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 به مناسبت روزجهانی زن( توفان)بیانیه حزب کارایران

 مارس روز بین المللی زن 0فرخنده باد 
 درتجربیات تمام جنبشهای آزادی مشاهده شده

 به میزان که موفقیت یک انقالب بستگی

 (لنین)شرکت زنان در آن دارد

 
این روز تاریخی روز همبستگی زنان سراسر جهان در پیکار بخاطر رهائی از قیود . هشتم مارس روز بین المللی زنان باردیگر فرا میرسد

را به همه زنان جهان تبریک  حزب ما فرصت را مغتنم شمرده این روز تاریخی. ارتجاعی و قرون وسطائی و نیل به تساوی حقوق با مردان است

رشد مبارزات مردم تحت ستم ایران برای سرنگونی رژیم استبدادی و زن ستیز جمهوری اسالمی از شرکت روز افزون زنان حکایت .می گوید

شد و همین مشارکت امروز نام بسیاری از زنان پیکارجو که پا به پای مردان برای رهائی از ستم بپاخاسته اند در لوحه افتخار می درخ. دارد

 .میلیونی فعال زن ایرانی است که پیروزی مردم ایران را تضمین خواهد کرد

 
 علل اسارت زن و راه رهائی او

  

تنزل مقام زن ونابرابری اودر جامعه از آسمان نازل نشده است، بلکه هنگامی آغازشد که نقش اودر تولید . زن قرنهاست که در اسارت بسر می برد

بنابراین اسارت ". برده هوسرانی مرد شد و به ابزار تولید فرزند تبدیل گردید" از آن پس او تنها.فیف یافت ومالکیت خصوصی پدید آمداجتماعی تخ

اما محو جامعه طبقاتی که از طریق برانداختن مالکیت . زن معلول جامعه طبفاتی است و آزادی او تنها با محو جامعه طبقاتی امکان پذیر است

طبقه کارگر با انجام این رسالت تاریخی نه تنها آزادی . ر وسائل تولید امکان پذیر است، تنها در رسالت تاریخی طبقه کارگر می باشدخصوصی ب

ازاین رو زنان درمبارزه بخاطر آزادی به طبقه کارگر پیوسته و . خود، بلکه آزادی تمام جامعه وازآن جمله آزادی کامل زن را نیز تامین خواهد کرد

و کلمات " تابو شکنیهای برهنگی" این تنها راه آزادی زنان است و تمامی. دراین پیکار دورانساز به سالیان متمادی اسارت خود پایان خواهند داد

اصلی  درباره رهایی زن تنها برای انحراف مبارزه زنان بوده وهدفی جز دورساختن آنها از هدف..... دهن پر کن بورژوازی و فمنیستها،مذهبیون و

 .و حفظ وضع موجود ندارند

آزادی زن تنها در لغو محدودیتهای شغلی آنها و یا شرکت برابر آنها . آزادی زن دریکسانی استثمار با مرد و تنها برای دستمزد برابر نیست

مارکسیسم لنینیسم خواستار آزادی . تنیس... درانتخابات و یا تنها درکاربرابر آنها با مرد و یا آزادی جنسی و آزادی طالق و  و برابری درارث و

این تئوری رهائیساز بشریت براساس کشف علل اسارت زن، محتوای مبارزه او برای رهائی ازاسارت را طبقاتی . زن درکلیه شئون اجتماعی است

بنابراین زنان برای . ی بدست می آیدمی داند که مطابق آن آزادی زن و برابری او با مرد تنها در جامعه ای آزادازهرگونه ستم اقتصادی و اجتماع

یستی رهائی ازاسارت استثماروفرهنگ مرد ساالری با کلیه نیروهای انقالبی تحت رهبری طبقه کارگر بسیج میشوند تا با بر پائی جامعه ای سوسیال

 .راه آزادی خویش را ترسیم نمایند
 

 مبارزه برای حقوق دمکراتیک زنان 
 

نی از حقوق زنان ایران دفاع  میکند و درمسیر استقرار تساوی حقوق زنان و مردان، لغو کلیه قوانین ارتجاعی به روش( توفان)حزب کارایران

مذهبی و غیر مذهبی، لغو هرگونه تبعیض ومحدودیت برحسب جنسیت، آزادی پوشش، آزادی ازدواج و انتخاب همسر وازدواج غیر مذهبی، لغو 

ب جنایت علیه زنان را توجیه میکنند، ممنوعیت فحشا بطور کلی و فحشا مذهبی بنام صیغه گری، آزادی سقط کلیه قوانینی که به بهانه ناموس ارتکا

میکوشد و پیگیرانه درجهت تحقق آن که با برافکندن رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی .....جنین و به رسمیت شناختن این حق برای زنان و

 .میسر است گام برمیدارد

 

 منطقهبا زنان  ایران همبستگی زنان 
 

این است که طرح . امروز سرنوشت زنان ایران به سرنوشت زنان عراق و افغانستان و بحرین و فلسطین و سایر زنان منطقه گره خورده است 

فاقد   !و منطقه کوتاه باد دست امپریالیستها از ایرانمطالبات بر حق زنان ایران بدون پیوند آگاهانه با مبارزه علیه تجاوزات امپریالیستی و فریاد 

..... نمی توان مدافع حقوق زنان ایران بود اما ازتجاوز نظامی به لیبی، سوریه، لبنان، فلسطین،عراق ، افغانستان وبحرین . محتوا و ترقی خواهد بود

پریالیسم و ارتجاع طبقاتی درجهان حاکم است تا ام. حمایت نمود واین سیاست امپریالیستی را درقالب مبارزه با اسالم سیاسی  تئوریزه و تبلیغ کرد

 .تصور آزادی کامل زنان و تحقق حقوق دموکراتیک و برابر آنها با مردان میسر نخواهد بود

ری حزب ما یقین دارد که زنان تحت ستم و مبارزر ایران با اتحاد و یکپارچگی نقش شایسته خودرا دربرانداحتن رژیم زن ستیزسرمایه داری جمهو

 .اسالمی و زدودن تمامی قید و بندهای سرمایه داری و ماقبل سرمایه داری با سربلندی ایفا خواهند کردوجز این نخواهد بود

 
 !فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان سراسر جهان

 !سرنگون بادرژیم  زن ستیز سرمایه داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران

!م نجات بشریتزنده باد سوسیالیسم این پرچ  

(توفان)حزب کارایران  
شنسث 3819خورشیدی  برابر با مارس  1931اسفند   

www.toufan.org 
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 نفر پیرامون انرژی هسته ای و خوشرقصی برای امپریالیستها 131بیانیه 
 

صادرکنندگان . نفر ازفعالین سیاسی در خارج از کشور پیرامون مناقشه هسته ای ایران انتشار یافته است 929اخیرا بیانیه ای با امضا  

صادرکنندگان بیانیه با فرمان عقب ".  که پیش از وقوع فاجعه به این مناقشه پایان دهد"بیانیه از رژیم جمهوری اسالمی خواسته اند 

واندن رژیم، جهت متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم و استفاده از انرژی هسته ای و انصراف از حق قانونی خود، از نشینی و فراخ

تا امپریالیست آمریکا و شرکاء به رحم آیند و به کشور ایران تجاوز  ،کشور ایران می طلبند به زورگوئیهای امپریالیستها تن در دهد

نمی فهمند که اتهامات پوچ امپریالیستی در مورد برنامه هسته ای ایران تنها بهانه ای برای اشغال ایران آیا این سفیهان سیاسی !!. ننمایند

دربست تمام خواسته های غرب   و تحقق نیات شوم امپریالیستی است؟ اگر رژیم جمهوری اسالمی از این حق مسلم ایران نیز بگذرد و

به میدان می آیند و این قصه ... و" تروریسم"یشنهاد برسمیت شناختن اسرائیل و مبارزه با ، آنها با پدر مورد مسئله هسته ای را بپذیرد 

 .سر دراز دارد

  

اما سرنوشت غم انگیز لیبی و سرنگونی رژیم قذافی درمقابل ماست و شاهدیم که حاکم لیبی به رغم تمام عقب نشینیها و امتیاز دادنهای 

این رخداد، دلیلی بر این . سالم بدر برد و سر انجام توسط امپریالیستها سرنگون گردید سیاسی و اقتصادی اش، نیز نتوانست جان

مدعاست که امپریالیستها استقالل هیچ کشوری را برنمی تابند و با دروغ و ریاکاری و با توسل به قطعنامه های غیر قانونی سازمان 

د را که همانا نقض آشکار حق خود تعیینی سرنوشت ملل است، به اجرا ملل بدنبال بهانه می گردند تا اهداف استعماری و فاشیستی خو

صادرکنندگان بیانیه سازش با امپریالیسم و کنار آمدن با سیاستهای استعماری را دردستور کار خود دارند و به این توهم دامن  .در آورند

 .دست یافت" آزادی و استقالل"می زنند که با سازش و همکاری با امپریالیسم می توان به 

 

حزب ما بارها در بیانیه ها و مقاالت سیاسی اش بطور روشن بیان داشته است، که سرنگونی رژیم ارتجاعی و بهیمی جمهوری اسالمی 

یک امر داخلی و وظیفه مردم ایران است و هر گونه قلدری و تحریمهای غیر قانونی و تهدیدات نظامی جنایتکارانه را محکوم کرده و 

 .آن قاطعانه خواهد ایستاددر مقابل 

 

هرنوع چراغ و چشمک و خوشرقصی برای امپریالیستها را محکوم می کند و همه مبارزین انقالبی و ( توفان)حزب کارایران

این  .میهنپرست را به افشای کالشان و مداحان امپریالیست که به تطهیر سیاستهای تجاوزکارانه استعماری می پردازند، فرا می خواند
روشنفکران خودفروخته کسانی هستند که از مدتها قبل توسط دستگاههای امنیتی دشمنان ایران پروار شده و برای چنین روزی آماده 

 .شده اند
 

 توفان نقل از فیسبوک

 سخن هفته
 9119چهارم اسفند 

 
 

 

*** 

 استالینگرادزسال پس ا ٧8
 یر بودذپیروزى بر نازیها امکانپ

 (مارکسیست لنینیست)ارگان مرکزی حزب کمونیست سوئد 3819فوریه   6مقاله ای از پرولتر شماره       

 

پیروزى کامل اتحاد جماهیر . تسلیم شدند ،در استالینگراد که در محاصره بودند مانده نیروهاى نظامى آلمانباقی  91٤1فوریه  2در 

 . واقعیت بودیک  ،نیروهاى برگزیده هیتلرزبده ترین شوروى بر

در نبرد بزرگ مسکو جهان . براى دومین بار متوالى ارتش اتحاد جماهیر شوروى به جهان نشان داد که میشد نازیها را شکست داد

عاشق آزادى امید تازه  انسانهاىدر آنزمان . دید ،تا صدها کیلومتر ،را شکست نیروهاى نظامى نازیها و عقب نشینى اجتناب ناپذیر آنها

 !پیروزى در استالینگراد آن امید بود. شکست کامل نازیها بدست آوردندى برااى 

http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408
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در مجموع . در راس آنها تسلیم شده بود von Paulusدر استالینگراد با مارشال  ىبزرگترین گروه آلمان 91٤1ژانویه  19از پیش از 

 .       ت گرفته شده بودندبه اسارآلمانى سرباز  80000افسر و بیش از  90000 ،ژنرال 2٤در استالینگراد 

 2تقریبا  ،شمرده شده در هر دو طرف ،کیلومتر 800در جبهه اى تا  ،جنگى وحشتناک. آغاز شد 91٤2ژوئن  9٧نبرد استالینگراد در 

موده نازیها به منظور در هم شکستن دیوار دفاعى شورویها هر چه داشتند سرمایه گذارى ن. میلیون سرباز براى زندگى خود میجنگیدند

شوروى و منابعى که جهت بدست آوردن وجود  عقب ماندهنیروهاى نظامى آلمان به تبلیغات نازیها در مورد پیروزى بر مردم . بودند

 .    براى آزادى و کشور سوسیالیستى میجنگیدند ویرانگردر طرف دیگر سربازان شوروى در مبارزه اى . داشت ایمان کامل داشتند

تولید همه نوع سالح جنگى ضرورى با بهترین . که شوروى به تولید تجهیزات جنگى روى آورده بود رخ دادنبرد استالینگراد زمانى 

هیچ سرمایه . بخشهاى جدیدى تاسیس و سربازان و افسران تجربیات جنگى بدست آورده بودند ،کیفیت به باالترین حد خود رسیده بود

ژنرالهاي نازى و سرمایه داران در غرب اتحاد جماهیر  ،براى هیتلر. ه در سوسیالیسم وجود دارد نیستدارى قادر به درک توانى ک

روسها . "ارائه شد 91٤2بهترین ارزیابى توسط ژنرال فرمانده در اکتبر . نابودىکشورى بود در حال  ،شوروى در زمان استالینگراد

نیروهاى نظامى در اختیار نخواهند  91٤2/٤1ند و به میزان زمستان خودشان در جریان درگیریهاى اخیر بشدت تصعیف شده ا

 ."   داشت

ما مطلقا هیچ تصورى از توان نیروهاى نظامى شوروى : "فرماندهى آلمان در نورمبرگ شهادت داد دفتررئیس عملیات  ،Jodlژنرال 

 ".انجام شد که اهمیت بسزایى پیدا کرد ىشدیداما ناگهان حمله  ،در گذشته در آنجا چیزى وجود نداشت. در آن منطقه نداشتیم

نیروهاى نظامى شوروى با حمله اى گسترده و . نوامبر آغاز شد صحبت میکند 91در مورد ضد حمله شوروى که در  Jodlژنرال 

ششم و بخشهایى از  ارتش ،بسیار موفقیت آمیز بر علیه جناحین ارتش نازیها آنها را متالشى و کلیه نیروهاى آلمانى را در استالینگراد

 . را به محاصره خود درآورند ،نفر 110000تقریبا  ،لشگر 22در مجموع  ،تانکهاى ارتش ،چهارم

نیروهاى نظامى آلمانى و . متالشى شدندو  کاستهمجارى رومانیایى بشدت  از شمار نیروهاى نظامىدرجریان حمله بر علیه جناحین 

von Paulus  هیتلر ارتش جدیدى. که محاصره را در هم بشکنند ،اما بدون موفقیت ،ماهها تالش نمودند آنها. قرار داشتنددر محاصره، 

اما مشکلى حل . از محاصره ارتش شوروى اعزام نمود von Paulusلشگر از جمله پنج لشگر زرهى را جهت نجات نیروهاى  2٧

یتلر را براى آزاد نمودن نیروهاى گرفتار در محاصره آنها از دو سو تالشهاى ه ،نیروهاى نظامى شوروى کامال آماده بودند. نشد

      . متوقف نمودند

هیتلر در . بود شش ماه از تولید جنگى آلمانبا تجهیزات جنگى که آلمان از دست داد معادل . شکست آلمان در استالینگراد یک فاجعه بود

ژاپن از جنگ بر علیه اتحاد . د کننده بودواى نازیها نابشکست از نظر سیاسى نیز بر این. آلمان سه روز عزاى عمومى اعالم نمود

موسولینى به هیتلر  ،مجارستان و رومانى مذاکرات صلح مخفیانه با آمریکا و انگلیس را آغاز نمودند. جماهیر شوروى دست برداشت

 .      فاشیستى آغاز شد –نازیستى  انفکاک اتحاد. و ترکیه خود را بیطرف اعالم نمود صرفنظر نمایدپیشنهاد داد که از جنگ در شرق 

. انداخت هاررا بر علیه نازیسم و فاشیسم در سراسر جهان ب شجاعپیروزى اتحاد جماهیر شوروى در استالینگراد یک جنبش جدید 

 .دهان چرخیددهان به  ،براى پیروزى ،مانند شعارى براى مبارزه" استالینگراد"عبارت  ،عاشق آزادى براى مبارزه بپاخاستند ىانسانها

روزولت براى استالینگراد دیپلم افتخارى را . نداز آمریکا و انگلستان پیامهاى تبریک از جانب پرزیدنت روزولت و چرچیل فرستاده شد

اد فرست" براى همیشه کلیه اعمال انسانهاى آزاد را تحت تاٽیر خود قرار خواهد داد"که در آن اعالم نمود بود که مبارزه در استالینگراد 

 ".چرخشى را در جنگ متفقین بر علیه نیروهاى تجاوزگر ایجاد نمود"و تایید نمود که استالینگراد 

بعنوان سندى  Georg VIاز پادشاه  ،محکم مانند فوالد ،به شهروندان استالینگراد"را با کتیبه  Georg VIه متعلق به  -چرچیل شمشیر

 .به استالین داد" بر ستایش عمیق مردم انگلیس

یک پیروزى براى  ه بودپیروزى که اتحاد جماهیر شوروى بدان دست یافت. پایان ناپذیر بودقدردانى غرب از اتحاد جماهیر شوروى 

 .   جهان بودتمام 

کارزارها پس از آن بر علیه اتحاد جماهیر شوروى . بپایان رسید ،بدست آمدن پیروزى قطعى پس از ،با گذشت زمان قدردانى غرب

تمام اینها براى اینکه از اهمیت پیروزى اتحاد . کرده ا ندرا پر  هاو رادیو هاتلویزیون ،دروغها ستون روزنامه ها. گسترده بوده است

 .     جماهیر شوروى کاسته و آنرا نابود نمایند

شده از جانب جهان سرمایه دارى این بود که پیروزى اتحاد جماهیر شوروى بر آلمان نازى به دلیل  یکى از اولین افسانه هاى ارائه

اگر چه فقط ،یقینا این سالحها مفید بودند و از آنها بخوبى استفاده شد. ندکه از جانب انگلستان و آمریکا فرستاده شدبود ارسال سالحهایى 

 .و از یارى آنها سپاسگزارى نمودکرد اتحاد جماهیر شوروى پول آنها پرداخت . ددندرصد از تجهیزات شوروى را تشکیل میدا ٤

. این امر موردیست ناآشنا براى اغلب مردم. اما رسانه هاى خبرى سرمایه دارى از کمکهاى تسلیحاتى به نازیهاى آلمان چیزى نمیگویند

که شبانه روز براى ارائه  ،متعلق به شرکتهاى آمریکایىدر جریان جنگ جهانى دوم در آلمان نازى چندین کارخانه اسلحه سازى 

 ،و تانکها هاموتورها تا هواپیما ،توپها ،از سالحهاى گرم تا مهمات. وجود داشت ،آنچیزى که ارتش آلمان به آن نیاز داشت کار میکردند

 .جنگ مورد نیاز است براه انداختن براىهر چیزى که  ،بله ،کامیونها و اتوموبیلها

اما در جنگ بر علیه فرانسه و بعدها بر علیه آمریکا و انگلستان  ندجهیزات عمدتا بر علیه اتحاد جماهیر شوروى استفاده شداین ت

ما در مورد از شرکتهایى . ندباز نمودند نیز استفاده شد ، 91٤٤ ،زمانیکه این کشورها جبهه دومى را بر علیه آلمان نازى در فرانسه

 . این فعالیتها در تطابق کامل با قوانین آمریکا بود. استاندارد اویل صحبت میکنیم ،جنرال موتورز ،فورد ،مانند آى تى تى

پرزیدنت  ،شش روز پس از حمله ژاپن به پرل هاربر و چهار روز پس از اعالم جنگ هیتلر بر علیه آمریکا ، 91٤9دسامبر  91در 

سودهاى حاصل از کارخانجات . ا دشمن را مجاز میدانست امضاء کردکه معامله ب" معامله با قانون دشمن"روزولت فرمانى را 

به نوبه خود به شرکتهاى آمریکایى پرداخت آنها نیز  ،پرداخت میشدندواقع در سوئیس  BISآمریکایى در آلمان به بانک بین المللى 

 . در یک کالم سرمایه دارى این است. ندمیکرد
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اتحاد جماهیر شوروى  .یک پیروزى براى سوسیالیسم بود ،سرمایه دارانتمام و  شکالتبا توجه به تمام م ،پیروزى استالینگراد

سیستمى که انسان زحمتکش را آزاد و آینده و آزادى را به آنها  ،سوسیالیستى نشان داد که سوسیالیسم یک سیستم برتر اجتماعى است

 .  ارائه میدهد

*** 

 

دستمزد کارگرانعدالت و مهرورزی اسالمی و تعیین حداقل   

 

 
                                               نقاشی رنگ و روغن زر و زور و تزویر اثر ن- ع  

 

بوده اند حتماً به خاطر می آورند چگونه ساواکی ها و  7٧کسانی که شاهد تحوالِت سیاسی و اجتماعی در چند ماه قبل از انقالب بهمن 

اسالمی و انجمن حجتیه دست در دست هم از وحشت رادیکال شدن روند انقالب دست به تبلیغات ضد  بازاریهای هیئت های موتلفۀ

 :کمونیستی و عوام فریبانه می زدند و در پالکاردهای بزرگی که عرض خیابان را می پوشاند می نوشتند که

عث بیداری توده ها شده و حاکمیت قسط و برابری طرفداران مارکس که می گفتند دین افیون توده هاست بیایند ببینند چگونه دین با" 

 ." اسالمی را برقرار می کند

هنوز باندهای مافیائی حاکم با دستاویز قرار دادن باورهای مذهبی مردم تالش در  917٧سال از انقالب بهمن  13امروز بعد از گذشت 

ی جامعه چنان زنگ زده و پوسیده شده  که کارآئی خود را از تحمیق آنها دارند؛ اما این حربۀ ایدئولوژیک در برخورد با واقعیات عین

دست داده است و هرگز حاکمیت اسالمی جرئت نخواهند کرد از چنین پالکاردی در حال حاضر استفاده کند ، چرا که همۀ مردم ایران 

 .حق را به مارکس و کمونیستها خواهند داد 

ت و گوشت و استخوان خود مفهوم واقعی حاکمیت مستضعفین ، قسط و مساوات کارگران و زحمتکشان  در این دوران سیاه با پوس 

 . اسالمی ، اسالم ناب محمدی وعدالت و مهرورزی را در ام القرای اسالمی درک کرده اند

در خیانت به  وجه مشترک همه کابینه ها و جناحها و باندهای مافیائی گوناگونی که در دوران بعد از انقالب قدرت را در دست داشته اند

اهداف انقالب مردم و ماهیت ضد انقالبی و ضد کارگری و استثمارگرانه و کاربرد زور و تزویر در خدمت زراندوزی سرمایه داری 

 .بازار و تکنوکراتها و روحانیت است

ستی داشتند با خیانت طبقه کارگر و زحمتکشان که بزرگترین و مؤثرترین نقش را در پیروزی انقالب ضد دیکتاتوری و ضد امپریالی

روحانیت حاکم به اهداف انقالب و به شکست کشاندن آن نه تنها بهره ای از آن همه فداکاری و جانفشانی و ایثار نبردند بلکه در مقایسه 

 .با قبل از انقالب امروز در شرایط به مراتب بدتر و اسفناکتر و دشوارتری زندگی می کنند

اساس همان قانون کار شاهنشاهی کارگران بعد از سه ماه استخدام موقت ، به استخدام رسمی و دائمی  اگر در دوران قبل از انقالب بر

در می آمدند و از شرکتهای برده داری پیمانکاری نیروی کار و قراردادهای موقت و سفید امضاء خبری نبود ؛ امروز از برکت 

 .ت و بدون هیچگونه امنیت شغلی کار می کننددر صد کارگران به صورت موق 80حاکمیت اسالم عزیز بیش از 

امروز . اگر در دوران قبل از انقالب حداقل حقوق کارگران در مرز خط فقر بود ، آن را بدون تاخیر و به موقع پرداخت می کردند

 .می کنند حداقل حقوق های یکششم زیر خط فقر و حتی یکدوم خط بقاء را با تاخیر های چند ماهه و گاهی چند ساله پرداخت

اگر در دوران قبل از انقالب همه کارگران بخش صنعتی از بیمه های درمانی و اجتماعی برخوردار بودند ، امروز بیش از هشتاد در 

 .صد کارگران که قراردادهای موقت دارند از هیچگونه بیمه ای برخورادار نیستند

مخدر، اعتیاد ، دزدی ، کالهبرداری ، باجگیری و رشوه خواری و رانت  اگر در قبل از انقالب ، فقر ، بیکاری ، فحشاء ، قاچاق مواد

خواری و دروغ و ریا و تزویر و سایر معضالت و ناهنجاریهای اجتماعی وجود داشت امروز  جامعه ایران از برکت حکومت امام 

 . ایران بی نظیر استزمانی به چنان مقام رفیع و رشدی در این عرصه ها دست یافته است که در تمام طول تاریخ 
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اگر در قبل از انقالب کارگران می توانستند با نیمی از دستمزد یا حقوق خود سرپناهی برای خود و خانوادهشان تامین کنند امروز با 

 .تمامی حقوق خود در حاشیه ترین نقاط شهرهای بزرگ نمی توانند مسکنی تهیه کنند

سکه طال از قرار هر  7.٧تومان بود می توانستند  374با حداقل حقوق ماهانه خود که  ( 77در سال )اگر کارگران در قبل از انقالب 

برابر کاهش پیدا  9٧ماه خود می توانند یک سکه طال خریداری کنند یعنی قدرت خرید شان  1تومان بخرند االن با حقوق  80سکه طال 

بخرند ، االن می توانند فقط ( تومان  99کیلوئی ) و گوشت گوسفند کیل 39می توانستند با حقوق یک ماه خود 77یا اگر در سال  . کرده

 . کیلو گوشت گوسفند بخرند 90

واقعیت زندگی اسفناک کارگران و زحمتکشان  جامعه ما چنان عیان و آشکار است که حتی نمایندگان تشکیالت زرد و فرمایشی رژیم 

بر اساس : اسالمی كار در كمیته دستمزد در مصاحبه با ایلنا اعالم كردنماینده كانون شوراهای . را هم به اعتراف واداشته است

 .میلیون لایر بوده است27ماه سال جاری حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره بالغ بر گزارشهای رسمی، در بهمن

سبد نیازهای خوراک، پوشاک و  ها بر اساس نرخ دولتی کاالهایی است که در این هزینه: حسن حبیبی با اعالم این مطلب به ایلنا گفت

 .اند مسکن کارگران به عنوان اقالم ضروری تعریف و محاسبه شده

قلم کاالی اساسی برگزیده جای دارد که سرانه مصرفی هرکدام برای هر  10در این سبد : های خوراکی گفت وی درخصوص سبد هزینه

 .نفر با توجه به استاندارهای وزارت بهداشت تعیین شده است

گفته این فعال كارگری کاالهای موجود در این سبد مصرفی شامل نان، برنج، حبوبات، ماکارانی، سیب زمینی، سبزی، مرغ، ماهی،  به

 .گوشت قرمز، تخم مرغ، سایر سبزیجایت، شیر، ماست، کره، پنیر، روغن و قند و شکر است

میلیون  7کاالی خوراکی برگزیده بانرخ دولتی بالغ بر  98زینه این ماه سال جاری ه بر این اساس تنها در بهمن: این مقام کارگری افزود

 .میلیون لایر بوده است ٧لایر و با نرخ آزاد بالغ بر 

میلیون لایر برآورد  27در یازدهمین ماه سال سبد کاالهای مصرفی یک خانواده چهارنفری در حالی به نرخ دولتی تا : وی افزود

 .هزار تومان تعیین شده است 930ن از ابتدای سال مبلغ ثابت شود که حداقل دستمزد کارگرا می

: های اولیه یک خانواده متوسط است، گفت قانون کار مبنای تعیین حداقل مزد کارگران هزینه 39حبیبی با یادآوری اینکه مطابق ماده 

 .های زندگی شش برابر بیشتر از حداقل درآمد تعریف شده است براین اساس حداقل هزینه

 

دالت ورزان اسالمی حاکم چنان چهار نعله در جهت اجرای دستورالعملهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می تازند که به ع

 . مقام قهرمانان اجرای نئولیبرالیسم اقتصادی دست یافته اند

ضعیت دهشتناک اقتصادی و اجتماعی  کارگران و زحمتکشان ایران برای رهائی از  شکنجه گاه جمهوری اسالمی و پایان دادن به این و

 . چاره ای جز اتحاد و همبستگی و تشکیالت ندارند

مثلث زر و زور و تزویر حاکم بر ایران برای حفظ قدرت و ثروت چپاول کرده خود نه تنها حاضر است ایران را دو دستی تقدیم 

امپریالیستها و قدرتهای استعماری هم از این لولو خرخره  .دشمنان خارجی ملت ایران کنند بلکه ناموس نداشته شان را هم می فروشند

دشمنان داخلی و خارجی مردم ایران تنها هراسشان از وحدت و همبستگی ملی و . دروغین و تبلیغاتی کوچکترین ترسی ندارند 

 . بخصوص اتحاد و تشکیالت طبقه کارگر ایران است

*** 

  (توفان)یراناحزب کار هاطالعی

 نفرت انگیز شکری بلعید رهبرحزب متحد میهنی تونس درمحکومیت ترور

 
شکری بلعید، مبارز محبوب و خستگی ناپذیر راه آزادی واستقالل و یکی از مخالفین سرسخت حکومت تازه به دوران رسیده به رهبری 

 .مقابل خانه اش ترورشدفوریه در 4صبح چهارشنبه ،حزب النهضه اسالمی که با توطئه وتقلب ودخالت امپریالیسم به قدرت رسید 

 

وحشیانه ای است که مدتهاست با حمایت وپوشش دولت حاکم علیه  این ترور جنایتکارانه ازجمله سلسله اقدامات سرکوبگرانه و حمالت

دراین جبهه حزب کار .جبهه خلق تونس که جبهه متشکل از آزادیخواهان ونیروهای دمکرات وچپ و مردمی است ادامه دارد

 این قبیل توحش وبربریت یادآور انقالب .رکسیست لننیست تونس نیز بعنوان یکی از اعضای با نفوذ وفعال حضور داردحزب ما،تونس

و سرکوب دستآوردهای   ایران و تعرض گام به گام نیروهای پس مانده حزب هللا به نیروهای رادیکال وسکوالر ومردمی ایرانبهمن 

 .انقالب و نیروهای انقالبی می باشد

رتجاعی اسالمی حاکم از یک طرف وپیشروی اناشی ازضعف وزبونی رژیم و رذیالنه وتروریستی  ر شکری بلعید  یک اقدام ترو

 و وبرای محقق ساختن اهداف انقالب ملیو روشنفکران جبهه خلق تونس است که هرروز با گسترش نفوذش درمیان مردم محروم 

ازاین رو ترور شوم ضدانسانی شکری .افکنده استجامعه دمکراتیک هراس مرگ دردل کوراندیشان ضد بشر حاکم ونیروهای میرنده 
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چپ واتحادیه های کارگری وزنان و تشکالت الئیک ،نمی گردد بلکه تیری است بسوی تمامی نیروهای دمکرات فقط محدود به او بلعید

 .همچنان ادامه داردمورد تعرض افسارگسیخته ارتجاع قرار داشته و این وحشیگریها  انقالب تونسومترقی جامعه که درخالل دوسال 

 

ضمن محکوم کردن این عمل شنیع وجنایتکارانه وابراز همبستگی با خانواده ویاران شکری بلعید وجبهه خلق ( توفان)یراناحزب کار

 .م ارتجاعی تونس واقدامات جنایتکارانه جاری فرا می خواندتونس همه نیروهای مترقی وانقالبی و چپ را درمحکومیت رژی

 

ازانقالب تونس ونیروهای متشکل درجبهه خلق که برای تعمیق انقالب واستقرار نظامی دمکراتیک و ملی ( توفان)یراناحزب کار

مپریالیسم وبقایای رژیم بن میرزمند حمایت می نماید وازهیچ کوششی درافشای جنایتکاران رژیم اسالمی تونس که دست دراز شده ا

 .علی است دریغ نخواهد ورزید

 

جبهه خلق تونس دراعتراض به ترور شکری بلعید  اتحادیه های کارگری و ازفراخوان اعتصاب عمومی( توفان)یراناحزب کار

یت همه آحاد ودراعتراض به اوضاع ملتهب وناهنجار موجود وانحالل دولت و تشکیل یک مجلس موسسان دمکراتیک که مورد حما

 .مردم تونس است پشتیبانی میکند

 

 !زنده باد انقالب تونس

 !مرگ برارتجاع وامپریالیسم

 !زنده باد همبستگی بین المللی

 

 (توفان)یراناحزب کار
  3819فوریه  ٧پنجشنبه 

www.toufan.org 

 

 
 

*** 

 ! «زمان » مصاحبه خبرنگار 

 درمورد اوضاع کنونی تونس با جیالنی حمامی سخنگوی حزب کارگران تونس

 
بعد از ترور شکری بلعید، کشمکش ها خیلی باال . بنظر می آید که انعهدا و شرکاء می خواهند پرونده شکری بلعید را ماستمالی کنند

گرفته، مثل یک گوله برفی شده که روز به روز، حتی ساعت به ساعت شتاب گرفته و می رود تا حکومت حمیدی جبالی را درهم 

 . ندشک

رفع تشنج، کاری که به لعاریاد سپرده شده، هنوز خیلی با آرامش و تسکین جو اجتماعی موجود فاصله دارد، چون بجای نفع کل کشور، 

بنظر . این نظر خیلی از فعالین سیاسی، از جمله آقای حمامی، که مهمان امروز ماست. منافع تنگ نظرانه گروهی را دنبال می کند

واقعیت را وارونه کرده و بر روی بسیاری ... بر این باور است که دعاوی انعهدا. بیشتر نفت بروی آتش می ریزد ایشان، این انتصاب

  :حال توضیحات ایشان... از حقایق، خاصه بر روی ترور رفیق اش شکری بلعید سرپوش می گذارند

اهند وانمود کنند که حزب شان شما فکر می کنید که تعارض در صفوف انعهدا واقعی است، یا اینکه می خو – س

 واقعا دمکراتیک است؟ 

در حقیقت، تمام مسائل اساسی، مسائل داخلی انعهدا، . من تز دوم را می پذیرم، و حوادث اخیر هم این سوء ظن را تائید کرده اند – ج

ن، حمادی جبالی و راشد قانوشی، هر یک از این دو ت. حاصل توافقات جمعی اند و اختالفات ظاهری نافی این رویکرد مشترک نیستند

تفاوت شان این است که اولی خطر و عمق بحران را دریافته، . فکر می کند که کارش با منافع حزبش هماهنگ تر است، همین و بس

ده بنا بر این، از آنجا که هیچ تحولی را باعث نش. چون مدتی حکومت و کارهای رهبری و مدیریت در سطح دولت را تمرین کرده است

و خلق را هم در جریان بیالن این تمرین آشفته قرار نداده است، خوب می داند که ادامه این راه، عاقبت انعهدا و کشور را بسمت 

این است که او، ظاهرا آشنا با اوضاع و احوال بشدت بحرانی . شکستی عظیم، انفجار، شاید هم بسمت یک انقالب دیگر خواهد کشید

اینها . ورش کرده که چند قدم عقب نشینی کند، پای توافق و گفتگو را به میان کشیده و تدابیری اتخاذ کرده استجاری، اهمیت مساله مجب

همه حکایت از نوعی مانور و فریبکاری دارد تا انعهدا را با لعاب دمکراسی تزئین کرده و آن را بعنوان حزبی جلوه دهد که کسی را 

پس این . تا اعتماد خلق تونس و بعضی نیروهای متوهم سیاسی را بدست آورد... را ندارد طرد نمی کند، حزبی که قصد تصاحب دولت

دو رویکرد، در اساس هیچ فرقی با هم ندارند، اختالف شان کامال سطحی است، گواینکه جبالی عاقل تر و دیگری پرخاشگر، عصبی و 

دا این اختالف نظرها را نوعی تحرک دمکراتیک قالب می کند، اما انعه... یک دنده است، داده های واقعی را مورد توجه قرار نمی دهد

با تسلیم و پذیرش نظر رقیب خودی، حبالی از روی این . انتصاب مجدد نخست وزیر: ین بازی با اولین آزماش برخورد پیدا کرده است

 مه یک کمدی مضحک داردانتصاب لعاریاد حکایت از خات. بازی نمایشی پرده برداشت، آنهم نماشی که چندان نپائید
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 راهکار جبهه خلق در ارتباط با کنگره رهائی ملی به کجا رسیده است؟  – س

مشغول توده ای کردن آنیم، می کوشیم تا وسائل مناسبی . جبهه خلق در حال تدارک بحث ها برای فعال کردن این راهکار است – ج

و با برقراری تماس مجدد با سایر جریان های سیاسی، مثل ال مصار   UGTTبرای این کار پیدا کنیم، از راه همکاری فشرده با 

هدف ما پرداختن ... چوب کنگره رهائی ملیربمنظور بسط فرمول های عملی برای ارائه یک فرخوان به یک گفتگوی ملی بعنوان چا

ملی، یعنی مجموعه ای از تدابیر بحث در باره دالئل بحران و اشکال بروزش، خاصه تهیه یک برنامه رهائی : به موضوع اصلی است

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مجموعه ای از پیش فرض های سیاسی برای برنامه ای که جبهه خلق باید بر مبنای آن پارامترهای 

  ...تعریف شده و مشخص خود را در باره خصلت دولت نوین بدست دهد
  کدام احزاب با این راهکار شما مخالفت می کنند؟ – س

مثل تروئیکا، که گویا راه حل سیاسی رفع بحران را در آستین دارد، گرچه خودش تنها مسئول آن . این احزاب را همه می شناسند – ج

 ... اینها هستند که جلوی فعالیت ما را می گیرند... است، ایضا همه آن احزابی که با حمادی جبالی همدست اند

 

اری از محافل سیاسی اشاعه یافته موافقید، مبنی براینکه در این آیا شما هم با این نظر، که در میان شم – س

 لحظه حساس دو جبهه انقالب و ضد انقالب از هم جدا می شوند؟ 

ژانویه شروع شد، تا بحال ادامه یافته و مراحل  93سخن برسر یک جراحی در فرآیندی دنباله دار است که از . بله، کامال موفقم –ج 

در حال حاضر، با یک . در هر مرحله، اهداف و شعارهای مشخصی را هم ایجاب می کند. ال خواهد داشتبعدی خود را نیز بدنب

واقعیتی که به ما اجازه می دهد تا نیروهائی را که مایل به یک مذاکره . رویداد تازه، با سقوط دولت و راهکار حمادی جبالی روبروست

را از آن نیروهائی را که متدهای خاص خود را دارند، آنانکه بدنبال سهم  جدی برای رفع بحران هستند تشخیص داده و خرج مان

در ارتباط با برنامه، ... این جدائی ادامه خواهد داشت... گروهی خویش اند، سازش در چارچوب نظام سابق را دنبال می کنند، جدا کنیم

انون اساسی، تاریخ انتخابات و برپائی مراجع کنترل، مثل دولت آتی، با مسائل اقتصادی و اجتماعی جاری، مساله دمکراتیک، تکمیل ق

جدائی نیروهای انقالبی و ضد انقالبی یک ... با مساله امنیتی، پرونده قتل شکری بلعید، افشای عوامل و اوامر این جنایت... دادگستری

 فرآیند دنباله دار است

                      

 فعی در قتل شکری بلعید داشته اند؟ منظورتان این است که بعضی احزاب ن –س 

ما متوجه تغییر رفتار نیروهای سیاسی، آنانکه رفیق ما شکری بلعید را بعنوان مبارزی در صف جبهه خلق، ایضا بعنوان رهبر  – ج

اما ... ترور تغییر رفتار در قبال محکومیت جنایت سیاسی، غلتیدن بسمت دهلیز... مورد حمله قرار دادند، شده بودیم... یک حزب چپ

بیخود نیست که می کوشند تا با منحرف کردن افکار عمومی ... نباید مقاصد این احزاب در اوضاع و احوال جاری را فراموش کرد

شما شاهدید که جای پروده قتل شکری بلعید در رسانه های بسیاری ... بسمت دولت بر روی پرونده قتل شکری بلعید سرپوش بگذارند

  .ستاز احزاب خالی ا

در این ارتباط، آیا شما . گفته می شود که شناسائی و توقیف جنایتکاران طولی نخواهد کشید... در مورد قتل –س 

 اطالعات بیشتری دارید؟ 

ادعا می شود که قتل شکری بلعید یا کار یک گروهک ... در حقیقت، ما بیشتر از آنچه که اشاعه یافته اطالعاتی نداریم – ج

احزاب زیادی هستند که رد پا ها را مخلوط می کنند تا این جنایت ماستمالی ...ار سرویسهای جاسوسی خارجی استیا ک... سالفیست

         شود

 راهپیمائی های اخیر را که انعهدا سازماندهی کرده بود چطور ارزیابی می کنید؟  –س 

بلعید، حکایت از واکنشی خیانتکارانه داشت، قصد این  بدیهی است سازماندهی این راهپیمائی ها در فردای مراسم تدفین شکری – ج

چون هیچ دلیلی برای سازمان دادن این راهپیمائی ها وجود . بود که دوقطبی شدن شتاب پیدا کند، تشنج سیاسی در تونس تشدید شود

د و با استقبال وسیع مردم و خیلی از نیروهای دمکراتیک برگزار ش UGTTنداشت، حال آنکه مراسم تدفین، با فراخوان جبهه خلق، 

گروههای سالفیست و پس راهپیمائی های انعهدا واکنشی بود بیاری هواداران خودی ... روبرو گشت، بمنظور تقویت دوقطبی شدن نبود

 . در قبال شعارهای مردم

 

ر فکر نمی کنید که فراخوان تاسیس یک جبهه اسالمی در آخرین تظاهرات انعهدا حکایت از نوعی تغیی –س 

 تاکتیک در قبال سالفیست ها و نیروهای دمکراتیک داشته باشد؟ 

مدتی است ... این مساله برای ما هم سئوال برانگیز است، که چقدر بحران جاری می تواند نیروهای اسالمی را دور هم جمع کند – ج

را به اعراضات توده ای یا شورش منطقه ای می دانیم که توافقات ایدولوژیک از این دست کار ... که آنها در مواردی همکاری دارند

 ...یا حتی مساله گروههای تروریست در مرزهای ما با الجزیره« نیدا تونس » ، یا حمله برعلیه «ال ابدللیا » مثل مورد ... کشیده

  

 فکر نمی کنید که نزدیکی احزاب اسالمی باعث تضعیف جبهه دمکرات ها خواهد شد؟  –س 
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اسالمی بر روی نیروهای دمکراتیک اثری نخواهد گذاشت، درست برعکس، باعث می گردد که دمکرات ها نزدیکی احزاب  –ج 

بیشتر بر روی مسائل مربوط با دل مشغولی ها و روحیات مردم، عدالت اجتماعی، آزادی، ... بیشتر فعالیت کنند، مصمم تر شوند

 ...بر روی شرایط زیست جمعی بطور کلی تاکید ورزند... دمکراسی، برابری، پیشرفت، اشتغال، قدرت خرید، خدمات عمومی

  

در مورد شبکه های انتقال جوانان ما بسوی جهنم ... مسئولیت دولت در مورد تکثیر و نگهداری سالح –س 

 سوریه را چطور داوری می کنید؟ 

ن دلیل که حکومت در دست اوست، وظیفه تامین اوال بای. انعهدا به دو دلیل نمی تواند ما را در مورد بی گناهی خویش متقاعد کند – ج

ثانیا باین دلیل که مناسبات دوستانه جاری با گروههای . در قبال حوادثی از این دست مسئول سیاسی است... امنیت را بعهده دارد

ین رفتار انعهدا نشان ا... سالفیست از طریق اعالم های رهبران انعهدا و راشد قانوشی در راس آن، چیزی که اصال قابل انکار نیست

گفته می . می دهد که او در جریان خیلی از خالفکاری های این گروهها، ایضا در جریان یک قسمت از قاچاق سالح هایشان قرار دارد

می گویند که قصد دارد در دل همین وزارت خانه ... شود انعهدا می خواهد که وزیر کشور در سرویسهای حساس هم دخالت داشته باشد

اینها همه پای مسئولیت سیاسی و امنیتی انعهدا در تمام رویدادهای جاری را به ... سازمان نظامی از هواداران خود بوجود آورد یک

 . میان می کشد

 براساس این مطالب آیا می توان گفت که انعهدا مرتکب جرائم کیفری هم شده است؟  –س 

انعهدا در موارد فوق الذکر پرده بر می دارند و شاید کشف حقایق در باره قتل  باید دید که این اطالعات تا کجا از روی دخالت – ج

جبهه اسالمی بیشتر به ... هرچه نیروهای دمکراتیک بیشتر بهم نزدیک شوند... شکری بلعید نیز بتواند اطالعات تازه ای بدست دهد

  .هراس افتاده و تعادل خود را از دست می دهد
 

 رین نطق حمادی جبالی در مورد وضع امنیتی کشور اطمینان بخش است؟ فکر نمی کنید که آخ –س 

چون جبالی چیزها را بنام شان ذکر نکرد، حرف های گل و گشاد زد، از لزوم انحالل کمیته هائی که می خواهند یک ! بهیچوجه – ج

او در باره شکری بلعید هم چیزی بر زبان  !«جماعت حمایت از انقالب » امنیت موازی ایجاد کنند سخن گفت، اما بدون نام و نشان، 

 ... خودش اولین مسئول است... نیاورد

 

آیا تدوین نهائی قانون اساسی برای آینده نزدیک است؟ و تونسی ها پاداش شکیبائی و مقاومت فوق العاده  –س 

 خود را بدست خواهند آورد؟ 

شرعیات : خیر می اندازد، مثل آخرین چرکنویس، با عناوین مختلفانعهدا، وقت کشی می کند، مرتب تدوین قانون اساسی به تا –ج 

بمثابه منبع قانونگزاری، برابری جنسی و مساله تکمیلی، اهانت به مقدسات، طرح قانون مصونیت انقالب، رد مرجع جهانی حقوق 

د که چون اکثریت دارد باید بتواند انعهدا تصور می کن... در باره تجدید نظر مبانی و اصول عام قانون اساسی 938و  1٧بشر، اصل 

هر کاری که می خوهد انجام دهد و فراموش می کند که این خلق تونس بود که مجلس موسسان را تحمیل کرد و یک قانون اساسی 

دمکراتیک، ضامن آزادیهای بنیادی، یک دولت تونسی مستقل، مترقی، عدالت خواه، منصف و ضامن رفاه همه شهروندان را طلب می 

خلق و تمام نیروهای دمکراتیک باید در قبال تالش های انعهدا هشیار باشند که یک قانون اساسی هماهنگ با ایدولوژی خود را ... ندک

در مد نظر دارد و تیشه به ریشه ارزش ها و اصولی می زند، پای ارزش ها اصولی در میان است که نسل ها برایشان مبارزه کرده و 

          .قربانی داده اند
  

*** 

 تنبیه و تحریم مردم ایران یک جنایت ضد بشری  

 
. گزارشی بدست ما رسید مبنی بر اینکه حسابهای ایرانیان در بانک ملی ایران در هامبورگ مسدود می شود 2092چندی پیش در سال 

برداشت کنند، ولی چنانچه بعد از تحریم آنها چنانچه قبل از تحریم آمریکا حسابی گشوده باشند، حق دارند پول خود را از حساب خود 

 .پولی به حساب خود واریز کرده باشند، باید قید پول را بزنند

به  “بانک آلمان„بعد از آن گزارش دیگری بدست ما رسید که . بنظر ما این گزارش چندان جدی نیآمد و توجه کافی بدان مبذول نداشتیم

آن از آنها در خواست کرده است که وضعیت خود را در مورد حساب بانکی خویش در مشتریان ایرانی خود نامه ای نوشته و در طی 

متعاقب آن گزارش دیگری دریافت کردیم که یک ایرانی که برای خرید عادی از کارت اعتباری استفاده . روشن کنند “بانک آلمان„نزد 

ر نیست از طریق کارت اعتباری بهای مواد خوراکی می کرده است، متوجه شده که بانک وی حسابش را مسدود کرده است و وی قاد

وقتی معلوم شده که وی تابعیت آلمانی دارد، . وی تنها ایرانی بودن است" جرم"مراجعه به بانک روشن کرده که . خویش را بپردازد

 .بانک با عرض معذرت حسابش را مجدد آزاد کرده است



   1991ماه  اسفند                         08توفان الکترونیکی شماره                                                      90

 

آلمان از  یها از بانک یبرخ" تاتس"به گزارش روزنامه : "نوشت 9٧/92/2092فرستنده آلمانی دویچه وله در تارنمای خود بتاریخ 

اقدام را  نیپارلمان آلمان ا تبار یرانیا ندهینما کی. اند را بسته یا و حساب عده کنند یم یخوددار انیرانیاز ا یشمار یافتتاح حساب برا

 .خوانده است یرقانونیغ

 یرانیاز شهروندان ا یبرخ یاز بسته شدن حساب شخص یدر گزارش( آذر 2٧/ دسامبر 9٧)روز دوشنبه  نیچاپ برل" تاتس" روزنامه

 .آلمان خبر داده است یها از بانک یتبار در تعداد

مسدود  گرید یشمار یاعتبار یها آلمان بسته، و کارت میمق انیرانیاز ا یشمار یگذشته حساب جار یها در هفته"گزارش  نیا بنابر 

 .استشده 

... 

" کومرتز بانک" یسخنگو. اند مسئله نشده نیمعتبر آلمان حاضر به اظهار نظر در مورد ا یمال یها از موسسه کی چیظاهرا تاکنون ه

ارائه  یاطالعات" انیاصوال در مورد رابطه با مشتر"بانک که  میتصم نیاز او خواسته با ا" تاتس"خبرنگار  یها در پاسخ به پرسش

 .شدتفاهم داشته با کند ینم

که با  یاز کسان یکه تعداد نیبا اشاره به ا" تاتس" ی حزب سبزها در پارلمان، در گفتگو با روزنامه تبار یرانیا ندهینما پور، ینور دیام

 ."را خالف قانون خوانده است یآلمان یها اقدام بانک نیاند ا اند به او رجوع کرده مشکل روبرو شده نیا

خود از این ماجرای تصور ناپذیر و در مغایرت با عرف جهانی و قانون  92/02/2091یچه تسایتونگ در تاریخ روزنامه زود دو

اساسی آلمان نیز در اثر فشار افکار عمومی پرده برداشت و معلوم شد ابعاد فاجعه بسیار بزرگتر از آن است که مطبوعات به آن 

 . پرداخته اند

اشین، بهای صورت حساب تلفن و یا پرداخت صورت حساب آب و برق همه و همه از طریق حساب پرداخت پول کرایه خانه، مالیات م

شرکتهای خصوصی آلمان با تائید .  زیرا دخل و خرج هر کس باید از نظر اداره مالیات قابل بررسی باشد. بانکی صورت می گیرد

وقتی کسی حساب بانکی اش بسته است، دیگر نمی تواند . ریده اندضمنی دولت آلمان و مغایر تمام حقوق انسانی، نان اتباع ایرانی را ب

و بهمین جهت باید . این امری نیست که از دید کسی پنهان بماند. از طریق سپرده بانکی اش به تامین زندگی روزمره خود بپردازد

ت که در آلمان درس می خوانند و تابعیت مطمئن بود که هدف از این کار گرسنگی دادن به اتباع ایرانی و هزاران دانشجوی ایرانی اس

رژیمهای امپریالیستی می خواهند با تحت فشار قرار دادن آنها، موجبات نارضائی و شاید شورش کور را در ایران فراهم . ایرانی دارند

و " چپ"ایرانی از پاره ای از خودفروختگان . این اقدام، یک روش ضد بشری و تحریک آمیز است که باید آنرا محکوم نمود. آورند

راست که تحریمهای امپریالیستها علیه مردم ایران محکوم نکرده اند و شرمسارانه آنها را مثبت ارزیابی می کنند، همان کسانی که به 

به عنوان " جبهه سوم"نشسته اند تا در کنار امپریایستها و صهیونیستها به ایران حمله کنند و " فرصت مناسب"خیال خودشان منتظر 

رضا پهلوی شهروند فراری از ایران که باید به . ایجاد نمایند، از این گونه تحریمها و حتی بدتر از آن حمایت می کنند" ستون پنجم"

جرم باال کشیدن ثروت مردم ایران و همدستی با جنایتکاران ساواک در رژیم گذشته و دسیسه علیه تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی 

گذشته،  9119مپریالیسم و صهیونیسم در یک دادگاه علنی محاکمه شود در گفتگو با بی بی سی در اوایل ماه بهمن ایران در همدستی با ا

یکی این که جهانیان باید فکر ادامه . بنابراین این وسط سه چیز مهم باید اتفاق بیفتد: "در مورد تحریمهای امپریالیستی ابراز داشت

اما می توانند درک کنند یکی از فاکتورهایی که به سقوط احتمالی . رژیم را از سر خود بیرون کنند سیاست تحریم با انتظار تغییر رفتار

 ...". این رژیم کمک خواهد کرد، البته تحریم اقتصادی است، این مسئله شرط الزم است و نه کافی

نتایج تبلیغاتشان در ایران و خارج ایران  ، عمال همدستان رضا پهلوی فراری هستند، که امروز با"فرصت مناسب"های هوادار " چپ"

.  آنها از تنبیه و تحریم مردم ایران مسرورند و این کار امپریالیستها را کمک به مردم ایران و انقالب ایران جا می زنند. روبرو شده اند

و تبعه ایران است، در کشور آقای نوید امیدی دانشجوی ایرانی در تورینگن که از شش سال قبل برای تحصیل به آلمان آمده است 

آلمان به پیروی از زورگوئی تبیهی آمریکا در تحریم ایران، از این حق طبیعی محروم شده است که از حق برداشت از " دموکراتیک"

. تندتوجه بکنید بانکهای آلمان بدون حکم دادگاه حساب افراد را می بندند، در حالیکه دارای چنین حقی نیس. حسابش برخوردار باشد

 .دولت آلمان نیز با بی عملی و سکوتش از این تجاوز به قانون حمایت می کند

 یدر ماه مه سال جار: "به موجب حکم آنها. در این مورد نظر داده اند 2092به نوشته تارنمای دویچه وله دادگاههای آلمان در سال 

 رانیرا که با ا یآلمان یها ها اجازه ندارند حساب شرکت بانک داد که یرا یحقوق یدعوا کیشهر هامبورگ در ارتباط با  یدادگاه عال

اروپا  هیاتحاد یها میتحر مهیدر فهرست ضم یآلمان یها حتا اگر طرف معامله شرکت یرا نیمطابق ا. دارند مسدود کنند یروابط تجار

 ". ستیها مجاز ن شرکت نیقرار داشته باشند بستن حساب ا زین

ولی کسی در این میان به  .مورد شرکتها مجاز نیست به طریق اولی نمی تواند برای افراد عادی مجاز باشدناگفته پیداست آنچه در 

 .دنیا دنیای زورگوئی و قلدری و غارتگری امپریالیستی است. حرف حساب و سند و مدرک و استدالل گوش نمی دهد

آنها گشایش . مراجعه کرده تا حسابی باز کند “بانک آلمان„شعب به نوشته روزنامه زود دویچه تسایتونگ آقای نوید امیدی به یکی از 

آقای امیدی با یک خانم آلمانی ازدواج می کند و بعد از ترک محل . حساب را برای وی بدون کوچکترین توضیحی رد کرده اند

همه . رال است حسابی بگشایدکه بزرگترین بانک کشور آلمان فد “بانک آلمان„تحصیلش در شهر جدید بازهم موفق نمی شود در نزد 

با عالقه درخواست شما را بررسی : "به وی پاسخ می دهد “بانک آلمان„. امیدهای آقای امیدی بر باد می رود و به نومیدی بدل می شود

 ".متاسفانه برایمان مقدور نیست در شرایط فعلی حساب مطلوب شما را بگشائیم. کردیم

هر روز به ایرانی های بیشتری اطالع می دهند که . ی گذشته چنین نامه ای دریافت کرده استامیدی تنها کسی نیست که در ماه ها"

حساب برخی ها که حتی از سالها قبل گشوده . درخواست بازگشائی حساب بانکی آنها، از طرف تعداد زیادتری از بانکها رد شده است

پرسشنامه ای دریافت می کند که در  “بانک آلمان„یت آلمانی است از یک خانم ایرانی که سالهاست دارای تابع. بودند، بسته شده است
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دو هفته بعد نامه بستن شدن . آن باید اطالعات دقیقی در باره سفرهایش به ایران و ارتباطات تجاریش در آنجا در اختیار آنها بگذارد

 (.نقل از همانجا.")حسابش را به آدرسش پست کرده اند

این قبیل پیشآمدها شامل تقریبا همه ایرانی : "مدادی پناهندگان به روزنامه زود دویچه تسایتونگ گفته استلوتس بوکلیچ عضو انجمن ا

همه ایرانی ها متعلق به هر گروهی را در بر می گیرد و هیچ بانکی از این امر مستثنی . هائی می شود که تابعیت ایران را دارند

تعداد ایرانی هائی که با . ایرانی بسته شده است 9700آمار بوکلیچ تقریبا حساب بانکی تا کنون بر حسب  2092از ماه مه سال ". نیست

ایرانی که دارای تنها تابعیت ایرانی هستند زندگی می کنند و با  73000در آلمان . نفر است 9700این مشکل روبرویند بمراتب بیش از 

 .این مشکل روبرو می باشند

را بر می دارد تا از پولهای انباشت شده از منابع امپریالیستی و ارتجاعی جهانی برای خیانت ملی  آمریکا مسدودیت حسابهای مجاهدین

بانکهای آلمان دلیلی برای بستن حسابهای ایرانی ها ارائه نمی دهند، .  استفاده کنند، ولی حساب هزاران هموطن ایرانی ما را می بندد

است که در نامه های خود به دارندگان حساب اشاره کرده است " هیپو فراینز"تنها بانک  .استناد می کنند" دالیل سیاسی تجاری"فقط به 

به تصویب رسیده است و در آن نظر به محاصره و تحریم اقتصادی  2090که در سال  9121که بر اساس قطعنامه سازمان ملل شماره 

که به موجب حکم دادگاه هامبورگ این کار آنها غیر قانونی ولی این بانک نمی گوید . ایران دارد این اقدامات صورت پذیرفته است

امپریالیست آمریکا درک حقوقی آمریکائی و قلچماقی خویش را به . بانکها از فشار آمریکا بیشتر از حکم دادگاه خودی می ترسند. است

 . همه تسری داده است

بر شرکتها، موسسات و افرادی هست که در ارتباط با سیاست خود روزنامه زود دویچه تسایتونگ می نویسد که در این قطعنامه نظر 

 .در این قطعنامه سخنی هم از تحریم و تحت فشار قرار دادن همه ایرانی ها نیست. هسته ای رژیم ایران قرار دارند

کلی برای گشایش حساب به گروه امدادی پناهندگان اظهار داشته که هر تبعه ایران که مدت طوالنی ساکن آلمان باشد مش “بانک آلمان„

برای گروه امدادی پناهندگان ارسال داشته است آمده است که هر کس که  “بانک آلمان„بر اساس نامه کتبی که . بانکی نخواهد داشت

 . دانشجویان حتی از این قانون نیز مستثنی هستند. شش ماه ساکن آلمان باشد حق گشایش حساب بانکی را دارد

آنها فشارهائی را به ایرانی ها اعمال . نی از شانتاژهای موسسات مالی و دولت امپریالیستی آمریکا هراس دارنددر حقیقت بانکهای آلما

هر چقدر فشارهای آمریکا به ایران به . آنها از بهانه جوئی امپریالیست آمریکا می ترسند. می کنند که متکی بر هیچ مبنای حقوقی نیست

ممالکی که با آمریکا روابط حسنه دارند و یا از آنها می ترسند، خودشان که از ماهیت قلدرمنشانه  صورت غیر قانونی افزایش می یابد،

و غیر قانونی این اقدامات واقفند می ترسند در این جنگلی که آمریکائی ها خلق کرده اند با شمشیر قانون ستیزی سر خود را نیز از 

اقتصاد اعتباری آلمان که در . ا قانون امپریالیست آمریکا به همه تحمیل شده استهیچکس زبان به اعتراض نمی گشاید زیر. دست بدهند

استناد می کند  2092برگیرنده تمام دستجات برگزیده اقتصاد اعتباری آلمان را در برمی گیرد، به مصوبه اتحادیه اروپا در ماه مارس 

ال پولی با ایران هشیاری حفظ شود که شامل محدودیتهائی برای که در آن طلب می شود که در مناسبات تجاری با موسسات مالی، انتق

بعضی . این محدودیتها باید از طرف همه موسسات اعتباری رعایت شوند. ارسال پول به ایران و یا خروج پول از ایران می شود

نرسد، حتی محدودیتهای شخصی و موسسات آلمانی از ترس اینکه این بی قانونی جهانی دامن آنها را نیز بگیرد و دستشان به جائی 

 . سلیقه ای خویش را نیز به محدودیتهای اتحادیه اروپا می افزایند که دیگر مو الی درزش نرود

با وضوح می گویند که وی به علت " اشپارکاسه برلن"به رامین پورحشمتی که یک دانشجوی ایرانی در برلن است در یک شعبه بانک 

خانم کریستینه لودرز مسئول دایره ی فدراِل مبارزه با اعماِل تبعیض، این . دن کارت اعتباری نیستتابعیت ایرانی اش حق دارا بو

عام بودِن قانوِن برخورد به صورِت یکسان، مانع از آن است که کسی : "اقدامات بانکها را غیر قابل فهم می داند و اضافه می کند

 ".شود بخاطر تبعیت ایرانی اش به نحو نامناسب دچار خسران

وی به همه ایرانی ها توصیه . آقای مارکوس لونینگ که مسئول امور مربوط به حقوق بشر در دولت آلمان است راه حل را یافته است

می کند که از پای ننشینند و اگر در بانکی موفق به بازکردن حساب نمی شوند به بانک دیگر بروند و این کار را آنقدر ادامه دهند تا 

کسی از ترس دولت آمریکا جرات نمی کند بگوید که به موجب حکم دادگاه، بانکهای آلمانی باید روششان را در . و بروندبانکها از ر

 .برخورد با اتباع ایرانی تغییر دهند

آلمان است، حتی اِعمال این تضییقات علیه دانشجویان و اتباع ایرانی ضد قوانین . ظاهرا در آلمان قانونی برای این تضییقات وجود ندارد

ولی با وجود این نه تنها بانکها از انجام وظایف قانونی خویش سرباز می زنند، حتی خود دولت آلمان هم از زیر بار اتخاذ موضع 

دولت آلمان تالش نمی کند تا قوانین این کشور . روشن و حمایت از اتباع ایرانی شانه خالی می کند و رویدادها را زیر سبیلی رد می کند

 .ورد ایرانی ها رعایت شوددر م

شاید به این دلیل که  کسی را اعدام نمی کنند، چون کسی را . جالب است، در اینجا کسی دیگر از نقض حقوق بشر سخن نمی راند

 شکنجه نمی دهند، چون کسی را به زندان نمی اندازند و یا نیانداخته اند، در اینجا هیچکدام  از این روشهای متعارف را بکار نیرده اند،

آنهم نه توسط دولت رسمی که بهر صورت بگونه ای پایش . ایرانی ها را ازشان گرفته اند تا خودشان بتدریج بمیرندفقط امکانات زیست 

خود " خصوصی"خویش را حفظ کند، بلکه توسط شرکتها و بانکهای خصوصی که از حق " بشردوستانه"گیر است و باید چهره جهانی 

که دولتها را می آورد و می برد و در دو جنگ جهانی آلمان  “بانک آلمان„اند از کسی نمی تو. برای انجام کاری استفاده می کنند

هیچ دولتی در آلمان چنین خواستی را به . شرکت مستقیم داشته است، به زور بخواهد که برای یک تبعه ایرانی حساب جاری بگشاید

ی کند تا آنها حساب ایرانی ها را برسند، تا شاید در اثر دولت حساب خود را از آنها جدا م. سرمایه داران خصوصی تحمیل نخواهد کرد

ببینید مفهوم محاصره . ایرانی آنها برپا شود" انقالبی"نارضائی ایرانیان در ایران شورشی در خدمت منافع امپریالیستها و همدستان 

کار و یا پنهان مدافع این تحریم باشد این محاصره تنبیهی تنها بر ضد مردم ایران است و هر ایرانی که آش. اقتصادی ایران چیست

 .خودفروخته و خائن است
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          تشدید اختالفات رژیم و بازداشت سعید مرتضوی 
 

ت شامگاه دوشنبه اعالم کرد که سعید مرتضوی، قاضی پیشین دادگاه های جمهوری اسالمی ازداش« انقالب تهران» دادستانی عمومی و

 و به زندان اوین منتقل شده است

 

نژاد صبح امروز پیش از عزیمت به مصر در جمع  ، محمود احمدی(ایسنا)گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران

فردی تخلف کرده اما . دانم چرا اینطور است نمی: وی ادامه داد. خبر دستگیری مرتضوی را شنیدم و بابت آن متاسفم: خبرنگاران گفت

وقتی از سفر برگردم حتما این مساله را "نژاد با تاکید بر اینکه  احمدی.و این کار بسیار زشت استشخص دیگری دستگیر شده است 

اختالفات بیت ....قوه قضاییه باید قوه قضاییه ملت باشد چون این قوه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست: ، خاطرنشان کرد"کنم دنبال می

فشار توده ها از .روز می کند، ریشه اش در استبداد والیت فقیه در ایران استرهبری و احمدی نژاد که در عرصه های گوناگون ب

پائین، تاثیر مبارزه توده ها در منطقه، فشار امپریالیستها و صهیونیستها و عوامل داخلی آنها در ایران، نقش رسانه های گروهی و 

-قبیله ای-بنای عقب مانده که ترکیبی از سنتهای فئودالیشبکه های اجتماعی مثبت و منفی، تضاد میان زیر بنای سرمایه داری و رو

ملوک الطوایفی و مذهبی و پس مانده قرون گذشته است، فساد و تباهی، باند بازی مافیائی، فقدان امنیت اجتماعی، بی قانونی، شکاف 

ستوها و تاریک اندیشی به نیت حفظ خود طبقاتی و تشدید فقر، تنویر افکار و جهانگرائی اندیشه ها در قبال فرار به عقب و رفتن به پ

مرگ خامنه ای نزدیک است و دامنه اختالفات برای . عواملی هستند که به اختالفات دامن می زنند و این تازه از نتایج سحر است... و

ا با مرگ وی مرگ خامنه ای یعنی تقویت نیروهای گریز از مرکز، زیر. کسب رهبری و تامین امنیت باندهای خودی تشدید می شود

عمر فرزندان انقالب نیز به پایان می رسد و باید نسل جدیدی از روحانیون اعتبار و اقتدار خویش را به میدان آورد و دیگران را 

 .مجذوب سلطه خود کند و برایشان احترام آفرین باشد

 

وضع به این نحو با دادن رشوه و هزینه کردن این نیروهای گریز از مرکزند که در فکر عاقبت اندیشی هستند و خودشان می فهمند که 

آنهم در کشور و در مقابل ملتی که چندین . درآمد نفت، برای خرید اوباشان طبقاتی و هاله حفاظتی بدور خود، نمی تواند تا ابد ادامه یابد

حال باید منتظرشد ودید . اندانقالب را در طول تاریخ پشت سرخود گذاشته است و هر آن مترصد است ایده آل خود را به قدرت برس

فرجام سعید مرتضوی قاضی و جالد کهریزک با داروی نظافت بی سروصدا به پایان خواهد رسید یا اینکه احمدی نژاد در دفاع ازاوبا 

 .تعرض به جناح مقابل کاررا به جاهای باریک خواهد کشاند
 

 توفان از فیسبوکنقل 

 سخن هفته
1931بهمن  1٧سه شنبه   

 
 

 

 ***  

 نمایش حقوق بشری ویاران انقالب مخملی

 
دراین نمایش مشتی ایرانی متعلق به انقالب مخملی نیز شرکت دارند که از مزایای هتلهای درجه یک و مخارج مسافرتهای عدیده به  

برخوردارند، ... بهانه شرکت در دوره های کارشناسی حقوق بشر و یا روزنامه نگاری در لندن و سایر شهرهای اروپا و یا در دوبی و

این ایرانی های خود فریب واقفند که اگر . ا را در نشریات امپریالیستی برای عوامفریبی چاپ می کنندتصاویر کوچک و بزرگ آنه

دهان باز کرده تجاوز امپریالیستها به ایران را محکوم کرده، از حق قانونی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دفاع نموده، 

مردم ایران را جنایتکاری علیه بشریت دانسته و محکوم نمایند و یا اینکه به امر تحقق محاصره اقتصادی ایران و گرسنگی دادن به 

حقوق بشر کاسبکارانه برخورد ننموده، آنرا جهانشمول دانسته و نقض آنرا توسط صهیونیستها و امپریالیستها در فلسطین و افغانستان و 

صهیونیستی، از -پولهای همراه جوایز بنیادهای مشکوک امپریالیستی عراق محکوم کنند، دیگر از اطاقهای راحت هتلهای درجه یک و

آنها . ضیافتهای گرانقیمت با صرف شامپاین و قرقاول و خاویار انتشار نام و نشان بی اهمیتشان در نشریات امپریالیستی خبری نیست

نوع ایرانی هائی هستند که آنها را الی پوست پیاز می  این ایرانی ها از آن". آسته آسته راه بروند تا گربه شاخشان نزند"آموخته اند که 

حزب ما بارها اعالم کرده است که برای مبارزه با این تاکتیک . خوابانند تا به موقع از آنها برای اسارت ملت ایران استفاده کنند

ست می آورند، اعالم موضع بر این امپریالیستی تنها یک راه وجود دارد و آن اعالم موضع روشن کسانی است که این جوایز را به د

http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408
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آنها باید به . مبنا که نشان دهد آنها حاضر نیستند شرافت و غرور ملی خویش را برای دریافت این نوع جوایز به فروش برسانند

تی با طفره رفتن از این امر، پذیرش همدس. صراحت خط تمایز خویش را با ریاکاری امپریالیستها و یا صهیونیستها نیز روشن کنند

این جوایز نه برای ایران و نه برای آنها افتخاری خلق نمی کند و سرانجام مانند لکه ننگ همکاری . دشمنان بشریت و مردم ایران است

این افراد اگر فرصت طلب و خودفروخته نباشند می توانند در سخنرانی تشکر آمیز . با بنیادهای مشکوک در تاریخ زندگی آنها می ماند

این است مالک تمیز سره از نا . سیاسی مردم ایران را در نفرت از جمهوری اسالمی، امپریالیسم و صهیونیسم بیان کنند خود مواضع

 .سره

 توفان

 سخن هفته
بهمن 11چهارشنبه   

 
 

*** 

 تحقیرانقالب مردم یک سیاست استعماریست

 

           

 
اینروزها ضد انقالب مغلوب ودر راس آن سلطنت طلبان منفور با پخش نوشته ای از چرچیل درعرصه مجازی در نکوهش 

 :نکهو بیان ای« نسل جدید به طغیان درمقابل نسل قدیم»انقالب وانقالبیون و فراخواندن 

. درملل های عقب مانده آنانکه با مشت های گره کرده انقالب میکنند روزی با مشتهای ازهم گسیخته گدائی خواهند کرد»

بدنبال بهره برداری ازاوضاع واحوالی هستند که ریشه در استبداد تاریخی ودخالتهای افسارگسیخته استعماری ..«چرچیل 

آنان طغیان برده ها علیه برده داران .تحوالت اجتماعی وروند تکاملی بشریت مخالفند این بیخردان بخاطرمنافعشان با علم.دارد

آنان با همین بینش ارتجاعی باید مخالف تمام تحوالت اجتماعی . وقیام اسپارتاکوس را به ریشخند میگیرند،زیرا شکست خورد

همان کسانی هستند که با توسل به سقوط هواپیما مردم آنان .علمی باشند زیرا ابتدا باشکستهائی همراه بوده ونمی توانست نباشد

 .!را تشویق به سفر با االغ می نمایند

بشردرهرعرصه علمی واجتماعی برای از پیش پای برداشتن موانع تاریخی وهموار کردن راه ترقی وپیشرفت وآزادی 

انقالبات اجتماعی حاصل جادو وجنبل  .وعدالت اجتماعی صدها میلیون کشته داده تا بدینجا برسد که امروز قرار داریم

سیاسی واجتماعی است که آن را اجتناب ناپذیر ،محصول یک سری تضادهای اقتصادی ،ومعجزه این فرد ویا آن فرد نیست

که علیه استبداد واستعمار بودند نه تنها جای ندامتی .....انقالبات مشروطه وبهمن ویا نهضت ملی کردن صنعت نفت . میسازد

ی گذارند بلکه برگ زرینی درتاریخ تحوالت اجتماعی ایران در دوران معاصرند وباعث غرورو افتخار مردمی هستند باقی نم

 .که برای آزادی واستقالل ضربات سختی بر پیکر استبداد واستعمار وارد ساختند

دارند وانقالب آتی  سلطنت به گورستان تاریخ سپرده شد وشاه وشیخ هردودوروی یک سکه وبه دوران قرون وسطی تعلق

ایران نه تنها برای دفن استبداد وتمام بقایای کهن بلکه برای براندازی نظام سرمایه داری و برای نان وعدالت اجتماعی نیز می 

 .درجه ترقی وپیشرفت و مدرن اندیشی افراد فقط دراین چهارچوب قابل تبیین است. باشد

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4998509774779&set=a.1129193684295.20306.1660800858&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4998509774779&set=a.1129193684295.20306.1660800858&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4998509774779&set=a.1129193684295.20306.1660800858&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4998509774779&set=a.1129193684295.20306.1660800858&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4998509774779&set=a.1129193684295.20306.1660800858&type=1&relevant_count=1
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 ...!زندانی تا... زندانی داریم  
 2091فوریه  22؛ 9119اسفند  3جمعه ، 

zendanifelestin.html-http://www.peykar.org/felestin/786 

                          
 

 ترجمه برای اندیشه و پیکار، برگرفته از سایت اوروفلسطین

http://www.europalestine.com/spip.php?article8083 

 

 
ولی چون مسئله به فلسطینی ها مربوط . زندانی سیاسی فلسطینی به حمایت از سامر عیساوی در اعتصاب غذا به سر می برند 088

این نیروی اشغالگر اسرائیل است که بی هیچ اعتنایی به قانون بین المللی آن ها را . است برای رسانه های گروهی جهان انگار نه انگار

 . می کند به زندان انداخته و شکنجه

زندانی ست که در سال  9٤او یکی از . روز است که در اعتصاب غذا به سر می برند 208برخی از این زندانیان مانند سامر عیساوی 

ی گذشته به دنبال توافق بین فلسطین و اسرائیل برای مبادله زندانیان، آزاد شده بودند ولی اسرائیل آنان را مجددا ربوده و بی هیچ توضیح

 . ها را در زندان نگاه داشته استآن 

 21در . روز تحت بازجویی بود 28در زندان مسکوبیه در اورشلیم شکنجه شد و . سامر عیساوی هفتم ژوئیه سال گذشته دستگیر شد

آن را محرمانه آزادی او از زندان دائما بنا به فرمان نظامی به تعویق افتاده و دلیل . روز اول بازداشت نتوانست با وکیلش تماس بگیرد

 .اعالم کرده اند

هنگام حمالت متعدد نظامی اسرائیل به شهرهای  2002آوریل  95. سال از عمر خود را در زندان گذرانده بود 90سامر عیساوی 

نه در حالی که نه کسی را کشته و . سال زندان محکوم کردند 10او را به . دستگیر شد( ساحل غربی)فلسطینی از جمله جنین و نابلس 

ولی یک دادگاه نظامی ویژه او را متهم کرده بود که اسلحه داشته و به گروه های نظامی در اورشلیم آموزش . کسی را زخمی کرده بود

 .می داده است

 بینایی و قدرت تکلم. نیمی از وزن خود را از دست داده و اعضای درونی او دارند از کار می افتند. امروز زندگی او به مویی بند است

سال هاست که ما . متاسفانه همه این نشانه ها گواهی می دهند که در حال مرگ است. را دارد از دست می هد و خون باال می آورد

اسرائیل از ده . کوشیده ایم جهان را نسبت به وضعیت غیر عادالنه و وحشیانه ای که علیه زندانیان فلسطینی اعمال می شود هشدار دهیم

از . وشش خود را به کار می برد تا با شکنجه و حبس در شرایط بسیار سخت، مقاومت آنان را در هم بشکندها سال پیش نهایت ک

هزار نفر از فلسطینی ها، مرد، زن، کودک به سیاهچال های نیروهای اشغالگر اسرائیل گرفتار شده اند که  800تا کنون حدود  916٧

 .می رسدمیلیون  95در قیاس با جمعیت فرانسه شمارشان به 

آیا می دانید که وقتی یک زندانی فلسطینی در زندان اسرائیل بمیرد جسد او را تا پایان مدت محکومیتش به خانواده اش تحویل نمی 

 دهند؟

زندانیان فلسطینی در اسرائیل محروم از مالقات خانواده، حضور وکال، محروم از درمان و تغذیه درست و غالبا در سلول های انفرادی 

 .با وجود این، همیاری نمونه ای بین آنان وجود دارد تا زندانی دیوانه نشود و حثیت انسانی اش حفظ گردد. ر می بردندبه س

سالگی هنگام دستگیری و  92زندانیان به اعتصاب غذاهای متعدد دست زده اند تا خودسری های اسرائیل و شکنجه هایی را که از سن 

می زند، یعنی " اداری"شما همچنین می دانید که اسرائیل دست به بازداشت . گوش جهانیان برسانند بازجویی بر آنان اعمال می شود به

اسرائیل از قانونی استفاده می کند که دولت انگلیس در . حبس بدون اتهام، بدون محاکمه و بدون آنکه پایان مدت بازداشت مشخص باشد

 9٧8هم اکنون . ماه تا مدتی بی پایان قابل تمدید بود 6بازداشت اداری که هر فاصله دو جنگ جهانی در فلسطین پیاده می کرد یعنی 

 .زندانی فلسطینی در چنین وضعی به سر می برند

روز اعتصاب  15سال در زندان اسرائیل گذراند چنین وضعی داشت و تنها در پی  1فوتبالیست حرفه ای فلسطینی محمود سرسق که 

 .زندان آزاد شد غذا بسیج بین المللی بود که از

بازداشت آنان در . امروز رسانه ها همچنان در باره سرنوشت سامر عیساوی و دیگر زندانیان فلسطینی به سکوت خود ادامه می دهند

http://www.peykar.org/felestin/786-zendanifelestin.html
http://www.europalestine.com/spip.php?article8083
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زندان های اسرائیل بنابر حقوق بین الملل غیرقانونی ست، چنانکه بر اساس معاهده های ژنو ممنوع است که یک قدرت اشغالگر، اهالی 

هدف اسرائیل به تسلیم کشاندن مردان و . این کامال ناعادالنه و خودسرانه است. زمین تحت اشغال را به جای دیگری انتقال دهدیک سر

 .زنان و کودکان است و مرعوب کردن اهالی فلسطین تا سرزمین و کشورشان را ترک کنند

 . ت در مقابل ستاد حزب سوسیالیست فراخوان داده اندانجمن هوادار فلسطین اطالعیه فوق را امضا کرده برای تظاهرا 90حدود 

 1931ماه  اسفند116توفان شمارۀ 

 ارگان مرکزی  

 .حزب کار ایران منتشر شد

 
 !رفقا، دوستان و یاران مبارز

 
و شبه  اری جمهوری اسالمی، علیه امپریالیسم جهانی،علیه رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسمدبرای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایه

 !کمک مالی کنید( توفان)ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران به حزب کارایران 

 

 :از انتشارات جدید توفان از سایت اینترنتیى اپاره

 
 برعلیه عامیانه کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 

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

 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* 

 سخنرانی و نطق استالین به مناسبت شروع جنگ کبیر میهنی * 

 حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس مانیفست* 

 اری ــ لنیندامپریالیسم به مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایه* 

 توطئۀ بزرگ کتاب سوم* 

 توطئۀ بزرگ کتاب چهارم *

 

 افراشتهحکمرانی اسرائیل اثر ارزشمندی از بهروز  در خطه
 سرزمین اشغال شده فلسطین توسط عزرائیل

 توصیه میکنیم سوسیالیسم خواندن این کتاب را به همه عالقمندان و پژوهشگران و مبارزین راه زادی و استقالل و ما

 
*** 

 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 ازایران و منطقه کوتاه باد
 

http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408

