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، "پيک ايران"دکتر محمد اميدوار سخنگوی حزب توده ايران در نشست اتاق اينترنتی سايت 
ان است بعنوان که سايتی متمايل به راه کارگر و طيفی از طرفداران انديشه های اين سازم

اميدوار دراين نشست، که بدنبال آن حمالت قابل . نماينده کميته مرکزی اين حزب شرکت کرد
بخش هائی از اين (  در پی داشت دراطالعيه انتخاباتی اين سازمانپيش بينی راه کارگر را

  :گفت)  را نيز می خوانيداطالعيه 

ن که چناط کارگزاران ارتجاع هم توسیجمهوراست ير نهاد ريت و تسخيکدست شدن حاکمي 
رد .  منافع مردم و جامعه ما باشدی تواند در راستایز نشان داده است نميتجربه مجلس هفتم ن

 یدا کند نقشه هاي رفت اوج پی که ميی آغاز اعتراض ها، آنین و در پيت دکتر معيصالح
نگهبان و آمران  یشان جمع شده در شورايک انديتار.  روبه رو کردیارتجاع را با دشوار

 ی عمومین، با توجه به دلسرديت دکتر معي کردند که رد صالحی تصور میآنها به نادرست
 روبه رو نخواهد شد و لذا آنها يی یاجتماع -یاسيچ واکنش سيمردم از اصالح طلبان، با ه

 ی با آغاز اعتراض هایول. اده کنندي سر و صدا پی خود را بیخواهند توانست نقشه ها
جمله همه اصالح طلبان  مختلف، ازیروهاي نیاسيع سي وسیا و اعتراض هيیودانشج
 یت را به شوراي رد صالحینيم هراسناک از عاقبت کار دستور بازبي رژ،هي فقی ولیحکومت

 در ینين عقب نشينکه اي ارتجاع تالش کرد تا با طرح اینين عقب نشيدر کنار ا. نگهبان داد
رش يجاد کند که پذين اي دکتر معی را برای جدیشوارن دي است ایک حکم حکومتيواقع 

همان طور که . یرش حکم حکومتي او، مترادف است با پذیورود به صحنه انتخابات، از سو
 از یعي کنگره وسی حزب ما هم اشاره شده است، برگزاریته مرکزير کميه اخيدر اعالم

 از یعيف وسيظر با ط و بحث و تبادل نی مذهبی ملیروهاياصالح طلبان و از جمله ن
 و ی دموکراسیع برايک جبهه وسيجاد يد بر ضرورت ايش و سپس تأکي دگراندیروهاين

ن و همراهان او ي بود که دکتر معیران گام درست و مهميد حزب تودة ايحقوق بشر، از د
ن امر بود ين بار نشانگر اي نخستین گام برايا.  مرتجعان برداشتندی مقابله با توطئه هایبرا

 رسد یات هشت سال گذشته به نظر مي با توجه به تجربی از اصالح طلبان حکومتیکه بخش
 ن شده توسط مدافعان استبداديي تعید از خط قرمزهايده اند که باي رسیديجه مهم و کلين نتيبه ا
 و یاسي سیک هاين تاکتييعبور کنند و در تع» یر خودي و غیخود« از خط قرمز و

ک جبهه يجاد يشعار و تالش در راه ا. د کننديشتر بر منافع مردم و کشور تأکي خود بیمبارزات
 ی و حقوق شهروندان هستند بی که مدافع دموکراسی خواه و ملی آزادیروهايع از همه نيوس

 یروهايج کردن نين بسيق و بسط آن و همچنيد در راه تعمي است که بایشک گام مهم
حزب ما همان طور که . مه تالش ها را به کار گرفتن جبهه هي ای حول برنامه هایاجتماع

 یگرآمادگين حرکت بارديز اعالم شده است ضمن استقبال از اي نیته مرکزيه کميدر اعالم
  . ... کندی اعالم می خواه و ملی آزادیروهاي با همه نی همکاریخود را برا

دا نکرد نسبت يقق پ تحی خاتمی آقاینکه قول هاي از مردم به خاطر ایادي شک شمار زیب. 
 یروهاي نی بشود براید بهانه و ابزاري نباین دلسردي ایبه روند اصالحات دلسرد شده اند ول

 ی های از آن روند اصالحات را سرکوب کرده و دشواريی که بتوانند با بهره جویارتجاع
م يم کرد اعال76ما همان طور که در دوم خرداد . د آورنديهن ما پدي مردم و می را برایديجد



 بدانند یهمچنان رفراندومرا  ن انتخاباتياد ي بای مترقیروهايم که مردم و نيامروز هم معتقد
  یک طرف برگ رايکه در آن در 

  فرمان سرکوب اصالحات
  گر آن يچاپ شده و در طرف د

  .ق اصالحاتيخواست ادامه و تعم
 یکه مت هستند ي ذوب شده در والیر نظامي و غی نظامین مصاف نامزدهايک طرف اي در 

 هوادار یروهايگر مردم و ني دیق فاجعه برانند و در سويمران را به سمت تعيخواهند ا
  .... و حقوق بشریدموکراس

روز شود مرتجعان حاکم يز پين در انتخابات ني اگر دکتر معیاز هم اکنون روشن است که حت
 ی ارتجاعیه، شوراي فقی ولآماده اند با استفاده از همه امکانات خود مثل مجلس گماردگان

 ی انتخاباتی در راه تحقق قول هاین گاميص مصلحت نگذارند کوچکترينگهبان و مجمع تشخ
 ی معتقد به دموکراسیروهايل جبهه متحد نيل است که تشکين دليدرست به هم. رديصورت پذ

 یروهايگانه ابزار نين جبهه ي ای حول خواست های مردمیرويز نيو حقوق بشر و تجه
  . خواه در مقابله با مرتجعان حاکم استیآزاد


