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 اعتراضی  هاىتظاهرات پیرامون عللادداشتی ی

  ضد اسالمی فیلم ىعلیه
 

را هدف گرفته است، موجب برانگیختن خشم بسیاری از مردم  هافیلم ضد اسالمی که توهین به پیامبر مسلمان

و ... فلسطین، عراق، یمن، ترکیه، سودان، افغانستان، مصر، تونس  کشورهای جهان ازجمله در  لیبی، لبنان، مسلمان در

. چند دیپلمات آمریکائی از جمله سفیر این کشور در لیبی کشته وچندین نفر مجروح شدند. چند کشور دیگر گشته است

ودان مجروح و آمریکا و انگلیس و آلمان در س هاىتظاهر کنندگان در اثر حمله به سفارتخانه جمعه نیز شماری از روز

 .تعدادی جان باختند

ظور توهین و تحقیر نمه گیرد ب بی شک تولید و پخش فیلم ضد اسالمی که در قالب آزادی بیان  صورت می

آنها با . باشد آتش زدن قرآن توسط بنیادگران مذهبی مسیحی و یا یهودی می سیاست اسالم هراسی و ىادامه و هامسلمان

گوئی که مذهب اسالم تنها مذهبی است که عقبگرا و  تو. آن دارند تا با اسالم مبارزه کننداین اقدام تحریک آمیز آهنگ 

استدالل آنها این است که ما از حق آزادی بیان و حقوق دموکراتیک شهروند آمریکائی و . ضد پیشرفت و علم است

که هیچکدام از مذاهب توحیدی حقوق الزم به توضیح نیست . زنیم کنیم و قرآن را آتش می شهروند اروپائی استفاده می

شناسند و مردم را فاقد قدرت تشخیص دانسته و رهبری پیامبران را برای  دموکراتیک شهروندان را به رسمیت نمی

دموکراسی و مذهب . دانند و مسیحیت و یهودیت مذاهب مجزائی نیستند آنها ضروری می" انحراف و فساد"ممانعت از 

یاد دموکراسی و حقوق ه افتد و یا  کشیشی ب فکر تولید چنین فیلمی میه یکباره کارگردانی به که ب این. ندامانند آب و آتش

بسیاری  .جوید بسیار سوء ظن برانگیز است افتد و برای سرکوب مخالف مذهبی به این اسلحه توسل می شهروندی می

خواهند  دانند و می خویش مناسب می ىهاز سیاستمداران المذهب نیز چون میدان را برای تبلیغات سیاسی جانبدران

دمند تا افکار  را توجیه کنند در شیپور مبارزه با اسالم می... تجاوز به عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و لیبی و

 .لطه کشیدن کشورشان فراهم آورندو به زیر س   هاعمومی الزم را برای قتل عام مسلمان

 

کند از  هرچه بشریت به آموزش و علم بیشتر دسترسی پیدا می. است واقعیت مذاهب بیانگر نادانی عمومی

مذهب . کند که کود آن بی سوادی و عقب ماندگی است مذهب در زمینی رشد می. شود نفوذ مذهب کاسته می ىدامنه

بی روید و لذا تنها با این ارزیا شود و می است، بذر مذهب در زمین جهل کاشته میها نادانستنی ىدوای درد همه

 .را پیدا کرد هاتوان راه مبارزه با مذهب به عنوان افیون توده است که می اىریشه

 

توان به زور اسلحه متوسل شد و با قهر و اجبار مردم را وادار کرد از تعلقات مذهبی و  در مبارزه با مذهب نمی

مادی برچیدن  هاىدم دارند و زمینهچند هزار ساله در میان مر ىاین اعتقادات ریشه. اعتقادات دینی خویش دست بردارند

این است که شمشیر کشیدن بر روی . طور کامل فراهم نشده استه آگاهی عمومی نیاز دارد هنوز ب ىدرجهه آن که ب

دهد برعکس منجر به آن  مذهب و از جمله مذهب اسالم دوای درد نیست و نظر کسی را نسبت به اسالم تغییر نمی

ها مسلمانان حتی اتباع المذهب این ممالک نیز خود را مورد تعرض و تهاجم حس کنند و در شود که مسلمانان و نه تن می

جبهه گیری کرده به یورش متقابل دست  ،کشد یدک میه سیاسی را ب ىمقابل یورش دشمن مذهبی که در حقیقت انگیزه

نزدیک  ىرانیم چون به گذشته ما از شکست بیسمارک در آلمان در مبارزه با مذهب با توسل به زور سخن نمی. زنند

 . چند ده سال اخیر نظری افکنیم ىتعلق ندارد ولی خوب است به گذشته نزدیک و تجربه

 

همه ..... ، کاریکاتور محمد، آتش زدن قرآن و گسترش اسالم هراسی هااین قبیل فیلم ىحقیقت این است که تهیه

توان در اثر  را می کائی و اروپائی که خطوط اساسی آنآمری هاىویژه امپریالیسته ب ،هادر کادر سیاست امپریالیست

سیاسی است و باید  ىاین یک مبارزه. کنند، قابل تبیین است یافت حرکت می" هانزاع تمدن"ساموئل هانتیگتون تحت نام 

فیلم  این ىبرآمد مردم علیه. راهبردی آن تحلیل کرد هاىرا در کادر سیاست نظم نوین امپریالیست آمریکا و سیاست آن

ى هاتحقیر مردم کشورهای مسلمان توسط امپریالیست ضد اسالمی ریشه در سیاست  تجاوزکارانه و کشتار و توهین و

رژیم صهیونیست اسرائیل دارد که جان مردم را به لب رسانده و از هیچ کشتار و جنایت و پایمال  ی و اروپائی وئآمریکا

مسبب این اعتراضات و "  متمدن" هاىاین وحشی. ورزند یکردن حقوق ملل و حقوق بشر دریغ نورزیده و نم

 ! فریب افکار عمومی بس است. خونین هستند و باید پاسخگو باشند هاىدرگیری

 

 

سال  هامبارزه با نادانی و جهل عمومی است و این امری نیست که در طی ده ،یم مبارزه با مذهباما بارها گفته

منافع  ىطبقاتی دیده و از دریچه ىمبارزه با مذهب را در متن مبارزه همیشه هابه این جهت کمونیست. عملی باشد

طوالنی است که حتی بعد از  اىطبقاتی، مبارزه اىمبارزه با مذهب مبارزه. نداطبقاتی به آن برخورد کرده ىمبارزه

اقناع خشک کرد و نه رشد مذهب را با تنویر افکار و  هاىباید ریشه. رسد استقرارسوسیالیسم در کشور نیز به پایان نمی

  .دار ىبا توهین و چوبه
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 انتخابات ریاست جمهوری ایران

 کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی ىلهو مسئ
 

 ى، یازدهمین دوره1192خرداد ماه سال  2۲خبرهای منتشره حاکی از آن است که اواخر بهار سال آینده، 

با رأی مردم  با این انتخابات، هفتمین رئیس جمهور ایران ظاهرا  . شود انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار می

 .برگزیده خواهد شد

طور کلی امر انتخابات در رژیم جمهوری اسالمی ایران، الزم به گفتن است که ه ا این انتخابات و بدر ارتباط ب

 ىبیان اراده ىمنزلهه تواند ب که انتخابات هر چند هم آزاد و شفاف، برخالف ادعای بورژوازی، نمی صرفنظر از این

انتخابات در زیر حاکمیت رژیم  ىمسئله کشور تلقی شود، اما ىآزاد شهروندان و مشارکت عمومی مردم در اداره

ریاکاری، تقلب، دستکاری نتایج انتخابات از . جمهوری اسالمی ایران آن مفهوم بورژوائی خود را نیز از دست داده است

بعدی  هاىدوره ىدر همه هابوده و این روش اىهمان اوان تشکیل این رژیم همواره یک امر رایج و پیش پا افتاده

فروردین  12ریاکاری و تخطئه انتخابات در  ىاولین و بارزترین نمونه. حوی از انحاء تکرار شده استنه انتخابات ب

درک این . اتفاق افتاد -«نه»یا  «آری» -سبز و سرخ ىدر جریان رأی به جمهوری اسالمی با دو برگه 115۱سال 

 .شهروندان کشور بود ىزاد ارادهمسئله مشکل نیست که خود آن، در واقع یک تقلب آشکار و ممانعت از بیان آ

با این وجود، تداوم موجودیت رژیم جمهوری اسالمی، سرکوب و قلع و قمع مخالفان سیاسی یکی بعد از دیگری، 

 "اصولگرایان"موسوم به  هاىو باال گرفتن جنگ قدرت در میان جناحموجب رشد قانونمند تضادها در داخل خود رژیم 

را نیز  هادامن خودی ،دنبال آن، سیاست عمومی تقلب و دستکاری نتایج آراءه و بگردید  حاکم "اصالح طلبان"و 

بود  11۱۱خرداد ماه سال  22ریاست جمهوری ایران در  ىآن، انتخابات دهمین دوره ىترین نمونه برجسته. فراگرفت

جنبش "گر چه ا. در تهران و برخی شهرهای کشور بود« جنبش سبز»که حاصل آن، سر برآوردن جنبش موسوم به 

ری و امورد بهره برد با اعتراض به دستکاری نتایج انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد شروع شد، ولی وسیعا   "سبز

از  "انقالب رنگی"نیروهای ارتجاعی درون حاکمیت و جهانی قرار گرفت که قصد داشتند آن را به یک  ىسوءاستفاده

به همین سبب هم این جنبش از . رویانند اتحاد شوروی فرا هاىمهورینوع انقالبات مخملی اروپای شرقی و برخی ج

اجتماعی مثل جنبش برابری طلبی زنان،  هاىو دیگر جنبشگر رکا ىبقهطحمایت ، خصوصه ، باىپشتیبانی توده

 . دانشجویان، معلمان و غیره در کشور محروم گردید

ریاست جمهوری،  ىپس از انتخابات دهمین دوره کمی بیش از سه سال ،ىدر طول دورهامروز نیز شاهد آنیم که 

از شکنندگی رسیده است که دیگر از  اىدرجهه رژیم فاصله گرفته و ساختار قدرت ب ىنیروهای بازهم بیشتری از بدنه

که اینک رژیم جمهوری اسالمی دیگر قادر نیست همچون  طوریه ب. باشد حداقل پایگاه اجتماعی برخوردار می

آنها را به  ىمختلف خودی را حول محور والیت فقیه گرد آورده و همه هاىاصر وابسته به جناحگذشته، عن هاىسال

 .ملی سهیم سازد هاىنسبت مساوی در غارت و چپاول ثروت

گذشته و تشدید هر چه بیشتر تصادهای درونی رژیم  ىبا توجه به تجارب انتخابات در طول بیش از سه دهه

ریاست جمهوری، در انتخابات سال  ىشود حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره می جمهوری اسالمی ایران، پیش بینی

تر و  حکومتی شکل هر چه عریان هاىنیز با شدت و حدت بیشتری تکرار خواهد شد و درگیری جناح 1192

مناقشات بین  اوج گیری اختالفات وبا توجه به این احتمال، نباید از نظر دور داشت که . خود خواهد گرفته آشکارتری ب

و مطالبات  هامختلف حکومتی برای امتیازگیری هر چه بیشتر از همدیگر، هیچ ارتباطی با خواست هاىجناح

 هاىکراتیک مردم نداشته و رقابت آنها چیزی جز تالش و کوشش برای گرفتن سهم بیشتر از قدرت سیاسی و ثروتودم

ویژه تمامی مدافعین حقوق ه نیروهای مترقی ب ىهمه ى، وظیفهمنتها، در این شرایط. عمومی کشور نبوده و نخواهد بود

که با در نظر گرفتن این ....دانشجوئی و زنان و معلمان  هاىسازمان هاىکارگری، شبکه هاىکارگر،اتحادیه ىطبقه

رژیم را  ىستمگرانه هاىواقعیت که هر دو جناح رژیم هر گاه که اعتراضات عمومی مردم به تنگ آمده از سیاست

تر در  ت حاکمیت خودشان احساس کنند، برای سرکوب مردم و برقراری فضای پلیسی شدیدیدید جدی برای تمامته

درونی رژیم، مبارزات مردمی برای احقاق  هاىدهند، باید با بهره گیری سنجیده از درگیری کشور دست به دست هم می

ا را در مسیر اصولی و کارآمد هدایت کرده و صنفی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنههاى حقوق، مطالبات و خواست

 .نیروهای ارتجاعی داخلی و جهانی از نارضایتی عمومی ایجاد نمایند ىریاکارانه ىموانع جدی در مقابل سوءاستفاده

شود، این است که در انتخابات سال آینده نیز مثل  آنچه که به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مربوط می

 انتخابات برگزار شده در ایران، با توجه به این ىطور کلی، همهه بلی انتخابات ریاست جمهوری و بق هاىدوره ىهمه

توانند نامزدهای خود را معرفی کنند،  آزاد برخوردار نیستند و نمیحق فعالیت مخالف رژیم از  هاىاب و سازمانحزاکه 

قانون اساسی  "والیت فقیه"اساسی نظام، یعنی اصل توانند نامزدی خود را اعالم نمایند که به اصل  تنها افرادی می

زیرا، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران عالوه بر . تر، به اسالم شیعی معتقد باشند عبارت دقیقه رژیم، ب

دن مسلمانان و حتی پیروان اهل تسنن هم، که به والیت فقیه اعتقاد ندارند، از حق اعالم نامزدی و انتخاب ش زنان، غیر

اصلی  ىاز میان دو جبهه هابا این وجود، از هم اکنون روشن است که نامزده. به ریاست جمهوری محرومند
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که بخش تندرو گروه اخیر، آخرین انتخابات برای مجلس  اصولگرایان و اصالح طلبان حکومتی، صرفنظر از این

 .نمایندگان را تحریم کرد، معرفی خواهند شد

 

 

 هاىو گزینه هانام ىزیادی در باره هاىزنی ات ریاست جمهوری، از چندی پیش گمانهراجع به نامزدهای انتخاب

شود و از هاشمی  و محافل مختلف مطرح می هاعنوان نامزدهای احتمالی در رسانهه متعدد هر دو جناح حکومتی ب

یبرال ایران نام برده بورژوازی ل ىعبارت دیگر، گزینهه اصلی اصالح طلبان، ب هاىعنوان یکی از گزینهه رفسنجانی ب

کنند، که در شرایط فعلی و با توجه به سوابق سیاه اکبر هاشمی رفسنجانی از  بینی می اما اغلب ناظران پیش. شود می

و دیگر مشکالتی که با بخشی از جناح سیاسی مسلط در  اىزنجیره هاىخاطر اتهام به دست داشتن در قتله جمله، ب

در عین حال، . ریاست جمهوری کشور شود ىانتخابات یازدهمین دوره ىوارد عرصهرود وی  قدرت دارد، انتظار نمی

اصالح طلبان عالوه بر هاشمی رفسنجانی، از محمد رضا عارف، بیژن نامدار زنگنه و چند تن دیگر نیز نام  ىدر جبهه

علی حداد عادل و مقابل، در جناح اصولگرایان نیز نام اسفندیار رحیم مشاعی، غالم ىشود و در جبهه برده می

 .است هادیگر از هم اکنون سر زبان هاىبرخی

 

آمیز  تر از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری، خود قانون ارتجاعی و تبعیض البته، یک موضوع بسیار مهم

باشد که به اصالح و تغییر اساسی  قوانین انتخاباتی در کشور می ىطور کلی همهه انتخابات ریاست جمهوری و ب

دینی و  هاىغیر از زنان، افراد وابسته به اقلیته زیرا، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، ب. استنیازمند 

حتی پیروان اهل تسنن هم که به والیت فقیه اعتقاد ندارند، از حق اعالم نامزدی و انتخاب شدن به این مقام دولتی 

 .صافی استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی نظام بگذارند محرومند و عالوه بر این، نامزدهای خود رژیم نیز باید از

موضوع تغییر و اصالح قوانین انتخاباتی ایران، از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری همواره موضوع 

سیاسی مخالف رژیم ایران بوده و اینک، از یک سال مانده به  هاىتمامی محافل و جریان مورد بحث و خواست تقریبا  

کشور به بحث  ىات، نه فقط تغییر قانون انتخابات، حتی تغییر مجری آن، یعنی وزارت کشور نیز در محافل حاکمهانتخاب

هم  اىهلل خامنهاکه عباسعلی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان نیز چند بار گفته که آیت تا جائی. گذاشته شده است

همین مقام دولتی،  ىگفتهه ب. یص مصلحت خواسته استبازبینی قانون انتخابات و رفع نواقص آن را از شورای تشخ

کارشناسان شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی موارد اصالحی در 

که نظر دولت در قبال تغییر  قانون انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده و قرار است تصمیم نهائی، صرفنظر از این

شمارد، پس از اعالم نظر گروه کارشناسی  ات، یعنی وزارت کشور مثبت نیست و آن را خالف قانون میمجری انتخاب

 .گرفته شود ،دولت

 

که، تغییر و اصالح قانون انتخابات ریاست جمهور تا چه حد و چگونه خواهد بود، قدر مسلم این  گذشته از این

طبقاتی خود حداقل از دو خط قرمز خود، یعنی تغییر در  است که رژیم جمهوری اسالمی بنا به ماهیت ایدئولوژیک و

مواد مربوط به مذهب و جنسیت نامزدها عبور نخواهد کرد و برابری حقوق زنان با مردان و حق انتخاب شدن افراد 

ت آزاد و نتخاباایک  بنابراین، انتظار برگزاری. رسمیت نخواهد شناخته دینی و مذهبی را ب هاىمنتسب به اقلیت

کراتیک بورژوائی در شرایط حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی انتظار بی موردی است و انتخابات آتی نیز از ودم

زیرا، خرید آراء، تقلب و دستکاری نتایج رأی گیری توسط رژیم ایران یک امر عادی . رایج مستثنی نخواهد بود ىقاعده

ام داده و در انتخابات بهار آینده نیز کماکان انجام خواهد نام منافع اسالم انجه اینها را همواره ب ىو مرسوم است و همه

 .داد

گر انقالبی  با این همه، موضوع مسلم آن است که تمامی تالش رژیم اسالمی ایران در غیاب یک سازمان هدایت

صالحات خود را نه با انجام حداقل ا ىپوسیده هاىسراسری تأثیرگذار و مورد اعتماد مردم، معطوف به آن است که پایه

 ىفردی و اجتماعی و احترام به حقوق انسانی همه هاىرسمیت شناختن حقوق آزادیه کراتیک بورژوائی، بودم

سفت و محکم  ،مختلف کشور، بلکه با انجام تغییرات سطحی در قانون انتخابات ریاست جمهوری هاىشهروندان و ملیت

 .نماید

بدیل این شرایط بغرنج بدل  بی گر این اوضاع و به مفسر توانیم تنها نظاره و انقالبیون نمی هاما کمونیست

این بحران، افشای نیروهای سازشکار و دشمنان  ما باید با طرح دورنمای سیاسی، چگونگی راه برون رفت از.گردیم

کسب قدرت سیاسی جهت استقرار  کراتیک مردم ووانقالب، موضوع سرنگونی تمامیت رژیم اسالمی، طرح مطالبات دم

تبلیغ ضرورت تاریخی حزب واحد . وین سوسیالیستی، خود را مطرح سازیم و برای اهدافمان هدفمند پیکار کنیمنظام ن

 ىتعطیل نشدنی حزب ما و همه ىکارگر و پیوستن به آن و آماده شدن برای روز قطعی جدال وظیفه ىلنینی طبقه

جنبش مردم ایران خوشبین بود و به پیروزی  ىدهتوان به آین تنها با این دورنماست که می. کارگر است ىرهروان طبقه

 .دورنمائی جزاین فرجامی جز تکرار شکست نخواهد بود. نهائی نائل آمد

* * * * * * * * 
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 گزارشی از ایران
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و  هاىژرفش بحران در تمامی عرصه

 فرهنگی و خطر تجاوز نظامی به ایران

 
 

مشاهدات و دیدگاه و تحلیلمان از اوضاع فعلی ایران را در دو کلمه بیان کنیم ، این  اگر بخواهیم چکیده و ماحصل

 .است خطرناک و بحرانیدو کلمه، 

بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران  ــداخلی و خارجی  هاىعرصهى هبحران در هم

و  هاو ترور و تجاوز نظامی توسط امپریالیست قومی و مذهبی هاىو راه اندازی جنگها فرهنگی و خطر تشدید تحریم

 .باشد می 1191وضعیت فعلی ایران در تابستان ى هسوریه، مشخص ىو ستون پنجم آنها، مطابق سناریو هاصهیونیست

ئی که از ابتدای انقالب تا به حال توسط حزب کار ایران و سایر نیروهای هاو افشاگری هابسیاری از روشنگری

شد امروز بی پرده و عریان و آشکار و  مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می هاىدر عرصه ترقی خواه و مردمی

. شنویم مردم درک کرده و از زبان آنها می هاىزندگی و عمل و با پوست و گوشت و استخوان، خود تودهى هدر عرص

فوالد و  ،خشکبار ،پسته ،سیگار ،آهن ،گوشت ،امروز صحبت کردن از ماهیت دزد و مافیائی حاکم و سالطین شکر

ترین و فاالنژترین مزدوران رژیم هم جرئت نفی آن را در  چنان عادی است که حتی کودن ،میلیاردی هاىمعدن و دزدی

 .حضور مردم ندارند

درصد  22رئیس بازرسی کل کشور اکنون به دلیل توزیع ناعادالنه ثروت در کشور، میزان ثروت  ىبه گفته

به این ترتیب ایران در جایگاه نخست میزان اختالف طبقاتی در . درصد فقیر جامعه است 22بر برا ۲1ثروتمند جامعه 

 .است 2و در ژاپن  6طبقاتی حدود  ىمیانگین جهانی فاصله. جهان قرار گرفته است

کنید که  هر وقت از مقابل مجلس عبور کنید جمعی از کارگران یا معلمان و بازنشستگان معترض را مشاهده می

کنند در مقابل فریادهایشان خفقان گرفته و  ی نیروهای انتظامی و لباس شخصی هم اگر با آنها همدردی نکنند سعی میحت

، به هاهزاران کارگر از واحدهای مختلف در اقدامی مشترک با نوشتن نامه و طومار به حذف یارانه. ساکت باشند

، هاشدیدا  زیر خط فقر، به خصوصی سازی هاىاء، به حقوقدسته جمعی، به قراردادهای پیمانی و سفید امض هاىاخراج

 .کنند به نداشتن امنیت شغلی و به تغییر دائمی قانون کار در جهت منافع سرمایه داران اعتراض می

جمعیت بیکاران کشور به ده میلیون نفر هم " :گوید می" داریوش قنبری"عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

 "رسد می

در صد  92و در کل حدود . درصد قراردادهای بخش خصوصی موقت است 122مهر  طبق گزارش خبرگزاری

 . نیروی کار ایران پیمانی و قرار دادی است

 .میلیون نفر کارگران بخش خدماتی و اصناف از هیچگونه مزایائی برخوردار نیستند 5طبق گزارش دیگری 

تولید  ىکاهش هزینه ىدهد، به بهانه تشکیل میتولید را  ىدرصد هزینه 12تا  ۱در شرایطی که  دستمزدها فقط 

 .پردازند به اخراج نیروی کار و فشار مضاعف کاری به سایر کارگران برای جبران آن می

خود را به  ىگوناگون سرمایه هاىدهند به بهانه تولید صنعتی و کشاورزی ترجیح می هاىاران بخشدسرمایه

الت و خرید و فروش ارز منتقل کنند، چون غوشی و بنکداری و مستتجاری و داللی و خدماتی و بساز و بفر هاىبخش

 .سود بیشتر و بی دردسر تری برایشان دارد

کارگر و کشاورز و زحمتکش و بازنشسته با  هانفر بیکار و بی درآمد و میلیون هادر این وانفسائی که میلیون

اخیر قدرت خرید آنها را  ىصدی در یک ساله کنند، تورم تقریبا  صد در چهارم خط زیر فقر زندگی می یک هاىحقوق

 ىکاالها از مواد غذائی و پوشاک و دارو گرفته تا هزینه ىقریبا  همه .حتی نسبت به سال قبل به نصف کاهش داده است

میلیونی مردم از این  هاىتوده. مسکن نسبت به سال قبل دو برابر شده است ىایاب و ذهاب و بهداشت و درمان و هزینه

 .خودانگیخته هستند هاىشورش ىجانشان به لب رسیده و مثل آتش زیر خاکستر آماده وضعیت

اقتصادی نئولیبرالیستی و ضد ملی جمهوری اسالمی  هاىبحران اقتصادی موجود از طرفی محصول سیاست

ى هالس 21لمللی پول به آنها دیکته شده   و به صورت پیگیر بخصوص در ااست که توسط بانک جهانی و صندوق بین
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اقتصادی و نفتی  هاىتحریم رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد دنبال شده است و از طرف دیگر با هاىاخیر توسط کابینه

 .تشدید گردیده است هاو بانکی ایران توسط امپریالیست

آقا  در جهت منافع مافیای دولتی و اىکه با تحریف آشکار قانون اساسی توسط خامنه هاگسترش خصوصی سازی

 هاىملی و عمومی را از بخش هاىبخش عظیمی از ثروت اری مالی و زمین خواران دامن زده شد ودو سرمایه هادهزا

بهداشت و  ،برق و آب ،هامختلف صنعتی و کشاورزی و سیستم حمل و نقل زمینی و دریائی و هوائی و معادن و راه

صوصی و مافیائی واگذار کردند باعث نابودی ار بخش خدرا به مشتی دزد سرمایه هابانکو آموزش و پرورش  ،درمان

ه پائین آمدن سطح خدمات و کیفیت درمان و آموزش و گسترش بیش از حد بیکاری شد و ب تولید صنعتی و کشاورزی و

و گسترش هر چه بیشتر واردات این روند منفی اقتصادی تشدید و به ورشکستگی و  هادنبال آن با طرح حذف یارانه

از تبعات چنین سیاست اقتصادی است که . و کشاورزی و رشد بیکاری و رشد تورم منجر شد رکود تولید صنعتی

 :اعتیاد، (شود به طالق ختم می هادرصد ازدواج 15تا  12چهارم در دنیا،  ىرتبه) :طالقمعضالت اجتماعی نظیر 

دهد و  قاچاقچیان را میدر صدی معتادان و  15سردار مؤیدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر از افزایش )

، .(شود مواد مخدر و معتاد دستگیر می ىفروشنده 12کیلو مواد مخدر کشف و در هر ساعت  2گوید در هر دقیقه  می

سردار احمدی ) :دزدی، (داند هزار زن خودفروش را قابل ردیابی می 622معینی کارشناس مسائل اجتماعی تا ) :فحشاء

کیف زنی، سرقت موتور سیکلت،  ىاین رشد در زمینه. دهد  قت خودرو میدرصدی سر 22مقدم خبر از افزایش 

و ( قتل در سال می دهد 2۲22رئیس پلیس آگاهی خبر از ) :قتل و جنحه وجنایت، (سرقت از منازل هم وجود دارد

صد در 21کند  سالمت روان وزارت بهداشت اعالم می ىدکتر احمد حاجبی رئیس اداره) :روحی و روانی بیماریهای

رئیس پزشکی قانونی میزان خودکشی منجر به مرگ دو ) :خودکشیو (  جمعیت کشور دچار اختالالت روانی هستند

دو میلیون و پانصد هزار کودک ) :کار کودکان. ( کنند نفر در ایران خودکشی می 5222ساالنه حدود . برابر قتل است

 ىگسترش در سراسر ایران که حسین پور رئیس کمیته رو به اىپدیده)  :تکدی گریو ( کار طبق مرکز آمار ایران 

 :کالهبرداریو ( داند اجتماعی می هاىامداد کاشمر تورم، بیکاری و خشکسالی در منطقه را عامل گسترش فقر و آسیب

 :گوید او می. دهد هزار پرونده در سال در رابطه با کالهبرداری می 22تا  1۱آگاهی خبر از تشکیل  ىرئیس اداره) 

معضالت اجتماعی است که آنها را به این ورطه  ىکیفری نیستند و این نشاندهنده ىدرصد زندانیان دارای سابقه 62

 .جمهوری اسالمی استى هکه تماما  مسئولیتش به عهد هو نظایر آن در جامعه تشدید گردید( کشاند می

ی ایران توسط کشورهای امپریالیستی اقتصادی و مؤسسات مالی و بانکی و نفت ىجنایتکارانه هاىبه دنبال تحریم 

ایران به منظور تسلط بر منابع نفت و گاز ایران صورت  ىکه با هدف زمینه سازی برای تجاوز نظامی و تجزیه

شدت تشدید گردید که از جمله پی آمدهای آن رشد صد در ه اخیر ب ىگیرد، بحران اقتصادی بخصوص در یکساله می

ورشکستگی صنعتی و کشاورزی و بیکاری و فشار غیر قابل تحمل به کارگران و  صدی تورم و گسترش هر چه بیشتر

    .زحمتکشان شهر و روستا و بازنشستگان است

و کنار زدن جناح اصالح طلب نظام و سرکوب جنبش  ۱۱بحران سیاسی درون حاکمیت بعد از کودتای انتخاباتی 

روز به علت معضالت اقتصادی و اجتماعی و نارضایتی  خود جوش دموکراتیک مردم نه تنها حل نگشت بلکه روز به

باندهای مختلف مافیائی درون جناح محافظه . چنین فشارهای خارجی بیش از پیش تشدید گردیده است عمیق مردم و هم

گرگ به جان  اىگرای رژیم بر سر سهم بیشتر یا انحصاری از غارت و چپاول مردم مثل گله کار و به اصطالح اصول

ى هباند احمدی نژاد هم. زنند یکدیگر می ىند و در کار هم اخالل کرده و دائما  دست به افشاءگری علیهاادههم افت

و برادران قاچاقچی ( مقننه و قضائیهى هدر قو)خرابکاری در کار دولت توسط برادران الریجانی  ىمشکالت را نتیجه

مشکالت را ناشی از بی  ىکند و آنها نیز متقابال  همه سپاهی نظیر محسن رضائی و روحانیت اشرافی و دزد، تبلیغ می

و جناح راست اصالح طلبان که تا حدی  هادر این بین دارودسته و باند رفسنجانی و لیبرال. کنند کفایتی دولت تبلیغ می

با قدرت  جزء مطرودین هستند شدیدا  به نفع رفسنجانی تبلیغ کرده و راه برون رفت از مشکالت داخلی و خارجی را تنها

 .خواهند سر به تن هیچکدامشان نماند مردم در این بین می.کنند او تبلیغ می ىگرفتن دوباره

ریشه نارضایتی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا بیشتر فشارهای اقتصادی و تا حدودی  ــبحران اجتماعی 

فردی و سیاسی و  هاىر نبود آزادینارضایتیشان بیشت ىریشه ،اجتماعی و اقشار میانی و نیمه مرفه هاىمحدودیت

 .اجتماعی و حقوق دموکراتیک و تا حدودی اقتصادی است

ثیر أافزایش نرخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول داخلی بر توان خرید اقشار میانی و نیمه مرفه جامعه نیز ت

. نیز بیشتر تابلوی فرش دارندفرش فروشی داخل شهر  هاىگذاشته، برای نمونه بازار فرش تهران کامال  خلوت و مغازه

بیشتر مردم مشغول وقت گذرانی و تماشا  ،در پاساژها و مراکز خرید. شدت کاسته شدهه از مسافرین تورهای خارجی ب

کاسبان خرده پا . کارشان تق و لق شده است هالوکس فروشی. خرند هستند و درصد بسیار کمی فقط وسایل ضروری می

طبقاتی و گسترش شکاف طبقاتی با تشدید بحران اقتصادی  ىروند تجزیه.شوند ش میفرو ورشکست و تبدیل به دست

. کنند چندان غیر طبیعی نیست افراد آبرومندی که پول دارو و درمانشان را گدائی می ىامروز مشاهده. یابد تشدید می

ولی ارز دولتی به . گردد نمیپرداخت  ،شود ارز دولتی برای واردات داروها و تجهیزات پزشکی که در داخل تولید نمی

 .شود سالطین گوشت و فوالد پرداخت می

. در مورد وضعیت نابسامان ادارات دولتی و سیستم مردم آزاری و سادیستی حاکم بر آن قبال  هم نوشته بودیم

که مراجعه  افتاد اىمین اجتماعی مراجعه کرده بودم که روی دیوار کنار باجه چشمم به نوشتهأت ىاداره. برای کاری به
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دهید، اول  آقای احمدی نژاد که می خواهید دنیا را مدیریت کنید و شعار دولت الکترونیک می" :نوشته بود اىکننده

بسیاری از کارهای " کیلو بایتی اینترنت بکنید مدیریت جهان پیشکشتان 2فکری به حال قطع شدن دائمی برق و سرعت 

برای انجام آن رفت و آمد کرد و در  هاحضوری ندارد باید ساعت ىهاداری که اساسا  هیچگونه نیازی به مراجع

 ىرا که میزان مشخصی است و همه آنها هم حساب بانکی با شماره هامثال  حقوق بازنشسته. طویل منتظر ماند هاىصف

یا . ندباید خودشان حضوری به بانک مراجعه و دریافت کن. که به حسابشان بریزند جای اینه ب ،حساب مشخصی دارد

پردازند باید به قسمت کارپردازی این سازمان مراجعه  مین اجتماعی که سهم کارفرما را هم خودشان میأت هاىبیمه شده

چند صد نفری منتظر باشند تا قبض دریافت کرده و به بانک مراجعه و آنجا هم چند ساعت منتظر بمانند  هاىو در صف

توان به راحتی از طریق هر عابر بانکی پرداخت  کاری که می.مهور کنندتا قبض را پرداخته و به مهر دریافت بانک م

آورم که تا حدودی  می اىپلیس و آگاهی نمونه ىو اما در رابطه با کارهای مربوط به اداره. و رسید دریافت کرد

 12 تر است ساعت خلوت هاپمپ بنزین هاکرد چون شب شخصی تعریف می. وضعیت چنین ارگانی برایتان روشن شود

خواستم به دوستی  نزدیک خانه مراجعه کردم در حالی که در انتهای صف بودم و می اىشب برای بنزین زدن به باجه

تلفن کنم درب عقب ماشین از دو طرف باز شد و دو نفر دهان مرا گرفته وکاردی روی گردنم گذاشتند و به صندلی عقب 

در راه با خیال راحت آهنگ . نشست و دنده عقب زد و راه افتاد کشیدند و یک نفر درب جلو را باز کرده و پشت فرمان

یم را در آوردند و لخت هاباالی کرج آنجا مرا پیاده کرده و لباس هاىرفتند بیابان. خندیدند گفتند و می گذاشته بودند و می

به جائی که در حال بعد از چند ساعت پیاده روی خودم را رساندم . مادر زاد ولم کردند و سوار ماشین شده رفتند

ساختمان سازی بودند و در آنجا از یک کارگر افغانی تلفنی قرض کرده با همسرم تماس گرفته و آدرس آنجا را دادم که 

آگاهی ى هافسر ادار. آدم ربائی و سرقتى هخالصه فردا رفتیم اداره آگاهی برای شکایت و تشکیل پروند. بیایند دنبالم

. فقط بگوئید ماشین و وسایل داخلش دزدیده شده. خفت گیری و این چیزها را هم نیاورید گفت اصال  اسم آدم ربائی و

برای گرفتن ماشین که . بعد از چند روز زنگ زدند و گفتند ماشینت پیدا شده . خالصه قبول کردیم و تشکیل پرونده دادیم 

و باید  اىرا برده بودند، گفتند بنویس همه چیز را تحویل گرفته یمهاکه لپ تاب و موبایل و کیف پول و لباس رفتیم، با این

بعد از چند . خودمان را پس گرفتیم ىپول را پرداختیم و ماشین دزدیده شده. هفتصد هزار تومان هم بابت هزینه بپردازی

ردار بیا کیف و یت هم پیدا شده، دویست هزار تومان پول شیرینی بهاروز دوباره تماس گرفتند و گفتند کیف و کارت

  .خالصه این هم وضعیت تشکیالتی که باید در جهت ایجاد امنیت عمومی اقدام کند. ت را بگیریهاکارت

بازار فروش داروهای قاچاق در ناصر خسرو و باب همایون تهران داغ است و بیچاره بیماران زحمتکشی که 

دخیل ببندند و  هاماوراءالطبیعه متوسل شده و به امامزاده مجبورا  به قوایو احتیاج به چنین داروهائی دارند ، نهایتا  

 هاتغذیه و آلودگی هوا و آب آشامیدنی و ده نظارت بر کیفیت مواد غذائی و سوء هاىنبود سازمان .منتظر مرگ باشند

 و هاو درمانگاه هابیمارستان ىدر همه. گشته هامشکل زیستی دیگر باعث گسترش و شیوع انواع و اقسام بیماری

بیمار را ویزیت  222عمومی در عرض چند ساعت هر پزشک بیش از  هاىدر بیمارستان. زند ، بیمار موج میهامطب

تر کردن کار خودش نام هر پنج بیمار را با هم اعالم کرده و همه را با هم به اتاق  گاهی منشی برای راحت. کند می

باید . ذارد چون در این مملکت چیزی خصوصی وجود ندارد بیمار اینجا باید شرم و حیاء را کنار بگ. فرستد پزشک می

مشکالتش را در حضور دیگران و خیلی سریع به دکتر بگوید و دکتر بدون اینکه به حرف او گوش دهد برایش  ىهمه

خصوصی و  هاىبیمارستان. یک سری آزمایش و نوار قلب بنویسد و سرو ته قضیه را در عرض چند ثانیه به هم آورد

اری هستند دکالهبرداری هستند و پزشکانش سهامداران سرمایه ــباالی شهر هم که در واقع مراکزی تجاری  هاىمطب

ئی هستند که به فکر چاپیدن هابازاری. ند و نه در مقابل کارشان مسئولاکه نه بوئی از انسانیت و شرافت و وجدان برده

 .باشند مشتری می

زان تصادفات و کشتار و جراحات و نقض عضو ناشی از آن بسیار همه در مورد مقام اول داشتن ایران در می

یم، شاید کمتر به دالیل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن که محصول حاکمیت جمهوری اسالمی ادیده و شنیده و خوانده

ن اول، رژیم که برای جان مردم پشیزی ارزش قائل نیست بعد از ده ساعت تمریى هدر مرحل. یمااست توجه کرده

در . سازد ش میاکوچه و خیابان و جاده ىرانندگی یک جواز آدمکشی به نام گواهینامه به دست متقاضی داده و روانه

بعد توجه کردن به مقررات رانندگی امری غیر ضروری است، چرا که تمام خودروهای دولتی و انتظامی و ى همرحل

خطوط سبقت ممنوع و مطلقا  ممنوع و تابلوی . کنند میرا نقض  نظامی و حتی خود پلیس راهنمائی و رانندگی هم آن

گذارد  وقتی رژیم خودش تمام قانون اساسی و قوانین دیگرش را زیر پا می. ورود ممنوع هم در ایران فقط تزئینی است

ا در رابطه ب. دهد که قانون و مقررات فقط روی کاغذ و تشریفاتی است یا منبعی برای کسب درآمد به مردم آموزش می

و موتورسواران که اکثرا  یا پیک هستند و یا  هاو تاکسی هابد رانندگی کردن بسیاری از مسافر ِکش ،دالیل اقتصادی

دست آوردن چهارصد، پانصد تومان بیشتر که پول یک نان سنگک هم ه قاپیدن مسافر از همدیگر و ب ىمسافر ِکش مسئله

هم صادق  اىین موضوع در رابطه با تصادفات بین شهری و جادها. علت بسیاری از تخلفات و تصادفات است ،شود نمی

مخارج کمر  ىبین شهری برای کسب درآمد بیشتر که بتوانند از عهدههاى اىآژانس و کرایهاى هاکثر راننده. است

گر دیى همسئل .بینند کار را در سرعت زیاد و عدم توجه به مقررات راهنمائی و رانندگی می ىشکنشان بر بیایند چاره

نحس        ام القرای اسالمی است که بخش اعظم آن  ىخراب در اثر مشکالت متعدد زندگی زیر سایه هاىاعصاب

از نظر اجتماعی و فرهنگی گسترش فرهنگ فرد گرائی و خود محوری و بی توجهی و بی احترامی به . اقتصادی است
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فقط گلیم خودشان را از آب بکشند و این  ،ین هستندفکر اه باعث شده که همه ب ،حقوق مردم که مروج آن حاکمیت بوده

  . جا افتاده ىدانند و این در واقع همان زرنگی بازاری آخوندی است که در جامعه را زرنگی می

نفر  هاکشیده شدن میلیون ،یکی از محصوالت حاکمیت ارتجاعی و مستبد و سرکوبگر و آزادی کش مذهبی حاکم

سفانه برای أمل فشارها و رسیدن به  آرامش روحی و فکری کوتاه مدت بود که متبه مواد مخدر و الکل  برای تح

ئی که هاثیرات طوالنی مدت بسیار مخربی داشت و دارد، با این حال یکی از پاراد کسأخودشان و اطرافیانشان و جامعه ت

بخصوص جوانان به  محصول وجود همین  حکومت مستبد و سرکوبگر و ارتجاعی است، کشش اقشار زیادی از جامعه

و فکری در ب عد مثبت آن از طریق گرایش به موسیقی و شعر و محافل ادبی و هنری و تحصیل و  کسب آرامش روحی

 ،موسیقی ىو فشارها و تبلیغات علیه هاگری قشریى هایران با همى هامروز در جامع. باشد کسب دانش و ورزش می

ثیر أبند به اصول دینی هم تحت ت حتی اکثر افراد شدیدا  مذهبی و پای)هندبینید که به موسیقی گوش ند کمتر کسانی را می

موسیقی و  هاىموسیقی و آموزش آن، تشکیل گروه هاى، کشش به انواع سبک(موسیقی را دوست دارند ،این نیاز روحی

آموزش خط و نقاشی و بسیار زیاد  هاىتا هفتاد سال، محافل شعر خوانی و کالس 52حتی از بین افراد بین و آواز و ک ر 

زن و  هاىورزشی از جوانان دختر و پسر گرفته تا افراد مسن و بازنشسته هاىمجسمه سازی و صنایع دستی و گروه

 .روند جمعی می هاىمرد که به پیاده روی و کوهنوردی و مسافرت

عی و فرهنگی و سی و چهار سال تبلیغ شبانه روزی جهل و خرافات و انواع و اقسام فشارهای سیاسی و اجتما

اخراج و زندان و شالق و شکنجه نتوانسته مادران و زنان و دختران واقعا  افتخار آفرین و مقاوم ایرانی را به تمکین 

  .زن ایرانی واقعا  سمبل استقامت و پایداری و سرافرازی است.تمایالت ارتجاعی حاکمیت بکشاند

 

  خطر جنگ
 

مدت زمانی است که . دیگر صحبت از جنگ روانی در میان نیست ! خطر تهاجم و تجاوز به میهنمان جدی است

ایران، ى هاز جنگ سرد تهدید و تحریم فراتر رفته و درگیری رو در روی نظامی با متحد نظامی ایران و خط مقدم جبه

ت اسرائیل سگ زنجیری آمریکا در منطقه در حال پاره کردن زنجیر و دست زدن به عملیا. سوریه شروع شده است

کرات کردستان و کومله و ومجاهدین، حزب دم)و صهیونیسم و ستون پنجم داخلی آنها  هاامپریالیست.انتحاری است

و نابودی ایران و  هاامپریالیست ىدر رؤیای سهیم شدن در قدرت زیر سایه( و جنداله و االهواز ها یستپژاک و پان ترک

 .ر در خلیج فارس برای تفریح تابستانی برگذار نمی شودمانور نظامی سی کشو. کنند آن لحظه شماری میى هتجزی

جمهوری اسالمی هم به تجربه دریافته است که حتی اگر صد در صد شرایط آنها را مثل صدام حسین و قذافی 

به منظور کنترل بر منابع و )خاور میانه  ىچون طرح استراتژیک امپریالیسم برای منطقه. بپذیرد، رفتنی است

مینیاتوری  هاىآنها و روی کار آوردن حکومت ىمستقل سیاسی و تجزیه هاى، سرنگونی حاکمیت(یانرژ هاىشریان

داند و برای دفاع البته با اتکاء به نیروهای نظامی و شبه  جمهوری اسالمی خطر جنگ را جدی می. دست نشانده است

میلیونی کارگران و زحمتکشان و  هاىتعیین کننده در این بین موضعگیری و نقش تودهى همسئل. نظامی آماده است

  .تنیروهای ملی و مترقی و مردمی اس

میلیونی مردم ستم دیده و زجر کشیده و متنفر و منزجر از حاکمیت دزد و  هاىآیا کارگران و زحمتکشان و توده

 گذارند؟ مافیائی جمهوری اسالمی عالمت تساوی بین حاکمیت و وطن خود ایران می

ایران و نیروهای مردمی و مترقی و ملی و میهن پرست از حق تعیین سرنوشت خود  آیا کارگران و زحمتکشان

 و از میهن خود در مقابل تجاوز نظامی دفاع خواهند کرد؟

خود را در مقابل ى هآیا اقوام مختلف ایرانی و ایرانیان پیرو مذاهب مختلف وحدت تاریخی و چند هزار سال

 اهند کرد؟حفظ خو ،دشمن و متجاوز مشترک هاىتوطئه

 .پاسخ صحیح به سئواالت فوق بسیار تعیین کننده و راه گشا خواهد بود

 

دانند و  پاسخ ما به سئواالت فوق این است که مردم ایران حاکمیت را رفتنی و ایران را وطن خود و ماندنی می

ی تاریخی و چند هزار در مقابل هر گونه تجاوزامپریالیستی و صهیونیستی مقاومت خواهند کرد و وحدت و در آمیختگ

جدای از  بلکه وحدتی طبیعی است و نه ساختگی. قرارداد و اجبار و تحمیل نبوده ى هاقوام ایرانی نتیجى هسال

لق و خو و عمومی و کلی مربوط به تکامل جوامع بشری و روانشناسی اجتماعی، روحیات و خ   هاىدینقانونم

کنند بلکه در بسیاری موارد سیاسیون  را درک نمی ه تنها بیگانگان آندارد که ن ئیهاویژگی ؛مردم ما هاىلعملاعکس

طبیعی است که محصول شرایط خاص  هاالبته این ویژگی. کارکشته و مردم شناس داخلی را هم به اشتباه انداخته است

ی گرفته تا تاریخی تهاجمات بزرگ از اسکندر مقدونى هاستبدادی و تجربى هایران و حاکمیت چند هزار سالى هجامع

مردم ما در طول تاریخ مثل جریان آب راه خودشان . و هضم تدریجی مهاجمین در خود است  هااعراب و مغول و ترک

ند با صبر و شکیبائی و تدبیری جمعی که ناشی از تجارب و اهر جا که به دالیلی سدی جلوی خود دیده. ندارا پیدا کرده

ند وحدت ملی اتوانسته هاو پیروزی هاو شکست هاو بدین سان در گذر از رنجند افرهنگ ملی است راه خود را پیدا کرده

  .و سرزمین واحد خود ایران را حفظ کنند
                                                          *** 
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 سخنرانی باراک اوباما در سازمان ملل ىحاشیه در
 

  تبلیغاتی برای سرکوب ىآذوقه ،تهدیدات خارجی به رژیم

 اپوزیسیون ایران را می دهد
 

ک اوباما با سخنرانی اخیرش در مجمع سازمان ملل متحد به دروغ از احترام به حقوق ملل و حقوق بشر بارا

سر  دیپلماتیک با ایران بر هاىگفتگو: "بگوید که بازهم زبان تهدید بگشاید و فراموش نکرد سخن گفت درعین حال

یزاد یعنی یا به اوامر ما تن دهید یا منتظر من آدبه زبا . "تا ابد ادامه نخواهد یافت ،حد و حدودی دارد اىانرژی هسته

 .بمباران باشید

به رژیم امنیتی نظامی احمدی نژاد و  هاامپریالیست هاىتبلیغات و تهدیدات خارجی و عربده کشی شک نیست 

  .دهند تبلیغاتی برای سرکوب اپوزیسیون ایران را می ىآذوقه اىخامنه

میلیون دالر به صورت رسمی و  75ایران بی شرمانه دخالت کرده و در امور داخلی  هاهمین که امپریالیست

رسانند اقدامی ابلهانه در دادن چاشنی  علنی برای یاری به اپوزیسیون خود فروخته و جاسوس ایران به تصویب می

م مذهبی شود یک رژی میلیون دالر نمی 75این حقیقت همه دانسته است که با . تبلیغاتی به رژیم جمهوری اسالمی است

اش به این "انقالبی"اپوزیسیونی که ماهیت اقدامات . را زیر چتر آمریکا که مورد نفرت عمومی مردم ایران است آورد

داند که  دوستی می چون هر ایرانی میهن. چندر غاز امپریالیستی وابسته باشد در فکر پر کردن جیب خود است

پس شعارهای دموکراسی خواهی آنها و یا زدن . لط بر ایران هستندامپریالیستها در فکر نجات ایران نیستند در پی تس

 هاامپریالیست. مین منافع آنی و آتی آنهاستأخاطر ته نیست ب هاخاطر چشم و ابروی ایرانیه سنگ حقوق بشر به سینه ب

د آمیز ولی این اقدامات تهدی. ندابا جنایات خویش در جهان روی جمهوری اسالمی را سفید کرده هاو صهیونیست

عملی ندارد سالح تبلیغاتی مهمی در دست رژیم جمهوری اسالمی است تا  ىایران نتیجه ىآنها که در جامعه ىاحمقانه

میلیون دالر امپریالیستها 75به . دلیل آنها نیز روشن است. اپوزیسیون مترقی و دموکرات و انقالبی را سرکوب کند

 ،با این حربه. کشند را به میان می "انقالبات مخملین"ر دولتی و غی هاىفعالیت سازمان ىکنند و مسئله اشاره می

یابد به  افزایش می هاو صهیونیست هاهر چه فشار امپریالیست. کنند اپوزیسیون ایران را از حق زندگی آزاد محروم می

 ىندههم اکنون رژیم جمهوری اسالمی تهدیدات مشمئز کن. گیرد همان نسبت فشار و خفقان در ایران اوج می

فعالین حقوق بشر و آزادیخواهان را . ندازورگوئی و استقرار خفقان خویش کرده ىزورگو را وسیله هاىامپریالیست

. کنند شکنند، حق آزادی بیان و انتخابات را سلب می را می هاقلم. افکنند دسته دسته به اسارت گرفته به زندان می

 "شرایط جدید"و  هاو این تشدید اختناق را با تهدیدات امپریالیستکنند  کارگران و روشنفکران را سرکوب می ىمبارزه

در نقض حقوق بشر در ایران شرکت دارند و هر  پس امپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع جهانی مشترکا  . کنند توجیه می

 ىمبارزه علیهمبارزه برای تحقق حقوق بشر جدا از . مبارز حقوق بشر در ایران باید ماهیت این همدستی را روشن کند

افغانستان گرفته تا هاى دربند از بیغوله هاىانسان ىسرنوشت همه. امپریالیسم و صهیونیسم و تروریسم دولتی آنها نیست

البته . این کل به اجزاء خوب و بد، تائید شکنجه است ىتجزیه. اوین و گوهر دشت، ابوغریب و گوانتانامو یکی است

که حاضر نیستند پول گرفتن از امپریالیسم و صهیونیسم را خیانت به منافع ملی و  ایرانی اپوزیسیون هاىهستند سازمان

ند احاضر نشده "مجاهدین خلق"و  "سلطنت طلبان"و  "حزب کمونیست کارگری ایران". طبقاتی در ایران ارزیابی کنند

ر پی آنند که از این نمد کالهی نیز آنها د. که انزجار خویش را از اقدام آمریکا برای خریدن اپوزیسیون ایران ابراز کنند

 اىاپوزیسیون که از زیر بار محکومیت چنین برنامهى هاکند که آن تشکل حزب ما بارها گفته و تکرار می. به آنها برسد

 ىمردم ایران از همه .کنند در این منجالب غرق خواهند شد و در آتیه باید پاسخگوی مردم ایران باشند شانه خالی می

کنند؟ آیا ریگی در کفش آنها  خواهند پرسید به چه مناسبت اخاذی از امپریالیسم و صهیونیسم را محکوم نمی اهاین تشکل

 نیست؟

 فیسبوک توفان

 
 سخن هفته
 93پنجشنبه ششم مهر 
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 سپتامبر 33به مناسبت 
  اشغال افغانستان وعراق برایاى دوقلو، بهانههاى فروپاشی برج

 ن شیلیکودتای ننگی روز سپتامبر33
 

دوقلو در نیویورک، جرج بوش رئیس جمهور وحشی و تروریست  فروریختن دو برج و با 2221سپتامبر  11در

را در قالب  رسمی تجاوز به ممالک نفت خیز و استراتژیک افغانستان و سپس عراق را دریافت کرد و آن آمریکا جواز

جنگی . برد برای تحقق نظم نوین در خاورمیانه به پیش" ساموئل هانتینگتونهاى جنگ تمدن"تروریسم و ى مبارزه علیه

 باختند و هم چنان تحت رهبری باراک اوباما ادامه انسان در اثر آن جانها که میلیون اىامپریالیستی و تجاوز کارانه

ی برای کسب جواز رسمی برا" حقوق بشرخواهی"تجاوز وحشیانه به کشور مستقل لیبی و اشغال آن وعربده کشی . دارد

در همین  اقتصادی و تهدید به تجاوز نظامی به ایران نیزهاى طور تشدید تحریم بمباران  و اشغال سوریه و همین

کنترل انرژی فسیلی و  این آن نظم نوین چرک و خونی است که آمریکا برای به دست گرفتن .چهارچوب قابل تبیین است

به ویژه چین ها یت سرکردگی خود در رقابت با سایر امپریالیستبه تثب خیز برداشته تا از این طریق سایر منابع طبیعی

 .که به شدت به انرژی فسیلی وابسته است  بپردازد

ویرانی هزاربار مصیبت بارتر  سپتامبر، مردم جهان  شاهد بربریت و 11 ىسال پس از واقعه 11اکنون 

کشته و مجروح  در عراق و  هامیلیون. باشد می تجاوز به خلق ویتنام است تر از گذشته را که یاد آور کشتار و وعظیم

تمام . افغانستان و چندین میلیون آواره  در سراسر جهان حاصل تجاوز امپریالیستی و لشکر کشی به ممالک ضعیف است

سپتامبر را باید در چهارچوب اهداف  11مورد رخ داد  بورژوازی در هاىاشک تمساح ریختن و تبلیغات رسانه

 هاىدر مورد قتل عام خلق هایالیستی مورد بررسی قرارداد و سکوت معنی دار و راسیستی این رسانهاستراتژیک امپر

تنها پاسخ مترقی و انقالبی به این بربریت تروریستی و تجاوزات . را محکوم کرد... عراق،افغانستان، لیبی و فلسطین

نوان تنها آلترناتیو این نظم پوسیده و ضد بشری عه و سوسیالیسم ب ها، تبلیغ همبستگی بین خلقهاجنایتکارانه به خلق

 .امپریالیستی است

* * * * * * *  

 

. رئیس جمهور منتخب شیلی، آلنده است ىنهمین سالگرد کودتای ننگین علیهو درعین حال سی  سپتامبر 33

وبی و مرکزی به جن ىاین کودتای ضد بشری و جنایتکارانه چندین دهه در آمریکا امپریالیست آمریکا با الهام از

که یادآور   1971سپتامبر  11. دست به کودتاهای خونین،زندان و شکنجه و کشتار انقالبیون زد ترکتازی پرداخت و

آمریکای التین و اعتراض به  هاىخلق ىباشد، روز همبستگی با خلق شیلی و همه مرداد ایران  می 2۱کودتای ننگین 

 .مردم توسط امپریالیست آمریکا است ىکودتاهای نظامی و قتل و غارت و شکنجه

امروزجنگ و ترور و خونریزی در آمریکای التین و خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه دارد  و از طرفی مبارزات 

. بی امان مردم نیز در آمریکای التین و خاورمیانه ضربات سختی بر پیکر فرتوت امپریالیست آمریکا وارد ساخته است

چشم امپریالیست آمریکاست و این  السالوادورخاری در و ، نیکارگوئهرئوال، بولیوی، اکوادواستقالل کشورهای ونز

 ىدربند آمریکای التین است که برای دستیابی به استقالل و آزادی به نبردشان علیه هاىمبارزات الهامبخش سایر خلق

 .هندد ی ویرانگر نئولیبرالی ادامه میاهوابسته به امپریالیسم و سیاست هاىرژیم

 هاىدخالت سازمان تروریستی ناتو و ىاعتراض جهانی علیه سپتامیرامسال همبستگی با مردم سوریه و 11در

 دفاع از.دارد این کارزار قرار ىآمریکا در امور داخلی سوریه به منظور تکرارسناریوی لیبی در سرلوحه ىبیشرمانه

 . سپتامبر است 11مناسبت ه اعتراضی امسال ب هاىسیونآک هاىتساوی حقوق ملل و دفاع از حقوق بشر ازجمله خواسته

  

 

 سخن هفته
 بوک  توفانفیسازنقل  

 
 0230یازده سپتامبر 
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 تظاهرات ضد جنگ 

 سپتامبر، روز کودتای ننگین شیلی  33به مناسبت 

 توسط امپریالیست آمریکا
 

 

 
امپریالیستی و ضد  ضد اىسپتامبر که در واقع کمیته 11 ىبه دعوت کمیته 2212سپتامبر  11در روز 

پناهندگان سیاسی شیلیائی بعد از کودتای امپریالیستی ژنرال  ىوسیلهه صهیونیستی و ضد تجاوز و اشغالگری است و ب

امپریالیستی  هاىسیاست ىند پایه گذاری شده، تظاهراتی علیهادولت ملی دکتر آلنده به سوئد پناهنده شده ىپینوشه علیه

همبستگی کوبا و  ىب مارکسیست لنینیست انقالبی سوئد، حزب کمونیست سوئد، کمیتهبرگذار گردید که از جمله حز

و فعالین ایرانی ( توفان)انقالبی از کشورهای ونزوئال و کلمبیا و بولیوی و فعالین حزب کار ایران  هاىسوئد و سازمان

ی سوئدی در این تظاهرات مترقی و مردمی و انقالب هاىاز هنرمندان و شخصیت اىضد جنگ در سوئد و عده ىشبکه

امپریالیستی و صهیونیستی را در  ىتجاوزکارانه هاىسیاست ،هاانقالبی و سخنرانی هاىشرکت کرده و با اجرای آهنگ

تحریم  هاىاخیرشان در سوریه و سیاست ىجنایتکارانه هاىکشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای التین بخصوص سیاست

 .کوم نمودندایران را مح ىو تهدید نظامی علیه

 

* * * * * * * * 
 

 ناتو بازهم جنایت آفرید

 قتل عام زنان و کودکان در افغانستان ادامه دارد
 

نورالم  ىكوهستاني دره ىگروهي از زنان كه در منطقه 26/6/1191بامداد روز یكشنبه  1حوالي ساعت 

ول به جمع آوري هیزم مشغول بودند تا لغمان به همراه دختران خردسال خویش طبق معم ىالینگار در منطقه یولسوال

هوائي جنایتكاران ناتو  ىاز طریق فروش آنها بتوانند معیشت زندگي مشقتبار خویش را تأمین نمایند، مورد حمله

نفر مجروح  ۱تن از آنها كشته و  9شوند كه در نتیجه  خاك و خون كشیده ميه شكل فجیعي به گیرند و ب قرارمي

 .گردند می

کشتار زنان، کودکان و مردم بیگناه افغانستان توسط امپریالیست جنایتکار آمریکا و ( توفان)نحزب کارایرا

حزب ما نخستین گام برای رهائی .نماید کند و با خلق قهرمان افغانستان ابراز همدردی می محکوم می متحدینش را قویا  

افغانستان و پرداخت غرامت به ملت متجاوزین از خاک  ىخلق افغانستان را خروج فوری و بی قید و شرط همه

 .بس آزادی و استقالل فقط با دستان پرتوان خلق افغانستان میسر است و. داند افغانستان می
 

 !مرگ بر متجاوزین امپریالیست

 !زنده باد نبرد خلق افغانستان برای رهائی

 (توفان)حزب کارایران
 سپتامبر دوهزار و دوازده میالدی 01
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 ره نجات جمهوری اسالمیهاشمی رفسنجانی مه
 دستگیری فرزندان رفسنجانیدرحاشیه 

 

 

داخل و خارج  هاىاین موضوع  طرح سئواالت متعددی را در رسانه.فرزندان هاشمی رفسنجانی بازداشت شدند

اصلی  هاىهر صورت اگر قراراست عالیجناب سرخپوش، هاشمی رفسنجانی، یکی از کارگردان در. موجب گشته است

نجات جمهوری  ىعنوان مهرهه ن و مظهر فساد و دزدی و ریاکاری بآزادیخواها ىسرکوب انقالب و انقالبیون و همه

انتخابات شرکت کند و تنور انتخابات ریاست جمهوری اسالمی را گرم نماید،  اسالمی و زد و بند با امپریالیسم در

اگر .بازداشت فرزندان وی چیزی جز یک کمدی بی مزه در افشای دزدی و فساد این عنصر منفور و هزار فامیل نیست

من با  هاىافراد هستند و فرقی بین بچه ىبقیه هاىمن مثل بچه هاىبچه"خیال آقای رفسجانی تخت نبود نمی گفت 

نعمات، غذا و بهداشت  ىداند جای فرزندانش در مهمانسرای زندان امن است،آنها از همه وی می" مردم نیست هاىبچه

دستگیری فرزندان .آنها، مهدی و فائزه استراحتگاه است  ظاهر زندان است اما برایه نامش ب.و امنیت برخوردارند

انتخابات آینده و محبوبیت او در میان بخشی از اقشار اجتماعی  رفسنجانی تالشی است برای فراهم کردن شرکت او در

رایط منافع و بقاء نظام جمهوری اسالمی با منافع و بقاء هاشمی رفسنجانی گره خورده و در ش. جامعه و جز این نیست

جمهوری اسالمی هنوزهم در  ىکشتی به گل نشسته ىعنوان کشتیبان و نجات دهندهه بحرانی و خطرناک کنونی وی ب

ویژه کارگران و زحمتکشان راه خود را ه اما مردم شریف ایران ب. بقاء نظام جنایتکار اسالمی نقش ایفا خواهد کرد

اری اسالمی بعنوان نخستین گام برای استقرار آزادی دار سرمایهروند، راه برچیدن کلیت نظام دزد و فاسد و جنایتک می

 .ایران کراسی واقعی دروو دم

 

 !دست مردم ایرانه سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ب
 

 هفتهسخن 

 فیسبوک توفانازنقل 

 
 چهارشنبه  پنجم مهرماه

* * * * * * * * * 
 

 

ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده اتاریخ 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 ار یک کالم ستمگر و ستمکش، همواره در تضاد بودهکار و کارگر روزمزد، د استاد

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

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

 » .ندازده

 مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست  
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 شد خود هاىسفیر آمریکا قربانى دسیسه
 

 0230سپتامبر  13پرولتر، ارگان حزب کمونیست سوئد شماره  ىمهاز هفته نا اىمقاله

 
 قبل از سرنگونی قذافی آدمخوار سفیر درکنارتروریستهاتصویر 

 

سفیر آمریکا در لیبى در رابطه با تیراندازى و حمله به سفارت آمریکا در شهر بنغازى  ،کریستوفر استیونس

ى ئسفیر قربانى نیروها ،دانیم اما یک چیز را مي ،شرایط و چگونگى دقیق مرگ او هنوز مشخص نشده است. درگذشت

 . د که او خودش آنها را تقویت نموده بودش

موقت میان آمریکا و دولت سابق  ىرا در ایجاد روابط دوستانه اىکریستوفراستیونس در لیبى نقش تعیین کننده

سفارت که استیونس نوشت و ویکى لیکس بعدها  ىگزارشات محرمانه. ایفا نموده بود ،تحت رهبرى معمر قذافى ،لیبى

 . دهد ترى را در مورد کار سفیر به ما ارائه مي ینش جامعمنتشر نمود درک و ب

ى چگونه ئکه بازجویان آمریکا آمریکا با دولت لیبى در مورد این ،دهد که گزارشات استیونس از جمله نشان مي

 ،دادامه دهن ،آمریکا و بازگشت به لیبى هاىحتى پس از آزادى از زندان ،ىئى زندانیان لیبیائتوانستند به بازجو مي

او با دولت لیبى  ىبر اساس اسناد منتشر شده". مبارزه با تروریسم"عنوان بخشى از ه البته همه چیز ب. مذاکره کرده بود

مذاکره "عنوان ه را ب ،قذافى ــرهبر ،زمان استیونز در آن. نفتى نیز مذاکره کرده بود هاىدر مورد امتیازات کمپاني

 . تروریسم توصیف نموده بود ىد در جنگ علیهو متحدى نیرومن" مشتاق و جذاب اىکننده

عنوان ه که او ب ،دهد که استیونس توجه خاصى را به شرق لیبى نشان مي ،در ضمن ،اما تلگراف ویکى لیکس

امپراطورى  ىعنوان نمایندهه ب ،بعدها معلوم شد که استیونس. اختصاص داده بود ،سنگر مخالفان توصیف نموده بود

نزدیکان دولت قذافى و یکى از  ،هر دو ،با اىحتى روابط حسنه ،مذاکرات با قذافى جریان داشت که آمریکا و در حالي

 . مخالفان دیگر ایجاد نموده بود

نیروهاى حاضر در شرق لیبى بر آن شدند که از فرصت  ،در رابطه با اعتراضات مردمى در تونس و مصر

س آنها آمریکا را ناگزیر نمود که أاین امر قدرتهاى غربى و در ر. استفاده کرده و با دولت مرکزى لیبى قطع رابطه کنند

 . سرعت عملى نمودن طرح تغییر رژیم را که از مدت زمانى قبل براى آن برنامه ریزى کرده بودند آغاز کننده ب

ربى ایتالیا و دیگر کشورهاى غ ،فرانسه ى"مورد عالقه"قذافى  ،علیرغم همکارى میان رژیم سابق لیبى و آمریکا

آمریکا  ىاستیونس به نماینده. استعمارى در لیبى را بر عهده گرفت این فرایند مسئولیت برگزیدن یک حکومت نو. نبود

موریت أم. مبدل شد ،سازماندهى شده بودند" شوراى ملى انتقالى"براى به اصطالح شورشیان در بنغازى که در 

به اصطالح  ــخرید اسلحه و تمرین  ،بودجه ،ن بود که هماهنگىای ،به بنغازى آمد 2211که در آوریل  زماني ،استیونز

توانستند دولت لیبى را شکست بدهند و بدین لحاظ از  اما غرب متوجه شد که آن جماعت نمي. شورشیان را مدیریت نماید

 . طریق بمباران راه شورشیان را براى ورود به طرابلس هموار نمودند

به داخل وارد شده در  هاىيئکارمندان طرفدار قذافى و لیبیا ،میان یاغىبه این گروه شورشى متشکل از نظا

ى جهت مبارزه براى سرنگون نمودن دولت لیبى وارد شدند که در گذشته نام آنها از جانب آمریکا ئنیروها ،CIAخدمت 

 ،مى و القاعده در مراکشاسال هاىعنوان مٽال اینها مردمانى بودند از میان گروهه ب. ذکر شده بود" تروریست"عنوان ه ب

 . که تمرین دیده و انگیزه داشتند

شکنجه و  ،جنگیدند که در گذشته زندانى ى ميئنیروها ،اکنون ،آمریکا و کشورهاى غربى ىبدین ترتیب در جبهه

 هاىنهرسا ،اهریمنى از قذافى اىچهره ىاما در پرتو ارائه. درمان تحویل شده بودند ىبه سازمان امنیتى لیبى جهت ادامه

باال پرید و در مقابل " تروریست"یک . خبرى آمریکا در توصیف از سربازان اسالمگرا تصویرى وارونه ارائه دادند

جنگ با شکنجه و قتل قذافى . ین آمدئپا" مبارز راه آزادى"خبرى عربى و غربى یک  هاىگان رسانه مصرف کننده

 .به پایان رسید" او مرد ،ما دیدیم ،ما آمدیم: "دیید نموأکه هیالرى کلینتون ت ،گر توسط اوباشان شکنجه

سال در آمریکا زندگى  12را بر مسند قدرت نشاندند که " مصطفی آق ابوس هاگو"بنام  اىسپس در لیبى گماشته

ئی را که داده بود ندارد و لیبى در حال هااما این فرد شایستگى تحقق وعده. و هر از گاهى براى پنتاگون کار کرده بود

شبه نظامیانى که به آنها برای سرنگون  ،زند ر از شبه نظامیان مسلح و اعضاى بیکار شبه نظامیان مسلح موج ميحاض

 . سبز داده شده بود هاىکردن  حکومت مرکزی لیبی قول طال و جنگل
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گ ئی که در جنهانامیده شدند همان" تروریست"ابتدا  ،گروهى که به کنسولگرى آمریکا در بنغازى یورش بردند

لقب   و اکنون پس از حمله به کنسولگرى آمریکا  مجددا   به آنها داده شد" مبارز راه آزادى"دولت قذافى عنوان  ىعلیه

 .گردانند می تروریست را به آنها  باز

 

شود همزمان شرایط را  جهانى خود با هر چه و هر کس متحد مي ىلطهیک امپراطورى که در مبارزه براى س  

 هاىکه خود قربانى دسیسه زماني ،امرى که سفیر آغشته به خون امپراطورى ،وردآ تظره فراهم ميبراى حمالت غیر من

 . را یافت آن ىتجربه ىاجازه ،خود شد

 

* * * * * * * 

 

 

 اسپانیا اریددولت سرمایه ىاعتراضات شکوهمند مردم علیه

 
این بحران . نان نبوده استطور که بحران یونان مختص یو همان. بحران اسپانیا، مختص اسپانیا نیست

 . امپریالیستی اروپا قرار دارد ىس آن اتحادیهأاریست، ورشکستگی و گندیدگی نظام نئولیبرالی است که در ردسرمایه

 

خصوصی ى هاروپا به دولت اسپانیا و ادام ىس آن اتحادیهألمللی پول و بانک جهانی و در راصندوق بینى هدیکت

عریان خشم کارگران و زحمتکشان و عموم مردم اسپانیا را برانگیخته های وئیو صرفه جها ، اخراج سازیهاسازی

ه کارد را به استخوان رسانده است و در سراسر شهرهای اسپانیا ب ،میلیارد یوروئی ۲2 ىجویانه طرح صرفه. است

اروپا صورت  ىنئولیبرالی اتحادیه هاىاری و سیاستددولت سرمایه ىبا شکوهی علیه هاىه در مادرید تظاهراتژِوی

س آن أاعتراضی را ببینید، ببینید که چگونه مردم اسپانیا و در ر هاىاین تظاهرات هاىفیلم. چنان ادامه دارد گرفته و هم

 ..رزمند اری میدویرانگر سرمایه ىاین سامانه ىو نیروهای ترقی خواه علیه هامارکسیست لنینیست

 

 . 

زحمتکشان نیست، این نظام راه حلی برای بیکاری، فقر و فالکت  اری آلترناتیو کارگران ودنظام بیمار سرمایه. 

سوسیالیسم است که انسان و نه سرمایه را در مرکز جهان . راه حل نهائی بحران اسپانیا، سوسیالیسم است. و بحران ندارد

 .کند جامعه را با برنامه ریزی بنا می ،انسانى هقرار داده، برای رفاه و آیند

 
 !ارگر اسپانیاک ىدرود بر طبقه

 !زنده باد سوسیالیسم

 !مرگ بر سرمایه داری و امپریالیسم جهانی

 

 
 

  !مارکسیسم لنینیسم باد زنده
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 3193 مهرماه 373ن شمارۀ توفا

 ارگان مرکزی  

 .حزب کار ایران منتشر شد

 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

اری جمهوری اسالمی، علیه امپریالیسم دبرای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایه

ترتسکیسم و شبه ترتسکیسم و تقویت  جهانی،علیه رویزیونیسم وضد انقالب

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

 :از سایت اینترنتی از انتشارات جدید توفانى اپاره
 تفسیر چهارم و پنجم. استعمار نوین *

 برعلیه عامیانه کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 

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

 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* 

 ین به مناسبت شروع جنگ کبیر میهنی سخنرانی و نطق استال* 

 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

 


