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 بحران مرغ افزایش گرانی و
 

اری جمهوری اسالمی که مسبب این گرانی است دیافته است و رژیم سرمایه اىسابقه گرانی در ایران ابعاد بی

ران که زیر خروارها مشکالت اقتصادی به تنگ مردم ای. اقتصادی ندارد ىهیچ راه حلی برای خروج از این مخمصه

ه قیمت مرغ و کاهش توزیع آن در شهرها ب ىرویه افزایش بی. وضعیت موجود ندارند ىند راهی جز طغیان علیهاآمده

سران رژیم بی کفایت  ،سیاسی کوبنده یشابور موجب اعتراضات مردم این شهر گردید که با شعارهاینویژه در شهر 

 .قرار دادنداسالمی را مورد حمله  

داخلی  هاىرسانه. رسیده است هزار تومان ۸به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت مرغ در برخی نقاط تهران به 

. ندا مرغ به قیمت دولتی خبر داده ىکننده  مردم در برخی اماکن عرضه طوالنیهاى  چنین از تشکیل صف ایران هم

در صف  هاتومان تعیین شده، باید ساعت 799هزار و  ۴ خریداران مرغ دولتی که قیمت آن هابراساس این گزارش

و نارضایتی عمومی، دست اندرکاران رژیم جمهوری اسالمی را به مرغ  کمبود و گرانی قیمت. بمانند و انتظار بکشند

 .متفاوتی را به همراه داشته است هاىواکنش دست انداز انداخته و

با توصیه به مردم به عدم اصرار در خرید ( تیر 33)وز شنبه ر ،هلل مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قماآیت

توانند با جمع و جور کردن اطراف کار   مردم هم می. که تحریم کنم، تصمیم گرفتم مرغ نخورم من بدون این": مرغ گفت

 ".در مقابله با گرانی سهیم باشند

و " نبود مدیریت صحیح"ی به ئاد غذاعلی الریجانی، رئیس مجلس اسالمی نیز در توضیح دلیل افزایش قیمت مو

 .اشاره کرده بود" ها اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه"

اگر مرغ در دسترس نیست مردم "مرداد ماه نیز توصیه کرد  ۶مشهد، روز جمعه  ىلهدی امام جمعهااحمد علم

 ."کنندجایگزین " اشكنه پیاز داغ"توانند آن را با مواد پروتئینی دیگری همچون   می

 

 

 
  

 

 
 تصویری از تجمع اعتراضی در نیشابور                                                           

 

ند و اعتراضات است که از گرانی به ستوه آمدههاواقعیت این است که کارگران و عموم زحمتکشان ایران سال 

طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی . لعمل طبیعی نسبت به این ناهنجاری اقتصادی استاعکسمردم نیشابور 

درصد در ایران  2۴2.2تا  درصد 7.3اردیبهشت ماه امسال از  20،  قیمت مواد خوراکی در یکسال منتهی به ایران

 هم .درصد گران شده است 399 درصد و سبزیجات 3..۴طور نمونه، در عرض یک سال  لبنیات به. افزایش یافته است

برنج، حبوبات، .درصد افزایش یافته است ۴0.۶و گوشت قرمز  درصد 22.2سال گذشته قیمت میوه   چنین در یک

ها افزایش نشان  های تازه، روغن و میوه از دیگر اقالمی هستند که بهای آن ، گوشت مرغ، چای، سبزی گوشت قرمز

 .دهد می

 با بهای مرغ در برخی شهرها و کشورهای جهان بهای مرغ در تهران در سنجش
 

 

 !بهای مرغ را در دنیا شکستتومان رکورد  3722مرغ ایرانی با قیمت 

 

 کپنهاک مسقط ابوظبی سمرقند نیویورک کراچی تهران شهر
ریو 

 دوژانیرو
 قاهره

نرخ 

 74۸2 7052 3242 7397 3322 3052 3۸82 393۸ 3722 (تومان)

 

 تیر 35پنجشنبه « باشگاه خبرنگاران»برگرفته از 
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سال سکوت این نهاد   پس از حدود یک 03ی سال ئهای ابتدا آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در ماه

 های اخیر بانک مرکزی در گزارشی رسمی هشدار داده بود به در هفته.اند اعالم در انتشار آمار شده ،مجبور بهاقتصادی

 ثیر شده، سطح رفاه مردم کاهش و شکافأت  ها بی ها، پرداخت یارانه مندی یارانهدنبال افزایش تورم ناشی از اجرای هدف 

که دستمزد کارگران و زحمتکشان، حقوق  حالیست در هاافزایش سرسام آور قیمت.طبقاتی افزایش یافته است 

ود و خانوادۀ خود مردم ما به زحمت گذران زندگی خ. آموزگاران و کارمندان جزء دولت در سطح نازلی باقی مانده است

تهیۀ نان خالی و سکونت در یک اطاق کوچک نیز از  یند که حتاکنند و اکنون در چنان تنگنائی قرارگرفته را سرهم می

 .توانائی آنان بیرون است

های اقتصادی و  گذاری های ضد بشری اقتصادی، کاهش قیمت نفت، هرج و مرج و نابسامانی در سیاست تحریم

ها همگی نیز گلوی اقتصاد بیمار ایران را فشرده و  موجب تشدید بحران اقتصادی ایران گشته  نهبانکی و معضل یارا

 .است

ابتدائی هاى اری جمهوری اسالمی که یک رژیم مافیائی و دروغگوست هیچ پاسخی برای نیازمندیدرژیم سرمایه

ار انگل و سودجو دکتاب مشتی سرمایهدر درجۀ نخست ناشی از آزمندی بی حساب و ها افزایش قیمت.مردم ایران ندارد

تواند جلوی سود جوئی  خواهد و نه می اری جمهوری اسالمی نه میدبه تحصیل سود هر چه بیشتر است و رژیم سرمایه

برای مبارزه با گرانی باید تولید داخلی را . طبقاتی را که خود در زمرۀ آنها و نماینده و مدافع منافع آنها است بگیرد

رژیم درهای مملکت را به سوی واردات خارجی کامالً گشوده است و . و از واردات بی بند و بار جلو گرفتافزایش داد 

رنگارنگ هاى هللابورژوازی دالل ایران که انحصار بازار را در ید قدرت خود دارد با تبانی با مقامات مسئول و آیت

رای رژیمی که فساد سراپای آن را فراگرفته است و تمام ب. تر بفروشد کند تا آنها را بازهم گران اجناس را احتکار می

حاجی جبارهای مرده وها هللامسئولین امر از ولی فقیه گرفته تا احمدی نژاد و سرداران آدمکش سپاه پاسداران تا آیت

 چاپیدن مردمند، قیمت کاالها و توزیع محصوالتى هخور کوچه بازاری و مزدوران بسیجی و جیره خوار در اندیش

اوضاع گرانی و فشار بر مردم آنقدر زیاد است که سران رژیم را توان کتمان آن نیست و . تواند به سود مردم باشد نمی

  .لب به انتقاد گشودند

رژیم بی کفایت و ارتجاعی جمهوری  ىمردم ایران  که از گرانی به ستوه آمده اند راهی جز پیکار متحد علیه

اری دکلیت نظام سرمایه. عفریت تحریم اقتصادی نیست ىن و آزادی مجزا از پیکارعلیهمبارزه برای نا. اسالمی ندارند

رهائی مردم شریف ایران از سرنگونی رژیم تبهکار هاى راهى هجمهوری اسالمی مسبب گرانی افسارگیسخته است و هم

کا به نیروی خویش برای تحقق این امر راهی جز تشکیالت و ات.گذرد دست مردم میهن ما میه جمهوری اسالمی ب

 . وجود ندارد

 

 

* * * * * * * * * 
 

 چند یادداشت کوتاه سیاسی

 

 تریبونال لندن و موضوع دریافت کمک مالی و تبلیغاتی از امپریالیسم 

 
آنها برای این . کنند که بلند کردن دست گدائی به سوی استعمارگران را تقبیح نکرده و نمی هستند ایرانیانی

دم " بیماری کودکی چپروانه در کمونیسم"لنین به نام ى شوند و با اشاره به اثر جاودانه می" لنینیسم"ه دریوزگی به یکبار

اى گویند اگر دریافت کمک مالی از اجانب بد است پس چرا عده آنها به منتقدین خود می.زنند از مجاز بودن مصالحه می

بدون ها چند نفره و فرقههاى آیا افراد و گروه. غیرو.... کردند و در گذشته از عراق پول و تجهیزات نظامی دریافت می

توان با این استدالالت عوامفریبانه  پایگاه اجتماعی و تأثیرات اجتماعی نیز مجازند به مصالحه دست زنند؟ البته می

 . غسل تعمید داد" مصالحه"همدستی با ارتجاع و مراجع امنیتی را نیز توجیه کرد و تحت نام 

 هاىلیبی، رویزیونیست به هر شکل در گذشته چه از رژیم عراق و یا ما دریافت پول و کمک مالی نگاه حزب از

طور ه حال وضعی پیش آمده است که امپریالیست آمریکا و هلند ب.نادرست و ارتجاعی بوده است... یا روسی چینی و

و راست کمک مالی  "چپ"اعم از اسرائیل به صورت غیر رسمی به اپوزیسیون تقلبی ایران  هاىرسمی و صهیونیست

رط در شرایط کنونی همانا عدم موضع گیری در قبال ش دارد و این پیش ئیهاپیش شرط این کمک مالی حتماً .کنند می

دموکراتیک از مضمون ضد امپریالیستی است که  ىجنگ طلبی امپریالیسم، تحریم اقتصادی ایران و جدا ساختن  مبارزه

 ىغیر دولتی در ایران که از مبارزه هاىایجاد سازمان. گردد هاد تا باب طبع امپریالیستباید به صورت معیوبی درآی

روند و در مورد جنایات آمریکا در عراق و افغانستان و فلسطین و لبنان و  ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی طفره می

ف خروج بی قید و شرط متجاوزین از سپارند، مخال کنند، ابوغریب و گوانتانامو را به فراموشی می لیبی سکوت می
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شوند  و مدعی می...روند طفره می"  ارتش آزاد"خاک عراق و افغانستان هستند، از محکوم کردن اپوزیسیون سوریه و 

 .ندااین مسایل به ما مربوط نیست از این قماش

مورد  ی سیاسی درکه این روزها سخت تحت فشارسیاسی منتقدین قرارگرفته است از شفاف ساز تریبونال لندن

از  رود  اما طفره از محکوم کردن تحریم اقتصادی ایران و طفره می هادریافت کمک مالی و تبلیغاتی از امپریالیست

تریبونال  میلوسویچ در ىیوگسالوی و محاکمه ىکه موافق بمباران و تجزیه پیام اخوانطرفی همکاری نزدیک با آقای 

 .برد را به زیر عالمت سئوال می عملکردشان هاگ بود، دن امپریالیستی

 :لندن مهوری اسالمی درجاول دادگاه  ىطبق گزارش تریبونال در مرحله

رد سرویس، الجزیره، و   ،بیش از پانصد میلیون نفر در سراسر جهان از طریق بی بی سی« 

چندین رادیو سوئدی و بریتانیائی،  ىروزنامه هاالعربیه، تلویزیون کانال دو سوئد، خبرگزاری سوئد و ده

در جریان دادگاه قرار " سوسیشنآپرس "اطالع رسانی  ىو سایت فعاالن اجتماعی در آمریکا و شبکه

 ( "کید از توفان استأت)» . گرفتند

نظامی به  با تحریم اقتصادی و تجاوزاگر این تریبونال که مدعی مستقل بودن است مخالفت خود را  مطمئن باشید

دهد که این عده  همین امر نشان می. شد برخوردار نمی اىنین پوشش تبلیغاتی گستردهچ نمود از اعالم می ایران

جانباختگان سیاسی  هاىِویژه خانوادهه تبدیل شده و به فریب افکار عمومی و ب هاریاکارند ،به آلت دست امپریالیست

اگر برای درج .شود محسوب می هاتدریافت امکانات تبلیغاتی و لجستیگی نیز دریافت کمک مالی از امپریالیس .مشغولند

خبری به صدها یورو و یا دالر هاى سیاسی کوتاه در بی بی سی و یا رادیو فردا و دیگر رسانه ىیک خبر و یا اعالمیه

گونه  با توسل به این. رود و صدها هزاردالر فراتر می هابه ده شانیاز مند است، پوشش تبلیغاتی بدین وسعت هزینه

 .کاری ادامه داد و به خود فریبی دست زداتوان به ری میتوجیهات کودکانه ن

اینان  با چنین . که یا نادانند و یا سر در آخور منابع مالی بیگانه دارند تکلیفشان روشن است مبلغین این نظریات

مخالفت آشکار و روشن و عملی با تجاوز . به ایران هستند هامواضع سیاسی  درعمل خواهان تجاوز امپریالیست

ه کنند، ب جهانی ضد جنگ خرابکاری می ىآنها در جبهه. خشکاند مپریالیست به ایران منابع مالی و تبلیغاتی آنها را میا

و  هاجای تمرکز نیرو برای ممانعت از جنگ و تجاوز به ایران، سرنگونی رژیم ایران را همزمان با تجاوز امپریالیست

زنند که باید جنگ را به جنگ داخلی بدل کرد و  انند مجانین نعره میدهند، م در دستور کار خود قرار می هاصهیونیست

 . مالی امپریالیستی حاضر نیستند گامی برای انقالب بدون جنگ بردارند هاىجز حمایته ب

هر ه ب. و این امر نیز چیزی نیست که پنهان بماند. گدا صفت اعتمادی نخواهند کرد هاىبه این جریان مردم ایران

به کجا  هاای انقالب ایران و یا در روند انقالب ایران مردم ایران خواهند فهمید که سر و ته این جریانصورت در فرد

و اپوزیسیون تقلبی  هاش را به این سازماناپول امپریالیستی نخستین صدمه. کنند بند است و از آنها سلب اعتماد می

برد و دست و پایش در  که از فشار مالی رنج می نهمین جهت حزب ما در عین ایه ب. زند و نه به رژیم ایران می

خواهد با تصویب  مصوبات امپریالیستی را که می ،بسیاری موارد بسته است و بر فداکاری رفقا بنا کرده است

کند و این امر را نه تنها دخالت  شدت محکوم میه رخنه گرانه در ایران و خرید اپوزیسیون تقلبی ایران را ب هاىبودجه

هر منطق اختراعی توجیهی همدست ه را ب هاداند بلکه دریافت کنندگان این کمک در امور داخلی ایران میآشکار 

زیر ه خواهند مردم ایران را ب نوکران امپریالیستند و می هادریافت کنندگان این کمک .داند صهیونیسم و امپریالیسم می

 .یوغ رقیت جهانخواران درآورند

 

*  * * * * * * * 

 

 نفهمیدن مفهوم جنگ امپریالیستی یون شبه انقالبی واپوزیس

 
هستند که برای  سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی در پارکابی امپریالیست " چپی"و احزاب  هاسازمان

خواهند رسالت  می... عراقی،افغانی  و لیبیائی  ىآمریکا و متحدینش خیز برداشته و همانند اپوزیسیون خود فروخته

که " چپ"این عده از  جریانات که اما  طنز زمان این است . به اثبات برسانند" خدمت به مردم "ود را در تاریخی خ

امپریالیستی خود شیادانه از  ضد ملی و ضد میهنی و پرو هاىند برای توجیه سیاستابوئی از مارکسیست لنینیست نبرده

انترناسیونال دوم که جانب  هاىنیستوو سوسیال شو هالنین در جنگ جهانی اول با  سوسیال امپریالیست هاىپلمیک

به هر  کردند، مدد گرفته تا ارزیابی می" میهنی و دفاعی"بورژوازی امپریالیستی خودی را گرفته و ماهیت جنگ را 

این اپوزیسیون شبه انقالبی .. خود را در پارکابی  استعمارگران  به کرسی بنشانند" جنگ داخلی"طریق ممکن سیاست 

ات بی سر و تهی از انقالب اکتبر که آنرا نیز نفهمیده است، سرهم بندی کرده تا تئوری های شکست خورده و عبار

 .پوسیده اش را ثابت کنند

رهبری مبارزات . کمونیستها در انقالب اکتبر میلیونها انسان روسیه و طبقه کارگر روسیه را بدنبال خود داشتند 

تقرار صلح و احراز قدرت سیاسی، کسب کرده بودند و جنگ امپریالیستی را به را در راه خاتمه دادن به جنگ و اس

این جنگ امپریالیستی جنگ بین دو گروه امپریالیستها برای غارت جهان و به بردگی کشیدن . جنگ داخلی بدل کردند
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کسب مواد اولیه و ملل بود، بر سر توسعه مناطق نفوذ و تامین سرگردگی بخشی از آنها و تامین بازارهای فروش و 

این وضعیت را نمی شود با تجاوز به عراق . این جنگ طرف محق نداشت. غارت و چپاول جهان بود

یک عده مالیخولیائی پیدا شده اند و مدعی میگردندبه . ....... ،افغانستان،لیبی،سوریه ،ایران و ممالک نظیر یکسان گرفت

این عده از حقوق ملتها هیچ چیز نمی . گ داخلی بدل کردعلت ارتجاعی بودن هر دو طرف باید جنگ را به جن

اینان از وضعیت دهشتناک عراق و افغانستان و لیبی  چیزی نیاموخته بوی کباب تجاوز به ایران مشامشان را تیز .دانند

را آرایش به چهره بمالند و خود " انقالبی"آنها مدافع استعمار و امپریالیسم هستند، هرچند سرخاب سفیدآب .کرده است

 .کنند

 
* * * * * * * 

 

 ناقضین حقوق بشرند ،ناقضین حقوق ملل

 
خواهند ببینند عراق و  این عده نمی.ناقضین حقوق بشرهم هستند ،ند که ناقضین حقوق مللاهنوز نفهمیده اىعده

امپریالیستی و  ىهاکسی که این را نفهمد و چشم بسته جعلیات رسانه .نداافغانستان و یا لیبی به چه روزی دچار شده

چه بداند و یا نداند و چه آگاه باشد و یا نباشد به امپریالیسم  ،استعماری را در فیسبوک و دیگر نشریات اینترنتی تبلیغ کند

 .کند و صهیونیسم جهانی خدمت می

کراسی فقط با دست خود مردم و از درون هر کشوری جوانه خواهد زد و نه از بیرون توسط وآزادی و دم

سازمان مجاهدین، سلطنت طلبان رنگارنگ، ..کسی که این را نفهمد نوکری اجانب را پذیرفته است. لمللیاوران بینالشخ

 اىخودفروخته هاىاز جمله چنین گروه.... از ولگردان سیاسی سبز و همه رنگ اىحزب جعلی کمونیست کارگری، عده

خاطر منافع خود طرح آمریکا ه اینکه روسیه و چین ب زااین جریانات خودفروخته . دنبال آمریکا رواننده هستند که ب

این  پیچیند و از ند، از خشم بر خود میانظامی به سوریه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد وتو کزده ىبرای حمله

یرد و سوریه باید توسط خود مردم آن کشور صورت گدر که هر تغییر و تحولی در ایران و یا  غافل ازاین. امر ناراحتند

اوضاع نابسامان و دهشتناک  مردم  .نه عملیات تروریستی القاعده و ممالک ارتجاعی عربی و سازمان نظامی ناتو

 .آزموده را دوباره آزمودن خطاست. عراق، افغانستان و لیبی بسیار آموزنده است
 

 * * * * * * * * 
 

 ما همه افغانی هستیم
 

 را افشا کنیم هاریاکاری امپریالیست
 

رین افغانی به یک جعیض و ممنوعیت مهابسیاست ت ىپاسخ صحیح و برآمدی بود علیه «ا همه افغانی هستیم م»

این سیاست ارتجاعی و نژادپرستانه . اصفهان توسط رژیم ضد مردمی و سرکوبگر جمهوری اسالمی پارک عمومی در

که برادران و  این. انیان مترقی قرارگرفتمحکوم گردید و مورد اعتراض ایر و ضد انسانی به حق از طرف همگان قویاً 

گیرند و رژیم جنایتکار اسالمی نیز  گرفته و می رنژادپرستانه قراو ایران مورد حمالت رذیالنه  خواهران افغانی ما در

 امپریالیستی هاىاما درعین حال باید به ریاکاری رسانه. زند، بر کسی پنهان نیست، باید محکوم گردد بدان نیز دامن می

تبعیض نژادی، راسیسم  ىهمه علیه که این...از بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا، رادیو آلمان و فرانسه و هلند و 

 .گویند بپردازیم و انساندوستی دروغین آنها را بر مال سازیم نقض حقوق مهاجرین افغانی سخن می و

نفرشان به قتل رسیده بودند در اطراف پایگاه  3۶چندی پیش مردم روستای پنجاب که  ،آورید به خاطر می ا  حتم

بدن مقتولین  33اهالی روستا، این گروهبان ارتش امریکا بعد از قتل آنان  ىبه گفته. ارتش آمریکا به تظاهرات پرداختند

ن البته مردم این روستا در دلشا. را جمع کرده و آنها را به آتش کشید سال 8دختر جوان کمتر از  4خود را از جمله 

برخی از آنها از . خواستند اجرای عدالت در مورد این سرباز آمریکائی تحقق یابد خواهان تحقق حقوق بشر بودند و می

حقوق بشر و ارزش دموکراسی مطالعه "پرسیدند مگر این سرباز آمریکائی در مدارس آمریکائی در مورد  خودشان می

طور فجیعی به قتل ه را ب هاکه افغان نحوی بوده کراسی بپس چرا نوع تدریس حقوق بشر و تحقق دمو". نکرده بود

 !! مگر فرهنگ دموکراسی در ممالک غربی نهادینه نشده بود؟! رساندند

و  کردند بر روی آنها ادراردر همان چند روز پیش مشتی سربازان آمریکائی پس از کشتن چندین افغانی  البته

سپر کرده عکس  هاىز خودشان با افتخار و برای یادگاری با سینهآواز خواندند و باد از خودشان خارج کردند و ا

 ".چه عالی، دوش بگیرید" ."کنیم براتون، همکاران، آرزوی روز خوبی می"گفتند  آنها خطاب به اجساد می. گرفتند
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 .ناوگان دریائی آمریکا بودند ىو بخشی از تفنگداران برگزیده نددکرده بون قاطی سربازاناین 

. آنها به رسم یادگاری عکس گرفتند ىو سر بریده هاتر از آن باز سربازان آمریکائی با اجساد افغان بلچند روز ق

تر از آن قبلی، همین کار را سربازان آلمانی کرده بودند و سرهای بریده را در جلوی جیپهای نظامی نصب  چندی قبل

 .کرده بودند و از خودشان با افتخار عکس گرفته بودند

فسفر سفید و فرانسوی، آمریکائی و متحدان جنایتکار ناتو  هاىآورند که امپریالیست خاطر میه یزان، بعز ا  حتم

ریزند و روزی نیست که این الشخوران  دفاع افغانستان ریخته و هنوز هم می بر سر مردم بیاورانیوم رقیق شده 

 .....و عروسی را به عزا تبدیل نکنند دفاع بمب نریزند و آنها را به قتل نرسانند لمللی بر سر مرد بیابین

امپریالیستی تا چه اندازه این بربریت و جنایات شوم را پوشش تبلیغاتی داده و  هاىمقایسه کنید که این رسانهحال 

مقابل مقر سازمان  حقیقت این است که ما شاهد هیچ آکسیونی در. ندابسیج نموده "دول متمدن" ىافکارعمومی را علیه

ایرانی که همین امروز  "اپوزیسیون" هاىاز سازمان. یمابی بی سی و شرکا نبوده هاىانعکاس آن در رسانهملل متحد و 

کنند و خواهان دخالت این سازمان برای محکوم کردن برخوردهای وحشیانه به  در مقابل سازمان ملل متحد تجمع می

ریاکاری هم .... این جنایات به سادگی گذشتند کنار ایران هستند، هیچ اعتراض سیاسی صورت نگرفت و از در هاافغان

 !دارد اىاندازه

امپریالیستی و ایرانیان نان به نرخ  هاىباید به افشای حقوق بشرخواهی دروغین و ریاکاری رسانه ازاین رو

این برای  حقوق بشرکید نمائیم که أند بپردازیم وتاتبدیل شده هاکه به آلت دست امپریالیست اىروزخور و خودفروخته

 هاىاستعماری آنها و مشروعیت بخشیدن به تحریم هاىست برای پیشبرد سیاستا متمدن دستآویزی هاىکراواتی

 .اقتصادی و تجاوز نظامی به کشورما ىجنایتکارانه

 ایران را شدیداً  هرگونه ضرب و شتم و تبعیض نسبت به برادران و خواهران افغانی در (توفان) حزب کارایران

رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی که با . فشارد برهمبستگی بین مردم ایران و مهاجرین افغانی پای می کند و محکوم می

کراتیک و فاشیستی است وپردازد و یک رژیم ضد دم اجرای سیاست فقه شیعه به تبعیض زنان و دیگر ادیان و اقوام می

 .شدمهاجرین افغانی با حقوق شهروندان ایرانی و ىمین کنندهأتواند ت نمی

 

لیغاتی توسط بسیاسی و ت ىاستفاده ضمن دفاع از حقوق مهاجرین افغانی هرگونه سوء (توفان) حزب کارایران

را ،برای مردم ایران هستند..." واى عراقی، افغانی، لیبیائی و سوریه"حال پختن آش  که این روزها در هاامپریالیست

 .کند محکوم می قویاً 

 

 

 !ران و مهاجرین افغانیزنده باد همبستگی بین مردم ای

 !دست مردم ایرانه اری جمهوری اسالمی بدسرنگون باد رژیم سرمایه

 !از ایران و منطقه کوتاه باد هادست امپریالیست

 
 

 هفته سخن
 توفانک سبویازف نقل

 2102 هیژوئ چهارم

www.toufan.org 

 

 

                                                                *** 
 
 

 

 بزرگهاى غقرن بیست و یکم، قرن درو
 

گیرد و به چنان فجایع جبران  آید، جعل و دروغ، جای حقیقت و راستی را می آنجا که پای منافع به میان می

 .ماند ، عقل بشری از تحلیل و توضیح آن عاجز میهاانجامد که گاهی وقت ناپذیر و هولناکی می

ریاکاری و جنایت بر اساس آنها نیست گر چه سراسر تاریخ جوامع طبقاتی و طبقات حاکم چیزی غیر از دروغ و 

http://www.toufan.org/
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پیرامون حوادث " رسمی"هاى تاریخ موجودیت بشر در قرن بیست و یکم با دروغهاى ترین دروغ ولی، بزرگ

واشینگتن و نیویورک آمریکا آغاز گردید و رفته رفته بر دامنه و وسعت آن، چنان افزوده  2933سپتامبر33تروریستی

غرب در ى امپریالیستی دائمی و مداخالت نظامی گستاخانههاى ندی برای شروع جنگشد که بهانه و مستمسک عوام پس

پیرامون حوادث واشینگتن و نیویورک چنان بزرگ بود که جهان امروز را به ها دروغ. کشورها گردیدى امور همه

جوزف گوبلز پس  با این که. ترین دروغپرداز و شایعه ساز قرن بیستم مجبور ساخت بر گوبلز، بزرگ" رحمت خوانی"

ش ادامه یافت و در تمام ااز ختم جنگ جهانی دوم خودکشی کرد ولی، راه و روش او، همواره از سوی پیروان غربی

و به طور کلی در ها خلیج خوکى کره، ویتنام، در حادثهى شبه جزیرههاى حوادث خطرناک جهان، از جمله در جنگ

یوگسالوی، در کشتار میلیونی مردم و ترور رهبران ى ر تجزیهو کودتاهای نظامی، در کااى منطقههاى جنگى همه

ترقیخواه کشورهای مختلف، مثل پاتریس لومومبا، عمر توریخوس، سالوادور آلنده، موریس بیشاب و بسیاری دیگر از 

 . امنیتی ــ جاسوسی غرب، به ویژه سازمان سیا و انتلیجنت سرویس و موساد به کار بسته شدهاى سوی سازمان

" القاعده"ى ساخته واشینگتن و نیویورک به سازمان تروریستی سیا 2933سپتامبر 33ر چه حوادث تروریستیاگ

گران سیاسی نیز این واقعه را، بدون  ولی صرفنظر از صحت و سقم آن، بسیاری از  کارشناسان و تحلیل. نسبت داده شد

 .کنند ر ممکن ارزیابی میپلیسی ــ امنیتی آمریکا غیهاى دخالت و همیاری بخشی از سازمان

 

 

طبق برنامه و طرح قبلی به  2933سپتامبر 33مطالعات و تحقیقات بعدی هم نشان دادند که عملیات تروریستی 

و ساختمان پنتاگون مورد " تجارت جهانی"دوقلوی مرکز هاى به ویژه این که طی این حوادث نه تنها برج. اجرا در آمد

امپریالیستی و دولت بوش مانع از انتشار خبر هاى نیز تخریب گردید، که رسانه 7هدف قرار گرفتند، حتی برج شماره 

چنین سیاستی شک . ورزد آن شدند و دولت بعدی، دولت باراک اوباما نیز همچنان بر پوشیده ماندن اسرار آن اصرار می

هواپیماهای مسافری، با در اثر برخورد  7آنها، به خصوص، برج شماره ى بر انگیز است چرا که ادعای تخریب همه

در اثر بمبگذاری تخریب شدند و در ها کند که این برج قوانین فیزیک همخوانی نداشت و این ظن را ایجاد می

جاسوسی غرب هم صورت هاى سازمانى ، ساخته و پرداخته"القاعده"ترین حالت، حتی اگر این کار به دست  خوشبینانه

جالب توجه .ه به دست خود نهادهای پلیسی ــ امنیتی آمریکا به اجرا در آمدندگرفته باشد، در اصل، به معنی آن است ک

نمائی شده ولی، اغلب قربانیان آنها  شمار کشته شدگان این حوادث تروریستی بیش از حد بزرگى این که اگرچه درباره

ود ندارد و خود این، به دهد که در میان آنها نیز حتی یک نفر یهودی نسب هم وج را کارکنان غیر اداری تشکیل می

 .تواند با همآهنگی و توافق نهادها و مجامع صهیونیستی صورت گرفته باشد عملیات، میى معنی آن است که همه

دروغ بزرگ دیگر قرن بیست و یکم این بود که بالفاصله بعد از حوادث تروریستی واشینگتن و نیویورک، 

راست  چرا؟ پاسخ سر. لحال آن، اوسامه بن الدن نشانه رفتائیس معلومسیا ساخته و رى "القاعده"سوی ه انگشت اتهام ب

ترین پایگاه نظامیان تروریست امپریالیسم  این چرا این است که هدف اشغال افغانستان و تبدیل این کشور به بزرگ

ه ب "القاعده" ىدهاز تعقیب سازمان سیا و حضور گستر زیرا، اختفای ساختگی اوسامه بن الدن ظاهراً . جهانی، ناتو بود

خصوص آمریکا، ه جاسوسی امپریالیسم جهانی، بــ  امنیتی هاىعنوان یک سازمان مسلح تروریستی وابسته به سازمان

عنوان یکی ه چرا که افغانستان ب. مساعدی برای اشغال هدفمند آن ساخته بود ىانگلیس و اسرائیل  در افغانستان، زمینه

اقع در میان کشورهای هند، چین، آسیای مرکزی، روسیه و ایران، مکان بسیار از مناطق استراتژیک مهم جهان، و

به همین سبب هم از ده سال پیش، . آید حساب میه امپریالیسم به کشورهای اطراف آن ب هاىمناسبی برای دست درازی

 .شود از آنجا اداره می اىمنطقه هاىبه اشغال نظامی غرب در آمده و اغلب مناقشات و درگیری

 

حوادث تروریستی واشینگتن و نیویورک، افغانستان و  هاىروغ بزرگ بعدی قرن بیست و یکم پس از دروغد

و اعمال  3009در سال  "جنگ خلیج"پس از جنگ مشهور به . القاعده، در رابطه با عراق طراحی و شایع شد

قط کودک عراقی گردید، هزار ف ۶99مردم عراق، که موجب کشته شدن بیش از  ىاقتصادی شدید علیه هاىتحریم

ه ب اىدر عراق، ابعاد کم سابقه "کشتار جمعی هاىسالح"امپریالیستی پیرامون وجود  هاىدروغپراکنی مقامات و رسانه

 .خود گرفت

 

آمریکا و اروپا به عراق، سازمان ملل متحد هیئت بارزسان  هاىامپریالیست ىوقفه در مقابل فشارهای بی

بی  هاىپراکنی ، دروغهاکه نتایج بارزسی با این. انس بلیکس به این کشور فرستادتسلیحاتی خود را به سرپرستی ه

مرتجع  هاىکشتار جمعی در عراق را ثابت کرد ولی، امپریالیست هاىکارگزاران غرب پیرامون وجود سالح ىوقفه

و فشارها را تا آنجا  بندی کردن دروغ دیگری، رژیم عراق را به فریب بازرسان متهم کرد آمریکا و انگلیس، با سر هم

بوده،  "حد مجاز"کیلومتر بیش از  39را که گویا برد آنها  "2ساموت " هاىادامه داد که حتی عراق مجبور شد موشک

با این وجود، اشتهای دروغپردازان غربی سیر نشد و در ماه مارس . با حضور بارزسان سازمان ملل متحد از بین ببرد

آمریکا و اروپا در آمد و پس از آن  هاىوار، به اشغال کامل امپریالیست باران دیوانهدوره بم عراق، پس یک 2993سال 

جالب بسیار قابل تأمل و اغلب، فراموش شده در همین  ىنکته. در عراق یافت نشد "سالح کشتار جمعی"نیز هیچ نوع 

یش از دیگر اعضای هئیت بر رسان تسلیحاتی سازمان ملل بزاین است که دیوید کلی، عضو انگلیسی هئیت با ،رابطه
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در عراق اصرار داشت اما وی پس از مدت کوتاهی، قربانی  "تسلیحات کشتار جمعی"و عدم وجود  هادقت بازرسی

نتایج این دروغ بزرگ نیز چیزی نیست که بتوان کتمان و انکار یا . کردند "خودکشی"اصرارهای خود شد و او را 

ان، تجزیه شده، آشوب زده، گرفتار هرج و مرج، بدون دولت مقتدر و ارتش قادر ویر کشوری کامالً : توجیه و تعبیر کرد

به دفاع از حریم کشور، بیش از نیمی از جمعیت آن کشته، مجروح، معلول، آواره و باالخره، بیکاری و بی خانمانی 

مسلح در  هاىروریستمزدور و ت هاىجا گذاشتن ارتشه که حتی پس از خروج ظاهری نظامیان اشغالگر و ب... اىتوده

آنها،  ىآخرین نمونه. ، هر روز را با انفجارهای تروریستی متعدد و کشتارهای جمعی پشت سر می گذارد2990سال 

مرداد ماه در شهرهای مختلف عراق بود که چندین صد نفر کشته و  2انفجار تروریستی در روز دوشنبه،  32۴وقوع 

 .عظیم در پی داشت هاىمجروح و ویرانی

خود ادامه  هاىپردازی ، غرب امپریالیستی بدون کمترین شرمی، به دروغهااز افشاء و رسوائی این دروغپس 

ترین کشور آفریقا را به آشوب کشیده، به دو  داد و اخالف خبیث گوبلز و هیتلر قرن بیستم، موفق شدند سودان، بزرگ

 .سودان شمالی و جنوبی تجزیه نمایند "کشور"

 

در سال . خود گرفته ب اىشدت وقیحانهه بمباران و اشغال لیبی شکل ب ىدر حادثه هاپردازی غربی دروغ

مسلح  هاىکه هیچگونه حرکت اعتراضی در هیچکدام از شهرهای لیبی صورت بگیرد، تروریست ، بدون این2933

پراکنی و  وغسوی بنغازی به حرکت در آمدند و ماشین تبلیغاتی غرب با دره تحت امر ناتو، ناگهان از شرق کشور ب

سرکوب و بمباران اعتراضات »تصویری، رژیم معمر قذافی را به  هاىشبیه سازی شده در رسانه هاىانتشار صحنه

پرواز ممنوع از شورای امنیت  ىمنطقه« مجوز»ترین مدت با اخذ  متهم کردند و در کوتاه« مسالمت آمیز مردمی

هزار از مردم آن را  3۶9ماه بیش از  ۶ز و در عرض تقریبا سازمان ملل متحد، بالفاصله بمباران این کشور را آغا

 .ترین کشور آفریقا و خاورمیانه را به ویرانه تبدیل کردند کشته، دولتش را ساقط و پیشرفته

کشتار  هاىپس از اشغال لیبی و ترور سبعانه معمر قذافی، در این کشور نیز مثل عراق که هیچ آثاری از سالح

ه گویا توسط رژیم قذافی، ب "بمباران و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردمی"از  اىنشانهجمعی یافت نشد، هیچ 

لمللی سپرده ادست نهادهای قضائی بینه ب هاسازی و صحنه هاپراکنی خاطر این دروغه دست نیامد و هیچ کسی هم ب

 .نشده است

 

خود  هاىو صحنه سازی هادروغ لیبی دست بردارند، ىکه از دریدن جنازه غرب، پیش از آن هاىامپریالیست

. جنگند ماه است که در سوریه می 37هم اکنون بیش از . کار گرفتنده سوریه ب ىعلیه در این کشور را، عیناً 

منظور تحریک ه ب. کنند برق، خطوط انتقال نفت و گاز، اماکن مسکونی و دولتی و غیره را منفجر می هاىنیروگاه

در روستاها و شهرهای کوچک و کم جمعیت به  صوص زنان و کودکان را عمداً افکار عمومی، افراد غیرنظامی، بخ

 ىحوال، قصیر، حمص، حماه و بسیاری دیگر نمونه هاىفجایع روستاها و شهرک. کنند ترین شکل قتل عام می عیفج

جای ه اق، بدر این کشور نیز مثل لیبی و بر خالف افغانستان و عر. آشکار شقاوت وصف ناپذیر غرب در سوریه هستند

مردم و دولت آن را  ىآتش جنگ علیه ،مزدوراى هخصوصی و تروریست هاىارتش نظامی، با استفاده از ارتش

چنان ادامه دارد و تاکنون تلفات انسانی و خسارات عظیمی به کشور و مردم سوریه  ند و جنگ خانمانسوز همابرافروخته

 .نداوارد آورده

 

بخش  ،هراسی ایران و ترویج ایران اىهسته ىتحریکات پیرامون برنامهو  هاتبلیغاتی، دروغــ  جنگ روانی

تروریسم غرب،  ىسال پیش شروع شده و اگر پوزه 39الینفک همان سیاست مبتنی بر دروغ و جعل غرب است که از

مرئی، مرئی و نا هاىجنگ. استعماری خواهد بود هاىخاک مالیده نشود، ایران، میدان بعدی جنگه ویژه در سوریه به ب

ه و تنها ب بزرگ و جعل اکاذیب در بسیاری از کشورهای جهان با شدت و حدت خارج از تصوری ادامه دارد هاىدروغ

ویژه کشورهای امپریالیستی، در ه اری، بدزیرا، کل نظام غیرانسانی سرمایه. شود موارد مذکور فوق خالصه نمی

کنند با جنگ و ایجاد هرج و  سران بی سران آن سعی می خود سخت گرفتار آمده و ،هالکتبار بحران ساختاری ىورطه

که مردم مناطق  آخر این ىنکته. صادر کنند اىرا به کشورهای حاشیه "نظام"اقتصادی ــ  مرج، بحران اجتماعی

 اسالمی جهان باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهند که کشورهای امپریالیستی برای انتقال بحران به بیرون از خود،

به بازوی ( آهلل آگبار) "AA"، آرم هانازی "SS"جای عالمت ه استعماری قرن بیست و یکم ب هاىدر جنگ

 .اند امزدور خود بسته هاىتروریست

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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 ضد انقالب در سوریه
 

  
 

تماعی و حفظ جوششی از درون جامعه برای آزادی و عدالت اج. گذرد انقالب نیست امروز در سوریه می آنچه

که همه جانبه مورد حمایت مادی و " اپوزیسیون شورای ملی و ارتش آزاد سوریه". ضد انقالب است. استقالل نیست

رژیم هاى گیرد با خواسته معنوی امپریالیست جنایتکارآمریکا و ممالک ارتجاعی عربی و رژیم ترکیه قرار می

سازند، زیرا این ... خواهند حکومت سوریه را از درون متالشی یاستعمارگران م. صهیونیستی اسرائیل نیز تطابق دارد

تر متحقق  ایران تجاوز نظامی به کشور ما سهل ىتالشی در جهت مصلحت اسرائیل است که با خالی شدن پشت جبهه

 . گردد

کنند و نه در جهت برقراری آزادی و  هت این مصلحت حرکت میجبه ویژه آمریکا در  غربیهاىدولت

ژوئن خبر داد که افسران سازمان جاسوسی آمریکا در  23نیویورک تایمز .که مردم سوریه مستحق آن هستند کراسیودم

"  ىپردازند و عربستان سعودی نیز حقوق ماهیانه جنوب ترکیه به سازماندهی فراریان و خود فروختگان سوری می

جاوز و نژادپرست اسرائیل نیز از طرق خبرهای دیگر حاکیست که دولت مت. کند مین میأرا ت" ارتش آزاد سوریه

امپریالیستی با امکانات  هاىتمام رسانه.....رساند سوریه یاری می" آزاد شارت"و " اپوزیسیون سوریه"مختلف به 

آنها بیشرمانه فرمان استعفا و پناهنده .سرسام آورشان عزمشان را جزم کرده تا سناریوی لیبی را در سوریه متحقق سازند

 هاىاین رسانه.پردازند دمند و به شستشوی مغزی افکار عمومی می سد را در بوق و کرنای خود میشدن بشار ا

 "انقالب"ورزند و یک صدا از  امپریالیستی از هیچ جعل و دروغی برای تحقق اهداف استعماری در سوریه دریغ نمی

 کنند سوریه دفاع می

سوریه را " انقالب" اراجیف آمریکا و اسرائیل درمورد بندند و همه واقعییات می این که چشم بر حال نیروهائی

 .منطقه امپریالیست در ایران و کنند، یا مشتی جاهل و نادان هستند و یا مزدوران جیره خوار تکرار می

نظیر رژیم لیبی را که گوش  اىپی آن هستند که رژیم گماشته در هامپریالیستابارها تحلیل کرده است،  حزب ما

 ىسیاست راهبری امپریالیست آمریکا هژمونی بالمنازع در منطقه. کا باشد بر مسند قدرت بنشانندفرمان آمریه ب

شورای ملی سوریه و ارتش آزاد ."خاورمیانه و خلیج فارس و کنترل کامل منابع نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی است

 .برای تحقق چنین هدف ارتجاعی هادست امپریالیست ست درااى وسیله" آن

مردم سوریه برای  ىمبارزه. یم که خلق سوریه حق دارد خودش بر سرنوشتش تصمیم بگیرداکید کردهأبارها ت ما

ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی بی معنی است و راه به جائی  ىآزادی و عدالت اجتماعی بدون پیوند با مبارزه

ضد امپریالیستی و ضد  ىوشی ازمبارزهمورد کشور ما ایران نیزصادق است و چشم پ این امر در. نخواهد برد

 .در غلطیدن است و بس هابه دام امپریالیست ،صهیونیستی

نیروهای  درونی است و بر ىاین کشور یک وظیفه هر گونه تغییر و تحولی در زیرکشیدن رژیم بشاراسد وه ب

امور  شان در اىدوران منطقهمز لمللی وادخالت جهانخواران بین انقالبی و مترقی ایرانی است که قاطعانه توطئه و

را " شورای ملی و ارتش آزاد سوریه"صهیونیستی اپوزیسیون  ــ داخلی سوریه را محکوم کنند و ضد انقالب آمریکائی

 .افشا سازند

 !دست امپریالیستها از سوریه کوتاه باد
 

 نقل از فیسبوک توفان حزب کارایران  

 سخن هفته 

 ژوئیه 33چهارشنبه 

www.toufan.org 

http://www.toufan.org/
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 تروریسم بد تروریسم خوب و
 

 عملیات تروریستی در دمشقى حاشیه در
 

 

 

نفعشان باشد،تروریسم خوبی است، ه آن تروریسمی که ب. نداتقسیم کرده بتروریسم را به بد و خو هاامپریالیست

 ،است" امر رهائیبخش که عین آزادی و حقوق بشر" وان یکعنه آن را ب اىنند و در یک کارزار رسانهک آن دفاع می از

عملیات تروریستی در دمشق توسط جریانات القاعده و مزدوران امپریالیست برای  مثالً . دهند خورد افکار عمومی میه ب

 گیری مثبت یأن ملل را برای یک رتواند اجالس شورای امنیت سازما سرنگونی رژیم بشار اسد امر خوبی است و می

چنین تروریسمی خوب ... را برای مردم به ارمغان آورد "آزادی"  و سرانجام.... نظامی به سوریه ترغیب کند ىو حمله

 !.است

رژیم وهابی و نوکر آمریکا امر بدی است زیرا منافع آمریکا را به خطر  ىاما ترور در عربستان علیه

کنند  امپریالیستی این ترور را محکوم می هاىلذا رسانه ...دالر آمریکاست ىاندازد، زیرا نفت عربستان پشتوانه می

 !.چنین تروریسمی بد است".... مغایر حقوق بشر است"زیرا 

پذیرند که  سیاسی و اغواگرانه را می هاىفقط کسانی چنین ریاکاری. حد و مرزی ندارد هاریاکاری امپریالیست

 .باشند هانادان و جاهل و یا جیره خوار امپریالیست

سناریوئی است از طرف امپریالیست آمریکا و متحدینش  ،ر بمب در دمشق و عملیات تروریستی در سوریهانفجا

مین منافع استراتژیک آمریکا و أبرای سرنگونی رژیم سوریه و گماردن رژیمی همانند رژیم لیبی و یا نطیرآن برای ت

کراسی و حقوق وسوریه هیچ ربطی به آزادی و دماین هیاهوی امپریالیستی و عملیات تروریستی در . منطقه در اسرائیل

 .شدت محکوم استه بشر ندارد و از منظر حزب ما ب

 

 !مرگ بر امپریالیست آمریکا این بزرگترین تروریست دولتی جهان

 !از سوریه کوتاه باد هاو صهیونیست هادست امپریالیست
  

 از فیسبوک توفان نقل
 

 3793تیر  0۸ - 0230ژوئیه  3۸چهارشنبه 

 

*** 

نظیر رژیم  اىپی آن هستند که رژیم گماشته در هامپریالیستابارها تحلیل کرده است،  حزب ما

سیاست راهبری امپریالیست آمریکا . کا باشد بر مسند قدرت بنشانندفرمان آمریه لیبی را که گوش ب

خاورمیانه و خلیج فارس و کنترل کامل منابع نفت و گاز و دیگر منابع  ىهژمونی بالمنازع در منطقه

برای تحقق  هادست امپریالیست ست درااى وسیله" شورای ملی سوریه و ارتش آزاد آن."طبیعی است

 .چنین هدف ارتجاعی

 ىمبارزه. یم که خلق سوریه حق دارد خودش بر سرنوشتش تصمیم بگیرداکید کردهأبارها ت ما

ضد امپریالیستی و ضد  ىمردم سوریه برای آزادی و عدالت اجتماعی بدون پیوند با مبارزه

مورد کشور ما ایران نیزصادق  این امر در. صهیونیستی بی معنی است و راه به جائی نخواهد برد

در غلطیدن  هابه دام امپریالیست ،ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی ىوشی ازمبارزهاست و چشم پ

 .است و بس
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 رفیق بهرام رازی به یاد      
 

 
 

در دوران . متوسط و شریف چشم به جهان گشودی در یک خانواده ،رفیق بهرام رازی با نام مستعار جمال

ی با اوج گیری مبارزات خلق ستمدیده. داشتای لعادهاکارهایش پشتکار فوقی تحصیل، فردی با استعداد بود و در همه

خود را در سطح مدارس بجنورد آغاز ی به همراه برادر و یکی از همرزمانش فعالیت گستردهرفیق  57ایران در سال 

رژیم مزدور شاه فعالیت چشمگیر ی کرد و در بسیج دانش آموزان مدارس برای تظاهرات و میتینگ و افشاگری علیه

 .داشت

آشنا شد و پس از مطالعه در رفیق بهرام رازی به کمک برادر قهرمانش رفیق نادر رازی با افکار مارکسیستی 

از این رو با عشقی وصف ناپذیر فعالیت انقالبی خود . حزب کار ایران را تنها تشکل به حق کمونیستی یافت .5اوایل 

الزم توانست با شهامت و سرافرازی به افتخار عضویت های پس از آموزشها سرانجام مدت. را در حزبمان آغاز نمود

 .در حزب نائل آید

رنج و کار سبب شد تا رفیق برای کمک به آنها عاشقانه به میانشان بشتابد و های شق بی پایانش به تودهشور و ع

از این رو در . کوشید رفت و با جان و دل در این راه می برای با سواد کردن زحمتکشان به محالت فقیر نشین شهر می

اجتماعی دهقانان  ،ی باال بردن سطح آگاهی سیاسیرفیق بهرام به کمک دیگر رفقا برا. داشتای قلب مردم جای ویژه

اقدام به پخش  ،اراندو سرمایهها محروم و رنجدیده و هم چنین برای افشای هر چه بیشتر عملکردهای رژیم مدافع فئودال

در . رفیق خطاط و نقاش زبردستی بود. نمودند که نقش بسیار مٽبتی در این زمینه ایفا نمود می" اتحاد دهقانان"ی نشریه

بسیاری از رفقای حزبی برای آموزش خطاطی و نقاشی . نوشت اکٽر پالکاردهای حزب را میها تظاهرات و میتینگ

 ،گر چه خودش در میان مردم شهر نیست. داد رفتند و او با صبر و حوصله و بردباری به همه آموزش می پیش او می

حکایت از عشق و ایمان او به خلق  ،باقی مانده بودها دتاما شعارهای خوش خط و زیبائی که بر در و دیوار شهر تا م

. زیادی نمودهای توانائی بود و در این زمینه به حزب کمکی رفیق بهرام نویسنده.کرد میهن میی شریف و رزمنده

شان به خلق و آزادی  در یک روز به حزب معرفی شدند و قلب عاشق و تپیده ،رفیق یار با وفای رفیق شهیدمان یدهللا

 .توسط دژخیمان جمهوری اسالمی در یک روز از کار افتاد ،میهن

چون کوه استوار ماند  ،او در مقابل دشمنان خلق. در یک مأموریت حزبی دستگیر شد 69رفیق بهرام در مرداد 

او رفت اما راز خلق نگفت . ترین خللی در عزم آهنینش به وجود آورد مزدوران خمینی نتوانست کوچکهای و شکنجه

خود را حفظ نمود و ی در زندان همواره روحیه. دفتر عشق او ایمان به حزب پرولتاریا را برای دشمنان خلق باز نکردو 

بارها به دلیل تسلیم ناپذیری به سلول انفرادی برده شد . مورد خشم و کین جالدان قرار گرفت" توبه نکردن"به خاطر 

ه دشمنان سیه دل و اعتقاد و ایمان به حزب پرولتاریا و ایدئولوژی طبقاتی و خشم انقالبی بی ولی قهرمان ما با کینه

عشق و ایمان به پیروزی خلق سبب شد که حتی در . قرون وسطائی را تحمل کردهای شکنجه ،مارکسیسم ــ لنینیسم

وجود آوردند  حزبی داخل زندان را بهی هسته ،او به همراه رفقای شهید یدهللا و رضا. زندان هم دست از مبارزه برندارد

بعد از . زندانیان را در هم شکندی و مصمم بودند که حتی به قیمت جانشان نگذارند ارتجاع بر زندان حاکم گردد و اراده

رفقای سه گانه ما را در یک بیدادگاه  ،وحشیانهی در پی شکنجه ،سال که رژیم به عظمت و نقش انقالبی رفقا پی برد یک

سه مبارز خستگی  ،شهریور 34سحرگاه خونین یکشنبه . نماید م اعدام آنها را صادر میو حک  فرمایشی مجدداً محاکمه

رفیق بهرام قبل از . شوند سه عقاب تیز پرواز و سه امید و عشق توسط مزدوران رژیم خمینی تیرباران می ،ناپذیر

 .به حزب پیام فرستاد که با قدرت هر چه بیشتر راهشان را ادامه دهیم ،اعدام

 . یابد ه مبارزه و نفرت خلق و فرزندان دالورشان با اعدام و در بند نمودن آزادیخواهان پایان نمیخوشا ک

 

 توفانی شهید رفیق بهرام رازیی جاودان باد خاطره
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 افشای سازمان مجاهدین در
 

ن بعد از برگرفته از گفتار مهدی ابریشمچی یکی از رهبران سازمان مجاهدی". دیگه نیستیم ،ما اونی که بودیم"

دیگه آنها آن سازمان مجاهدین که . سخن آقای ابریشمچی درست است. ازدواج ایدئولوژیک همسرش با مسعود رجوی

امروز همکاری و نوکری برای امپریالیسم . نیستند ،دانستند می امپریالیسم و صهیونیسم را جز افتخاراتش ىمبارزه علیه

تابد و به  این سازمان امروز چنین ننگی را  بر می .است افتخاراتشان ءجز ،و صهیونیسم اسرائیل برای بمباران ایران

 .ریزد ش تف میاگذشته

عفریت بیرونی برای زدن عفریت  اتحاد با در ند واکه دورنمای مبارزه را ازدست داده کسانی ىسرنوشت همه

 .شکست و سرافکندگی. ند همین استاداخلی چشم دوخته

 

 
 

 

 درفیسبوک مجاهدین ىیب خوردهفر پاسخ یکی ازفاالنژهای

 

 هاروسیه سر ملت بالئی که بلوک به اصطالح شرق چین و .تر از دیگران شمائید کثیف ،کمونیست و اىتوده"

 "..دم از مبارزه با امپریالیسم نزنید هاوالتقاطی هایادتان رفته دیگه شما جوجه کمونیست ،آورده

 

سازمان مجاهدین با رژیم  ىد همکاری مشمئز کنندهازاینکه آماس رگ حضرت عالی از افشای ما درمور

زیرا شما گویا از . صهیونیستی اسرائیل و امپریالیست آمریکا برای سرنگونی رژیم اسالمی ایران بیرون زده، مسروریم

راه حنیف نژادها، سعید  ىشود که مجاهدین امروزی ادامه دهنده آن دسته از مجاهدین هستید که هنوز باورتان نمی

طلبی  استقالل پرستی و با آمال میهن هاسازمان مجاهدین کنونی فرسنگ. نیستند.... ها، رضائیها، بدیع زادگانهانمحس

مجاهدین امروزی با اسرائیل برای ترور دانشمندان ایرانی همکاری کرده . دوست فاصله دارد مجاهدین انقالبی و میهن

مجاهدین مشوق . مردم ایران است ىموافق تحریم اقتصادی علیهمجاهدین کنونی . کند کند و بدان افتخار هم می و می

خواه جنگ افروزی بنام نوت گینگریچ  جمهوری و به همین دلیل از. تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران است

ران و طریق وی پیام مجاهدین را به دولت آمریکا برساند که این سازمان موافق تجاوز به ای عمل آورد تا ازه دعوت ب

 ...همانند چلبی عراقی و مزدوران لیبیائی و افغانی نظیر آقای کرزای حاظر به خدمت است

اگر مخالف آن هستید نباید از . سازمان مجاهدین هستید و یا مخالف ىحال یا شما موافق سیاست و برنامه

فراموش نکنید . پیوندیده وستان بافشاگری حزب ما و دیگردوستان برافروخته شوید بلکه باید صمیمانه به اردوی میهند

ایرانیان  ىمردم ایران هستند بلکه همه ىنیستند که مخالف تجاوز نظامی و تحریم اقتصادی علیه هاکه این فقط کمونیست

مردم صلحدوست جهان مخالف تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به  ىدوست و همه کرات و مترقی و ملی و میهنودم

 ىکه علیه کسی. دانند و نه اجانب داخلی مردم ایران می ىوظیفهرا ر و تحول سیاسی در ایران ایران هستند و هر تغیی

مردم ایران نداند، چه به خواهد  ىامپریالیست و صهیونیست موضع نگیرد و سرنگونی رژیم ارتجاعی اسالمی را وظیفه

از . هدین بسیار غم انگیز استسرنوشت مجا. لمللی پرتاب خواهد شداو چه نخواهد به اردوی جهانخواران بین

 .ن درس بگیرید و به مردم ایران بپیوندیداویرانگر هاىسیاست

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=YB7yVp_tBxQ 
 

سند خیانت به ملت  .نوت گینگریچ را تماشا کنید سازمان مجاهدین از ىبیشرمانه فیلم استقبال

 .ستا آزادیخواهان مستقل و ملی ىایران و همه

 

 
* * * * * * * * *  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YB7yVp_tBxQ
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 کراسیوکارگر پرچمدار مبارزه برای دم ىطبقه
 

 کراسیودشمنان آزادی و دم هاضد کمونیست
 

ولی برای . کارگر شرط تضمین هر حقوق دموکراتیک دیگری استى هتعمیق دموکراسی و کشش به سمت طبق

کارگر وجود دارد، باید ى هبه نام طبقای باید پذیرفت که طبقه. کارگران به مبارزه باید از حقوق آنها دفاع نمودکشیدن 

باید . کارگر استى هطبقاتی وجود دارد، باید پذیرفت که خصوصی سازی، لیبرالیسم دشمن طبقى هپذیرفت که مبارز

پذیرفت که بورژوازی دشمن کمونیسم و هواداران کارل باید . پذیرفت که جامعه باید به سمت سوسیالیسم پیش رود

کارگر را به رسمیت شناخت، پذیرفت که ى هباید هویت طبق. پوپرها و اندیشمندان ضد کمونیست، دشمنان مردم ایرانند

ار کارگر پیوند بر قرى هشود با طبق تنها با این دید است که می. کارگر استى هکشی از طبق ثروت جامعه ناشی از بهره

 . برای تحقق دموکراسی مبارزه کردو کرد 

باال بلند ضد کمونیستی امضاء کنند و افکار روشنفکران های کسانی که هم و غمشان این شده که خطابهى ههم

کارگر و دیکتاتوری پرولتاریا بسیج کنند، بدترین مستبدین هستند که ى هو هواداران طبقها گمراه را بر ضد کمونیست

ای طبقهى هآنها که به پرولتاریا نه به مثابى ههم. دموکراتیک را به پایان برسانندى ههند بود کار مبارزهرگز قادر نخوا

دانند دشمنان  مستقل که باید حزب خودش را داشته باشد نگاه کرده بلکه پرولتاریا را چرخ پنجم بورژوازی می

نبش سبز از باالی سر پرولتاریا و بدون حضور خواهند با تکیه بر ج آنها که میى ههم. دموکراسی در ایران هستند

مستبدهای  ،مذهبی خویش به وجود آورندهای پرولتاریا دموکراسی مذهبی یعنی دموکراسی بین خودشان را در گفتمان

آن روشنفکران توبه کاری که ى ههم. کنند کالشی هستند که نه هوادار کارگران هستند و نه از دموکراسی دفاع می

ز مارکسیسم توبه کردند و کارل پوپرها را ذکر گرفتند و هر روز و هر شب قبل و بعد از غذا و قضای شکنجه نشده ا

دارند و هوادار دموکراسی سلطنت طلبی  حاجت انزجار خویش را از خشونت مردم و نه خشونت حاکمیت ابراز می

یت خویش را نشان دهند و قادر نخواهند بود به ند بدترین مستبدینی هستند که با اوج مبارزه و تشدید تضادها باید ماهاشده

 .بندبازی سیاسی ادامه دهند

  

باید از اعتصاب  کارگران برای حقوق . کند  انقالب و ضد انقالب را روشن میى هتشدید مبارزه، خطوط جبه

ز آزادی دموکراتیک حمایت کرد، باید از آزادی احزاب به ویژه احزاب کارگری و کمونیستی حمایت کرد، باید ا

زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان ى همطبوعات به ویژه مطبوعات کمونیستی حمایت کرد، باید هوادار آزادی هم

معیار روشن ها برخورد به کمونیست. ندازندانیان در اسارت بورژواها و مستبدین بودهى هکمونیست بود که بیش از هم

ى هشی که چنین دیدی، چنین برداشتی از مبارزه و برخورد به طبقجنب. و یا افراد استها ماهیت دموکراتیک جریان

این جنبش خودش در . کارگر را به صحنه بکشد و به عنوان متحد وی عمل کندى هکارگر نداشته باشد قادر نیست طبق

زدن  دموکراتیک را بدون پیوندى هشود مبارز در دنیای امپریالیسم هرگز نمی. گردد دموکراتیک منزوی میى همبارز

ى هاین یکی از نقاط ضعف جنبش طبق. کارگر به پیش بردى هضد امپریالیستی و بدون توجه به بسیج طبقى هآن با مبارز

 .       ایران است که به جنبش سبز معروف شده استى همرفه و متوسط کنونی جامع

 

 

* * * * * * * * * 
 

 گنجشک کباب گرانی مرغ و رونق
 

 
بیند که دست فروشانی  بازار اهواز و البته برخی شهرهای دیگر استان بزنید، میاگر این روزها سری به "

. دهند در معرض فروش مردم قرار می ئیهاند و در سینیاسالخی شده را به سیخ کشیده هاىحضور دارند که گنجشک

ی دیگر با پرداخت شوند و برخ ئی شگفت زده و ناراحت میاهاین در حالی است که برخی از مردم از دیدن چنین صحنه
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 . کنند خوشمزه می هاىلقمهه پول آنها را تبدیل ب

کنند و برخی هم آنها را سرخ  کنند؛ برخی به عنوان گوشت در خورش استفاده می برخی آنها را کباب می

دور و بر ما هستند، با  هاىکه بی آزارترین پرنده هانسل گنجشک ىباعث شده تا ادامه هااین ىکنند؛ ولی همه می

 . خطرات جدی مواجه شود

ی از آنها باعث نابودی شمار فراوانی از این پرنده ئغذا ى، تهیههاکوچک گنجشک ىکه به علت جثه جالب این

گنجشک باید شکار  29برای نمونه، برای یک وعده غذای معمولی یک فرد که البته پرخور هم نباشد، دستِکم . شود می

 .گنجشک باید شکار شوند 399پنج نفری  ىی یک خانوادهئغدا ىرای یک وعدهتوان نتیجه گرفت ب و کشته شوند که می

 

زندگی این پرنده را تهدید می کند؛  ىکند، ادامه که روز به روز طرفداران فراوانی پیدا می هاخوردن گنجشک

ز فروشندگان، ی رسیده که برخی ائحتی کار به جا. زیرا هم فروشندگان آن در حال افزایش هستند و هم شمار شکار آن

 .شوند زیرا گنجشکی برای فروش به آنها ندارند مشتریان خود در بعدازظهرها می ىشرمنده

ورود خوشبختی و خیر و برکت به آن خانه  ىرا نشانه اىدر گذشته مردم النه کردن گنجشک در خانه

 ...وشبختی نیز کوچک خ ىپیش آماده که این پرنده هادانستند؛ ولی حاال چه تغییری در زندگی آدم می
که با مهارت و سرعت  فروشد در حالی خانمی که در بازار نادری اهواز روزانه شمار فراوانی گنجشک می

 : گوید کشید در این خصوص می را از بدن آنها جدا می کند و به سیخ می هاخاصی پرهای گنجشک

ر روز بیش از هزارتا از آنها را کنند و من د می هاتری از این گنجشک مردم روز به روز استقبال فراوان"

 : گوید مشتریانش از چه قشری هستند، می که معموالً  وی در خصوص این ".فروشم می

از مردم پائین شهر که با . از مردم باالی شهر مشتری دارم. طرفداران زیادی دارند هاکند؛ این پرنده فرقی نمی"

خرند و  را می هاگذاشتن این پرنده ،برای کالس هاباال شهری جدیداً  .ند نیز مشتری دارماچانه زنی خود امان ما را بریده

 .گذارند میهمان خود می یجلو

 فروش گنجشک در اهواز ىشیوه

 

شهرستان : گوید شوند، نیز می در کدام مناطق صید و شکار می هاکه این گنجشک این فروشنده در خصوص این

شوند؛ ولی در  بیشتر آنها از این شهر آورده می داده و معموالً  دزفول بیشترین حجم شکار گنجشک را به خود اختصاص

 .گیرد صورت مینیزاغلب شهرهای استان خوزستان همانند شوشتر و حمیدیه شکار گنجشک 

یک توری بزرگ که روی آن گندم یا سایر مواد خوردنی می گذارند و با کشیدن  ىبه وسیله معموالً  هااین پرنده

 .گذارند ی خود میئغذا ىند تا غدای مردمی شوند که برای کالس گذاشتن این پرنده را در سفرهشو ناگهانی آن، صید می

 : گوید دیگر اهواز نیز در این خصوص می هاىیکی از فروشنده

گنجشک جوابگوی تقاضای بی  ىکه عرصه اىبه گونه ،از وقتی مرغ گران شده فروش گنجشک باالتر رفته"

 .ًستبه افزایش مردم نی شمار و رو

 : وی همچنین می گوید

است، مزاحمت چندانی برای کسی ایجاد ( مخصوص آرد ىکیسه)کار من چون شامل یک سینی و یک گونی "

که اگر هم روزی قرار است مانع کار ما  ضمن این ،ندای به ما برای عدم کار کردن تذکر ندادهئاز جا کند و معموالً  نمی

 "!گیریم ما مشتری داریم و حتی به صورت تلفنی هم سفارش میشویم؛ ولی  شوند به راحتی جابه جا می

یک کارشناس حیات اى به گونه ،شده هاوانی برای این پرندهاگنجشک باعث خطرات فر ىاما شکار بی رویه

 : کند وحش در این خصوص عنوان می

 «.این پرنده شده است ىگنجشک در شهرستان دزفول عامل تغییر جثه ىشکار بی رویه"

 : گوید قدسی میمونا 

طبق مطالعات انجام گرفته در ارتباط با زیست سنجی گنجشک معمولی در شهرستان دزفول در استان "

داری در برخی از متغیرهای کمی مربوط به بیومتری این گونه، از جمله طول بدن و وزن  خوزستان، اختالف معنی

ی بیش از حد گنجشک در جوامع ئواند به دلیل مصرف غذات بدن، در مقایسه با مناطق دیگر مشاهده شده است که این می

 ".انسانی شهرستان دزفول باشد

 : کند وی تصریح می

دارای  ،یئبردباری وسیع و تنوع رژیم غذا ىپرندگانی نظیر گنجشک به دلیل قدرت سازگاری زیاد، دامنه"

به سر  هادر جوار محل زندگی انسان و عموماً  هازراعتی، باغ هاىپراکنش وسیعی هستند و در مناطق مسکونی، زمین

 ".برند می

 : گوید قدسی می

شهرستان دزفول با داشتن آب و هوا و پوشش گیاهی مناسب، شرایط مناسبی برای رشد کافی این پرنده را دارد "

پرنده  شکار این.این پرنده را در پی داشته باشد، شکار بیش از حد است ىتواند کاهش جثه بنابراین تنها موردی که می

در دزفول توسط صیادان و مردم محلی به حدی زیاد است که پرندگان صید شده به شهرستان های مجاور نیز توزیع می 

 ".شود
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 : کند این کارشناس حیات وحش تصریح می

 ىنتایج تحقیقات حاکی از آن است که شکار و فشار صیادی بی رویه در دزفول منجر به کاهش جثه گونه"

این روند در طوالنی مدت، بدون مدیریت صحیح منجر به کاهش جمعیت این پرنده خواهد شد؛  ىامهگنجشک شده و اد

 ".در نتیجه بایستی برنامه ریزی اصولی و مدیریت صحیح در ارتباط با شکار این پرنده در دزفول انجام پذیرد

که اغلب پر و بال رنگارنگ کوتاه  پرندگانی هستند کوچک با منقار کلفت و مخروطی و پاهای نسبتاً  هاگنجشک

 .کنند و پروازی نیرومند ندارند  برند و به طور دسته جمعی زاد و ولد می بیشتر به صورت اجتماعی به سر می. ندارند

گنجشک نر تارک خاکستری پررنگ پس گردن بلوطی، . سانتیمتر است 32تا  3۴گنجشک معمولی به طول 

واضح و دمگاه  در پرواز خط بالی کوتاه و نسبتاً . ه خاکستری استگلوی سیاه، گونه و سطح شکمی سفید مایل ب

 .تیره و در سطح شکمی سفید چرک است اىماده و نا بالغ فاقد سیاهی گلو در سطح پشتی قهوه ىپرنده. خاکستری دارد

در . کنند مناطق مسکونی، کشاورزی است و به ندرت دور از محل آدمی زندگی می هازیستگاه گنجشک

در همه جای  گنجشک امروزه تقریباً . سازند درخت و در مناطق مختلف النه می هاى، روی شاخههاو پرچین هاسوراخ

خود را در بوته زارها و  ىاغلب گنجشکان النه. آوازی دلفریب و موزیکال دارند هابیشتر گنجشک.شود  دنیا یافت می

گاهی النه را . سازد  ی نسبت به گنجشکان دیگر میش را در جاهای بلندتراسازند، اما نوعی گنجشک النه علفزارها می

گاهی از  آنها از خار و خاشاک و الیاف گیاهی، و ىالنه. سازد برفراز درختان همیشه سبز تا هشت متر ارتفاع می

 .های کوچک درختان است شاخه

گنجشک . ه داردشود و تا اواخر پائیز ادام فصل بهار آغاز می ىاز نیمه معموالً  هاگذاری گنجشک موسم تخم

که در نواحی معتدل به سر  ئیهاگنجشک. گذارد ای می ماده از چهار تا شش تخم سفید رنگ با عالئم سرخ ــ قهوه

 .کنند گاه با فرا رسیدن پائیز و زمستان به سوی نواحی گرم مهاجرت می ،برند می

 هااست تنها گنجشک هاینی آدمبه هر حال در حالی که حیات وحش روز به روز در حال دور شدن از زندگی ماش

به دلیل قدرت باالی آنها در کنار آمدن با شرایط محیطی هستند که با جست و گزیر و آوازشان برخی اوقات روحی تازه 

شکستن استخوان های  اىآنها برای لذت چند لحظه ىدمند ولی تداوم شکار بی رویه می هابه کالبد زندگی خشک آدم

در خیابان و کوچه را نیز به حسرت تبدیل  هاشاید به زودی دیدن پرواز گنجشک ،وشبختیکوچک خ ىظرفیت این پرنده

 «.کند
 

 3793مرداد ماه  8" مهر"برگرفته از 
 

* * * * * * * * * * * 

 

 اعتصاب درخشان کارگران معدن ىدرباره
 

 (مارکسیست لنینیست)حزب کمونیست اسپانیا 

 0230زوئیه  8

 

 

 
 به مادرید، پایتخت ، را آغاز کرده "ی سیاهئراه پیما"نام  هحرکتی ب ،کارگر معدن از چند هفته هزار 399بیش از 

های شمالی  کیلومتر مسافت را از بخش ۴99 به ها  نزدیک آن .ور مردم قرار گرفتندند و مورد استقبال پر شرسید اسپانیا

اران و حامی آن دتوسط  سرمایه لغو ریاضت اقتصادیخود نظیر مطالباتند و با طرح اسپانیا تا پایتخت پشت سر گذاشت
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یک  و در ....بیکارسازی ىعلیه، اشتغال و مبارزه تگیساضافه دستمزد، مخالفت برای باال بردن سن بازنش ،دولت حاکم

بحران  .، بوده استگردد اروپا که توسط بورژوازی اسپانیا اجرا می ىنئولیبرالی اتحادیه هاىکالم مخالفت با سیاست

 ىاریست و مبارزات قهرمانانهدبحران سرمایه ،این بحران. ان و یا برتقال نیستنبحران اسپانیا و یا بحران یوجاری 

مطلب زیر برگرفته .امپریالیستی است کلیت سیاست ویرانگرانه و مخرب بورژوازی ى،اسپانیا علیهپرولتاریای یونان و

این  ىمطالعه. پردازد است که به علل  این بحران می( مارکسیست لنینیست)از ارگان سیاسی حزب کمونیست اسپانیا 

مختلف بورژوازی مفید  هاىجناح ىنهمطلب جهت شناخت بیشتر از اوضاع کارگران معدن اسپانیا و افشای نقش خائنا

 . خواهد بود

 

* * * * * * * 

 

سعی کردند شهامت و از خودگذشتگی  هاکارگران معادن اسپانیا، علیرغم آن که رسانه ىاعتصاب یک ماهه"

 کارگر را با ىدیگر طبقه هاىکارگران را از دید مردم پنهان کنند و یا آب سرد بر آن بپاشند، حمایت وسیعی از بخش

جهانی در  ىسال گذشته در پای منافع الیگارشی اسپانیا و سرمایه 39کارگران معادن ذغال اسپانیا در . خود همراه داشت

فشار برای  ىامروز مانند دیروز، به بهانه. نداچهارچوب کمیسیون اروپا و رهبرانی همچون آنگال مرکل قربانی شده

اهش دستمزدها ، حقوق اجتماعی و استراتژیک کارگران حذف ساالنه و در اشکال مختلف مانند ک ىتنظیم بودجه

حزب مردم اسپانیا ــ ) (.P.P). پ. شود و نه آن طور که توسط پ این سیاست توسط منافع طبقاتی دیکته می. گردند می

د شون ییان می( حزب سابقا حاکم -حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا)، (PSOE)و پی سو  ( محافظه کار و حزب حاکم

هزار شغل  39مستقیم به معادن ذغال باعث حذف بیش از  هاىمیلیونی کمک 309کاهش . گردد و درجامعه تبلیغ می

از ورشکستگی  هامیلیاردی برای نجات بانک 22 هاىخواهد شد ولی دولت اسپانیا هیچ مشکل و ایرادی برای کمک

نایع اتوموبیل سازی که فعالیت غیر تولیدی و مضر توان کمک به معدن گران ذغال را با کمک به ص چنین می هم. ندارد

 .دارند مقایسه کرد

در . بزرگ تولید انرژی به کمک کارگران معادن  بشتابند و به آنها به پیوندند هاىباید کارگران شرکت....... 

و رزمندگی ضمن، صاحبان معادن ذغال فقط به خاطر اهرم فشار به دولت و حفظ منافع خود است که در مقابل شهامت 

آنها در قربانی کردن و گروگان گرفتن کارگران در مواقع بروز مشکالت  هیچ تردیدی ندارند . کنند کارگران سر خم می

صاحبان معادن بیش از یک قرن است . پرداخت نکردند هاحقوق معدن گران را برای ماه 2939همانطور که در سال 

تر بورژوازی توان تحمیل  قدرتمند هاىند و فقط حاال که بخشاردهسود ب" حمایت از معادن"که از سیاست دولت در 

کند که برای زنده ماندن در بازار جهانی  کنند که زمان ایجاب می خود را دارند این صاحبان ادعا می هاىبرنامه

و تولید یک جایگزین قابل دوام برای ذغال سنگ  ىدر ضمن، دولتمردان حکومتی قادر به ارائه. اقداماتی انجام شود

دولت برای کمک به معادن را برای اهداف انتخاباتی مورد سوء استفاده قرارداده و آن را  ىند ولی بودجهاثروت نبوده

چند ملیتی  هاىخالصه آن که ما با سیاستی مواجه هستیم که برای منافع الیگارشی مالی و صاحبان شرکت. نداهدر داده

کند که از طریق مؤسسات خود و عدم کنترل اجتماعی و عدم  سو حرکت می انرژی و ساختمان به نمایندگی  پ پ و پی

کلیدی صنایع را  هاىطرفدار سلطنت در اسپانیا که بخشاى هدولت. شود شفافیت در تصمیمات اقتصادی اعمال می

زندگی  ىهزینهند که به اند، اجازه دادهاند و آنهائی که شرایط را برای انباشت وسیع سرمایه ایجاد نمودهاخصوصی کرده

برخالف . خود را به سراسر جهان گسترش دهند هاىمیلیون کارگر بیکار در اسپانیا و نابودی مناطقی از کشور، کمپانی

کارگر و سمبل اراده و سخت کوشی برای دفاع از منافع  ىاین، معدن گران سمبل همبستگی و اتحاد و همکاری طبقه

 . جمعی هستند

کارگران معادن اسپانیا زنده مانده و همیشه و به اشکال مختلف آمال مردم  ىمبارزهعلیرغم تبلیغات بورژوازی، 

، ارزش .30.9 ىتا دهه 30۶2سالهای  ىاسپانیا را با خود همراه کرده است از انقالب آسترویاس تا مقاومت شجاعانه

خود برده و جامعه را در  ىیندهتر از دفاع از حقوق و آ عظیم این مبارزه این است که مبارزه رابه افقی بسیار وسیع

 .و به کل همبستگی کشور رسمیت داده است..... مبارزه، متحد ساخته و 

این . دهد اعتصاب معدن گران که در اساس اعتصابی عمومی است مسیر پیشروی را به مردم کشور نشان می

را برای خود کسب نمود و بیانگر تالش  ... .گران بریتانیا ، شیلی ، استرالیا ، آمریکا  لمللی معدنااعتصاب همبستگی بین

در طول این یک ماه و نیم .  هماهنگ برای تضمین موفقیت در شکست سیاست اروپا در تعرض به حقوق مردم است

را برای جنبش کارگری و مردمی به  اىآموزنده هاىمادیت دادند و درس هاسخت، کارگران به این ارزش ىمبارزه

ترین دژهای تشکیالت  یکی از مهم ىسمبلیک که انعکاس مبارزه هاىخاطر این ارزش به. تحریردرآوردند ىرشته

از آستوریاس  ئیهااست نیروهای سرکوبگر دولت اسپانیا هم تالش کردند که صحنه اىکارگری و بیانگر قدرت اتحادیه

ت به قیام زدند و دس 303۴است در شمال اسپانیا که کارگران معدن در سال  اىآستوریاس منطقه)  303۴در سال 

ضد انقالب به حتی  ىکور کورانه ىکه با اشغال شهرها و دهکده و حمله( فرانکوی فاشیست آن را به شدت سرکوب کرد

از صدای  اىگری که دولت توسط آن سعی کرد هر نشانه وحشی. کودکان و کهنساالن همراه بود را، بیاد بیاورند

 . را به سکوت وادارد در حمله به شهر سی نرا نمایندگی شده استکارگر  ىطبقه ىانسانیت و همبستگی و اراده

الیگارشی به  اىگران اسپانیا به تنهائی قادر به پایان دادن به تعرضات زنجیره معدن ىاز نظر منطقی مبارزه
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ا حقیقت دهد ام از یکطرف، این مبارزه مطمئناً قدرت نیروی کار متشکل و نیاز به تشکیالت را نشان می. نیست هاتوده

اری در اروپا نه تنها قدرت عددی معدن گران را تقلیل داده است بلکه پراکندگی واحدهای داین است که پیشرفت سرمایه

بنابراین، باالتر از . ما این خصوصیات را دارا باشند ىمخصوصی از طبقه هاىتولیدی موجب شده است که  فقط بخش

کارگر شکل  هادانند، مبارزات پر طنینی که  توسط میلیون خودشان می همه الزم است که در مبارزاتی که مردم از آن

 ىمبارزه. ملموس و عینی  اتخاذ شوند هاىتواند محرک اعتصابات عمومی سراسری باشند، سیاست گرفته و می

، با اراده و  این مبارزه. الیگارشی باشد ىتواند  بسیار با اهمیت و تعیین کننده برای پیشروی مبارزه علیه چیان می معدن

 .خود متحد و متشکل کند هاىدیگر را حول خواسته هاىشهامت، تالش دارد بخش

کنند، به ویژه در زمانی که   از حفظ صنعت معدن ذغال به عنوان بخش استراتژیک صنایع دفاع میا هکمونیست

باید با انرژی  قابل تجدیدی که سیاست درهم برهم  دولت پادشاهی قادر نیست پیشنهادی ارائه دهد که چگونه این انرژی 

به خاطر مالحظات استراتژیک نیاز اجتماعی و کارآئی .صنایع مورد لزوم آن در دسترس باشند، جایگزین شود

 هاىاقتصادی، الزم است که صنعت تولید انرژی از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود تا با حذف محدودیت

یزی منطقی برای نیاز کشور و در عین حال برآوردن مطالبات اجتماعی تحمیلی توسط بخش خصوصی امکان برنامه ر

فعلی دولت این تغییر سیاست امکان پذیر  هاىبهر حال، در چهارچوب سیاست. و اقلیمی مناطق معدن خیز به وجود آید

رده و دولت بزرگ و چند ملیتی را تبلیغ ک هاىو بانک هاسال است که منافع کمپانی هااسپانیا  ده هاىدولت. نیست

 .کنونی، دولتی نیست که شرایط کارگران کشور ما را بهبود بخشد

این . کند کارگر برای پیشروی را به ما گوشزد می ىکارگران معدن اهمیت فعالیت جمعی و اتحاد طبقه ىمبارزه

آنها منتقل شود  دیگر نیروی کار توسعه یافته و هدف مشترک سرنگونی رژیم کهنه و منحط  به هاىمبارزه باید به بخش

 .تا ما بتوانیم به سطح رفاه و خوشبختی باالئی دست یابیم

 

 !اراندمردمی برای مقابله با سرمایه ىپیش به سوی تشکیل جبهه

 !اران و دغل کاران منحطدسرنگون باد سیستم پادشاهی سرمایه

 (مارکسیست لنینیست)حزب کمونیست اسپانیا 
 2932ژوئیه  ۶

 

* * * * * *  

 

 (توفان)لمللی حزب کار ایران افراخوان بین انعکاس

 در مورد دستگیری و بدرفتاری با فعالین کارگری در کرج 

 !اری جمهوری اسالمیدرژیم سرمایه ىزنده باد مبارزات کارگران ایران علیه
 

کارگران و مردم  ىسال گذشته از دست زدن به هر جنایت علیه 39رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی در 

در هر زمان و مکانی که کارگران و مردم دورهم گرد آمدند تا برای احقاق حقوق خود . دریغ نداشته است ایران

بحث ....تصمیماتی بگیرند و در مورد وضع معیشتی و حقوق پرداخت نشده و افزایش دستمزد و ایجاد تشکل مستقل و 

. ری اسالمی سعی نموده که آنها را سرکوب نمایدئی بردارند رژیم جمهوهاوتبادل نظر نموده و در راه حل مشکالت قدم

سال است که رژیم ضد کارگری اسالمی سعی ا هده. یابی کارگران شدیداً هراس دارد رژیم جمهوری اسالمی از تشکل

کرده است که از هر تالشی برای ایجاد سندیکای مستقل کارگری جلوگیری نموده و فعالین آن را دستگیر و شکنجه و 

رژیم . در کرج است  2932ژوئن  32کارگری در  نفر از فعالین ۶9اخیر آن بازداشت  ىنمونه. ان نمایدزند ىروانه

آورد و به  داند که اتحاد و تشکل کارگران ناقوس مرگ او را به صدا در می اران جمهوری اسالمی میدحامی سرمایه

اما مبارزات کارگری . نطفه خاموش کندهمین خاطر است که تالش دارد هرگونه حرکت کارگری در این جهت را در 

ند که نه تنها این آتش خاموش شدنی نیست بلکه اسال گذشته نشان داده 39رژیم فاشیستی شاه و چه در  ىچه در دوره

در همین راستا است که . افزایند ، بر شدت مبارزات خود میهاکارگران و مردم ایران و جهان در اعتراض به سرکوب

مترقی کارگری و مردمی ارسال داشت و به آنها فراخوان  هاىبه احزاب برادر و تشکل اىنامه( وفانت)حزب کار ایران 

اری جمهوری اسالمی به هر شکل ممکن اعتراض نموده و جنایات آن را در دداد تا به رژیم ضد کارگری و سرمایه

 ىفعالین کارگری و همه ىو همهجهان افشا کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیر شدگان کرج 

درج  3303تیرماه   72 ىتوفان الکترونیکی شماره ىمتن فارسی این فراخوان در نشریه. زندانیان سیاسی ایران شوند

 .  شده است

72.pdf-E-http://toufan.org/Toufan%20eletroniki/T 

http://toufan.org/Toufan%20eletroniki/T-E-72.pdf
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 : رسمی احزاب برادر انعکاس یافت هاىلمللی وسیعاً در ارگانااین فراخوان بین

 ىفراخوان حزب را به اسپانیائی ترجمه کرده و آن را در نشریه( مارکسیست لنینیست )حزب کمونیست اسپانیا 

 . است چنین آن را برای احزاب برادر اسپانیائی زبان ارسال کرده اکتبر، ارگان حزب درج نمود و هم

  

-deben-obreros-activistas-los-iran-de-trabajo-del-http://www.pceml.info/2012/07/06/partido

-de-islamica-republica-la-de-prisiones-las-de-incondicionalmente-e-inmediata-liberados-ser

iran/ 

 

julio 6, 2012 por PCE (m-l)    

Publicado en: Comunicados 

El pasado 15 de junio, en la ciudad de Karaj, agentes de la Inteligencia y Seguridad del 

régimen iraní asaltaron el lugar de reunión de los sindicalistas. Unos sesenta activistas fueron 

arrestados, golpeados y llevados a prisión para ser interrogados. La reunión fue convocada 

para discutir y hallar una adecuada respuesta al impago de salarios, a la falta de seguridad 

laboral, a los despidos masivos y frente a la represión que sufren los trabajadores que intentan 

formar …… 

* * * * * * * * 
فراخوان انگلیسی حزب را در وبالگ انگلیسی (  .303-3022)تشکیالت برای بازسازی حزب کمونیست یونان 

 .الکترونیکی  فعالین و دوستداران خود پست کرده است هاىزبان خود درج نموده و آن را به آدرس

 pot.seen.blogs-http://anasintaxi/ 

 

The worker-activists must be released immediately and 

unconditionally from the prisons of the Islamic Republic of 

Iran ! 

Dear Comrades, 

On June 15, 2012 in the city of Karaj, the Intelligence and Security agents 

of the regime of the Islamic Republic of Iran raided the……… 
 

 . نداهمچنین این رفقا فراخوان ما را به زبان یونانی برگردانده و در تارنمای تشکیالتی خود درج نموده

 Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012 

http://www.pceml.info/2012/07/06/partido-del-trabajo-de-iran-los-activistas-obreros-deben-ser-liberados-inmediata-e-incondicionalmente-de-las-prisiones-de-la-republica-islamica-de-iran/
http://www.pceml.info/2012/07/06/partido-del-trabajo-de-iran-los-activistas-obreros-deben-ser-liberados-inmediata-e-incondicionalmente-de-las-prisiones-de-la-republica-islamica-de-iran/
http://www.pceml.info/2012/07/06/partido-del-trabajo-de-iran-los-activistas-obreros-deben-ser-liberados-inmediata-e-incondicionalmente-de-las-prisiones-de-la-republica-islamica-de-iran/
http://www.pceml.info/author/admin/
http://www.pceml.info/category/comunicados/
http://anasintaxi-en.blogspot.se/
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Οι ακτιβιστές-εργάτες πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων από 
τις φυλακές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν!  

 
Αγαπητοί σύντροφοι,  
Στις 15 Ιουνίου 2012 στην πόλη Karaj, οι πράκτορες Πληροφοριών και 
Ασφάλειας του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εισέβαλαν 
τον τόπο συνάντησης των ακτιβιστών εργαζομένων. Περίπου 60 ακτιβιστές 
συνελήφθησαν, χτυπήθηκαν, και οδηγήθηκαν στη φυλακή για ανάκριση. Η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε για να συζητήσουν και να βρουν μια 
κατάλληλη απάντηση στην καθυστερημένη πληρωμή των μισθών, την 
έλλειψη εργασιακής ασφάλειας, τις μαζική διατάξεις για την καταστολή των 
εργαζομένων, οι οποίοι προσπαθούν να σχηματίσουν ανεξάρτητες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις.   Αν και οι περισσότεροι από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι μέσα σε 24 
ώρες, εννέα από αυτούς κρατούνται στη φυλακή. Από τότε, δεν είχαν καμία επαφή με την έξω από τις 
φυλακές.  
Το Κόμμα Εργασίας του Ιράν (Toufan) καταδικάζει τη σύλληψη και φυλάκιση των εργατών ακτιβιστές 
που αγωνίζονται για τα δίκαια και τα βασικά τους δικαιώματα. Για άλλη μια φορά, έχουμε εκφράσει τη 
βαθύτατη  

پالتفرم کمونیستی ایتالیا فراخوان را به زبان ایتالیائی ترجمه نموده و آن را در ارگان و تارنمای 

 .خود درج کرده است
http://piattaformacomunista.com/ 

 

Iran: libertà per gli attivisti operai imprigionati! 

Lo scorso 15 giugno, nella città di Karaj, agenti dei servizi segreti del regime 

iraniano hanno assaltato 

un luogo di riunione di sindacalisti. Circa sessanta attivisti sono stati 

arrestati, malmenati e portati in 

prigione per essere interrogati…leggi il comunicato del Partito del 

Lavoro d’Iran (Toufan) 

 

 هاىانلمللی احزاب و سازماانترناسیونالیستی رفقای متشکل در کنفرانس بین هاىئی از فعالیتهانمونه هااین

فعالیت رفقای کنفرانس  هاىانجام وظائف انترناسیونالیستی مشخص و ملموس یکی از ارکان. مارکسیست لنینیست هستند

لمللی بین کارگران جهان و شناساندن شرایط  و مشکالت زندگی و المللی جهت تقویت و استحکام همبستگی بینابین

 . مبارزه در کشورهای جهان است

وری اسالمی ایران باید بداند که هرنوع تعرض به حقوق کارگران و فعالین کارگری  در رژیم جنایت کار جمه

مردم ایران و حمایت واقعی  ىیم فقط تشدید مبارزهاهمان طور که ما بارها گفته.  لمللی نخواهد مانداایران بدون پاسخ بین

ی کرده و دست او را از سر مردم ستمدیده تواند رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی را وادار به عقب نشین لمللی میابین

 .ایران کوتاه نماید
 

 !فعالین کارگری و زندانیان سیاسی ىآزادی فوری و بدون قید و شرط همه

 !زنده باد سوسیالیسم، تنها راه نجات بشریت
 * * * * * * * * * 

 

ده ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبواتاریخ کلیۀ  جوامعی که تا کنون وجود داشته« 

مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، . ۀ بدویعاست، به استثنای تاریخ جام

ند و اکار و کارگر روزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش، همواره در تضاد بوده استاد

یا به تحول انقالبی  بار که هراى ، مبارزهبه نبردی الینقطع، گاه نهان و گاه آشکار

گردید، دست  و یا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم میسازمان سراسر جامعه 

 » .ندازده

 مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست  
 

http://piattaformacomunista.com/
http://piattaformacomunista.com/Toufan_ita.pdf
http://piattaformacomunista.com/Toufan_ita.pdf
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 3793ماه  مرداد 349توفان شمارۀ 

 ارگان مرکزی  

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

مپریالیسم جهانی،علیه اری جمهوری اسالمی، علیه ادبرای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایه

رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبه ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران به حزب 

 !کمک مالی کنید( توفان)کارایران 

 

 :از انتشارات جدید توفان از سایت اینترنتیى اپاره
 مدافعین استعمار نوین*

 برعلیه عامیانه کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 

 اتحاد شوروی( ب)حزب کمونیست  همچهاردۀ مرکزی به کنگرگزارش سیاسی کمیتۀ * 

 اتحاد شوروی( ب)حزب کمونیست  همدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگر* 

 جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین* 

 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *

 اولژین. ج. ترتسکیسم، ضدانقالب در پوشش ــ م* 

 طق استالین به مناسبت شروع جنگ کبیر میهنی سخنرانی و ن* 

 مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس* 

 اری ــ لنیندامپریالیسم به مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایه* 

 توطئۀ بزرگ کتاب سوم* 

 توطئۀ بزرگ کتاب چهارم *

 

 آدرس سایتها ووبالگهای مرتبط با حزب

www.toufan.org 

http://www.kargareagah.blogspot.com/ 

http://kanonezi.blogspot.com/ 

http://rahetoufan67.blogspot.com/ 
 .ازتوفان در فیس بوک و توییتر دیدن کنید

. 

 

 !دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد
 


