیهنان معترض و سپس فجایع رخ داده در شکنجهگاههای رژیم ازجمله
بازداشتگاه کهریزک یادآور دردناک و تلخ این واقعیت است که سکوت
و بیعملی درمقابل جنایتکاران تنها به ادامه و تکرار چنین فجایعی خواهد
انجامید.
حزب ما و سایر نیروهای آزادیخواه ،م ّلی و دموکراتیک کشور وظیفه
انسانی و انقالبی خود میدانند که تا روشن شدن و محاکمه مسببین این جنایت
هولناک همچنان پیگیرانه به تالشهای خود در زمینه پردهدری از این توطئه
شوم تاریخ سالهای اخیر میهن ما ادامه دهند.
باید همه تالشها را برای شکستن توطئه سکوت دربار ٔه فاجع ٔه م ّلی تشدید
کرد .تشدید مبارزه و فشار برای باز کردن پرونده این جنایت و تالش در
راه روشن کردن همه ابعاد گوناگون آن ،رسیدگی به خواست خانوادههای
قربانیان این فاجعه هولناک بیشک نقش مهم و تعیینکننده در مبارزهای دارد
که در میهن ما برای دستیابی به آزادی ،دموکراسی و عدالت اجتماعی در
جریان است .وظیفه اخالقی ،انسانی و تاریخی همه نیروهای ترقیخواه و
مهم تشدید کنند.
مدافع آزادی است که تالشهای خود را برای تحقق این ّ
امروز همچنین تالش برای متوقف کردن دادگاههای فرمایشی کارگزاران
ارتجاع بر ضد نیروهای اصالحطلب ،رسیدگی به جنایات صورت گرفته
در برخورد با مردم معترض به کودتای انتخاباتی  22خرداد ماه و برخورد
با آمران و عامالن این جنایات هولناک و همچنین آزادی بدون قید و شرط
همه زندانیان سیاسی بخش جداناپذیری از مبارزه همه نیروهای آزادیخواه و
میهندوست برای رسیدگی به فاجع ٔه م ّلی ،مجازات مسببان این جنایت و نقطه
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پایان گذاشتن بر امکان تکرار چنین فجایعی در آینده میهن ماست .ما همچنین
از همه نیروهای آزادیخواه و مترقی جهان میخواهیم تا صدای اعتراض خود
را بر ضد ادامه جنایات رژیم والیت فقیه بلند کنند .باید نقاب عوامفریبی را
از چهره رژیم خدعه و تزویر به کنار زد و ابعاد دهشتناک فاجع ٔه م ّلی را هرچه
روشنتر در برابر داوری وجدان مردم قرار داد تا این جنایت کمنظیر بیکیفر
نماند.
•درود آتشین بر خاطره تابناک مبارزات دلیرانه قهرمانان بنام و
گمنام خلق!
•ننگ و نفرت بر آمران و عامالن جنایت مدهش فاجع ٔه م ّلی!
•آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران!
کمیته مرکزی حزب تود ٔه ایران
 5شهریور 1388

اعالمیه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

ضرورت مقابله با برنامههای کودتاچیان
برای سرکوب کامل و خشن جنبش مردمی!
مردم آگاه و مبارز!
رژیم ضدمردمی و استبدادی والیت فقیه آخرین مراحل سرکوب کامل و
خشن جنبش اعتراضی تودهها را به سرعت تدارک دیده و به مرحله اجرا
میگذارد .سخنان تهدیدآمیز علی خامنهای در نماز جمعه این هفته تهران،
در کنار اخبار رسیده مبنی بر تصمیمگیری رژیم درباره دستگیری کروبی و
موسوی ،تهدیدات فرماندهان سپاه پاسداران ،یورش به دفتر کروبی و ُمهر و
موم کردن آن توسط نیروهای وزارت اطالعات و دستگیری مرتضی الویری،
حمله به دفتر موسوی و دستگیری علیرضا بهشتی ،سخنان تهدیدآمیز باهنر،
نایب رئیس مجلس و از چهرههای شاخص ارتجاع درباره کروبی ،و مقاالت
تحریکآمیز دستگاههای تبلیغاتی وابسته به دستگاه والیت و تاریکاندیشی
همگی نشانگر آماده شدن زمینه برای آغاز مرحله نهایی یورش دستگاههای
سرکوب برای از بین بردن رهبری جنبش اصالحات ،پایان دادن به ناآرامیهای
اجتماعی ،نابودی جمهوریت و حق حاکمیت مردم ،حتی در حد محدود آن و
حاکم کردن اختناق سیاه قرون وسطایی در میهن ماست.
ولیفقیه رژیم که این روزها بیش از پیش به عنوان یک فرد بیاعتبار ،چه از
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نظر مذهبی و چه از نظر سیاسی ،تنها با حمایت بخش کوچکی از روحانیت
و با اتکاء به دستگاه ضدمردمی سرکوب و گروههای شدیدا قشری اعوان و
انصارش به حیات سیاسی خود ادامه میدهد با سازماندهی تقلبات بیسابقه
انتخاباتی  22خرداد و زیر پا گذاشتن رأی میلیونها ایرانی و فرمان یورش
گسترده نظامی و امنیتی به نیروهای معترض ،دستگیری هزاران فعال جنبش
اجتماعی ،کشتار دهها تن از هممیهنان آزادیخواه و سازماندهی جنایات تکان
دهنده در زندانهای و شکنجهگاههای سپاه و وزارت اطالعات ،عم ً
ال هرگونه
راه حل میانی را اختالفات بیسابقه در درون و پیرامون حاکمیت جمهوری
اسالمی از بین برده است .پیام کودتاچیان و سرکوبگران حقوق مردم به
معترضان روشن است :تسلیم شدن کامل و یا سرکوب خشن و خونین،
حضور در بیدادگاههای شبه نظامی و «اعترافات» آنچنانی درباره همکاری با
«استکبار» جهانی و سازماندهی «انقالب رنگین» به فرمان آمریکا.
نیروهای آزادیخواه ،مردم آگاه و مبارز!
مسئل ٔه اساسی امروز چگونگی مقابله با برنامههای مخرب سران رژیم جهل
و جنایت و نجات کشور از فاجعهای است که در حال تکوین است .براساس
آخرین گزارشهای رسیده و موضعگیریهای انجام شده در نماز جمعههای
شهرهای مختلف و سخنان علی خامنهای ،ولیفقیه رژیم ،سران استبداد
تصمیم نهایی خود را مبنی بر یورش خشن و گسترده برای نابودی رهبری
جنبش اصالحات گرفتهاند .رژیم با درک خطر بیش از پیش ریزش اجتماعی
پایگاههای سنتیاش ،مخالفت روزافزون بخشهای ُپرنفوذی از روحانیت
که زمانی «استوانه حفظ نظام» بود به سمت نظامی ـ انتظامی کردن حیات
کشور میرود و تنها با تشدید سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی است که
میتواند به حیات خود ادامه دهد.
به گمان ما در شرایط حساس و بغرنج کنونی باید با اتکاء به خواستهای
مشترک جنبش بر ضرورت اتحاد عمل وسیعترین قشرها و نیروهای اجتماعی
تأکید کرد .امروز مسئلهای که درمقابل جنبش قرار دارد این است که با توجه
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به بسته شدن همه راههای مخالفت و اعتراض مسالمتآمیز ،ازجمله برگزاری
راهپیمایی و همایشهای اعتراضی و با توجه به نظامی شدن بیش از پیش
حیات جامعه چگونه میتوان امید و تالش حکام جابر را برای خسته و نومید
ساختن معترضان فعال در عرصه مقاومت مردمی ناکام گذاشت .به گمان ما
باید با واقعبینی و درک شرایط حساس کنونی سیاستهای مبارزاتی را اتخاذ
کرد که وسیعترین قشرهای اجتماعی بتوانند در آن شرکت کنند .تحریم وسیع
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی رژیم ،ازجمله راههای برخورد فعال با برنامههای
رژیم برای تشدید جو اختناق و سرکوب کامل و خشن جنبش مردمی است.
مبارزه بر ضد استبداد از طریق تحریم اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی حکومت
ریشههای نیرومندی در تاریخ مبارزات نیروهای آزادیخواه جهان داشته و
دارد .تحریم اجتماعی گسترده حکومت روشی بود که درجنبش رهاییبخش
هندوستان ،به رهبری مهاتما گاندی برای استقالل هند از امپریالیسم بریتانیا
استفاده شد .همین شیوه مبارزه در جنبش ِ
ضد نژادپرستی در آفریقای جنوبی،
و جنبش حقوق مدنی آمریکا توانست دستآوردهای مهمی را به دست بیاورد.
امروز میهن ما بیش از هرزمان دیگری به همدلی و همکاری وسیعترین
قشر نیروهای سیاسی و اجتماعی نیازمند است .تنها در صورت عمل مشترک
و سازمانیافته ماست که میتوان برنامههای کودتاچیان را با شکست روبهرو
کرد .صدور اعالمیه مشترک از سوی مراجع تقلید مذهبی و منع کردن مردم از
هرگونه همکاری با دستگاههای دولتی و حکومتی ،همکاری نزدیک نیروهای
اجتماعی ،ازجمله کارگران و زحمتکشان ،با جنبش دانشجویی و مبارزات
زنان و در مجموع سازماندهی نافرمانی مدنی در وسیعترین شکل ممکن و به
چالش کشیدن امکان ادامه حاکمیت زور و سرنیزه ازجمله راهکارهای ممکن
برای مقابله با برنامههای رژیم است.
حزب تود ٔه ایران سخنان تهدیدآمیز علی خامنهای ،ولیفقیه رژیم ،و تشدید
حمالت دستگاه امنیتی ارتجاع به رهبران جنبش اصالحات و دستگیریهای
روزهای اخیر را شدید ًا محکوم میکند و معتقد است با هوشیاری کامل باید
نیروهای م ّلی و آزادیخواه کشور را برای مقابله با آخرین تالشهای رژیم
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استبدادی برای سرکوب کامل جنبش مردمی آماده کرد .نمیتوان و نباید در
برابر تهدیدات تاریکاندیشان حاکم میدان مبارزه را ترک کرد .روند حوادث و
سیاستهای نابخرادنه ولیفقیه رژیم کشور را به سرعت به سوی درگیریهای
وسیع اجتماعی میکشاند .میهن ما روزهای حساس و سرنوشتسازی را از
سر میگذراند ،موفقیت کودتاچیان در اجرای برنامههایشان اثرات عمیق ًا
فاجعهباری برای مردم ما به همراه خواهد داشت باید با تمام توان و با حرکت
و مبارزه مشترک برنامههای رژیم والیت فقیه را با شکست روبهرو کرد.
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 22شهریور 1388

بیانیه مهم احزاب کمونیست و کارگری جهان
در همبستگی با مبارزات مردم ایران
در سه دهه اخیر جنبش مبارزان صدیق راه دموکراسی و عدالت اجتماعی در
جهان همواره حامی مستحکم مبارزات مردم ایران بر ضد دیکتاتوری مذهبی
حاکم و در طلب صلح ،دموکراسی و حقوق بشر بوده است .در سه ماهه
گذشته «نام ٔه مردم» سعی کرده است که در صفحات خود تا آنجا که ممکن
است بازگو کننده این حمایت طبیعیُ ،پرشور و مبارزهجویانه از دالوریهای
خلقی باشد که در شرایطی دشوار و در نبردی نابرابر برای حقوق طبیعی و
انسانی خود و برای تضمین آیندهای بهتر ،رژیم تئوکراتیک را به چالشی جدی
کشیده است .و این افتخاری برای مبارزان حزب تود ٔه ایران است که با کار
تبلیغی سازماندهی شده ،با انتشار نشریات متعدد به زبانهای زنده جهان،
با افشاگری در مورد رژیم جنایتکار و ارتجاعی ،و با توضیحات اقناع کننده
خود ،توانستهاند توطئه سران رژیم و همراهان مطبوعاتچی و اینترنتی آن
برای در انزوا قرار دادن جنبش مردمی را به شکست بکشانند .آخرین محصول
کارزار موفقآمیز حزب تود ٔه ایران در تماسگیریهای بینالمللی و حضور
فعال در جریان فستیوالهای احزاب و نشریات مترقی اروپا در شهریورماه
و ارائه تحلیلهای جامع برای رهبری احزاب انقالبی جهان ،تصویب بیانیه
مشترکی با امضاء بیش از  50حزب کمونیست ،چپ و ترقیخواه جهان در
حمایت صریح از مبارزه مردم ایران و محکومیت رژیم سرکوبگر حاکم است.
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آنچه که به این بیانیه مشترک احزاب مترقی جهان ویژگی خاص میدهد این
است که به صراحت جنایات رژیم تئوکراتیک را در سرکوب جنبش اعتراضی
مردم ،دستگیریهای وسیع فعاالن اپوزیسیون و شکنجه آنان و کشتار مخالفان
رژیم فقاهتی مورد توجه قرار داده و محکوم میکند .این بیانیه مشترک که مورد
حمایت یکپارچه احزاب چپ و کمونیست سراسر جهان قرار گرفته است،
ضرورت همبستگی با مبارزات جنبش کارگری ،زنان و جوانان ایران را مورد
توجه قرار میدهد.

در حمایت از صلح ،دموکراسی و پیشرفت در ایران
ما احزاب کمونیست ،کارگری و چپ امضاء کننده این بیانیه ،که رویدادهای
اخیر ایران را از نزدیک دنبال میکنیم ،نگرانی خود را درباره بحران سیاسی
همهجانبهای که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  12ژوئن (22
خردادماه) ایران را در بر گرفته است ،ابراز میکنیم.
ما دستگیری بیش از  4000نفر تظاهرکننده و شکنج ٔه آنان در زندانها
را توسط مقامات جمهوری اسالمی محکوم میکنیم .بر طبق اخبار تأیید
شده نزدیک به صد تَن در این حمله قوای نظامی و شبهنظامی به تظاهرات
مسالمتآمیز مردم کشته شدهاند و یا در زیر شکنجه جان سپردهاند .ما همچنین
کوشش مقامات رژیم تئوکراتیک در ایران را برای اجبار فعاالن اپوزیسیون در
زیر شکنجههای فیزیکی و روانی به اعتراف به اقدامات غیرقانونی را که در
نقض کامل کنوانسیونهای معتبر بینالمللی در ممنوع کردن چنین شیوههایی
با زندانیان سیاسی است ،مردود میشماریم .ما دادگاههای نمایشی سران و
فعاالن اپوزیسیون برای غیرقانونی جلوه دادن جنبش اعتراضی مردم را که در
تقابل آشکار با نُرمهای قضائی مورد قبول بینالمللی صورت میگیرد بیاعتبار
میشماریم .ما هرگونه تالش برای تحریف و خدشهدار کردن اراده و خواست
مردم ایران و دست زدن به اقدامات سرکوبگرانه علیه جنبش مردمی را در این
کشور محکوم میکنیم .ما همبستگی قاطع خود را با سندیکاهای کارگری،
زحمتکشان ،زنان ،دانشجویان و همه نیروهای ترقیخواه و دموکرات ایران که
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در راه احقاق حقوق دموکراتیک و حقوق بشر ،عدالت اجتماعی و اقتصادی،
صلح و دموکراسی مبارزه میکنند ،اعالم میکنیم .ما آزادی بیقید و شرط
همه زندانیان سیاسی را طلب میکنیم .ما همچنین هرگونه دخالت کشورهای
امپریالیستی در ایران را که تالش دارند به بهانه شرایط حاکم بر ایران ،نقشههای
خود را برای ایجاد «خاورمیانه بزرگ» به هزینه مردم این منطقه به پیش ببرند،
محکوم میکنیم.
ما هرگونه تالشی را به قصد بهرهبرداری از شرایط سیاسی و بحران کنونی
در ایران به عنوان بهانهای برای دست زدن به اقدام نظامی یا هر عمل دیگری
که به ضرر حقوق حقه مردم ایران و در راستای تشدید تشنج در منطقه خلیج
فارس و خاورمیانه صورت بگیرد ،را محکوم میکنیم .ما معتقدیم که این فقط
حق مردم ایران است که مسیر تحوالت آینده کشور خود را برای دستیابی به
صلح ،دموکراسی و پیشرفت بیابند.
برزیل – حزب کمونیست برزیل ()PCdoB

الجزایر – حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر
بولیوی – حزب کمونیست بولیوی
کانادا – حزب کمونیست کانادا
شیلی – حزب کمونیست شیلی
کلمبیا – حزب کمونیست کلمبیا
قبرس – حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل)
جمهوری چک ـ حزب کمونیست بوهم و موراوی
جمهوری اسلواک ـ حزب کمونیست اسلواک
دانمارک ـ حزب کمونیست در دانمارک
فنالند ـ حزب کمونیست فنالند
آلمان – حزب کمونیست آلمان
اتریش ـ حزب کمونیست اتریش
انگلستان ـ حزب کمونیست بریتانیا
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استونی ـ حزب کمونیست استونی
یونان ـ حزب کمونیست یونان
مجارستان ـ حزب کمونیست کارگران مجارستان
هندوستان ـ حزب کمونیست هندوستان
عراق ـ حزب کمونیست عراق
ایران ـ حزب تود ٔه ایران
اردن ـ حزب کمونیست اردن
اسرائیل ـ حزب کمونیست اسرائیل
ایرلند ـ حزب کمونیست ایرلند
ایتالیا ـ حزب کمونیستهای ایتالیا
لبنان ـ حزب کمونیست لبنان
لوکزامبورگ ـ حزب کمونیست لوکزامبورگ
(دماغه سبز) ـ حزب آفریقائی برای استقالل کیپ ورد
مالت ـ حزب کمونیست مالت
مراکش ـ حزب دموکراسی و سوسیالیسم
مکزیک ـ حزب کمونیستهای مکزیک
هلند ـ حزب کمونیست جدید هلند
فرانسه ـ حزب کمونیست فرانسه
فلسطین ـ حزب مردم فلسطین
فلسطین ـ جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین
فلسطین ـ جبهه خلق برای آزادی فلسطین
پاکستان ـ حزب کمونیست پاکستان
بنگالدش ـ حزب کمونیست بنگالدش
پرتغال ـ حزب کمونیست پرتغال
پرتغال (گالیسیا) ـ بلوک م ّلیون گالیسیا
روسیه ـ حزب کمونیست فدراسیون روسیه
صربستان ـ حزب کمونیست جدید یوگسالوی
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آفریقای جنوبی ـ حزب کمونیست آفریقای جنوبی
سودان ـ حزب کمونیست سودان
اسپانیا ـ حزب کمونیست خلقهای اسپانیا
اسپانیا ـ کاتالونیا ـ حزب کمونیست کاتالونیا
سوریه ـ حزب کمونیست سوریه (یوسف فیصل)
سوئد ـ حزب کمونیست سوئد ()SKP
ترکیه ـ حزب کمونیست ترکیه
ایاالت متحده آمریکا ـ حزب کمونیست ایاالت متحد آمریکا
استرالیا ـ حزب کمونیست استرالیا
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اعالمیه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

شصت و هشت سالگی حزب تودههای کار و زحمت؛
حزب پیکارگران ضد استبداد؛
حزب منادیان اتحاد و همبستگی همه نیروهای م ّلی و مردمی
و حزب مدافعان آزادی ،استقالل و عدالت اجتماعی!
هممیهنان هوشمند!
دهم مهرماه  ،1388شصت و هشت سال از تأسیس حزب تود ٔه ایران میگذرد.
حزب تود ٔه ایران در دوران تاریخی رشد طبقه کارگر و پیکار جهانی نیروهای
ترقیخواه جهان بر ضد فاشیسم پا به عرصه فعالیت و پیکار گذاشت و توانست
در کوتاه زمانی به پرنفوذترین حزب پیشاهنگ مبارزات رهاییبخش میهن ما
بدل شود .تاریخنویسان معاصر میهن ما و آنان که به دور از غرضورزی به
تحقیق و قضاوت دربار ٔه هفت دهه تحوالت معاصر تاریخ ایران پرداختهاند
بر این نکته همعقیدهاند که پیدایی حزب تود ٔه ایران ،در مهرماه  ،1320یعنی
در دورانی که ایران در چنگال عقب ماندگی اجتماعی ،مداخالت وسیع
قدرتهای استعماری و حاکمیت ارتجاع داخلی دست و پا میزد ،واقعهای
بزرگ بود که منشاء تحوالت مهم اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در کشور ما
شد .در طول شصت و هشت سال گذشته دستگاههای تبلیغاتی حکومتهای
ارتجاعی ،بلندگوهای امپریالیسم جهانی ،و مخالفان و مغرضان که ماندگاری
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حزب تود ٔه ایران را خطری جدی برای ادامه حیات خود دیده و میبینند ،تالش
کردهاند تا با دگرگوننمایی حوادث تاریخی ،ماهیت انقالبی و رزمنده حزب
طبق ٔه کارگر و همه زحمتکشان کشور را واژگونه ترسیم کنند و حزب ما را
حزبی وابسته به منافع خارجی معرفی کنند .رجوع به اسناد تاریخی معتبر و
روند مبارزه درخشان تودهها نشانگر این واقعیت است که حزب تود ٔه ایران
به دست شماری از پیشاهنگان مبارزه راه آزادی ،یاران دکتر تقی ارانی،
زندانیان کمونیست رها شده از زندانهای قرون وسطایی رژیم ستم شاهی و
شخصیتهای بزرگ اجتماعی ـ م ّلی کشور ،در دهم مهر ماه  1320تأسیس
شد و در طول نزدیک به هفت دهه مبارزه بیامان با استبداد و استعمار جایگاه
ویژه و منحصر به فردی را در تاریخ احزاب سیاسی ایران به خود اختصاص
داد.
انتشار صدها کتاب و جزوه علمی ،نشریات و مجالت ُپرمحتوای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ،نشر گسترده اندیشههای دورانساز مارکسیسم ـ
لنینیسم در جامعه ،سازماندهی سندیکاهای کارگری و دهقانی ،سازماندهی
فعالیتهای صنفی دانشجویی و ایجاد تشکلهای پیشرو برای رهایی زنان
میهن از چنگال واپسگرایی و ستم جنسی و طبقاتی ،طرح برنامههای انقالبی
و مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق کارگران و تصویب قانون کار،
مبارزه برای تحقق اصالحات ارضی به نفع دهقانان ،بهرهمند شدن زنان از
حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ،بهداشت و آموزش رایگان برای همه،
تقسیم عادالنه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی ،تحقق حق خودمختاری،
در چارچوب ایرانی آزاد ،برای همه خلقهای کشور و آزادی احزاب و
جمعیتهای صنفی ،ازجمله نظرات دورانسازی بودند که برای نخستین بار
توسط حزب ما در کشور ما مطرح شد ،از سوی گستردهترین قشرهای جامعه
مورد استقبال قرار گرفت ،و در راه تحقق آنها صدها هزار تودهای و نیروهای
مترقی مبارزهای متشکل را سازماندهی کردند.
تاریخ شصت و هشت ساله حزب تود ٔه ایران ُپر است از پیروزیهای بزرگ،
و نیز ناکامیها و آزمونهای دشوار و ادام ٔه پیکار در زیر حمالت قطعناشدنی
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مزدوران ارتجاع و امپریالیسم .حزب تود ٔه ایران در طول نزدیک به هفت دهه
گذشته تنها در سالهای محدودی توانسته است فعالیت علنی داشته باشد و
در راه تحقق خواستهای کارگران و زحمتکشان و همچنین رهایی زنان،
جوانان و دانشجویان از زنجیرهای روابط و قوانین متکی بر اندیشههای قرون
وسطایی تالش کند .علت تهاجمهای پیدرپی ارتجاع و امپریالیسم بر ضد
حزب ما هراس آنها از بنیانهای فکری و سیاستهای نوآورانه حزب و نیز
توان آن در سازماندهی کارگران و تودههای محروم بوده و هست .از مزدوران
رژیم وابسته پهلوی گرفته که شمار بزرگی انسانهای واال و رزمندگان قهرمان
تودهای همچون روزبه ،سیامک ،مبشری ،و کیوان ...را به جوخههای اعدام
سپردند تا مزدوران رژیم والیت فقیه ،که در بزرگترین کشتار سیاسی تاریخ
میهن ما ،هزاران زندانی سیاسی را ،ازجمله شماری از قدیمیترین زندانیان
سیاسی جهان ،اسطورههای پایداری زندانهای شاه و رژیم والیت فقیه ،که
بیش از سه دهه از عمر خود را به خاطر پایبندی به آرمانهای طبق ٔه کارگر
و آزادی میهن در شکنجهگاههای شاه و رژیم جمهوری اسالمی سپری کرده
بودند ،قتل عام کردند ،تالش امپریالیسم و ارتجاع داخلی جلوگیری از فعالیت
سیاسی و تشکیالتی حزب تود ٔه ایران بوده و هست.
نگاهی به مدارکی که در سالهای اخیر از صندوقهای اسناد سری
دولتهای امپریالیستی بیرون آمده موید این واقعیت است که یکی از مهمترین
اهداف کودتای آمریکایی  28مرداد  ،1332که به سرنگونی دولت م ّلی دکتر
مصدق و سرکوب خونین جنبش م ّلی ایران منجر شد ،نابودی کامل حزب
تود ٔه ایران و توان آن برای ادامه فعالیت بوده است .رژیم وابسته پهلوی بیست
و پنج سال برای نابودی حزب تود ٔه ایران تالش کرد و سرانجام به دست توانای
انقالب مردم میهن ما ،که تودهایها در آن نقش مهم و فعالی را ایفاء کردند،
سرنگون شد .رژیم والیتفقیه نیز خیلی زود کار نیمه تمام رژیم شاه را ،در
سالهای دهه  ،60پیگرفت و سران رژیم در سال  ،1361سرکوب حزب
تود ٔه ایران را مهمتر از پیروزی در جبهههای جنگ ایران و عراق اعالم کردند.
هراس ارتجاع و دشمنان مردم و میهن ما از حزب تود ٔه ایران به سبب نقش مهم
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حزب در تدوین و تنظیم مبانی نظری و عملی و سازمانگری مبارزات سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و هست.
هممیهنان مبارز!
شصت و هشتیمن سالگرد حزب تود ٔه ایران درحالی فرا میرسد که ایران
دوران ُپرالتهاب و به شدت بحرانی را از سر میگذراند .انتخابات  22خرداد
ماه  ،1388صحنه باشکوهی از مبارزه آگاهانه میلیونها ایرانی برای درهم
شکستن ماشین استبداد و تحمیل اراده مردمی بر رژیمی بود که در سالهای
اخیر تالشهای مردم ما برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی را به خشنترین
شکل ممکن سرکوب کرده است .سران ارتجاع ،و در رأس آن ولیفقیه
رژیم ،با درک ابعاد شکست تاریخییی که در انتظار آنها بود و هراسناک از
نزدیکی پایان عمر استبداد فقاهتی کودتای انتخاباتی بیسابقهای را در کشور
سازماندهی کردند و با باطل کردن رأی میلیونها ایرانی ،دولت ورشکسته و
عمیق ًا منفور احمدینژاد را برنده انتخابات اعالم کردند .ابعاد دخالتهای
نظامیان :سپاه پاسداران ،بسیج و دستگاههای انتظامی ،به رهبری علی
خامنهای و پسرش مجتبی ،و سازماندهی آشکار تقلبات گسترده انتخاباتی
آنچنان بود که حتی اعتراض بخشهای مهمی از روحانیت وفادار به «نظام»
را نیز برانگیخت و بزرگترین شکاف در درون نیروهای حاکمیت جمهوری
اسالمی را ،از زمان تأسیس آن تا به امروز ،پدید آورد .سرکوب خونین و
خشن گردهماییهای اعتراضی میلیونها شهروند خشمگین ،در تهران و دیگر
شهرهای مهم کشور ،دستگیری و شکنجه هزاران تن از معترضان به تقلبات
انتخاباتی ،کشتار دهها تن از تظاهر کنندگان ،برپایی دادگاههای فرمایشی و
نمایشات مسخره «اعترافات» قربانیان شکنجه و همچنین تشدید فضای امنیتی
کشور تا حدی که بسیاری از مراجع تقلید شیعه عم ً
ال در خانههای خود زندانی
هستند ،ابعاد گسترده بحران مشروعیت رژیم را نشان میدهد .در تمامی
تاریخ سی ساله رژیم جمهوری اسالمی دورانی را نمیتوان یافت که رژیم با
چنین بحرانی روبهرو باشد و رهبر آن ،علی خامنهای ،و اصل والیت در میان
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«نیروهای خودی» تا به این حد بیاعتبار شده باشد.
ادامه اعتراضهای مردمی ،با یافتن کوچکترین فرصتی برای ابراز آن،
که راهپیمایی اعتراضآمیز صدها هزار تن در تهران و دیگر شهرهای کشور،
روز جمعه  27شهریور ،آخرین نمونه آن بود نشان میدهد که با وجود همه
اقدامات سرکوبگرانه ،کشتار ،زندان و محاکمات فرمایشی ،اکثریت قاطع
مردم میهن ما حاضر به تمکین درمقابل حکومت کودتا نیستند و به پیکار خود
بر ضد استبداد ادامه میدهد .سخنان اخیر ولیفقیه رژیم و تهدید مخالفان و
برنامهریزیها برای دستگیری رهبری جنبش اصالحطلبی ،ازجمله موسوی،
کروبی و خاتمی ،و تشدید جو فشار نشانگر این واقعیت است که ارتجاع با
توجه به متزلزل شدن بیش از پیش پایههای حاکمیتش مصمم است تا با تشدید
حمله و ضربه زدن به رهبری جنبش اصالحطلبی اوضاع را آرام و به کنترل
خود درآورد.
حوادث اخیر نشان داد که رژیم حاکم با تکیه بر سرنیزه و زور است که
میخواهد به حیات خود ادامه دهد و از اینرو نیز به سرعت به سمت بیش از
پیش نظامی ـ انتظامی کردن حیات سیاسی کشور پیش میرود .حرکتهای
سرکوبگرانه اخیر نه تنها از سر قدرت نیست بلکه نشانگر ضعفهای جدی
رژیم و خطرات واقعی است که ادامه حیات آن را تهدید میکند .راهپیمایی
صدها هزار شهروند معترض ،در «روز قدس» با وجود تهدیدات مستقیم
فرماندهان سپاه و بسیج مبنی بر مقابله خشن با هرگونه تظاهراتی نشان
داد که حضور منسجم و گسترده تودهها میتواند ر ِژم استبدادی را وادار به
عقبنشینی بنماید .نافرمانی همگانی و تحریم گسترده همه نهادهای وابسته
به استبداد و همچنین ادامه اعتراضهای مردمی ،گسترش و تحکیم وحدت
در صفوف نیروهای اجتماعی مدافع جنبش و در میان نیروهای سیاسی م ّلی
و مردمی و حرکت به سوی رسیدن به مرحلهای که بتوان با حرکتی سراسری
و گسترده در همه عرصهها ادامه حکومت رژیم استبدادی را به چالش کشید،
یگانه راه ادامه موثر تالشهای تحسینبرانگیز ماههای اخیر و ارتقای کیفی و
کمی مبارزه است.
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حزب تود ٔه ایران در تمامی شصت و هشت سال حیاتش همواره منادی
همکاری و اتحاد عمل همه نیروهای آزادیخواه و ضداستبداد کشور بوده
و در این راه گامهای مهمی برداشته است .امروز با وجود خطرات خارجی
و داخلی که منافع میهن ما را تهدید میکنند اتحاد عمل آزادیخواهان بیش
از پیش ضروری و نیاز فوری جنبش مردمی است .تحقق اتحاد عمل همه
آزادیخواهان حول خواستهای اساسی مردم و نه منافع گروهی ـ فرقهای
راهکار اساسی غلبه بر ارتجاع و گشایش راه به سمت فراهم ساختن زمینه
و زیربنای تحوالت بنیادین ،دموکراتیک و پایدار در میهن ماست .این اتحاد
عمل و همکاری راهگشای جلب قشرهای وسیع اجتماعی و سازماندهی آنان
برای مقابله با توطئهها و ترفندهای ارتجاع است.
رزمندگان تودهای ،اعضاء و هواداران حزب!
ادامه حیات شصت و هشت ساله حزب تود ٔه ایران بدون پیکار خستگیناپذیر
و قهرمانانه شما میسر نبوده و نیست .فرزندان حزب در شصت و هشت
سال گذشته در سهمگینترین آزمونها ،وفادار به آرمانهای واال و انسانی
حزب طبق ٔه کارگر ایران پرچم حزبشان را در اهتزاز نگاه داشتند و این راز
رویینتنی حزب ماست ،که بهرغم همه تالشهای غدارانه ارتجاع همچنان
استوار و نیرومند در عرصه مبارزات سیاسی کشور حضور دارد.
از آغاز تهاجم ارگانهای امنیتی رژیم والیت فقیه ،در بهمن ماه ،1361
برای نابودی و ریشه کنی حزب تود ٔه ایران تا به امروز ،یعنی نزدیک به  27سال
است که رژیم والیت فقیه همه امکانات گسترده خود را ،از کشاندن قربانیان
شکنجه به پای تلویزیون ،تا حزبسازی و تالش برای انشقاق و انفجار
حزب از درون ،به کار گرفته است و همچنان به این تالشها ادامه میدهد.
هوشیاری و آگاهی تحسینبرانگیز اعضاء و هواداران حزب سد اساسی در
برابر توطئههای رنگارنگ رژیم بوده است.
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران با تجدید عهد با انبوه جانباختگان قهرمانی
که تاریخ حزب طبق ٔه کارگر و زحمتکشان ایران را با خون خود نوشتند و
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همه جانباختگان راه آزادی بار دیگر اعتقاد عمیق و خللناپذیر حزب ما را
به رسالت تاریخیاش برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استقرار آزادی،
استقالل واقعی و عدالت اجتماعی ،اعالم میکند.
•درود آتشین به خاطره تابناک همه جانباختگان راه آزادی!
•درود به زندانیان سیاسی قهرمان و همه خانوادههای شهدا و
زندانیان سیاسی!
•پیروز باد مبارزه مشترک همه نیروهای آزادیخواه برای طرد رژیم
والیتفقیه!
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 5مهر 1388

پیدایش فضای امنیتی ،ترور و خشونت به سود کیست؟!
بحثی دراهمیت پیوند مبارزه م ّلی با جنبش سراسری
ضد استبدادی
موضعگیری درباره حوادث اخیر استان کردستان کماکان در میان اعضای
دولت کودتا و برخی از مقامات بلند پایه رژیم والیت فقیه ادامه دارد .وزیر
کشور چندی پیش در حاشیه مراسم هفته دفاع مقدس اظهار داشت ،عامالن
حوادث کردستان عدهای عناصر افراطی وهابی بودند و ماموریت داشتند با
ترورهای هدفمند و ایجاد ناامنی اختالفافکنی کنند .در همین حال پاسدار
رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی و یکی از عناصر فعال در شکنجه و قتل
جوانان دربازداشتگاه کهریزک در گفتگو با خبرگزاری مهر 6 ،مهر ماه یادآور
گردید ،همانطور که وعده داده بودیم ،همه عوامل ترورهای اخیر در استان
کردستان با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی دستگیر شدند .عالوه بر
این دو پاسدار که اکنون بنابه موقعیت خود از مسئوالن رسیدگی به حوادث
کردستان و ترورهای انجام شده به شمار میآیند ،ناصر سراج معاون سیاسی و
امنیتی دادستانی کل کشور نیز در مصاحبهای با آرام خواندن فضای استانهای
کردستان و آذربایجان غربی خاطر نشان کرد ،پیگیری و تحقیقات الزم درباره
ترورهای اخیر تا دستگیری تمامی عوامل ادامه دارد و نهادهای مسئول قضایی
و انتظامی باید به صورت قاطعانه با عوامل این اقدامات تروریستی برخورد
کنند.
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به دنبال اینگونه موضعگیریها ،ارگان مطبوعاتی کودتاچیان یعنی روزنامه
کیهان 7 ،مهر ماه ،درخبری با عنوان« ،با متالشی شدن یک تیم تروریستی
درسنندج عوامل اصلی ترور ماموستا شیخاالسالم دستگیر شدند» به تشریح
عملیات وزارت اطالعات و سپاه پاسداران پرداخته و ازجمله نوشت:
«دستگاههای انتظامی و امنیتی پس از حادثه ترور به صورت شبانه
روزی برای شناسایی و دستگیری عوامل ترور نماینده مجلس خبرگان
رهبری تالش کردند و در نهایت یکشنبه شب عوامل اصلی ترور
دستگیر شدند ...خانه تیمی عوامل ضدانقالب قب ً
ال توسط نیروهای
اطالعاتی استان کردستان شناسایی و با عملیات نیروهای نظامی و
انتظامی استان متالشی شد که طی این عملیات مقدار زیادی مهمات و
سالحهای جنگی نیز کشف شد».
پس از کیهان و باند کودتاچیان ،نوبت به رییس مجلس علی الریجانی
رسید تا تنور مقابله با ترور و تروریستها در استان کردستان و سراسر ایران
را داغ نگهدارد .به گزارش روزنامه اعتماد  8مهر ماه امسال ،علی الریجانی در
اینباره با اشاره به نقش «ستایش برانگیز» سپاه و وزارت اطالعات و نیروهای
انتظامی درحفظ کیان نظام و مقابله با «گروهکهای ضدانقالب» تصریح کرد:
«حوادث کردستان صرفا یک عم ّلیات تروریستی نبوده و هدف آن
جلوگیری از توسعه شتابان عمرانی کردستان بود ...الزم است هم
کمیسیون امنیت م ّلی و سیاست خارجی و هم وزارتخانههای کشور و
اطالعات با جدیت ریشههای این مساله را پیگیری کنند».
ُپرواضح است آنچه درماهها و هفتههای اخیر دراستان کردستان و دیگر
مناطق کردنشین درشمال غرب کشور اتفاق افتاده ،صرف ًا اقدامات کور و
بیهدف نبوده و نمیتواند باشد .درعینحال برخالف دروغپردازی علی
الریجانی ما در استان کردستان با رشد و توسعه شتابان اقتصادی روبرو
نیستیم که نیرویی بیگانه با انجام یک رشته اقدامات تخریبی و ایضایی مانند
ترور سعی در توقف آن داشته باشد .زندگی سخت و غرق در فقر و تیرهروزی
هممیهنان ما در مناطق مرزی خود بهترین گواه براین مدعا است.

اعالمیهها و برخی مقاالت حزب تود ٔه ایران (از خرداد  1388تا پایان اسفند )1388

153

از زمان انجام ترورهای اخیر به ویژه چهارمین ترور ،دستگاههای تبلیغاتی
دولت کودتا و همه مدافعان کودتای انتخاباتی بیوقفه بر طبل خشونت در
مناطق کردنشین زده و سعی در برجسته ساختن ترورها داشته و دارند که
نمونه آخر آن را در صفحات روزنامه کیهان شاهد هستیم .برای ریشهیابی
رخدادهای اخیر کردستان و ترورهای انجام شده ،باید دید کدام نیرو یا
ی َب َرند و چرا ترورها
نیروها از پیدایش فضای امنیتی و جو خشونت سود م 
در این لحظه خاص زمانی یعنی در دورهای که جنبش سراسری مردم ایران
برضد کودتای انتخاباتی پایههای رژیم استبدادی را به لرزه درآورده است،
(اینک تمایل امیدوارکنندهای از سوی مبارزان راه الغای ستم م ّلی و برابری
حقوق همه خلقهای ساکن ایران به نزدیکی ،هماهنگی ،همسویی و حمایت
و پشتیبانی متقابل با جنبش سراسری همگانی به چشم میخورد) ،صورت
پذیرفته و از سوی محافل معین و شناخته شدهای موضوع روز قرار میگیرد،
موضوعی که مرتب درباره آن تبلیغ میشود؟!
به گمان ما با درنظر گرفتن این چارچوب مشخص و با ارزیابی صحیح
ی ُبرد کدام نیرو و جریانات از جو امنیتی و ترور و
از صحنه سیاسی میتوان پ 
خشونت سود ُبرده و با توسل به چه روشهایی در صدد رواج آن در کشور به
ویژه مناطق ملتهب و حساسی چون استان کردستان هستند.
در این حوادث نقش اصلی را سپاه پاسداران و ارگانهای انتظامی و امنیتی
برعهده داشتند .وضعیت ملتهب استان کردستان و مناطق کردنشین استان
آذربایجان غربی ،زمینه مناسب برای رواج خشونت ،ترور و ایجاد فضای
امنیتی است که میتوان به راحتی آن را به سراسر کشور در لحظه حساس
کنونی گسترش داد.
تجربه اوایل انقالب و حوادث کردستان و جنگ برادرکشی آن سالها
ثابت میکند ،نیروهای واپسگرا و ارتجاعی میتوانند ،با شعلهور ساختن
آتش درگیری و خصومت دریک منطقه خاص مانند کردستان ،مسیر طبیعی
و روند مبارزات حقطلبانه را کند ،منحرف ومسدود سازند .عملیات سپاه
پاسداران و دیگر اقدامات نهادهای امنیتی و انتظامی در کردستان در جهت
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برقراری آرامش و فضای تفاهم و برادری نیست .همین نیروهای واپسگرا
یعنی کودتاچیان بیشترین منفعت را در خشونت و فضای امنیتی دارا هستند و
اتفاق ًا همین جریانات مدام از «مقابله» با ترور وخشونت دم میزنند .حضور
عناصر جنایتکاری چون پاسدار رادان در کردستان و مسئولیت او در پیگیری
ترورها ،خود بخشی از سناریوی (طرح) کودتاچیان برای به دست فراموشی
سپردن ماجرای قتل و جنایت در بازداشتگاه کهریزک است که رادان درآن
عامل اصلی بود .با ایجاد فضای امنیتی درکردستان سپاه کودتاچی در نقش
مدافع کشور و برقرار کننده امنیت و آرامش ظاهر میشود و پاسداران
جنایتکاری چون رادان قهرمان مبارزه با ترور میشوند.
درگیری و خشونت به دالیل معین ،پدیدههایی گذرا در محیط کنونی
استان کردستان نیستند .تبعیض ،ستم م ّلی ،فقر ،نابرابری و اختناق از این
منطقه بشکه باروتی خطرناک ساخته است.
کودتاچیان ،و به ویژه سپاه ،با تشخیص این موضوع در تشدید خصومت
وخشونت در این منطقه نقش دارند و از آن برای مقابله با جنبش مردمی استفاده
میکنند .این برنامه را نباید لحظهای از ذهن دور داشت.
پیدایش فضای امنیتی ،نظامیگری و خشونت به هیچرو به سود جنبش
دمکراتیک سراسری و جنبش م ّلی برای الغای ستم م ّلی نیست.
در مرحله کنونی باید با تمام توان توطئه کودتاچیان را برای ایجاد ناامنی
وخشونت در استان کردستان ناکام گذاشت .با پرهیز از دامهای ارتجاع و با
هوشیاری و شهامت در جهت پیوند مبارزه م ّلی برای لغو ستم م ّلی با مبارزه
همگانی علیه کودتای انتخاباتی و برکناری دولت کودتا حرکت کرد .مبارزه
م ّلی برای رفع ستم و تبعیض و برابری حقوق خلقهای ساکن ایران بدون
استثناء ،فقط و فقط به پشتوانه مبارزات همگانی به دست میآید .جنبش
م ّلی تکیهگاه مطمئن مبارزه سراسری است و مبارزه سراسری عامل بنیادین
کامیابی جنبش م ّلی برای الغای ستم م ّلی قلمداد میگردد .این درس و تجربه
تاریخی را از یاد نبریم!
نام ٔه مردم ،شمار ٔه  20( 827مهر )1388

اعالمیه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

 13آبان را به نمایش توان جنبش مردمی تبدیل کنیم!
روز دانشآموز 13 ،آبان ماه ،در سی و یکمین سالگرد حمله گزمگان رژیم
ستمشاهی ،در آستانه انقالب بهمن  ،1357امسال درحالی فرا میرسد که
بحرانی همهجانبه ارکان ،رژیم والیت فقیه ،را فرا گرفته است .نزدیک به پنج
ماه پس از کودتای انتخاباتی و عقیم کردن تالشهای مردم برای انتخاب یک
گزینه اصالحطلب ،و بهرغم بسیج همه توان نظامی ـ امنیتی برای سرکوب
هرگونه صدای اعتراضی ،رژیم نتوانسته است که اوضاع را «عادی» ساخته و
ابتکار عمل را از دست نیروهای اپوزیسیون بگیرد.
ادام ٔه اعتراضهای مردمی ،با یافتن کوچکترین فرصتی برای ابراز
آن ،نشان میدهد که با وجود همه اقدامات سرکوبگرانه ،کشتار ،زندان و
محاکمات فرمایشی ،اکثریت قاطع مردم میهن ما حاضر به تمکین درمقابل
حکومت کودتا نیستند و به پیکار خود بر ضد استبداد ادامه میدهند .از
هماکنون روشن است که جنبش اعتراضی مصمم است که مراسم راهپیمایی
سنتی یادمان به خون غلطیدگان  13آبان ماه  1357را به نمایش قدرتمندی
از مخالفت مردم با استبداد مذهبی و دولت غیرقانونی تبدیل کند .از جانب
دیگر برنامهریزی رژیم برای دستگیری رهبری جنبش اصالحطلبی ،و تشدید
جو فشار نشانگر این واقعیت است که ارتجاع با توجه به متزلزل شدن بیش از
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پیش پایههای حاکمیتش مصمم است تا با تشدید سرکوب اوضاع را آرام و به
کنترل خود در آورد.
جنبش م ّلی ـ دموکراتیک ،ضداستبدادی و باشکوه مردم با شعارهای
«مرگ بر دیکتاتور» ،و « رأی ما کجاست؟» ،با استفاده از شیوههای مبتکرانه
و تودهای و مسالمتآمیز توانسته است رژیم را به ستوه بیاورد و حربههای
نظامی ،امنیتی و تبلیغاتی آن را عقیم و کم تاثیر نماید .جنبش مقاومت تودهای
با تاکید بر آزادیهای مصرح در قانون اساسی همچون آزادی بیان و آزادی
اجتماعات سعی دارد که مانع به کارگیری خشونت از سوی گزمگان مسلح
ولیفقیه شود .افکار عمومی جهان با تحسین به ابعاد گسترده ،شیوههای
مسالمتآمیز و موثر جنبش مینگرد و از آن حمایت میکند .گردهماییها
و تظاهرات اعتراضی ماههای اخیر نشان داده است که هرجا جمعیتی باشد
اعتراضی به رژیم و دولت برگمارده آن نیز حضور نیرومندی خواهد داشت.
این حقیقتی است که در مراسم  13آبان ماه امسال ،همچون تظاهرات «روز
قدس»  6هفته پیشتر از آن ،مردم با بهرهگیری از اینکه ارگانهای سرکوب
رژیم قادر به غیرقانونی اعالم کردن گردهمایی و تظاهرات آنها نخواهد بود،
بار دیگر در صفوف میلیونی خود به خیابانها بیایند .رژیم والیت فقیه که از
هرگونه حضور وسیع مردم در خیابانها در هراس است از هماکنون سعی
دارد که با بسیج نیروهای وفادار به خود و تهدید به سرکوب ،اوضاع را در
کنترل خود بگیرد .از سوی دیگر هواداران جنبش اعتراضی مدتهاست که
با به کارگیری همه روشهای ممکن برای دعوت معترضان ،در تدارک برای
حضور مسالمتآمیز و حقطلبانه گسترده طرفداران خود در راهپیمایی 13
آبان هستند.
حزب تود ٔه ایران همه قشرهای مردم زحمتکش و نیروهای دموکرات،
مترقی و مردمی میهن را فرا میخواند که در روز  13آبان ماه در این نمایش
توان و گستردگی پایگاه اجتماعی و مردمی جنبش مقاومت و طرد رژیم والیت
فقیه در تظاهرات هواداران جنبش اعتراضی شرکت کنند .شعارهای متحد و
ُپرطنین مردم در این تظاهرات حول طرد استبداد حکومتی ،قطع سرکوب
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دولتی بر ضد مردم ،آزادی زندانیان سیاسی ،احترام به رأی مردم و ابطال نتایج
مخدوش انتخابات  22خرداد ماه اراده تودههای متحد را بازتاب خواهد داد.
•پیروز باد جنبش دموکراتیک و ضداستبدادی مردم ایران!
•زنده باد مبارزه مردم برای طرد رژیم والیتفقیه!
•زنده باد مبارزه برای صلح ،آزادی ،دموکراسی و عدالت اجتماعی!
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 7آبان 1388

اعدام زندانیان سیاسی اقدامی تبهکارانه و هدفمند
برای ایجاد فضای امنیتی!
رژیم والیت فقیه سحرگاه روز چهارشنبه  20آبان ماه احسان فتاحیان زندانی
سیاسی را در زندان مرکزی سنندج اعدام کرد.
این مبارز سیاسی پیشتر در دادگاه بدوی به  10سال حبس محکوم شده
بود ،ولی مرتجعان کودتاچی با برنامهای هدفمند در دادگاه تجدیدنظر او را به
اعدام محکوم و سرانجام نیز این حکم ضدانسانی را به اجرا در آوردند.
این فعال سیاسی سال گذشته در شهر کامیاران به اتهام «محاربه از طریق
اقدام علیه امنیت م ّلی کشور» از سوی شعبه ّاول دادگاه انقالب اسالمی
سنندج به تحمل  10سال حبس و تبعید در شهرستان رامهرمز محکوم شده
بود ،ولی پس از حوادث اخیر و رشد و گسترش جنبش مردمی بر ِ
ضد کودتای
انتخاباتی ،دادستانی انقالب اسالمی کامیاران با مداخله مستقیم وزارت
اطالعات و سپاه پاسداران با تجدیدنظر در حکم اولیه ،وی را به اعدام محکوم
ساخت .اعدام احسان فتاحیان به عنوان یکی از فعاالن سیاسی ُکرد در اوضاع
کنونی به هیچوجه اتفاقی و بیارتباط با حوادث سیاسی کشور نیست .اعدام
این زندانی سیاسی در منطقه کردستان که به شدت ناآرام میباشد ،بخشی از
برنامه کودتاچیان در راستای امنیتی کردن فضای سیاسی با هدف سرکوب
جنبش مردمی است .ارتجاع حاکم تحت رهبری ولیفقیه با شناخت از
وضعیت ناآرام ،بیثبات و آماده انفجار مناطقی چون استانهای آذربایجان
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غربی و کردستان ـ مناطق کردنشین ـ میکوشد با اقداماتی تحریکآمیز نظیر
اعدام احسان فتاحیان به موج خشونت دامن زده و با ایجاد فضای نظامی ـ
امنیتی زمینههای حضور گستردهتر ارگانهای سرکوبگر در حیات سیاسی
کشور را فراهم آورد.
دولت نامشروع کودتا ،سپاه پاسداران به رهبری ولیفقیه منافع خود را
در رواج خشونت ،ترور و درگیری میبینند و برای برون رفت از بحران
حاد کنونی بر روی ایجاد تشنج در مناطق قومی کشور برنامهریزی کردهاند.
بیجهت نیست پس از اعدام احسان فتاحیان یک زندانی سیاسی دیگر کرد به
نام شیرکو معارفی در انتظار اجرای حکم اعدام بهسر می َب َرد.
حزب ما ضمن محکوم ساختن اعدام زندانیان سیاسی ازجمله احسان
فتاحیان ،باردیگر نسبت به برنامه هدفمند کودتاچیان برای رواج خشونت
و درگیریهای کور در مناطق قومی کشور به ویژه مناطق کردنشین هشدار
میدهد.
برای خنثی نمودن توطئه ارتجاع ،یگانه راه مطمئن و ثمربخش تحکیم
پیوند جنبش م ّلی در راه الغای ستم م ّلی با مبارزه سراسری ضداستبدادی
است .باید با تقویت پیوند و ارتباط مبارزات م ّلی با جنبش همگانی برنامه
کودتاچیان به رهبری ولیفقیه را با ناکامی روبهرو ساخت!
حزب تود ٔه ایران با تاکید برحقوق انکارناپذیر خلقهای ایران ازجمله
خلق ُکرد ،مبارزه برای لغو ستم م ّلی و برابری کامل حقوق همه خلقهای
ساکن ایران را از وظایف مهم جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه کنونی مردم
ایران ارزیابی میکند و قاطعانه و خستگیناپذیر در راه تامین حقوق مساوی
خلقهای ایران رزمیده و میرزمد!
سایت حزب تود ٔه ایران ( 7آذر )1388

اطالعیه دبیرخانه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
در هفتههای اخیر نشریه شهروند با نقل مطالبی از پایگاه اینترنتی «پیک نت»
این پایگاه را وابسته به حزب تود ٔه ایران اعالم کرده است .به عنوان نمونه در
مطلبی با عنوان «پرده آخر نمایش  70میلیارد دالری» ،نوشته شهباز نخعی6 ،
آبان ماه  ،1388میخوانیم:
« ...این منبع تارنمای اینترنتی »پیک نت« وابسته به حزب توده و
هوادار پروپاقرص اصالحطلبان است»...
متأسفانه سمت و سوی عمده مطالبی از این دست بهرهبرداری از مطالب
منتشر شده توسط پایگاههای خبری ضدتودهای و غیرمربوط به حزب تود ٔه
ایران به عنوان بهانهای برای حمله تبلیغاتی به حزب ماست .ما در گذشته بارها
اعالم کردهایم و بار دیگر تأکید میکنیم که حزب تود ٔه ایران بجز پایگاه رسمی
اطالعرسانیاش ،هیچ پایگاه اینترنتی دیگری ندارد و مسئولیت مطالب منتشر
شده در پایگاههای خبریای همچون «پیک نت» ،بر عهده نویسندگان و اداره
کنندگان آنهاست.
دبیرخانه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 27آبان 1388

افزایش فشار به نهضت آزادی ایران را محکوم میکنیم
ارتجاع حاکم در ادامه سیاست سرکوب جنبش آزادیخواهانه و دمکراتیک
مردم ایران ،در اقدامی برنامهریزی شده ،فعالیت سایتها و پایگاههای خبری
ـ تحلیلی مرتبط با نهضت آزادی را ممنوع اعالم کرد.
در این خصوص پایگاه اطالعاتی نیروهای م ّلی ـ مذهبی  13آذر ماه
ازجمله نوشت:
«در پی احضار رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به وزارت
اطالعات و ابالغ ممنوعیت ادامه فعالیت سایتهای مرتبط با نهضت
آزادی ،تا اطالع ثانوی فعالیت این سایتها متوقف خواهد شد».
همچنین روابط عمومی نهضت آزادی نیز با انتشار اطالعیهای ضمن
محکوم ساختن «برخوردهای خالف قانون… در جهت محدود کردن جریان
آزاد اطالعات» خاطر نشان ساخت:
«… پس از بازداشت جمعی از اعضای نهضت آزادی ایران ،در چندین
مورد اعضای ارشد این سازمان در تماسهای تلفنی و یا حضوری از
سوی ماموران وزارت اطالعات مورد تهدید قرار گرفتهاند ،آخرین
مورد احضار مهندس محمد توسلی ،رییس دفتر سیاسی… و ابالغ
ممنوعیت ادامه فعالیت سایتهای مرتبط با نهضت آزادی بوده است».
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تشدید فشارها بر احزاب ،سازمانها و نیروهای م ّلی ،م ّلی ـ مذهبی و
آزادیخواه کشور نشانگر هراس عمیق کودتاچیان از رشد و گسترش جنبش
اعتراضی علیرغم فضای خفقان و سرکوب است.
حزب تود ٔه ایران قاطعانه اعمال فشار به نیروهای میهندوست و م ّلی
ازجمله ممنوعیت فعالیت پایگاههای خبری ـ تحلیلی مرتبط با نهضت آزادی
را محکوم کرده و باز هم بر ضرورت مبارزه مشترک با دولت برآمده از کودتا
تاکید میکند!
سایت حزب تود ٔه ایران ( 14آذر )1388

بازداشت مادران عزادار
«مادران عزادار ،صدای حقطلبانه جنبش تودهها»
گردهمایی هفتگی مادران عزادار در پارک الله تهران با یورش ماموران امنیتی
و لباس شخصیها به خشونت کشیده و گروهی از مادران شجاع بازداشت
شدند.
عصر روز شنبه ،تعداد زیادی از ماموران امنیتی و لباس شخصی که از
قبل در پارک الله تهران ،محل گردهمایی مسالمتجویانه و اعتراضی مادران،
استقرار یافته بودند ،با برخورد خشن مانع از حرکت مادران عزادار گردیده
و چهار نفر آنان را در میدان آبنمای پارک الله و تعداد دیگری را درمقابل
خیابان شانزده آذر دستگیر کردند.
پایگاه خبری تغییر برای برابری ،گزارش داده است:
«نیروهای امنیتی عصر روز شنبه ـ 14آذر ماه ـ بیش از ده نفر از مادران
عزادار را در پارک الله تهران بازداشت کردند ...نیروهای امنیتی در
ابتدا از مادران عزادار خواستهاند که متفرق شوند و پس از رد این
درخواست از سوی مادران اقدام به بازداشت آنها کردهاند» ...
همچنین گزارشها حاکی از بازداشت بیش از  10تن و انتقال برخی از آنها
به زندان و بازداشتگاههای موقت سپاه پاسداران و وزارت اطالعات است.
مادران عزادار تشکلی است که پس از به خون کشیده شدن جنبش
مسالمتجویانه اعتراضی بر ِ
ضد کودتای انتخاباتی شکل گرفته و متشکل از
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مادران داغداری است که فرزندان و جگرگوشههای آنان شهید ،مفقود و یا در
زندان بسر میبرند .این حرکت و تشکل مردمی از پشتیبانی آحاد مردم و همه
نیروهای راستین مدافع عدالت و آزادی و صلح برخوردار میباشد.
این مادران به نشانه اعتراض به جنایات رژیم هرهفته در روزهای شنبه در
پارک الله گردهم آمده و بصورت کامال آرام و مسالمتآمیز بر خواستهای
خود به ویژه ،شناسایی و محاکمه آمران و عامالن جنایتهای اخیر ،روشن
شدن سرنوشت مفقودشدگان و آزادی زندانیان سیاسی تاکید میکنند.
کودتاچیان از این حرکت اعتراضی مردمی سخت نگران بوده و همواره
تالش کردهاند مانع از برگزاری هفتگی آن شوند.
ِ
اقدام دلیرانه مادران عزادار ،فریاد حقطلبانه جنبش مردمی بر ضد استبداد
والیی و دولت برآمده از کودتا است.
پشتیبانی و حمایت از مادران عزادار یک وظیفه انقالبی و م ّلی است!
ما خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط مادران دستگیر شده در روز شنبه
 14آذر ماه هستیم و حمایت همهجانبه وعمیق خود را از این حرکت اعالم
میکنیم .خواستهای این مادران ،خواست همه احزاب و نیروهای م ّلی و
آزادیخواه میهن ما است!
سایت حزب تود ٔه ایران ( 15آذر )1388

حزب تود ٔه ایران:
ما مخالف هرگونه مداخله خارجی در ایران هستیم!
به ابتکار و دعوت حزب کمونیست فرانسه تعدادی از سازمانهای اپوزیسیون
ایران در جلسه بحثی در رابطه با کوششهای جمهوری اسالمی ایران برای
دستیابی به تکنولوژی هستهای و استفاده از انرژی هستهای شرکت کردند.
در این جلسه که در عصر روز  17آذرماه در پاریس و به مسئولیت
گردانندگی رفیق ژاک فتح ،عضو رهبری و مسئول شعبه روابط بینالمللی
حزب کمونیست فرانسه برگزار شد ،نمایندگان حزب تود ٔه ایران ،سازمان
فدائیان خلق ایران (اکثریت) ،سازمان اتحاد فدائیان ،حزب دموکرات کردستان
ایران ،ادیت بالنژه از جنبش صلح فرانسه ،فرانسوا ژرژیک از مسئوالن انرژی
اتمی فرانسه ،و تعدادی از چهرههای منفرد اپوزیسیون ایرانی مقیم فرانسه
شرکت داشتند و سخن گفتند.
نماینده حزب تود ٔه ایران در فرانسه در سخنان خود متذکر شد:
«حزب تود ٔه ایران همچون همه نیروهای مردمی میهن ما طرفدار
حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است .این یک حق طبیعی،
مشروع و غیرقابل بحث برای ما و برای همه کشورهای دیگر دنیاست.
حزب ما و دیگر نیروهای شرکت کننده در جنبش مردمی کشورمان،
مخالف هرگونه مداخله خارجی ،چه نظامی و چه غیرنظامی هستیم.
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خصلت صلحجویانه این نیروها از ماهیت مردمی و دموکراتیک
آنها منشاء میگیرد« .تغییر رژیم» با مداخله نیروهای خارجی برای
کشوری مانند ایران نه ممکن است و نه به هیچوجه قابل قبول .هر
نیروی خارجی که دست به چنین پرووکاسیون خطرناکی بزند منطقه را
به آتش خواهد کشید و صلح جهانی را به شدت به خطر میاندازد .و
اما اینکه آیا تعهد رژیم در مورد استفاده از نیروهای هستهای صرف ًا در
محدوده استفاده صلحآمیز قابل اعتماد است یا نه ،باید گفت با وجود
هرگونه احتمالی در این رابطه حق ملتها و کشورها برای دستیابی
به انرژی هستهای بدون استثناء قابل احترام است .اما برای اجتناب
از نتایج منفی اعتمادسازی بین ایران و کشورهایی که نگران دستیابی
ایران به این انرژی است ،چیزی که میتواند شامل هر کشوری بشود،
نمیتوان کشوری را از حق طبیعی و قانونی آن محروم ساخت.
اما از سوی دیگر موضوع غنیسازی اورانیوم از سوی دولت ایران به
مثابه ابزاری برای تحمیل تضییقات وحشتناک روی مردم ایران مورد
استفاده قرار میگیرد .رژیم درحالی ادعای ضدامپریالیست بودن
میکند ،که تمام اعتراضات کارگران ،زنان ،جوانان و دانشجویان،
معلمان و خالصه تمام اقشار اجتماعی را سرکوب میکند».
نماینده حزب تود ٔه ایران در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با جنبش
صلح جهانی و مخالفت با تسلیحات هستهای مسئل ٔه مسکوت گذاشتن ذخائر
مهم و به طور وحشتزا خطرناک بمبهای اتمی را درکشورهای بزرگ و
همچنین هند و پاکستان (کشوری که النه تروریسم و تروریستهاست) و
اسرائیل را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت:
««کشورهای بزرگ» فکر میکنند آنچه که برای دیگران ممنوع است،
برای آنها حقوق طبیعی و بدون تردید است .به عالوه آنان برای خود
این حق را قائلند که بین کشورها انتخاب کنند چه کشورهائی شایستگی
آن را دارند که صاحب این «بازیچه» سرگرم کننده باشند!
برای زیستن در جهان بدون تهدید سالحهای هستهای باید یک مبارزه
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بزرگ سراسری جهانی را برای نابودی کلیه این سالحها ،سازماندهی
کرد و این امکانپذیر و شدنی استّ .اما چگونه؟ ابتدا و برای نخستین
گام باید با قاطعیت از هر کشور صاحب چنین سالحی خواست که
اعالم کند که مطلق ًا و تحت هیچ شرایطی نخستین کشوری نخواهد
بود که سالحهای هستهای را به کار میبرد و برای حساس کردن افکار
عمومی در سراسر جهان میتوان ،مث ً
ال در پای بیانیهای در این مورد در
همه کشورها امضاء گرفت .این کارزار میتواند مث ً
ال توسط شورای
جهانی صلح رهبری شود .اگر این تالش به خوبی سازماندهی شود
و اگر بتوان افکار عمومی را در سراسر جهان بسیج کرد هیچکس و
هیچ کشوری نمیتواند از این خواست ساده و منطقی امتناع ورزد .چه
کشوری جرات میکند بگوید که میخواهد اولین به کار گیرنده چنین
سالحهایی باشد؟ اگر بتوان در این نخستین تالش موفق شد دیگر
ساخت و ذخیره چنین سالحهایی ،لزومی نخواهد داشت.
•به پیش به سوی این رویای کام ً
ال دست یافتنی!»
نام ٔه مردم ،شمار ٔه  30( 832آذر )1388

اطالعیه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

به مناسبت درگذشت آیتالله منتظری
هممیهنان گرامی!
براساس گزارشهای رسانههای گروهی ،آیتالله حسینعلی منتظری ،شنبه
 28آذرماه ،بدرود حیات گفت .آیتالله حسینعلی منتظری ازجمله معدود
رهبران مذهبی میهن ما بود ،که همچون آیتالله طالقانی ،سالهای درازی
از عمر خود را در راه مبارزه برای اعتقاداتش گذاشت و هم در زمان دوران
حکومت شاه بارها به زندان افتاد و یا به تبعید محکوم شد و هم در سالهای
حکومت والیتفقیه علی خامنهای در خانه خود زندانی بود .آیتالله منتظری،
ازجمله رهبران اسالمیای بود که در حمایت از جنبش انقالبی میهن ما در دهه
 ،1350نقش مهمی ایفاء کرد .منتظری در پی آزادی از زندان ،در هشتم آبان
ماه  ،1357و در پی پیروزی انقالب بهمن  ،1357به مقام ریاست مجلس
خبرگان قانون اساسی رسید و سپس در سال  ،1364مجلس خبرگان رهبری
او را به مقام نیابت خمینی منصوب کرد .آیتالله منتظری تنها رهبر مذهبی
میهن ما بود که در پی صدور احکام اعدام دستجمعی هزاران تن زندانی
سیاسی ،در تابستان  ،1367و در پی شکست سیاست فاجعهبار «جنگ ،جنگ
تا پیروزی» ،حاضر نشد بر این احکام جنایتبار ُمهر تأیید بزند و با انتشار نامه
افشاگرانهای از ابعاد جنایت سازمان یافته به دستور رهبری جمهوری اسالمی،
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در زندانهای کشور پرده برداشت .منتظری به خاطر این پایبندی به اعتقاداتش
از مقام نایب والیت فقیه برکنار شد و در پی مرگ خمینی در خانهاش زندانی
بود .مخالفت آیتالله منتظری با سیاستهای مخرب سران رژیم با هجوم
مکرر گزمگان تاریکاندیشی و ارتجاع به خانه او و آزار و اذیت خانودهاش
مواجه شد و دستگاههای تبلیغاتی و جیرهخواران استبداد دمی از آزار و اذیت
تبلیغاتی او نیز دریغ نکردند.
آیتالله منتظری در سالهای اخیر ،همواره مدافع جنبش اصالحات در
میهن ما بود و در پی تقلبات گسترده ولیفقیه و انصارش در انتخابات خرداد
 ،1388با انتشار بیانیهایی ازجمله از خامنهای و سران ارتجاع خواست که از:
«اشتباهات انجام شده در رویدادهای اخیر از مردم عذرخواهی کنند»
و اعالم کرد:
«با حمایت قاطع خود از حرکتهای غیرخشونتبار ملت مسلمان برای
دفاع از حقوق حقه خود در چارچوب قانون متقن اساسی جمهوری
اسالمی که جمهوریت را رکن اصلی نظام میداند ،هرگونه اقدامی که
منجر به ضرر غیرقابل جبران به جمهوریت نظام گردد را جایز نمیدانم.
هریک از برادران و خواهران دینی ما موظف است ملت را در دستیابی
بهحقوق حقه خود یاری دهد .بر این اساس ،هرگونه مقاومت در این
راستا ،به خصوص ضرب و شتم و ....ملت را مصداق بارز مخالفت
با اصول اساسی اسالم مبنی بر حاکمیت ملت بر سرنوشت خود دانسته
و حرام شرعی اعالم میکنم»...
حزب تود ٔه ایران در سالهای اخیر همواره ضمن محکوم کردن حمالت
رژیم ارتجاع بر ضد آیتالله منتظری ،از مواضعی که او در راستای احقاق
حقوق مردم ایران اتخاذ کرده حمایت کرده است .کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه
ایران در گذشت آیتالله حسین علی منتظری ،را به خانواده او و همه پیروانش
صمیمانه تسلیت میگوید.
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 29آذر 1388

مبارزه دلیرانه تودهها بر ضد استبداد
تظاهرات صدها هزار نفری درسراسر کشور علیه
دولت کودتا و استبداد والیی
همزمان با مراسم عاشورا وهفتمین روز درگذشت آیتالله منتظری ،صدها
هزار تن از مردم حقطلب در اعتراض به دولت ضدم ّلی کودتا و رژیم والیت
فقیه در تهران و سایر شهرهای کشور دست به تظاهرات زدند.
ارتجاع و نیروهای کودتاچی به رهبری ولیفقیه با گذشت هفت ماه از
کودتای انتخاباتی و اعمال انواع فشارها ،انتظار نداشتند ،تودههای وسیع مردم
میهن ما با چنین ابعاد و استواری صدای اعتراض خود را طنینانداز کنند.
کودتاچیان با تصور اینکه با گذشت زمان و سرکوب خونین و مانورهای
فریبکارانه جنبش مردمی را فرسوده ،خسته و ناامید ساختهاند ،اما مردم دلیر
ایران بار دیگر حماسهای ُپرشکوه آفریدند و به همه مدافعان ریز و درشت
استبداد والیی ،نیروی ُپرتوان و الیزال خود را نشان دادند ،از صبح امروز
تودههای معترض که در میان آنان جوانان و زنان نقش برجستهای داشته و
دارند ،با سردادن شعارهایی علیه دولت کودتا و دیکتاتوری حاکم در مناطق
مرکزی شهر تهران دست به راهپیمایی زده و با استفاده از موقعیت منحصر
به فرد مذهبی ،آئینی و م ّلی عاشورا و نیز گرامیداشت آیتالله منتظری به
مقابله ارزشمند و فوقالعاده موثر با استبداد برخاستند .در خیابانها و میادین
انقالب ،آزادی ،ولیعصر ،پلچوبی ،چهارراه کالج ،هفتتیر تهران جمعیت
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انبوه و صدها هزارنفری مردم با صف نیروهای تا ُب ِن دندان مسلح بسیج،
سپاه و نیروهای انتظامی مواجه شدند .گزمگان و مزدوران مسلح کودتاچی
با استفاده از انواع سالحهای سرد و گرم و گاز اشکآور و اسپری فلفل
میکوشیدند ،جمعیت را متفرق و صفوف بههم فشرده تودهها را پراکنده
سازند .علیرغم تالش کودتاچیان ،مردم دلیر لحظه به لحظه با شعارهایی
چون مرگ بر دیکتاتوری \،تجاوز ،جنایت ،مرگ بر این والیت \،مرگ بر
خامنهای \،منتظری نمرده والیت است که مرده \،زندانی سیاسی آزاد باید
گردد \،دیکتاتور بدونه ،به زودی سرنگونه\ ...بر ابعاد مقاومت خود در برابر
نیروهای سرکوب میافزودند .تظاهرات زمانی در تهران به اوج خود رسید
که صف ُپرتوان تودهها ،سد واحدهای مسلح سپاه و بسیج را در چهارراه
رهم شکست و دو سوی اصلی صف تظاهرات مردمی به هم
ولیعصر َد َ
پیوست .با عقبنشینی خفتبار مزدوران سپاه و بسیج ،لباس شخصیها با
زنجیر ،باتوم ،چاقو و قمه از هر طرف به جان مردم بیدفاع و مسالمتجو
افتادند .صدها تن از مردان و زنان توسط این افراد مجروح گردیدند .در حوالی
ظهر بر اثر حمالت پیدرپی بسیج و لباس شخصیها ،مردم به ناچار به دفاع از
خود پرداخته و در این میان نیروهای سپاه پاسداران و اوباش بسیجی که قادر به
مقابله با مردم نبودند ،شروع به تیراندازی مستقیم به سوی معترضان نمودند.
بنابه گزارشات موثق حداقل  4تن از هممیهنان ما در اثر تیراندازی مزدوران
کودتاچی به شهادت رسیدند .به گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس ،مردم
پیکر یک شهید در چهارراه ولیعصر بردستان خود گرفته و شعار میدادند:
خامنهای یزید شد ،یزید روسفید شد ،در ادامه این گزارش پایگاه اینترنتی
جرس نوشت:
«با شهادت سه تن و زخمی شدن دو تن دیگر از هموطنان در تهران،
مردم پس از آنکه به نیروهای لباس شخصی اجازه نداند که زخمیها
را با خود ببرند ،خود زخمیها را منتقل و از صحنه دور کردند.
گستردگی و ژرفای حضور تودهها در روز عاشورا از پیش تدارک
آن دیده شده بود ،قابل مقایسه با نخستین روزهای مقاومت م ّلی علیه
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کودتای انتخاباتی است».
عالوه بر تهران ،اصفهان ،اردبیل ،نجفآباد ،شیراز ،مشهد ،اهواز ،قزوین،
کرمانشاه و دیگر شهرهای کشور نیز شاهد تظاهرات مردمی بود.
نبرد دلیرانه امروز تودهها علیه دولت کودتا و استبداد والیی آغاز مرحلهای
نوین در جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم ما و نمودار ژرفش این
جنبش و ریشههای عمیق و استوار اجتماعی آن است که ولیفقیه و مزدوران
مسلحاش نخواهند توانست آن را نابود سازند .امروز در خیابانهای تهران و
دیگر شهرها مردم نشان دادند ،نه تنها ناامید و فرسوده نیستند ،بلکه با کسب
تجربه از مبارزات چندین ماهه اخیر ،پیگیر ،ثابتقدم ،خالق و مصمم در
صحنه حضور داشته و دارند و درمقابل ،این دستگاه سرکوب است که با ادامه
مقاومت مردمی ،دچار تشتت ،انفعال و ناامیدی میگردد .استیصال مزدوران
مسلح در برابر اراده مردم در جریان تظاهرات امروز بیش از پیش خودنمایی
میکرد .وحشیگری و خشونتی که یگانهای ویژه سپاه و بسیج و لباس
شخصیها از خود نشان میدهند ،عجز و هراس آنان را به اثبات میرساند.
در مرحله کنونی ،بدون شک شاهد تشدید فشارها از سوی کودتاچیان در
همه ابعاد خواهیم بود .موضوع دستگیری رهبران جنبش مردمی و به تسلیم
واداشتن آنها بازهم طرح و پیگیری میشود .باید با هوشیاری مراقب ترفندها،
توطئهها و نقشههای چندوجهی ستاد کودتا به رهبری ولیفقیه بود.
مرحله نوین جنبش ضداستبدادی ،بیش از هر زمان دیگری به اتحاد عمل
همه مدافعان راستین عدالت و آزادی نیازمند است .برای غلبه بردولت کودتا
و به عقبنشینی و تسلیم واداشتن استبداد والیی ،به تشدید مبارزه ،تقویت
صفوف جنبش مردمی ،اتحاد و وحدت عمل نیاز است.
•درود ُپرشور برمردم دلیر ایران!
•مرگ براستبداد والیی!
•افتخار برشهدای جنبش مردمی!
سایت حزب تود ٔه ایران ( 7دی )1388

اعالمیه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

مرگ بر دیکتاتور و دیکتاتوری
استیصال و رسوایی «نظام اسالمی نمونه»
براساس گزارشهای رسیده از تهران و دیگر شهرهای کشور ،مزدوران مسلح
ولیفقیه و کارگزاران دولت کودتا در یک عمل بیسابقه به انبوه مردمی که
برای بزرگداشت مراسم تاسوعا و عاشورا به خیابانها آمده بودند یورش
ُبردند و شمار زیادی را دستگیر و مجروح کردند .همچنین براساس آخرین
گزارشها تنی چند از هموطنان شریف در پی تیراندازی «انصار ولیفقیه»
جان خود را از دست دادهاند.
یورش خشن ،خونین و بیسابقه گزمگان استبداد به مراسم تاسوعا
و عاشورا در تاریخ معاصر میهن ما بیسابقه است .استصیال و رسوایی
مزدوران تاریکاندیشی که میهن ما را در بحرانی ژرف و همجانبه فروبردهاند.
در روزهای اخیر و خصوص ًا در پی تظاهرات ُپرشکوه تودهها در مراسم به
خاکسپاری آیتالله منتظری ابعاد بیسابقهای به خود گرفته است .ایران
در حالت حکومت نظامی به سر میبرد ،پادگانهای سپاه و بسیج در حالت
آماده باشاند و این سپاه و مزدوران بسیج و لباسشخصیهای زیر نظر بیت
خامنهای هستند که بر مردم ما میتازند.
براساس گزارشهایی که زیر تیغ سانسور رژیم و قطع بودن وسایل ارتباط
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جمعی منتشر شدهاند در پی درگیریهای شدید دیروز تهران خیابانهای
تهران از صبح امروز شاهد تجمعات و درگیریهای متعدد بوده است.
حضور بیسابق ٔه نیروهای نظامی و ضدشورش در خیابانهای تهران آنچنان
است که میتوان تهران را به یک پادگان نظامی تشبیه کرد .در برخی نقاط
درگیریها بسیار شدید است و مردم خشمگین موتورهای مزدوران رژیم را
به آتش کشیدند.
براساس گزارش پایگاه اینترنتی جنبش راه سبز (جرس):
«در قم ،اصفهان  ،نجف آباد ،کاشان ،شیراز ،مشهد و سایر شهرهای
کشور مردم عزادار از صبح امروز با تجمع در هیئتهای عزاداری و
با سر دادن شعارهایی چون« :معاویه حیا کن سلطنت را رها کن»،
«خامنهای یزید شد ،یزید رو سفید شد» ،صدای اعتراض خود را بر
ضد ادامه حکومت استبدادی بلند کردند».
براساس گزارش همین پایگاه جنبش سبز:
«خبرهای رسیده از شیراز حکایت از درگیری در مسجد قبا محل
برگزاری سخنرانی آیتالله دستغیب دارد .همچنین راههای منتهی به
شاهچراغ در کنترل کامل نیروهای نظامی است .از قم نیز خبر میرسد
که اطراف بیوت آیات عظام منتظری و صانعی نیز زد و خورد و درگیری
در جریان است .گفتنی است پرتاپ گاز اشکآور ،فضای امنیتی ،
حمله به سوگواران امام حسین و کنترل شدید همه تکایا و حسینیهها،
آخرین اقدام نظام والیی برای سرکوب جنبش مردمی است».
همچنین براساس گزارش پایگاه خبری «جرس»:
«در حالیکه لحظه به لحظه بر شدت درگیریها در مناطق مختلف
تهران افزوده میشود و کنترل بسیاری از مناطق شهر از دست پلیس
خارج شده است ،فرماندهان نظامی از نیروهای خود در مناطق مرکزی
شهر خواسته است تا برای متفرق کردن مردم از شلیک تیر مستقیم
استفاده کنند .ولی بسیاری از تیم نیروهای گارد با سرپیچی تیرهای
هوایی شلیک میکنند یا به طور کلی امتناع میکنند».
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حوادث روزهای اخیر از برگزاری شکوهمند مراسم به خاکسپاری
آیتالله منتظری تا حوادث تاسوعا و عاشورا بیش از هر چیز نشانگر ضعف و
استیصال رژیم والیت فقیه در برابر خشم و نارضایتی اکثریت قاطع مردم میهن
ماست .اینکه در نظام «اسالمی نمونه» جهان به مردم عزادار در ماه محرم این
چنین وحشیانه حمله میکنند و صدها تن را مجروح و شماری از هم وطنان
سبعیت
را به شهادت میرسانند نشانگر توان عظیم جنبش مردمی از طرفی و
ّ
رژیم استبدادی از طرف دیگر و شمارش معکوسی است که برای فروپاشی
رژیم تزویر و خودکامگی در میهن ما آغاز شده است .تمامی نیروهای مترقی،
ازجمله حزب تود ٔه ایران خود را بخشی از این حرکت عظیم انسانی ـ انقالبی
برای آزادی میهن میدانند و تا پیروزی این جنبش دمی از پای نخواهند
نشست .رژیم ضدمردمی مدتهاست در میهن ما باد میکارد و اینک لحظه
درویدن طوفان برایش به سرعت نزدیک میشود.
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 6دی 1388

نامه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
به مقامات جمهوری چک
پراگ
جمهوری چک
ما بدینوسیله نگرانی و مخالفت کامل خود را با تالشهایی که برای ممنوع
کردن فعالیتهای حزب کمونیست بوهم و موراوی ( )CPBMصورت
میگیرد اعالم میکنیم.
بنابر گزارشهای رسیده به حزب تود ٔه ایران سنای جمهوری چک در
جلسهای که فاقد حد نصاب الزم برای اتخاذ تصمیم بود ،قعطنامهای را
به تصویب رسانده که مدعی است فعالیتهای حزب کمونیست بوهم و
موراوی ،سومین حزب بزرگ کشور شما ،ناقض قانون اساسی جمهوری چک
است .ازجمله مواردی که سنا به آن اشاره کرده است ،جهانبینی مارکسیستی
 CPBMاست که نشانگر آنچنان «کمونیسمستیزی» کور و خشنی است که
خاص دولتهای ارتجاعی و واپسگراست .جای تعجب و نگرانی زیادی
است که میبینیم یک دولت اروپایی که خود را دموکراتیک و مدرن میداند،
همان روشی را به کار میگیرد که دولتهای ارتجاعی،مثل دولت حاکم بر
جمهوری اسالمی ایران و دیگر نیروهای واپسگرا در سراسر دنیا در پیش
میگیرند.
به نظر ما در قانون اساسی جمهوری چک هیچ موردی وجود ندارد
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که بر پایه آن سنا یا هر مقام دیگری در کشور شما بتواند مانع فعالیتهای
حزب کمونیست بوهم و موراوی بشود .حزب تود ٔهایران نگرانی شدید خود
را نسبت به چنین اقدامهایی در مورد قانونی بودن حزب کمونیست بوهم و
موراوی ابراز میکند .به نظر ما ،اقدامهایی اینچنین ،چیزی نیست جز ادامه
تالشی که پیش از این در مورد ممنوع کردن فعالیت سازمان جوانان حزب
( )KSMدر سال  2006صورت گرفت ،و بخشی است از تالشی گستردهتر به
منظور یکی دانستن کمونیسم با فاشیسم که هر روز شدیدتر میشود ،به ویژه
در کشورهای اروپای شرقی.
ما این اقدامهای سنای جمهوری چک را نقض اصول بنیادی دموکراتیک،
و علیه همه معیارهای حقوق بشر و حقوق دموکراتیک شهروندان جمهوری
چک میدانیم .ما از مقامات جمهوری چک میخواهیم که در همین آغاز کار
جلوی هرگونه تالش برای تعلیق فعالیت حزب کمونیست بوهم و موراوی
را بگیرند تا چنین اقدامهای شتابزده و غیرقابل قبولی بر ِ
ضد ارزشهای
دموکراتیک متداول نشود .پیش از این نیز ،حزب تود ٔه ایران هرگونه تالش
در راه ممنوعیت فعالیتهای سازمان جوانان کمونیست در جمهوری چک را
محکوم کرده است و همراه با کارزار بینالمللی علیه آن اعتراض کرده است.
از این فرصت استفاده میکنیم و بار دیگر همبستگی خود را با حزب
کمونیست بوهم و موراوی اعالم میکنیم ،و اعالم میکنیم که همواره از
مبارزات این حزب برای صلح ،دموکراسی و پیشرفت اجتماعی در جمهوری
چک حمایت خواهیم کرد.
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 30دسامبر 2009

اعالمیه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

تهاجم وحشیانه و خشونت افسار گسیخته رژیم استبدادی و
راهکارهای پیش روی جنبش
تام ّلی بر بیانیه شمار ٔه هفدهم میرحسین موسوی
هممیهنان مبارز!
حوادث روزهای اخیر بیشک ابعاد تازهای از جنایتکاری و خشونت رژیم
استبدادی حاکم را به نمایش گذاشت .تهاجم وحشیانه و خونین مزدوران
تاریکاندیشی و استبداد بر ضد مردم معترض به ادامه حاکمیت نامشروع
دولت برآمده از تقلبات گسترده انتخاباتی و مداخالت گسترده سپاه ،بسیج
و نیروهای انتظامی ،در جریان حوادث روزهای تاسوعا و عاشورا که دهها
تن کشته و زخمی و صدها تن اسیر بر جای گذاشت و در پی آن تهاجم
نیروهای انتظامی و دستگیری صدها تن از فعاالن سیاسی و همچنین یورش
روزهای اخیر مزدوران شبه نظامی به دانشگاههای کشور ،بیش از پیش نشانگر
استیصال و شکست رژیم استبدادی در سرکوب جنبش عظیم مردمی است که
در ماههای اخیر رژیم والیت فقیه را به چالش جدی کشیده است.
شکاف عمیق و بیسابقه در درون طیف وسیع نیروهای مذهبی ،که در پی
پیروزی انقالب بهمن  1357سکان امور را به دست گرفتند ،تا حدی تعمیق
یافته است که مزدوران استبداد دیگر حتی تاب تحمل مراجع تقلید منتقد را نیز
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ندارند و در پی روزها یورش به دفاتر آنان اینک در پی خلع آنها از مرجعیت نیز
میباشند .ماهیت بیش از پیش نظامی و خشونت اعمال شده از سوی ولیفقیه
رژیم و مزدوران او جنبش مردمی ما را در برابر دشواریهای جدی قرار داده
است .سران رژیم کودتا بیشک در پی تشدید خشونت و به خاک و خون
کشیدن جنبش مردمی به هر بهایی هستند و بنابراین باید با هوشیاری و درایت
با این توطئههای رژیم مقابله کرد.
آنچه مسلم است این است که هفت ماه پس از کودتای انتخاباتی و اعمال
فشار و سرکوب خونین تودههای حقطلب ،دولت کودتا به رهبری ولیفقیه
قادر نگردیده است ،تعادل قوا را به سود خود تغییر داده و جنبش اعتراضی را
تضعیف و زمینگیر سازد .ژرفش جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم و
اعتماد بنفس و امیدواری بیشتر معترضان چالشی بزرگ را بر سر ادامه وضع
موجود برای ارتجاع پدید آورده است.
در چنین وضعیت خطیر و سرنوشتسازی ،اتخاذ سیاستی که بتواند
به انزوای بیش از پیش هسته اصلی کودتا و شخص ولیفقیه یاری رسانده
و درعینحال شکاف در میان مدافعان کودتای انتخاباتی را ژرفتر ساخته
و مانورهای فریبکارانه جناحهای مختلف ارتجاع حاکم را حتیالمقدور
کماثر ،بیاثر و یا ناکام نماید ،ضرورتی تام و تمام به شمار میآید.
حزب ما با ارزیابی شرایط حساس و بسیار بغرنج کنونی و با توجه به سطح
سازمانیافتگی جنبش اعتراضی مردم و ضعفهای موجود در پیوند زدن
جنبش اعتراضی جوانان و دانشجویان با جنبش کارگری و زنان کشور بر این
اعتقاد است که باید از طرح شعارهای غیرواقعبینانه و دور از شرایط عینی و
ذهنی جنبش پرهیز کرد و با شکیبایی و پایفشردن بر خواستهای کلیدی
جنبش مردمی امکان تداوم این جنبش را فراهم آورد .همواره باید درک عینی،
واقعی و همهجانبه از دورنمای جامعه و جنبش داشت .اگر زمینه تاریخی ـ
اجتماعی و مضمون رخدادها و نقش و جایگاه طبقات و قشرهای جامعه و
تأثیر متقابل پدیدههای گوناگون بر یکدیگر به درستی تشخیص داده نشود،
تمرکز و توجه به وظایف نزدیک و مبرم و در نتیجه تعیین وظایف اصلی با
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خطا و اشتباهات همراه بوده و مسیر جنبش با داوریهای ذهنی و ارادهگرایانه
به انحراف کشیده خواهد شد .به همین دلیل توجه دقیق به مرحلهای که در آن
قرار داریم ،مختصات و ویژگیهای این مرحله و تشخیص و تعیین سیاست
متناسب با واقعیت لحظه که مسیر مبارزه در راه حقوق مردم را هموارتر
میسازد ،اولویت محسوب شده و میشود.
میرحسین موسوی در بیانیه هفدهم خود با تاکید بر اینکه باید بحران به
رسمیت شناخته شود ،ازجمله اعالم داشته:
«بنده با صراحت میگویم تا وجود یک بحران جدی در کشور به
رسمیت شناخته نشود ،راهی برای خروج از مشکالت و مسایل پیدا
نخواهد شد .عدم اذعان به بحران ،توجیهگر ادامه راهحل سرکوبگرانه
خواهد شد»...
و در ادامه میگوید:
« ...ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنیبر آراء
مردم میخواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید بلکه
به صورت یک فرصت نگاه کند .ما سرک کشیدن به زندگی خصوصی
مردم ،تفتیش عقاید ،تجسس ،بستن روزنامهها و محدود کردن
رسانهها را مخالف دین مترقی و رهاییبخش خود و مخالف قانون
اساسی برآمده از این دین میدانیم»...
بیانیه آقای میرحسین موسوی راه چاره را در تدوین قانون شفاف و
اعتماد برانگیز برای انتخابات که در مرکز آن فراهم ساختن شرکت همه ملت
علیرغم تفاوت در آراء و اندیشهها قرار دارد و نیز آزادی زندانیان سیاسی و
احیای حیثیت و آبروی آنها ،آزادی مطبوعات و رسانهها و به رسمیت شناختن
حقوق مردم برای اجتماعات و تشکیل احزاب و تشکلها ،ارزیابی میکند.
بدیهی است که این خواستها بخشهایی از مطالبات کلیدی مردم میهن ما
محسوب میشوند .حزب ما محتوی کلی این بیانیه را با درک شرایط کنونی
کشور در راستای دفاع از منافع جنبش مردمی و تأکید بر آرمانهای این جنبش
برای رسیدن به آزادیها و حقوق دموکراتیک میداند .بدیهی است که حزب
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تود ٔه ایران و سایر نیروهای مترقی و دموکراتیک کشور برداشتهای خود را
از شیوه مردمی حکومت در ایران دارند و ادامه رژیم والیت فقیه را همچنان
اساسیترین سد راه تحوالت بنیادین به سمت تحقق آزادی و حق حاکمیت
مردم دانسته و میداند .ما در دوران حکومت اصالحات نیز بر این نظر پا
فشردیم که با ادامه رژیم والیت فقیه نمیتوان به تغییرات اساسی به سود منافع
تودههای مردم خوشبین بود و اصالحات و تغییرات بنیادین در چارچوب این
نظام سرابی بیش نیست.
بنابراین سخن بر سر «خوشبینی» ما و یا دیگر نیروهای مترقی و آزادیخواه
کشور برای تغییرات در چارچوب نظام ضدمردمی والیتفقیه نبوده و نیست،
بلکه در اینجا تاکید بر سر اتخاذ آنچنان سیاستهای هوشیارانه و مؤثری
است که بتواند مسیر تحوالت را در جهت حذف نهایی مهمترین نهادها و
عوامل استبداد زدگی ،خرافه پرستی و عقبماندگی جامعه سوق دهد و به
سود آزادی ،دمکراسی و عدالت اجتماعی رهنمون شود.
هممیهنان مبارز و آگاه!
هدف اساسی پیش روی جنبش تأمین شرایط برای ادامه مبارزه ،تقویت صفوف
جنبش از طریق ارتباط تنگاتنگ جنبش کارگری و زحمتکشان ،با دانشجویان
و جوانان و مبارزات زنان میهن و استفاده بهینه از هر امکان ،روزنه و وضعیتی
برای ادامه فشار بر رژیم استبدادی حاکم است.
خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و متوقف
کردن سرکوب شدید جنبش مردمی مرحله نخست در این مبارزه دشوار و
طوالنی است .در این مسیر ُپرفراز و نشیب رمز پیروزی وفاداری بهحقوق
مردم و خواستهای آنان ،استقالل و منافع م ّلی و حرکت آگاهانه به سمت
تقویت صفوف جنبش برپایه اتحاد و وحدت عمل همه احزاب و نیروهای
م ّلی ،مترقی ،انقالبی و میهندوست است.

کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 13دی 1388

تشدید فشارهای اقتصادی اجتماعی بر کارگران و زحمتکشان
و ضرورت پیوند نزدیکتر مبارزه کارگران با
جنبش ضداستبدادی
بحران همهجانبهای که میهن ما را پس از کودتای انتخاباتی فرا گرفته ،به
مرحلهای حساس رسیده است .دولت برآمده از کودتا با هدایت مستقیم
ولیفقیه ،با اعمال خشونت و وحشیگری توصیفناپذیر و انجام مانورهای
گوناگون در صدد مهار و سرکوب جنبش اعتراضی است و تالش دارد با
توسل به سرکوب و حذف نیروها و جناحهای منتقد و مخالف کودتا ،موقعیت
خود را تحکیم بخشد .این برنامه تاکنون درپرتو مبارزه دلیرانه تودهها ناکام
مانده است.
برکسی پوشیده نیست که دولت نامشروع کودتا درخدمت به منافع کالن
سرمایهداری خصوصا الیههای انگلی و غیرمولد و ارگانهای نظامی ـ امنیتی
و انتظامی ،اقتصاد م ّلی ،بخش تولید و به همراه آن منافع وسیعترین طبقات
و قشرهای اجتماعی را نادیده و پایمال ساخته است .حقوق و منافع طبقه
کارگر به شکل گستردهای مورد تعرض و دستبرد قرار گرفته ،و عالوه برآن،
برنامههای دولت ضدمردمی احمدینژاد در عرصههای مختلف سیاسی ـ
اقتصادی و اجتماعی تا به امروز اثرات و نتایج فاجعهباری برای زحمتکشان
به بار آورده است .چندی پیش رسانههای همگانی اعالم داشتند که ،در چهار
سال گذشته تعداد شاغالن پارس جنوبی ـ عسلویه ـ یعنی یکی از مراکز صنعتی
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مهم کشور ،از  60هزار نفر به  8هزار نفر کاهش پیدا کرده است .ایلنا 9 ،دی
ماه ،در اینباره گزارش داد:
«در  ۴سال قبل بیش از  60هزار کارگر درعسلویه کار میکردند امروزه
حدود  8هزار نفر کارگر درعسلویه (پارس جنوبی) کار میکنند که این
امر نشاندهنده تعطیلی واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم
صنعتی کشور است  ...هنگامی که محمد جهرمی ،وزیرکار دولت
اول احمدینژاد ،عسلویه را منطقه آزاد تجاری اعالم کرد تا این منطقه
شامل قانون کار نشود ،دهها هزار کارگر این منطقه که تابع قانون کار
و تامین اجتماعی بودند به یکباره تابع قانون آنچه کارفرما میخواهد
شدند .آقایان میگفتند که محروم کردن کارگران از قوانین حمایتی،
سبب تامین امنیت سرمایه شده و کارفرما راغب به استخدام کارگر
میشود ،ولی باوجود حذف قوانین ،امروزه  52هزار کارگر اخراج
شدهاند  ...در گذشته( ،چهار سال پیش) نه تنها این منطقه بازار خوبی
برای نیروهای بومی و محلی (کارگران استانهای جنوبی کشور) بود،
بلکه کارگران سراسرکشور و حتی کارگران خارجی نیز در این بخش
فعالیت و کار میکردند .اما امروز عسلویه تعطیل است و به بیماری
درحال مرگ میماند!»
اثرات مخرب برنامههای دولت کودتا فقط در عسلویه مشاهده نمیشود.
به هر گوشه و کناری نظر افکنده شود ،شاهد و ناظر نابودی امنیت شغلی
کارگران ،سقوط سطح زندگی آنها و فقر و تیرهروزی زحمتکشان و
خانوادههایشان خواهیم بود .به گزارش پایگاه اینترنتی «خبرآنالین» ،براساس
تازهترین اعالم مرکز آمار ایران 47 ،میلیون ایرانی در فقر به سر میبرند.
براساس اظهارات رییس مرکز آمار ایران:
«درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک ،کمتر از  473هزار تومان
است .خانوار شش نفرهای که درآمدش بین  473هزار تومان تا 788
هزار تومان است در خوشه دو قرار میگیرد .در خوشه نخست حدود
 30میلیون نفر قرار دارند .در خوشه دوم هم  17میلیون و ششصد
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هزار نفر قرار دارند»..
این اقدامات ضدکارگری و ضد منافع زحمتکشان میهن ما درحالی
رخ میدهد که دولت احمدینژاد در راستای خدمت به سپاه پاسداران و
شرکتهای این نهاد نظامی ـ امنیتی طرح صدور مجوز دولتی به شرکتهای
خدمات نیروی انسانی ،یا بهتر گفته باشیم ،شرکتهای دالل که واسطه
استخدام کارگران هستند ،را اجرایی کرد .چنین شرکتهایی که عمدت ًا نیز
توسط مدیران وزارتخانههای مختلف اداره میشوند (یا هدایت غیرمستقیم
میشوند) به بالی جان میلیونها کارگر تبدیل گردیدهاند .به طور مثال ،این
شرکتها «سرقفلی» استخدام در مراکز مهم صنعتی کشور ،مانند ذوبآهن،
پوالد مبارکه ،کارخانههای سیمان ،پاالیشگاهها و جز اینها را دراختیار دارند و
از عوامل اصلی رواج قراردادهای موقت به شمار میآیند .ایلنا 27 ،آذرماه ،با
انتشار گزارشی درخصوص چگونگی فعالیت این شرکتها نوشت:
«پیمانکاران تأمین نیروی انسانی به صورت آشکار در حق کارگران
ظلم میکنند .اسناد و مدارک بسیاری از تضییع حقوق کارگران در
شرکتهای پیمانکار داریم که میتواند پیمانکار را محکوم کرده و
کارگر را بهحقش برساند اما متاسفانه گوش شنوایی برای ادای حق
مظلوم وجود ندارد و دولت برنامه صدور مجوز دولتی برای این
شرکتها را عملی ساخته است .شرکتهای پیمانکار تامین نیروی
کار ،کارگران را وادار میکنند قبل از آغاز کار و در همان روز و ساعت
ّاول استخدام برگ تسویهحساب را امضاء کنند .کارگر زیر فشار مجبور
است رسید  300هزارتومانی را به عنوان حقوق امضاء کند ولی ماهیانه
فقط  150هزار تومان حقوق بگیرد .به جای  8ساعت 12 ،ساعت کار
انجام میشود و دهها مورد دیگر که دولت به آنها بیتوجه است».
عالوه براین ،وزیرکار دولت کودتا درمصاحبهای با ایسنا 20 ،آذر ماه،
اعالم داشت:
«به نظرما قانون کار به شکل مطلوبی اصالح شده و میشود.اصالح
قانون کار موجب کاهش بینظمی کارگران شده و به رشد واحدها و
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موسسات یاری میرساند».
درست از همین زاویه و از این مدخل است که برنامه مقرراتزدایی و
اجرای ابالغیه اصل  ۴۴توسط دولت پیگیری میشود.
ما در ماههای اخیر شاهد نمونههای زیادی از مبارزات پراکنده کارگران
و زحمتکشان بر ضد سیاستهای ضد کارگری رژیم و همچنین تجاوز
سرمایهداری حاکم بر ِ
ِ
حقوق زحمتکشان بودهایم .این مبارزات به دلیل
ضد
عدم سازمانیافتگی الزم نتوانسته است نتایج الزم را به دنبال داشته باشد.
بحث دیگری که در میان فعاالن و کارگران پیشرو نیز مطرح بوده است این
موضوع است که مبارز ٔه جنبش کارگری زمانی میتواند ثمربخش و توام
با موفقیت باشد که در پیوند تنگاتنگ با مبارز ٔه جاری مردم علیه کودتای
انتخاباتی قرار بگیرد .ادامه فعالیت دولت احمدینژاد معنایی جز نابودی
منافع آنی و آتی کارگران و زحمتکشان ندارد و به همین علت میباید
گامهای اساسی و سنجیده به سوی تحکیم پیوند و رابطه با جنبش سراسری
ضداستبدادی برداشته شود.نباید فراموش کنیم دولت احمدینژاد یعنی دولت
برآمده ازکودتا ،به لحاظ گرایش سیاسی و طبقاتی ،ادامه دهنده راه کسانی
است که درابتدای انقالب با حمایت از قانون کار موسوم به قانون کار توکلی،
برای طبقه کارگر ایران هیچ ارزشی قایل نبودند و با عنوان« ،رعایت اصل
اسالمی توافق و تراضی در انجام هر عقد شرعی» منافع وحقوق زحمتکشان
را هدف قرار داده بودند .امروز با تغییر شرایط ،دولت احمدینژاد مامور
انجام همان وظیفه است ،و مؤثرترین راه برای مقابله و به شکست کشاندن آن
تقویت همهجانبه و جدی جنبش اعتراضی کنونی است!
کارگران وزحمتکشان و فعاالن جنبش سندیکایی به خوبی آگاهند که ،اگر
خواستار مبارزه با اصالح قانون کار ،توقف خصوصیسازی ،لغو قراردادهای
موقت و احیای حقوق سندیکایی هستند ،این آماجها بدون پیوند تنگاتنگ و
خالق با جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه کنونی ،صورت تحقق نخواهد
یافت .به بیان دیگر ،تأمین خواستها و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان
پیوند تنگاتنگی با تحقق خواستهای جنبش ضداستبدادی در لحظه دارد.
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حضور و مشارکت زحمتکشان در مبارزه با استبداد والیی و دولت
نامشروع کودتا ،مبارزه و حضوری کام ً
ال آگاهانه و مبتنی بر منافع طبقاتی حال
و آینده آنان است .در اوضاع حساس کنونی کارگران  ،هماهنگ و همگام با
مبارز ٔه دلیرانه دانشجویان ،زنان و زحمتکشان میتوانند با مبارزه سازمانیافته
خود ،موجبات تقویت و استحکام جنبش ضداستبدادی را فراهم آورده و از
این رهگذر مسیر دستیابی به خواستهایی چون احیای حقوق سندیکایی خود
را هموار سازند! حضور موثر و تاثیرگذار جنبش کارگری ضامن تداوم مبارزه
بر ِ
ضد ارتجاع و استبداد و تحقق مطالبات مردم میهن ماست!
نام ٔه مردم ،شمار ٔه  28( 834دی )1388

احمدینژاد قهرمان اقتصاد نولیبرالی و سد راه پیشرفت ایران
دولت برآمده از کودتای انتخاباتی به همراه مشکل عدم مشروعیت با
معضالت عدیده اقتصادی بسیاری روبهرو شده است .به ویژه اینکه تمامی
وعدهها و شعارهای ُپرطمطراق احمدینژاد پوچ و توخالی از آب در آمدهاند.
این قهرمان قالبی مدعی مبارزه با فساد اقتصادی و تغییرات به نفع تودههای
زحمتکش و قشرهای فرودست در برنامه صدا و سیما 13 ،بهمن ،مجبور شد
به عقبنشینی از طرح هدفمند کردن یارانهها اقرار کند و بگوید:
«من از مردم خواهش میکنم اص ً
ال خوشهبندی را از ذهنشان کنار
بگذارند ...یارانهها به همه مردم پرداخت میشود ،مگر کسانی که
خودشان متقاضی دریافت آن نباشند [!] البته طبیعی است که به برخی
اقشار باید مبالغ زیادی پرداخت شود [!]»
این سخنان متناقض ،اعتراف به ازهم پاشیده شدن ستون اصلی یکی از
خطرناکترین برنامههایی است که خود احمدینژاد آن را «جراحی بزرگ»
نامیده بود .از سوی دیگر ،بنا به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم مصباحی مقدم،
عضو کمیسیون مجلس پیشبینی كرد:
«در سال آینده دولت  13میلیارد دالر کسری داشته باشد زیرا بودجه
 1389ناشی از افزایش درآمد م ّلی نیست»
و گفت:
« منابع این افزایش  13/۵میلیارد از صندوق توسعه م ّلی است ،به
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عبارت دیگر صندوق مذکور هنوز تولد نیافته ،تمام منابعاش برداشت
شده است».
مصباحی مقدم درتشریح ضد و نقیض بودن برنامههای احمدینژاد گفت:
«انتظار این بود دولت با تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها یکی از
اهداف راهبردی کشور که کاهش اتکاء به درآمد نفت بود را دنبال کند،
به مقداری که یارانههای انرژی کاهش و متناسب با آن از هزینههای
عمومی دولت نیز سال به سال کاهش داده شود تا در پایان دوره پنج
ساله اتکاء به درآمد نفت در بودجه عمومی به صفر برسد و کسری
بودجه به کلی از بین برود و تورم ساختاری کشور محو شودّ ،اما
متاسفانه اتکاء به نفت در بودجه سوم بیشتر شده است».
اینها نشانه بارز ناکارآمدی و شکست احمدینژاد در عرصه کالن
اقتصادی است که سپاه برای پاسداری از دولت غیرقانونی او در مقابله
با اعتراضات عمومی به جان مردم کشور ما افتاده است .برنامههای دولت
احمدینژاد برپایه دستراستیترین سیاستهای اقتصادی مبتنی بر الگوی
نولیبرالیستی بنا شده است .کوچکسازی دولت و ایجاد «بازار آزاد» با حداقل
موازین نظارت بر عملکرد سرمایه خصوصی ،آزادسازی قیمتها ،ایجاد بازار
کار انعطافپذیر ،حذف برنامهریزی مرکزی دولت و محول کردن تمام شئون
اقتصادی به قانون بازار ،یعنی «عرضه و تقاضا» ،و حذف یارانهها به همراه
حداقل کمکهای اجتماعی از طریق بخش عمومی ،را میتوان به اختصار
ارکان اصلی نولیبرالیسم اقتصادی شمرد.
هدف این نوشتار بررسی و تأمل بر پایههای نظری برنامههای دولت
احمدینژاد است که هرچند بر شکل مخدوشی از نولیبرالیسم اقتصادی بنا
شده است ،ولی هدفمندانه در جهت گسترش منافع عظیم قشر قلیلی عمل
میکند ،و سد راه پیشرفت کشور ما شده است.
احمدینژاد و طرح «تعدیل» رفسنجانی
برنامه «تحول اقتصادی» احمدینژاد بر خالف ژستهای ضدسرمایهداری و
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تظاهر او به سمتگیری به سوی مردم و عدالتخواهی ،شباهتهای بسیاری
به طرح«تعدیل اقتصادی» هاشمی رفسنجانی دارد که با هدف آزادسازی
اقتصادی مشکالت و معضالت شدیدی را برای کشورمان به همراه داشت.
طرح «تعدیل» رفسنجانی و«تحول اقتصادی» احمدینژاد هردو در صدد
اصالح اقتصاد ایران بر پایه تغییر و آزادسازی قیمتها و خصوصیسازی
گسترده بنا شده و میشوند .مجریان برنامه«تعدیل» با درنظر گرفتن حساسیت
این سیاست مجبور به اجرای تدریجی آزاد سازی قیمتها بودند .درحالی
که طرح «تحول اقتصادی» احمدینژاد با درنظر گرفتن مبانی الیح ٔه
«هدفمندسازی یارانهها» به فاز شوکدرمانی و دستراستترین سیاستهای
اقتصادی جهان نزدیک است .وجه دیگر تشابه بین برنامههای دوره رفسنجانی
و احمدینژاد را میتوان در عدم موفقیت هر دو این طرحها و تبعات مخرب
آنها مشاهده کرد .طرح «تعدیل اقتصادی» به هیچکدام از اهداف اعالم شده
خود مانند کاهش نرخ تورم ،افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت
تراز پرداختها ،کاهش یارانهها ،کاهش کسری بودجه نرسید .درمقابل،
با رشد تورم در سال  74به  5/49درصد ،بحران بدهیهای خارجی (34
میلیارد دالر) ،بحران ارزی (افزایش نرخ برابری ارز) ،رشد واردات 5/22
میلیارد دالری در طی برنامه تعدیل ضربات شکنندهای را به اقتصاد کشور
و زندگی قشرهای زحمتکش وارد ساخت .سیاستهای دولت احمدینژاد
نیز موجب بروز تورم لجام گسیخته  %25به همراه رشد سرطانی واردات
است که موجب تخریب تولید داخلی گردیده است ،و بسیاری از کارشناسان
اقتصادی بودجه  1379را تورمزا ارزیابی کرده و معتقدند نرخ تورم تا سقف
 40درصد افزایش خواهد داشت.
ِ
سلف خود در
فرایند خصوصیسازی دوره احمدینژاد مانند
دوران«تعدیل» نیز اینبار به برکت رانتخواری در عمل منجر به تقسیم
ثروت در بین گروههای درون هرم قدرت شده است .دولت احمدینژاد به
بهانه تسریع و گسترش خصوصیسازی با تشویق بانکها به اعطای وامهای
عظیم به «خواص» و گروههای اقتصادی مافیایی حامی دولت نهم ،ازجمله
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کنسرسیومهای متعلق به سپاه ،باعث بروز بحران بالقوه خطرناکی در نظام
ِ
«خواص خودی» و گروههای اقتصادی
بانکی کشور شده است ،زیرا این
قصد پرداخت این وامها ( میلیاردها دالر) را ندارند .این نقدینگیهای عظیم،
به همراه تشدید تورم و بدون ارتقاء تولید م ّلی ،عمدت ًا صرف فعالیتهای
غیرتولیدی و کم ارزشافزا شدهاند .به عبارت دیگر ،بسیاری از این وامها
پشتوانه مادی ندارند و بانکها را با خطر ورشکستگی روبهرو ساختهاند.
درمقابل ،احمدینژاد بیتوجه به وضعیت بحرانی و تبعات خطرناک
برنامههایش در نطقهای پوچ و پوپولیستی مدعی پیشرفت کشور و مبارزه
قهرمانانه خود با باندها و مافیای اقتصادی است.
واقعیت موجود اینست که ،برخالف وعدههای بدون پشتوانه و اقدامات
ناموزون صدقهوارانه دولت  ،اقتصاد کشور و وضع زندگی مردم همان
مسیر قهقرایی گذشته را که مشخصه بار ِز درطول حیات  31ساله رژیم
والیت فقیه است را ادامه میدهد .مسلما ناکارآمدی و ناتوانی دولتی که
برنامههایش بر قانونشکنی ،عوامفریبی و سوءاستفاده از باورهای مذهبی
و بر پایه ارتجاعیترین عقاید اجتماعی و خرافات بنا گردیده است در چند
سال گذشته صدمات مشخصی را بر اقتصاد و جامعه تحمیل کرده است .ولی
باید توجه داشت که یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت اقتصادی کشورمان به
ِ
ِ
فساد مزمن است .این دو
ساختاری اقتصادی ـ سیاسی و
دلیل عقبماندگی
ِ
تجاری در پیوند با بورژوازی بورکراتیک
عامل به واسطه تسلط سرمایهداری
ِ
بر دستگاه دولتی ،چارچوب اصلی فعل و انفعاالت اقتصاد در طی دو
دهه گذشته بوده و هستند .عملکرد دولتها از دوره «سردارسازندگی»
(رفسنجانی) و «اصالحطلبی» خاتمی تا این «رئیسجمهور عدالتمحور»،
در راستای ایجاد تغییرات بنیادی اقتصادی ـ اجتماعی مردمگرا نبوده و
ِ
نمیتوانسته باشد .زیرا گرایش بارز سرمایه ِ
بورژوازی
داری تجاری و
ِ
گسترش
بورکراتیک به فعالیتهای رانتخوارانه انگلی و غیرتولیدی ،مانعِ
ِ
ِ
خصوصی مؤثر در راستای تولید م ّلی بوده و هست.
گذاری دولتی و یا
سرمایه
بعد از اتمام جنگ خانمانسوز و انقالب بر بادده  8ساله با عراق تا به حال،
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ِ
ِ
ِ
نجومی
کسب ثروتهای
گسترش فقر در سطح جامعه همگام با
تعمیق و
ِ
درون رژیم بوده است .دگردیسی ردههای باالیی سپاه به
جناحهای خودی
ِ
ِ
بوروکراتیک حاکم ،و تبدیل شدن آن به محور اصلی قدرت به
بورژوازی
ِ
برکت قدرت نظامی – اقتصادی ،تبلور نهایی رقابتهای جناحی درون رژیم
است که منجر به دخالت مستقیم سپاه در کودتای انتخاباتی خرداد  1388شد.
ِ
ِ
روبنای سیاسی و
دیالکتیک رابطه بین فعل و انفعاالت
از این روی ،توجه به
ِ
ِ
شناخت ماهیت اهداف کلیدی
زیربنای اقتصادی به نفع این نیروی مسلط ،و
دولت برآمده از کودتا ،بسیار ُپراهمیت است.
ِ
الگوی غالب در رژیم والیتی
نولیبرالیسم اقتصادی،
ِ
ِ
دلیل دیگر عدم امکان توسعه و رشد اقتصادی بنیادی در دو دهه گذشته ،گرایش
سیاست اقتصادی در مجموعه رژیم است که بعد از اتمام جنگ تا به حال،
ِ
الگوی نولیبرالیسم اقتصادی سوق
ساختا ِر اقتصادی کشورمان را به سوی
ِ
داروی
داده است .در این دو دهه این ذهنیت که نولیبرالیسم اقتصادی نوش
تمام مشکالت است به صورت فراگیر در دستگاه حکومتی و محافل آکادمیک
ِ
ِ
نولیبرالیستی
تبعات مخرب برنامههای اقتصادی
کشور رسوخ کرده است.
دوره اصالحات و عدم توجه بهحقوق و خواستههای مادی زحمتکشان،
یکی از عوامل مهم تنزل اعتبار و ِ
نفوذ اصالحطلبان در سطح جامعه گردید.
بدینترتیب بود که دولت نهم در سال  1384توانست به همراه تقلبات
انتخاباتی با رویكردی كام ً
ال اقتصادی ابتکار عمل در تبلیغات انتخاباتی و بعد
سكان كشور را به دست بگیرد.
ِ
تغییرات اصل  ۴۴قانون اساسی با موافقت خامنهای در چند سال گذشته و
ِ
ِ
رسمی الگوی اقتصاد نولیبرالیستی به وسیله ولیفقیه
نهایی آن ،تائید
تصویب
بود .بر این اساس ،دولت احمدینژاد موظف شد روند خصوصیسازی
ِ
مالکیت صنایع و
درآو َرد که این شامل انتقال
را به شکل گستردهتر به اجرا َ
ِ
خدمات کالن و پایهای به بخش خصوصی است .بر طبق این قانون ،دولت
حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صد ِر اصل  ۴۴را ندارد و موظف
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است برنامههای کالن کشور را همخوان با قوانین «بازار آزاد» پیریزی کند.
ِ
ِ
تخصیص عوامل تولید بر
سازی دولت و
نولیبرالیسم اقتصادی یعنی کوچک
ِ
ِ
ِ
نظارت مؤثر ارگانهای
تقاضا»ی بازار آزاد ب ه دور از
مبنای قانون «عرضه و
ِ
اقتصاد نولیبرالیستی گسترش فعالیت
مسئول دولتی و بخش عمومی .در
سرمایههای کالن و منطق سوداگری ،جایگزین توسعه اقتصادی ـ اجتماعی
و برنامهریزی ُمدَ َون میشود .کوچکسازی دولت وفعالیتهای اقتصادی
بخش عمومی به بهانه صرفهجویی ،مهار تورم و بهینهسازی به معنی کاهش
ِ
فرایند برنامهها و
عمیق هزینههای اجتماعی و حذف خواستههای مردم ،از
ِ
فعالیتهای اقتصادی کالن کشور بوده است .به عبارت دیگر ،تحدید ِ
نقش
دولت دربرنامهگذاری اقتصادی در راستای جهت دادن به توسعه اقتصادی
ِ
سوی توسعه .در این الگو حتی ایجاد مدارس ،بیمارستانها و اجرای
به
پروژههای کالن ساختاری مربوط به دولت نیست .در نولیبرالیسم اقتصادی
مصوبه اصل « ،۴۴دولت کوچک» ملتزم به ایجاد بازار کا ِر انعطافپذیر
میشود ،یعنی تحدید و تحلیل ِ
بردن حقوق مادی و اجتماعی زحمتکشان
و جلوگیری از فعالیتهای صنفی مستقل از کنترل .در کشورهای در حال
رشد که عموم ًا دارای اقتصاد ضعیف هستند ،عملکرد غیردموکراتیک،
ِ
ِ
خوراک تبلیغاتی هواداران
کفایتی بخش دولتی تبدیل به
بوروکراتیک و بی
و مجریان برنامههای اقتصاد نولیبرالیستی شده است ،و بر پای ٔه تبلیغات
ِ
هدف
برنامهریزی شده و منسجم ،به سطوحِ مختلف جامعه تزریق میشود.
دولتی کارآ و مبتکر و حذفِ
ِ
اصلی مبلغان نولیبرالیسم ،بیاعتبار ساختن بخش
ِ
محوری
کامل آن از برنامهریزی در سطح م ّلی است .براین مبنا است که نقش
ِ
سوداگری «آزاد»
«بازار آزاد» و از میان برداشتن قوانین و ضوابط بر سر راه
به عنوان نوشدارو راه برونرفت از مشکالت اقتصادی تجویز میگردد .در
این تبلیغات ،حتی آزادیهای اجتماعی و دموکراسی نیز در گر ِو وجود و
ِ
«آزاد» بازار مطرح میشود .برعکس ،تجربه بسیاری از کشورهای
عملکرد
در حال رشد و حتی کشورهای پیشرفته نشان میدهد که نولیبرالیسم اقتصادی
در تضاد با آزادیهای اجتماعی و حق تصمیمگیری شهروندان عمل میکند،
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ِ
موید این واقعیت است .در ایران ،برنامههای
و بحران اقتصادی جهانی
اقتصادی دوره اصالحطلبان ادامه جدیتر سیاست« تعدیل اقتصادی» دوران
ِ
الگوی نولیبرالیسم اقتصادی بود .با وجود رشد اقتصادی
رفسنجانی بر پای ٔه
نسبی دوره خاتمی و در مقایسه با به اصطالح دوره «سازندگی» رفسنجانی،
در مجموع رشد اقتصادی کشور بسیار ناموزون و بدون توسعه بنیادی بود .در
دوره احمدینژاد نیز با وجود رشد اقتصادی نسبی  ۶تا  ۵درصدی ولی کام ً
ال
مبتنیبر قیمت نفت باال ،هیچگونه نشانهای از توسعه اقتصادی ـ اجتماعی
و بهبود وضع زندگی توده مردم نمیتوان یافت .ظرفیت طبیعی نرخ رشد
اقتصادی ایران در محدوده پنج تا شش درصد ،برای دهههای 1380 ،1370
و  1390پیشبینی شده بود .در صورتی که از سال  1370تاکنون نرخ رشد
ِ
درصد سال  1373تا نرخ 7/6
با نوسانات مختلفی همراه بوده ،واز نرخ نیم
ِ
درصد سال  1381را تجربه کرده است .این درحالی است که براساس برنامه
ِ
متوسط نرخ رشد باید هشت درصد میبود؛ رقمی که هرگز اقتصاد
چهارم،
ایران قادر به تجربه آن نبوده است .اکثر اقتصاد دانان معتقدند نرخ رشد از
سال جاری با روند نزولی از  ۵/۵در صد به 3/ ۵درصد افت خواهد کرد.
باید توجه داشت که نرخ رشد در کشور ما صرف ًا به دلیل فروش نفت است
ِ
وپشتوانه کار تولیدی ندارد ،و در َب ِ
ارتقاء
طن تورم شکننده ،این رشد تبدیل به
سطحِ زندگی زحمتکشانی که متکی به مزد و حقوق هستند نخواهد شد .لذا
در ِ
پس این آمار ،اکثر مردم مخصوصا طبقات زحمتکش و فرودست با فقر
و کمبودهای اساسی روبهرو بوده و خواهند بود .دولت نهم با تمام تبلیغات
ِ
ارتقاء سطح تولید ،تغییری در نرخ بهره ِ
وری
در مورد گسترش تکنولوژی و
کار در ایران که در حدود  20تا  25دقیقه است نداده است .نرخ بهره ِ
وری
ِ
ِ
جهانی آن یعنی  ۵/۵ساعت در روز ،رقم بسیار
حداقل
کشور ما نسبت به
ناچیز و تأسفآوری است .این آمار گویای واقعیت تلخ و نگران کنندهای در
مورد گذشته و آینده ایران است که در طی دولتهای رژیم والیتفقیه تاکنون
شکل گرفته است .نگرانیآورتر از آن این مسئله است که در شرایط کنونی
ِ
ِ
مسائل پایهای اقتصاد عاجز بوده،
درک برخی
احمدینژاد که تا به حال از
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ِ
قدرت سرکوب ،افراطیترین و خطرناکترین برنامه اقتصادی
با توسل به
نولیبرالیستی را سرلوحه کار خود قرار داده است.
اقتصادی مبتنیبر یک نظام سرمایه ِ
ِ
به ِ
داری مخدوش،
دلیل وجود زیر پای ٔه
الگوبرداری از نولیبرالیسم اقتصادی در ایران الزام ًا منجر به شکل مخدوشی
ِ
روند خصوصیسازی در
از این تئوری گردیده است .برای مثال ،میبینیم
ِ
شکل کالسیک آن ،بلکه در بسیاری از مواقع خصوصی
دوره احمدینژاد نه به
ِ
بدون رقیب ،مانند تصاحب
سازی به «اختصاصیسازی» بر پای ٔه مناقصههای
«شرکت مخابرات» به وسیله کنسرسیوم متعلق به سپاه ،و حتی قلدری و
ِ
قدرت سیاسی ـ نظامی تبدیل شده است .به هرصورت ،نتیجه
استفاده از
ِ
مورد نظراین سیاست ،شانه خالی کردن دولت از وظایف مبرم در قبال مردم،
ِ
ِ
انتقال سود به همراه ایجاد چارچوب فعالیتهای
سلب مالکیت عمومی و
ِ
نظارت نهادهای عمومی مانند مجلس است .البته به
سوداگرانه خارج از حوزه
ِ
خودی
برکت دولت کودتا ،تا آنجا که به نهادهایی مانند سپاه و کنسرسیومهای
مشکوک مربوط میشود ،آنها حتی از رقابت در بازار هم معافاند .به عبارت
دیگر ،دولت احمدینژاد عم ً
ال هدایت رشد و توسعه کشور را به دست بخش
ِ
دولت والئی او
خصوصی و قش ِر مشخصی از سرمایهداران که ضامن و هوادا ِر
ِ
هدف اساسی در پیاده کردن الگوی نولیبرالیسم
است میسپارد .در این روند،
ِ
ِ
ارتقاء درجه سوددهی به وسیل ٔه ِ
ِ
ارزش نیروی کار و ایجاد «بازار
تنزل
اقتصادی
ِ
ایجاد
کار انعطافپذیر» است .در رژیم والیی ،ما شاهد افراطیترین شکل
ِ
ِ
کردن وسیعِ مشاغل
پرداخت حقوق و پیمانکاری
بازار کا ِر آزاد تا حد عدم
هستیم.
شایان توجه است که سیاستهای«تعدیل» نسخهای بود که توسط بانک
جهانی و صندوق بینالمللی پول برای کشورهای در حال رشد تجویز شده
ِ
ِ
ساختاری
فساد
بود .بانک جهانی در دهههای اخیر به دلیل عقبماندگی و
ِ
موازات آن تبعات غیرقابل کنترل و خانمانسو ِز سیاستهای
این کشورها و به
«تعدیل» ،به برخی تغییرات در آنها گردن گذاشته است .بانک جهانی در تجدید
ِ
حکمرانی خوب را به
نظ ِر نسخ ٔه ورشکسته خود مجبور شده است شرایط
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ِ
اجرای تعدیل قیمتها قرار دهد ،و متذک ِر اولویتها در مورد
عنوان پیششرط
ِ
ِ
بهبود فضای کسب و کار ،نظم سیستمهای اداری ،شفافیت و انضباط مالی
دولت بشود .طبیعت ًا «طرح تحول» احمدینژاد عمد ًا این تغییرات را نادیده
گرفته ،و بر ِ
طبق نسخه ِ
قبلی منسوخِ بانکجهانی ،تنها با تغییر عنوانها عرضه
ِ
اصالحی بانک جهانی در
شده است .واضح است که این پیش شرطهای
کشور ما وجود ندارند ،زیرا تسلط مافیایی سپاه بر اقتصاد در کنا ِر سرمایهداری
ِ
ِ
شفاف مالی نمیتواند به نفع منافع خود عمل
تجاری رانتخوار در محیط
کنند .از اینروی ،میتوان پیشبینی کرد که این طرح هیچگونه تحولی اساسی
را به همراه نخواهد داشت.
ِ
قهرمان نولیبرالیسم اقتصادی
احمدینژاد
در اواسط عمر دولت نهم ،احمدینژاد با افتخار مدعی شد که از اقتصاد
چیزی نمیداند و قصاب محل را مشاور الزم اقتصادی خود معرفی کرد.
ولی رئیس جمهور والیتفقیه در مورد خود صادقانه صحبت نمیکرد .زیرا
«پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری» گویای واقعیت دیگری بود .بخش
«سیاستهای دولت» در این پایگاه نشاندهنده اعتقاد راسخ احمدینژاد به
مهمترین ِ
رکن نولیبرالیسم اقتصادی بود که آن را به این شکل بیان میکند:
«جهتگیری اصلی دولت ،کاهش تصدیگری دولت و دادن
فرصتها به متن مردم است».
این ،جمله رمز و دستور عمل ِ اقتصاد نولیبرالیستی است .باید توجه
داشت که تصدی و مالکیت دو مسئل ٔه کامال مختلفاند ،و مقصود احمدینژاد
از دادن «فرصتها» ،در واقع محول کردن مالکیت و امکان هرچه بیشتر
ِ
بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه است .زیرا در غیر این صورت،
سوداگری
ِ
ِ
ِ
مدنی مؤثر
واقعی مردم بر امور به طور روشن تنها از طریق نهادهای
تصدی
ِ
ِ
ِ
بودن امور میسر
آزادی مطبوعات به همراه شفاف
مجلس دموکراتیک و
مانند
است که هیچکدام از آنها در کشور ما اجازه وجود ندارند .جالب توجه است
که احمدینژاد در تبیین مقصود خود از «متن مردم» متذکر میشود:
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«اینکه از مقام معظم رهبری درخواست کردیم که اجازه بدهند صدر
اصل  ۴۴را هم به مردم واگذار کنیم ،و ایشان هم موافقت کردند...
بخشی از اینرا به تعاونیهای استانی تحت سهام عدالت در بین اقشار
گوناگون توزیع کنیم ...البته بخش خصوصی که ما میگوییم چند
نفر آدم خاص مدعی نیست ،بخش خصوصی یعنی مردم ...از داخل
روستاها شروع میشود تا مراکز دانشگاهی تحقیقاتی  ،اینها مردماند».
[تاکید از ماست]
در ظاهر امر هدف احمدینژاد تقسیم مالکیت در سطح وسیع جامعه
بود که حاال بعد از دو سال می بینیم طرح «سهام عدالت» و دیگر وعدههای
ِ
سلطنت شاه ساقط شده تجربه شد ،تغییری در
او همانگونه که در دوره
تناسب مالکیت به سوی توده مردم ایجاد نکرده است .واقعیت این است
که احمدینژاد فقط مخالف روند ثروتاندوزی جناح ِ
های مخالف بوده،
یعنی همان «آدمهای خاص» و از اینروی ،عنوان کردن مسئل ٔه «متن مردم»
و اعطای «سهام عدالت» تنها سفسطهگرایی معمول او بود .هدف این قبیل
طرحهای ُپر سر و صدای دولت احمدینژاد ربطی به بهبود وضع اقتصادی
مردم ندارد .هدف اصلی جایگزینی «آدمهای خاص» و مبارزه با جناحهای
مقابل ،مخصوصا رفسنجانی و کارگزاران سازندگی ،بر سر منافع مادی عظیم
بوده است .دولت نهم را به درستی میتوان از نظر اقتصادی دستراستیترین
دولت در تاریخ ایران دانست .باید توجه داشت ایران کشوری است که فعالیت
اتحادیههای کارگری مستقل در آن سرکوب میشود و کمبود سطح درآمد
کارگران با کتک و تهدید آنها به همراه وعده مهرورزی جواب داده میشود.
شعارهای احمدینژاد با ِ
ِ
ادبیات چپ ،تنها پردهای است برای
سوءاستفاده از
پوشاندن اجرای برنامههایی که بر خالف منافع زحمتکشان عمل میکنند .در
رژیم والیی اصو ً
ال اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی ضداسالمی قلمداد و
با آن فعاالنه مبارزه میشود.
ِ
دلیل روابط نزدیک او با
برخی از منتقدان و هواداران احمدینژاد به
کشورهایی مانند ونزوئال و بولیوی ،دولت او را متمایل به چپ میدانند .این
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ِ
اشتراک
برداشتی است کامال اشتباه ،زیرا این نزدیکی کوچکترین دلیلی بر
نظری و عملی بین این کشورها و برنامههای اقتصادی دولت کودتا نیست.
نگاهی حتی گذرا به برنامههای اقتصادی دولتهای ونزوئال و بولیوی ،که با
آرای آزاد مردم و در جریان انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیدهاند ،نشان
میدهد که نه تنها وجه تشابهی با الگوی اقتصادی ایران وجود ندارد بلکه
برنامههای این دسته از کشورهای آمریکای التین کام ً
ال در جهت مخالف
با نولیبرالیسم اقتصادی در حرکتاند .دقیق ًا این گرایش ضدنولیبرالیستی
برنامههای ونزوئال و بولیوی بود که آنها را هدف شدیدترین فشارهای
برنامهریزی شده از جانب دولت جورج بوش قرار داد .در صورتیکه آمریکا،
حتی در دور ٔه جورج بوش ،با نظام اقتصادی ایران مسئلهای نداشته است زیرا
عمدهترین ارکان آن در مجموع مطابق با الگوی نولیبرالیستی مورد نظر آمریکا
بوده است .روابط نزدیک ونزوئال و بولیوی بارژیم والیتی صرف ًا به دلیل
ِ
دشمن مشترک آنها یعنی آمریکا است که سیاستی است مردود و مبتنیبر نظریه
ِ
ِ
ِ
دشمن من ،دوست من است».
«دشمن
اشتباه و سادهاندیشانه
نتیجهگیری و شرایط کنونی
ما در طول حیات رژیم والیت فقیه قبال هم شاهد کشف الگوهای به اصطالح
«غیرسرمایهداری» و «عدالتگرایانه» مانند مقول ٔه «اقتصاد اسالمی» بودهایم.
این الگوهای ِ
ِ
ِ
وجود عینی نیافتند ،و اقتصاد
ارزش بررسی ،هیچگاه
فاقد
کشور ما برمبنای نظام سرمایه ِ
داری مخدوش و به غایت فاسد ،سهلکنند ٔه
ِ
اندوزی کسانی بوده است که دائم ًا ارزشهای اخالقی اسالمی را به
ثروت
زبان میآوردند .از اینروی ،شعار َپرانی احمدینژاد در ضدیتاش با نظام
سرمایهداری و نولیبرالیسم  ،که آنرا با بوق و کرنا سرلوحه تبلیغات خود
قرار داده است ،ادام ٔه همان عوام فریبیهای گذشته است  .اصرار دولت او
ِ
ِ
ِ
درمانی اقتصادی» بار
صورت «شوک
اجراء طرح هدفمند کردن یارانهها به
در
دیگر نشان داد که محور برنامههای اقتصادی دولت احمدینژاد بر نابترین
اصول نولیبرالیسم و نسخههای بانک جهانی و صندوق پول بینالمللی قرار
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ِ
کاهش همهجانبه و عمیق هزینههای
گرفتهاند .این ،به عبارتی دیگر ،یعنی
ِ
ِ
کردن
انقباض حوزه عملکرد بخش دولتی به همراه تجاری
اجتماعی و

تمام شئون اصلی فعالیتهای کالن اقتصادی برمبنای مالکیت خصوصی و
سوداگری در زی ِر لوا و سلطه سپاه و گروههای رانتخوار.
ِ
ِ
تبعات قانونمند نولیبرالیسم
ژرفش شکاف طبقاتی و گسترش بیعدالتی از
اقتصادی است .در ِ
بطن این روند ،سرمایهداران کالن در راستای مدیریت این
ِ
ِ
تبعات منفی ،دولت را موظف به ِ
سرکوب اعتراضات
نقض آزادیهای سیاسی،
زحمتکشان و جلوگیری از فعالیتهای صنفی طبقه کارگر میکنند .این همانا
روند معمول در ایران است که از دولت نهم تا بهحال شدت یافته است .اتحاد
ِ
ِ
روبنای سیاسی
متضمن تغییرات الزم در
نامقدس بین سپاه و دولت کودتا
رژیم است که به موجب آن بتوان همراه با تشدید فشارهای اقتصادی بر
ِ
بوروکراتیک نظامی و سرمایه ِ
داری
قشرهای زحمتکش از منافع بورژوازی
تجاری دفاع کرد.
واقعیت این است که برخالف طرحهای خطرناک احمدینژاد نمیتوان
ِ
محوری دولت به عهده بخش
بازسازی اقتصاد کشور ما را با عقیم کردن نقش
ِ
حامی سرمای ٔه
خصوصی گذاشت و نقش دولت را تا حد «دیکتاتور ُمصلحِ »
خصوصی تنزل داد .اتخاذ روشهای غلط اقتصادی مبتنیبر نقش محوری
«بازار آزاد» و الگوبرداریهای طوطیوار و مخدوش از فرضیههای ورشکست ٔه
نولیبرالیستی در دو دهه گذشته ،کشور ما را به درجا زدن و عدم توسعه و
رشد محکوم کرده است .در افکار عمومی مردم کشورمان ،نقش و عملکرد
مقوله «دولت» در چارچوب رژیم والیت فقیه ،به یک عامل غیرقابل اعتماد و
ناتوان در حل مشکالت اقتصادی تنزل کرده است .همینطور از زاویه سیاسی
در شرایط کنونی دولت کودتا به درستی در نزد بسیاری از قشرها به عنصری
ضدم ّلی ،کامال زورگو و عامل دیکتاتوری مبدل شده است .از اینروی،
در ُبرهه کنونی مبارزه سیاسی با دیکتاتوری ،میبایست به رابطه تنگاتنگ و
حساس بین دموکراتیزه شدن روبنای سیاسی و لزوم تغیرات بنیادی اقتصادی
ـ اجتماعی توجه داشت .در مرحل ٔه گذار به تغییرات دموکراتیک میتوان با
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تدوین و ارائه سیاستهای مشخص اقتصادی طبقات و قشرهای گوناگون
اجتماعی را بر پای ٔه یک جبهه متحد وسیع ،بسیج کرد.
تدوین یک برنامه اقتصاد م ّلی منسجم که خواستههای مبرم آحاد مردم و
مخصوص ًا زحمتکشان را هدف خود قرار دهد ،عم ً
ال یکی از ستونهای اصلی
مبارزه بر ِ
ضد دیکتاتوری و راهگشای گذر ایران به مرحل ٔه دموکراتیک م ّلی
خواهد بود.
نام ٔه مردم ،شمار ٔه  10( 837اسفند )1388

شادباش نوروزی کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران

نوروزتان خجسته و پیکارتان بر ضد استبداد و
تاریکاندیشی پیروز باد!
هممیهنان گرامی!
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران ،فرا رسیدن نوروز و آغاز سال  1389را به
شما صمیمانه تبریک میگوید و برایتان سالی سرشار از شادکامی و موفقیت
آرزومند است .برگزاری جشن نوروز سنت کهن و خجسته اجداد ما ،جشن
پیروزی روشنایی بر تاریکی ،جشن نوشدن و چیرگی بر کهنگی است .ایرانیان
نوروز را برای هزاران سال به عنوان نماد نوشدن طبیعت و درعینحال پیروزی
مبارزه تودههای کار و پیکار ،پیروزی کاوه آهنگر بر ضحاک جشن گرفتهاند
و با وجود تالش اشغالگرانی که در طول قرون بیشمار بر میهن ما حکومت
کردند ،این سنت خجسته همچنان پابرجاست .امسال نیز غاصبان حکومت
و ادامه دهندگان راه ضحاک و دشمنان مردم میهن ما تالش میکنند تا با
فتوا صادر کردن ولیفقیه ارتجاع و انصارش و «غیرشرعی» دانستن مراسم
چهارشنبهسوری میلیونها ایرانی را از برگزاری سنن خجسته خود منع کنند.
این نخستین بار نیست که مرتجعان و تاریکاندیشان در این زمینه تالش
کردهاند و بیشک همچون گذشته این تالشها در برابر بیاعتنایی و مقاومت
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مردم بیاثر خواهد ماند.

هممیهنان گرامی!
ایران سالی ُپرحادثه و دشوار را پشت سر گذاشت .آغاز سال  1388مصادف
بود با آغاز کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری و شرکت میلیونها ایرانی در
جنبشی عظیم برای تغییر دولت برگمارده ولیفقیه .برگزاری همایشهای
گوناگون انتخاباتی با شرکت صدها هزار تن از طرفداران اصالحات در گوشه
و کنار کشور با خواستهای مردمی در زمینه تغییر شیوه حکومتمداری حاکم
بر میهن ما و حاکمیت یافتن مردم بر سرنوشتشان ،آنچنان هراس مرتجعان
حاکم ،ولیفقیه و انصارش را برانگیخت که سران ارتجاع کودتای انتخاباتی
خرداد  1388را به مرحله اجرا درآوردند و در یکی از بزرگترین تقلبات
انتخاباتی تاریخ  30ساله میهن ما ،با پایمال کردن رأی میلیونها ایرانی دوباره
گمارد ٔه تاریکاندیشی و دولت ضدمردمی احمدینژاد را بر کرسی نشاندند.
خروش و حرکت خشمناک میلیونها ایرانی در خیابانهای شهرهای بزرگ
در اعتراض به این کودتای ضدمردمی آنچنان عظیم و گسترده بود که هراس
عمیق سران رژیم را برانگیخت .پایفشاری نامزدهای جنبش اصالحات،
موسوی و کروبی بر احقاق مردم و بازپسگیری آرای پایمال شده دهها میلیون
ایرانی ،گسست بیسابقه مراجع تقلید با سیاست اعمال شده ولیفقیه و نظامیان
حامی او و اعتراضات گسترد ٔه میلیونها ایرانی در تمامی شهرهای بزرگ رژیم
والیتفقیه را با چالشی بیسابقه روبهرو کرد .پاسخ سران ارتجاع به این بحران
مشروعیت به خیابان آوردن نیروهای نظامی سپاه ،بسیج و نیروهای انتظامی و
عم ً
ال حاکم کردن حکومتی شبه نظامی بر ایران ،سرکوب خونین مردم بیدفاع
و به بندکشیدن هزاران انسان آزاده میباشد .ابعاد این جنش اعتراضی تودهها
در نُه ماه گذشته ،با وجود اعمال سیاست خشن سرکوب ،آنچنان بوده است
که سران رژیم ،با وجود هم ٔه ادعاهای دروغین «حمایت مردمی» از ولیفقیه،
تا به امروز حاضر نشدهاند اجازه تظاهرات آرامی را به جنبش اصالحات بدهند
و هزاران تن از فعاالن اجتماعی در آستانه سال نو هنوز در بندند.
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هممیهنان آزاده!
سال  ،1388همچنین سال ادامه و تشدید دشواریهای اقتصادی ـ اجتماعی
بود .ورشکستگی صدها واحد تولیدی ،بیکاری مزمن و بیسابقه ،گرانی و
تورم فزاینده و تعمیق دره عظیم میان فقر و ثروت زندگی در رژیم والیت
فقیه را برای دهها میلیون خانوار ایرانی با دشواریهای عظیم روبهرو کرده
است .سیاست اقتصادی دولت احمدینژاد در چهار سال گذشته در راستای
منافع کالن سرمایهداری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک حاکم بر دستگاه
دولتی بوده و ثمرهاش فاجعه اقتصادی اجتماعی کنونی است .برخالف هم ٔه
ادعاهای «ضدآمریکایی« و «ضداستکباری» دولت احمدینژاد سیاست اتخاذ
شده از سوی دولت او همان سیاستهای نولیبرالی دیکته شده از سوی
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است که بسیاری از کشورهای در حال
پیشرفت جهان را به ورطه سقوط کشانده است .تهاجم بیش از پیش بهحقوق
کارگران .تالش برای بازبینی در قانون کار و نابودی تهماند ٔه حقوق کارگران،
پایمال کردن اصل  44قانون اساسی به فرمان ولیفقیه و اتخاذ سیاستهای
ماجراجویانه بینالمللی که امنیت و منافع م ّلی ایران را با خطرات جدی
روبهرو ساخته است میزان واقعی ادعاهای دولت منفور احمدینژاد در زمینه
دفاع از حقوق »مستضعفان« است.
یکی از ویژگیها دوران پنج ساله دولت برگمارده احمدینژاد حضور
بیسابقه و خطرناک رهبران سپاه پاسداران در همه عرصههای حیات سیاسی ـ
اقتصادی کشور بوده است .این روند ماهیت روابط سیاسی کشور را دگرگونه
کرده و ایران را بیش از پیش به سمت یک حکومت استبدادی خشن و نظامی
حول میدهد .نقش فرماندهان سپاه در تعیین سیاست روز و خصوص ًا نقش
اساسی آنها در سرکوب خونین جنبش اعتراضی تودهها در ماههای اخیر مسئل ٔه
کلیدییی است که نمیتوان بیتوجه از کنار آن گذشت .با گسست بخشهای
وسیعی از مراجع تقلید و شخصیتهای مذهبی ـ سیاسی ،که نقش مهمی در
رهبری جمهوری اسالمی ،در سالهای نخست پس از پیروزی انقالب داشتند،
از رژیم کنونی و محدود شدن بیش از پیش پایگاه اجتماعی مرتجعان حاکم
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ماهیت و شیوه عملکرد ارتجاع در میهن ما نیز به سرعت دستخوش تحوالت
است که بیشک نقش مهمی در تحوالت آتی میهن ما به همراه خواهد داشت.

هممیهنان گرامی!
سال  ،1388سال پیروزی بزرگ تودهها در آزمونی دشوار و تاریخی بود.
مبارز ٔه ُنهماه گذشته در همه ابعاد آن ،اتخاذ تاکتیکهای گوناگون ،مقابله با
دستگاه عریض و طویل سرکوب رژیم ،در شرایط تشدید سرکوب ،بستن
همه امکانات ارتباطات جمعی ،بستن مطبوعات مستقل و پایگاههای خبری
اینترنتی ،نشانگر توان عظیم جنبش و رشد و بلوغ سیاسی بیسابقه آن است.
رژیم نه تنها نتوانسته است این جنبش عظیم اعتراضی را با شکست روبهرو
کند بلکه با باز شدن کوچکترین روزنهای دوباره این جنبش عظیم در صحنه
مبارزه حضور نیرومند خود را نشان خواهد داد .ادامه مبارزه جنبش زنان و
جوانان و دانشجویان کشور در کنار روند رشد یابنده شرکت طبقه کارگر و
زحمتکشان در جنبش اعتراضی تودهها و همچنین شرکت متحد بخشهای
وسیعی از نیروهای سیاسی کشور در این جنبش نویددهنده ادامه جنبش در
سال  1389و تداوم چالشهای جدیای است که رژیم والیت فقیه با آن
روبهروست .ما در این مبارزه ،همچون سالهای گذشته در کنار جنبش
مردمی خواهیم بود و تمامی تالش و توان خود را برای پیروزی آن به کار
خواهیم گرفت .ما باردیگر ضمن شادباش فرارسیدن نوروز و آغاز سال نو،
همصدا با میلیونها ایرانی خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و پایان
دادن به روند خشونت و سرکوب از سوی سران رژیم هستیم.
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
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مجموعهای که در دست دارید اعالمیهها و برخی مقاالت حزب تودٔه
ایران از خرداد ماه سال  1388و کودتای انتخاباتی تا پایان اسفند ماه
اما حساس
سال  1388را شامل میگردد .در این فاصله زمانی کوتاه ّ
و تعیینکنندٔه تاریخی حزب ما به مثابه بخش جداییناپذیر جنبش
همگانی ضداستبدادی ضمن مبارزه فعال و همهجانبه دوشادوش دیگر
حزبها و نیروهای مترقی و آزادیخواه علیه استبداد والیی و دولت
برگمارده ولیفقیه (دولت ضدم ّلی احمدینژاد) از منادیان وحدت و
اتحاد عمل همه نیروهای راستین راه آزادی ،عدالت اجتماعی و تامین
حق حاکمیت مردم بود.
این مشی اصولی و انقالبی حزب ما که در مجموعه حاضر و در
میان سطور اعالمیهها ،مصاحبه ،مقاالت و کارزار جلب همبستگی
نیروهای ترقیخواه جهان از مبارزه مردم ایران بازتاب یافته بهترین
معیار برای سنجش و قضاوت در باره عملکرد ،مواضع ،سیاست و
برنامه حزب تودٔه ایران در دوران سرنوشتساز کنونی به شمار میآید و
میزان احساس مسئولیت م ّلی و میهنی و تعهد انقالبی و طبقاتی حزب
تودههای کار و زحمت را در معرض دید و داوری قرار میدهد!

