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  67 بمناسبت قتل عام زندانيان سياسی سال) توفان(ب کارایرانبيانيه حز    

  نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی را به سالحی برای          
     تشدید مبارزه عليه رژیم اراذل و اوباش جمهوری اسالمی تبدیل کنيم

  2ص                                               
                                            ****  

                      

  نداُمبلغ مقاومتها کمونيست                   
ها تکيه می کنند و به آنها به نقاط قدرت انسان. ند، مقاومت را تبليغ می کننداُمبلغ مقاومتها کمونيست  

بنای سازمان و ها کنند،آن عضاء بنا نمیآنها البته هرگز حزب را بر اساس مقاومت مطلق ا.برجستگی می بخشند
ليکن آنها . ترین صدمه به سازمان بخورد اصول پنهانکاری را طوری می ریزند که در اثر لو رفتن افراد، کم

اعضاء حزب را با شرط مقاومت در مقابل درندگی دشمن می پذیرند و نه آن که به این تئوری متوسل شوند که 
را نمی شود با چاقو در انداخت، اگر ضعف اجباری نشان دادی اشکالی ندارد و ضعف هم اشکالی ندارد، گوشت 

گذشته جلوه می " انقالبی گری"حتی برخی تا جائی پيش می روند که مقاومت را به سخره گرفته به کنایه آن را 
  3ص                                                     ....دهند

  
                                                        ****  

  
  به یاری خانواده های زندانيان سياسی بشتابيم                

  7ص                                        
                      

                                                        

     اعتراضات جهانی عليه توحش جمهوری اسالمی ادامه دارد
  8ص                                              
  
  

    رژیم اسالمی منفور مهره های، یکی از خون آشام ترین سعيد مرتضوی           
  

  "هنوز شکنجه  نکرده ایم که بفهميد شکنجه یعنی چه"                           
  10 و 9   ص                                                       
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  67 بمناسبت قتل عام زندانيان سياسی سال) توفان( حزب کارایرانيا نيهب

  نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی را به سالحی برای          
  و اوباش جمهوری اسالمی تبدیل کنيمرژیم اراذل  تشدید مبارزه عليه 

  
، رژيم سرمايه داری وفاشيستی جمهوری اسالمی به رهبری خمينی که پس از هشت سال جنگ خانمان 67درتابستان  

گرديد و رسما شکست را پذيرفت، برای ارعاب و دوختن دهان مردم و تثبيت حاکميت سوزمجبور به سرکشيدن جام زهر 
ارتجاعی خويش بار ديگرعفريت مرگ را بر باالی سر زندانيان به پرواز درآورد و با بيرحمی و شقاوت غيرقابل توصيف 

چنان حمام خونی به پا .  يا به دارآويختهای چند دقيقه ای به گلوله بست و هزاران جوان پراميد و تشنه آزادی را در بيدادگاه
چنان بيرحمانه و جنون آميز به زندانيان دربند يورش برد که فقط با  . داشت که درتاريخ معاصر ايران کم نظير است

رژيم تنها راه بقای خويش را پاک کردن زندانها از زندانيان . رژيمهای  فاشيستی نظير هيتلر و موسولينی قابل مقايسه است
در اين . ياسی و سرکوب و ارعاب جامعه می ديد و چنگال خونين خويش را بر گلوی مخالفين و همه آزاديخواهان فروبردس

نيز همچون خيل ) توفان(از اعضای رزمنده حزب کارايران) کيومرث(و حجت آليان) هاشم(کشتار شوم رفقا مهدی مهرعليان
 .و حجت جان تسليم کردند اما تسليم نشدندرفقا مهدی . عظيمی از مبارزين ديگربشهادت رسيدند

عطش خون ريختن رژيم جمهوری اسالمی و آزار و .  ميگذرد67 اکنون نوزده سال از کشتار شوم و تکان دهنده تابستان 
شکنجه زندانيان سياسی همچنان ادامه دارد و درمقابل بحران اقتصادی و سياسی جامعه چاره ای جز تکيه به سرنيزه و 

بازداشت و شکنجه فعالين کارگری  از جمله منصور اسالودبير سنديکای . نين مخالفين  و توده های مردم نمی بيندسرکوب خو
شرکت واحد تهران و دستگيری شماری از ازاعضای اين سنديکا، به زندان افکندن محمود صالحی و دهها کارگر فعال 

وحشيانه آنها، نمايش شنيع اعدام درمالعام برای ارعاب مردم و ديگر، بازداشت دهها دانشجوی آزاديخواه و مبارز و شکنجه 
اينها همه نه نشانه قدرت ...   سالخی جوانان معترض، تشديد فشاربر زنان و دستگيری روزنامه نگاران به بهانه های مختلف

رهای داخلی و و ثبات رژيم است بلکه مبين ترس و وحشت او از جنبش روبرشد مردم و ضعف کليت نظام درمقابل فشا
رژيم می ترسد و چون سگ هار به هر انسان مخالف استبداد و اختناق يورش می برد و حتا به قوانين دست . خارجی است

 .ساخته خويش نيز احترام نمی گذارد
هوری   را بايد به سالحی برای تشديد مبارزه و افشای بی امان رژيم اراذل و اوباش جم67نوزدهمين سالگرد فاجعه تابستان 

 هر ساله در گلزار خاوران تجمع کرده و برای دادخواهی و به 67خانواده های جانباختگان تابستان . اسالمی تبديل کنيم
رژيم از تجمع خانواده ها و مردم در گلزار خاوران می ترسد و . محاکمه کشيدن مسببين و قاتلين فرزندان خودبيتابی ميکنند

ليکن مبارزه خانواده های زندانيان سياسی . هد کوشيد تا  مانع برگزاری اين گردهمايی گرددامسال نيز همانند سالهای قبل خوا
پيکار مردم .  را نمی توان با هيچ  سالحی حتا با سالح  ارعاب و سرکوب  خاموش کرد67 و 60و جانباختگان سالهای 

همراه با پيکار افشا گرانه نيروهای مترقی وانقالبی اين مبارزات . ايران عليه ديو استبداد و اختناق موجی نيست که آرام گيرد
کشتار ناجوانمردانه . در خارج از کشورخواب از چشمان ارتجاع ربوده و دامنه اين اعتراضات هر روز گسترش می يابد

 ننگی  و به خاک افکندن هزاران زندانی سياسی که تنها جرمشان داشتن عقيده و باور به فردای روشن بود، لکه67تابستان 
درتاريخ بشری است و خلقهای ايران اين فاجعه هولناک را هرگز فراموش نخواهند کرد و برای به محاکمه کشيدن مسببين آن 

تقسيم " به تن کرده اند و چه آنان که وعده " اصالح طلبی" تمام جناحهای رژيم چه آنان که امروز جامه. خود را آماده ميکنند
ا و محرومان جامعه را داده اند همه در اين کشتار فجيع سهيمند و بايد در دادگاه خلق محاکمه وسير کردن شکم فقر" پول نفت

 .مردم ما اين جنايتکاران را هرگز نخواهند بخشيد. و به سزای اعمالشان برسند
ت و مراسم  بررفقای حزبی است که در همکاری با خانواده های زندانيان سياسی و ساير نيروهای مترقی و برگزاری  جلسا

 را گرامی بدارند و از افشای اين جنايت  ضد بشری و 67متنوع سياسی فرهنگی خاطره جانباختگان زندانيان سياسی تابستان 
بايد به افشای جنايتی که هم اکنون درايران جاری است مبادرت ورزيم و افکار . عاملين آن از هيچ کوششی دريغ نورزند

حزب ما .  جمهوری اسالمی و برای آزادی بی قيد وشرط همه زندانيان سياسی  سوق دهيمعمومی را عليه رژيم سرمايه دار
خلقهای ايران نام فرزندان خود را، فرزندانی . به همه انقالبيون و مبارزانی که جان تسليم کردند و تسليم نشدند درود ميفرستد

يادشان . ه خاک افتاده اند هرگز از ياد نخواهند بردکه بخاطر آزادی و سعادت  توده های محروم و زحمتکش درميدان نبرد ب
  !گرامی باد

                    برای آزادی فوری و بی قيد وشرط  همه زندانيان سياسی بکوشيم               
  !      سرنگون باد رژیم سرمایه داری و فاشيستی جمهوری اسالمی                                 

 !       زنده باد سوسياليسم این پرچم نجات بشریت                                         
    مرداد هشتاد وشش                                                           
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نداُمبلغ مقاومتها کمونيست  
یند که پيکار می کنند،هازنده آن»   

  آنها که جان و تنشان از عزمی راسخ آکنده است 
 آنها که از نشيب تند سرنوشتی بلند باال می روند

 آنها که اندیشمند به سوی هدفی عالی راه می سپرند
 و روز و شب، پيوسته در خيال خویش

« مقدس دارند، یا عشق بزرگ اى وظيفهیا   
                                                  ویکتورهوگو

ند، گزارشان از مسير تحول ااجتماعی روی می آورند از طبقات مختلف جامعهى که به مبارزهها طبيعی است که انسان
متفاوتی از آگاهی ى را يدک می کشند، از درجهخود ى تاريخی تکامل ويژهى ست و به هر صورت سابقهاگوناگون بوده

به زندگی از ها ی متفاوتی نسبت به دشمن طبقاتی خود دارند، دلبستگی آنهاسياسی و اجتماعی برخوردارند، شناخت
ى ند، اين است که همهای متفاوتی در اثر تربيت و پرورش خود يافتههای چندی عبور می کند روحيههافراز و نشيب

کنان همه چيز را می  اول گريهى هستند کسانی که با کشيده.لعمل نشان نمی دهندا دشمن به يکسان عکسدر مقابلها آن
گويند، برخی مقاومت کرده و در زير شکنجه تنها اطالعاتی را به دشمن می دهند که از آنها طلب می کنند نه کمتر و نه 

به دشمن می دهند که دشمن از وی طلب می کند، بيشتر، برخی ديگر برای نجات جان خود حتی بيش از آن چيزی را 
ی از اين هم فراتر رفته به همکاری با دشمن می ابرای ارتجاع خوش رقصی می کنند، جاسوسی می نمايند، پاره

پردازند، برخی بازجو و شکنجه گر می شوند با دست خويش رفقای سابق خود را تيرباران می کنند، تا جان خويش را 
تری را از  ی لو می دهند تا جان افراد مهماعده. که معلوم نيست پس از اين حادثه چه ارزشی داردجانی. نجات دهند

ی از رفقا ضعف نشان داده ولی به محض آزادی به صفوف انقالبيون می اخطر برهانند و دشمن را فريب دهند، پاره
 که خانه نشين می گردند و سرانجام هستند شوند خود ادامه می دهند و بعضی آن چنان شکسته میى پيوندند و به مبارزه
ی بر زبان نمی آورند، آنها از حزبشان، از ای پاره پاره به مقاومت سرسختانه دست زده و کلمههاستارگانی که با بدن

اين درست است که ما حق نداريم .الهام می گيرند... رفقايشان، از مردمشان، از استمرار کارشان از درجه آگاهيشان و
ا چه خوب و چه بد، چه متوسط و چه عالی به يک چوب برانيم ولی در عين حال نيز نبايد فراموش کنيم که راه همه ر

آنها که به اين وادی پرخطر گام می . ستامبارزه پر سنگالخ بوده و خواهد بود و اين راه از خون شهيدان گلگون گشته 
ی چشم بپوشند، مسلماً ااضر باشند از منافع خود در هر عرصهگذارند بايد از روز نخست به سرانجام آن بيانديشند و ح

ی که فرا می رسد بسياری با آن همراه شده و يا به دنبال آن کشيده ميشوند بسياری که شايد تا ادر جريان هر جنبش توده
می افتد بايد ما را بر به آخر نمی توانند در قلب اين کاروان حرکت کنند ولی آيا اين امر که برای نخستين بار نيز اتفاق ن

ند؟ آيا آنها نمی بايست قبل از گام اآن دارد که به وکيل مدافع و يا توجيه گران اعمال کسانی بدل گرديم که تا به آخر نيامده
گذاردن در اين وادی سهمناک به خطرات آن واقف بودند و عليرغم آن خطرات به اين راه می آمدند؟ مگر آنها قول نداده 

در اينجا سخن بر سر .خود مدفون می دارندى ر کنار ما تا به آخر می مانند و اسرار ما را برای ابد در سينهبودند که د
افراد نيست، سخن بر سر اين رفيق يا آن رفيق، اين آشنا و يا آشنا، اين تعلقات عاطفی به اين يا آن فرد نيست، سخن بر 

انقالبيون و مبارزين در اين مواقع بايد اتخاذ ى  همه،هاو نه تنها کمونيستها سر سياستی است که کمونيست
مبارزه را برای رفقائی که ضعف نشان داده ولی حاضرند با بيان حقايق برای حزب و ى حتی راه ادامهها کمونيست.کنند

حاضر نيستند حتی ها آن. کارگر صميمانه گام بردارند، باز می گذارندى انتقاد به عمل خود در راه آزادی طبقه
ى ضعف را به درجهها ليکن آن. ترين نيروئی را که می تواند به امر مشترک ما خدمت کند از نظر دور دارند وچکک

.فضيلت ارتقاء نمی دهند تا نکند که رفيقی دلخور شود  
 برجستگی میها تکيه می کنند و به آنها  به نقاط قدرت انسان.ند، مقاومت را تبليغ می کننداُمبلغ مقاومتها کمونيست

بنای سازمان و اصول پنهانکاری را ها کنند،آن آنها البته هرگز حزب را بر اساس مقاومت مطلق اعضاء بنا نمی.بخشند
ليکن آنها اعضاء حزب را با شرط . ترين صدمه به سازمان بخورد طوری می ريزند که در اثر لو رفتن افراد، کم

 اين تئوری متوسل شوند که ضعف هم اشکالی ندارد، گوشت مقاومت در مقابل درندگی دشمن می پذيرند و نه آن که به
را نمی شود با چاقو در انداخت، اگر ضعف اجباری نشان دادی اشکالی ندارد و حتی برخی تا جائی پيش می روند که 

 مدعی می شوند که از هيچ کسها آن. گذشته جلوه می دهند" انقالبی گری"مقاومت را به سخره گرفته به کنايه آن را 
ند و اگر کسی چنين انمی توان توقع داشت که در راه آزادی جانش را بدهد و سپس با بی خردی اعجاب آوری مدعی

  ادامه در ص بعد.تقاضائی را بکند اين اوج غرور و بی خردی رهروان است
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وقتی ما اين سخنان را می شنويم و می خوانيم از خود می پرسيم که آيا ملتی که حاضر نباشد در راه آزادی جان دهد آيا 
: درستی چنين سرودفرخی يزدی شاعر انقالبی ايران به. اساسأ مستحق آزادی می باشد  

 هرگز دل ما ز خصم در بيم نشد
 در بيم ز صاحبان دیهيم نشد

.ای جان به فدای آن کس که پيش دشمن تسليم نمود جان و تسليم نشد  
ست که هاطبيعی است که اين خون فرخی. و فرخی يزدی در زندان رضا شاه جان داد تا ما بتوانيم راه وی را ادامه دهيم

ى اين نيروی سنت انقالبی است که در همه.  از نيروی خويش سيراب می کند و به پيش می راندمی جوشد و نسلی را
چگونه می شود اين منطق مسخره و بی مسئوليت را پذيرفت که ما !وجود داشته و دارد و بايد همه داشته باشدها ملت

ها زير شکنجه لو دهد و نه تنها دهرفقای خود را ى چون با قهرمان پروری مخالفيم پس هر فرد اسيری حق دارد همه
ها با اين منطق از جنبش. مردم ميهنش پشت نمايدى خانواده را بی خانمان کرده بلکه به حزب خود و جنبش آزادی طلبانه
مقاومت و زشتی خيانت را ى اين توجيهات روحيه .چيزی باقی نخواهد ماند ملتی که چنين فکر کند شايسته آزادی نيست

ند حفظ کرد هرگز نبايد از اصل اکه بايد تناسب را در برخورد با اعضائی که مقاومت نکرده  در حالی.منتفی می کند
.تنها تبليغ اين روحيه و پرورش اعضاء با اين روحيه راه درست حزبيت است. پافشاری بر مقاومت چشم پوشيد  

 و می خواهد به همه نشان دهد که در طبيعتًا وقتی دشمن با ضعف و يا شکستن مقاومت مبارزان احساس شادی می کند
را درهم شکند، وظيفه ما اين نيست که رفقائی را که ها محراب ومنبر آنها جای هيچ گونه مقاومتی نيست تا روحيه

ند جدا کرده ولی در اما بايد حساب خائنين را از آنها که فقط ضعف نشان داده. ند مورد حمله قرار دهيماضعف نشان داده
ما بايد فشارهای غير . ژيم ددمنش حاکم را اعم از اسالمی و يا شاهنشاهی مورد حمله و افشاء قرار دهيماول رى درجه

به سان رژيمی ددمنش، غيرانسانی، بيمار و ها عرصهى ی کنيم تا رژيم اختناق را در همهارا وسيلهها انسانی در زندان
مقاومت به ى  متقابل خنثی کنيم و در عين تبليغ روحيهوی را با تبليغات وسيعى توطئه. قرون وسطائی محکوم گردانيم

. اين به نظر ما راه درست برخورد با اين پديده است کنند. توجيه ضعف دست نزنيم و رژيم را آماج حمله خود قرار دهيم
د و آنان ند به جان می خرناين فشارها را برای ايده آلی که دارى ند و همهنکه مقاومت می کمبارزانی است ميان روشن 

هيچ افتخاری ها انسانى شکنجه. . فرق است ونمی توان عالمت تساوی ميان آنها گذاشت می شکنندهمکه به هر دليل در
مبارزين را انکار می کنند و می خواهند ى برای رژيم جمهوری اسالمی نمی آورد و به همين جهت نيز است که شکنجه

باقی نمی ماند از تعزير اسالمی سخن ها نيز که ديگر جای انکاری برای آنآنجا . آن را نشان کار اقناعی خود جلوه دهند
معلوم نيست که چرا .می گويند که گويا جز الينفک فرهنگ مسلمانان بوده وبايد از طرف جهانيان به رسميت شناخته شود
همين امر .  همراه استاقناع اين حضرات فقط در اثر فشار و شکنجه و آزار و تهديد صورت می گيرد و با داغ و درفش

ولی مردم ايران . قدرت اقناع کسی را نداردهفتمى و پوچ بودن نظريات آنهاست که در هزارهها بيهودگی تئوریى نشانه
ی ضد انقالبيون اپوزيسيون، به ويژه در خارج از کشور، اين کار را در اقهرمانان خود را می سازند و عليرغم ميل پاره

ند پرچم ميسازند و قهرمان می پرورند، امقاومت کردهها اين مردم ايرانند که از آنها که در زندان. آينده نير خواهند کرد
زيرا در مقاومت آنها، مقاومت خود را، اميد به پيروزی خود را، ضعف دشمن را، شکست وی را در مقابل مقاومت 

دانشيان جان داد تا قهرمان شود؟ گلسرخی احمقانه است اگر تصور کنيم . بينند که مرگ را به هيچ می گيرند مردم می
چقدر يک مغز بايد کوچک باشد که عمق و بزرگی احساسات مردم ايران را درک . جان داد تا ادا و اطوار در آورد

خود برای زندگی بهتر همواره با دشمنان آزادی و استقالل، با بهره کشان و همدستان ى ی جهان در مبارزههاملت. نکند
نيز چون ما تکيه ها آن. ی فراوانی برخوردار استهاند و در اين مبارزه سرنوشت مبارزان از شباهتاکردهآنها مبارزه 

در ها ی تيرباران شدههاخوب است که به نامه. ی انقالبی مردمشان می گذارند تا الهام بخش نسل جوان باشدهابر سنت
مرگ عشق به زندگی بهتر را درنسل بعدی با تقويت نيز می کوشند تا دم ها فرانسه رجوع کنيم وببينيم که چگونه آن

.دارند مبارزاتی زنده نگهى روحيه  
 Paul Thierretرفيق پل تی يره  

. اکتبر تيرباران شد21 بازداشت گرديد و در 1943 مه 18در   
 به همسر عزیزم 

.م، به دوستانمابه خانواده  
دند اما هيچ چيز را نگفتم بعد مرا به زنجير بستند و زير مرا به تيپ مخصوص آوردند و در آنجا تحت بازجوئی قرار دا

.مراقبت سه نفر نگهبان، تنها، در يک اطاق محبوس ساختند  
روز بعد باز تحقيقات و بازجوئی همراه با تهديد، تنبيه و مجازات را شروع کردند، يکی از کسانی که بازداشت شده بود 

ی باور نکردنی است و آن هاقصهها ه بودم و من هم گفتم که اين حرفبه او داد) طبانچه(گفته بود که من يک رولور
 ادامه درص بعد
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در اين وقت من زنم را .  که مرا درست به حرف بياورنددر حالی که وعده دادند. وقت مرا به اطاق خودم بازگرداندند
.ديدم که او را هم به زندان آورده بودند  

اى ترين شکنجه  مه به سراغم آمدند و برای وحشتناک22 مه مرا به زندان موقت بردند و باز روز جمعه 20روز بعد 
دو نفر مرا می زدند و هر وقت يکی . داختند، سه پليس به کتک زدن من پر5 تا ساعت 2از ساعت . که تحمل کردم بردند

در همين جلسه بود که يک بار ضربت يک چماق چشم راست مرا از حدقه . خسته می شد جای خود را به سومی می داد
در حالی که می بايست مرا ببرند، با آن حال در يک اتاق . حتی يک کلمه هم از لبانم خارج نشدها با تمام اين. در آورد
حتی يک ماه بعد هم بر اثر ضربات سراسر بدنم از گردن تا پايم سياه . اختند که نميدانم شب را چگونه گذراندمبزرگ اند

که در آنجا، هم شادمان و هم رنج ديدار (  ژوئن از زندان موقت 10در .بود نمی دانم چند بار از هوش رفتم و غش کردم
می بايست . ندان سانته منتقل شدم که از آن وقت تاکنون اينجا هستمبه ز) زن عزيزم را که هنوز هم آزاد نشده است داشتم

اما اين . انجام گرفت تحمل کنمها ئی را که از طرف آلمانها ژوئيه بازجوئی14 ژوئن و بعد هم در 17 و 11در 
 دادند الاقل آنها اگر کاری می کردند و ما را شکنجه می. بر سرم آمد نبودها بازجوئی بدتر از آن چه از طرف فرانسوی

واقعی اين ى شکنجه ی فرانسوی چه می گويند؟هااين عذر را داشتند که از خودشان دفاع می کنند، اما نمی دانم اين پليس
يم در پشت سرم بسته بود و می توانيد بر اين بيفزائيد که چگونه ها ژوئن تا اول اکتبر روز و شب دست10بود که از 

خوابيدن ) يم آن قدر ورم کرده بود که شلوارم از هم دريدهابر اثر ضربات ران(عضالتم مجروح و دردناک شده بود 
...تنها، بی خبر، بی هيچ چيز، با شکم خالی با وجود اين همه را تحمل کردم. تقريبًا برايم غير مقدور بود  

 ميدهند و از لطف شما ند و به ما کتاب برای خواندنای ما را برداشتههاست دستبندااز وقتی که محاکمه پايان يافته 
هزاران بار از شما سپاسگزارم اکنون ما جز اين بعد از ظهر انتظاری نداريم که در ساعت . هدايائی هم به من می رسد

.شانزد همه با کمال شهامت خواهيم مرد  
.م، رفقايم، همه خداحافظازن عزيزم، خانوده  

پل،  کمونيستی . و کمک کنيد من او را بسيار دوست می دارمشما می سپارم، او را دوست بداريد، به اى زنم را به همه
انگشتان دستش ها در آمد و به شدت شکنجه شد و آلمان) ی نازیهاپليس سياسی زمان آلمان( از نروژ به اسارت گشتاپو 
.را شکستند تا به سخن بيايد  

 توانم پيانو بزنم ولی حاضر نيستم وی در حالی که درد در اعماق وجودش غلبه کرده بود می گفت گرچه که ديگر نمی
.نامی را بر زبان آورم و به دشمن تسليم شوم  

راه دوری نرويم رژيم کودتا رفيق کوچک شوشتری را از پا آويزان کرد و با شالق به جانش افتاد تا جان داد ولی 
راخ کردند و وارطان سخن اسرار حزب را پنهان داشت و جالدان لشگر دو زرهی با مته سر وارطان ساالخانيان را سو

. شدحماسه نگفت و   
 توفان در زير  بسياری از رفقای.سعيد سلطان پور جان داد و تسليم نگرديد، شکراله پاک نژاد سمبل مقاومت ماند

 قدرت ياد رفقا نصراله جعفرنژاد، . ی محمد رضا شاهی و جمهوری اسالمی جان دادند و تسليم نشدندهای رژيمهاشکنجه
، بابا پور سعادت، مسعود و بهمن نعمت الهی، )بابک(حسن حسنی در رازی، اصغرپهلوان، جانبرار روحی، نا،فاضلی

 دراينجا .و هزاران کمونيست ديگر که در راه سوسياليسم و آزادی انسان گام گذاردند، گرامی باد... احمد مجلسی و 
تن مقاومت رفيق قدرت فاضلی يکی از ضروری است به گوشه ای از شکنجه های وحشيانه رژيم برای درهم شکس

اعضای کميته مرکزی و عضو دفتر سياسی حزب ما  اشاره کنيم، مقاومتی که  شکنجه و زندان را  به سخره گرفت و 
 در يورش وسيع دژخيمان به حزبمان به همراهی رفيق ٦١رفيق قدرت در آذر ماه سال   . قلم در توصيفش عاجز است
يگر دستگير شد و از آن پس به صورتی مداوم تحت شکنجه های حيوانی رژيم قرار داشت تا بابا پورسعادت و رفقای د

اما کسی که به مردم تعلق داشته از تجربيات آنها فيض گرفته و اراده آنها را در " و ديو فرشته بخواند"به زانو در آيد و 
به مردم زحمتکش شان و منزلت او را در درونش خود داشته باشد در مقابل اين شکنجه ها تسليم نميشود زيرا احساس او 

و چنين بود که رفيق قدرت ما که هميشه . باال ميبرد و او را به ارزش مقاومت و تسليم ناپذيری خويش واقف ميگرداند
کسی که . برای زحمتکشان زيسته و لحظه ای از آنها جدا نبود چون کوه در مقابل اين شکنجه ها ايستاد و سرخم نکرد

! عمرش از همان کودکی با کينه به دشمنان خلق پرورش يافته باشد چگونه ميتوانست غير از اين باشدتمام  
: یکی از رفقایی که در ماه آخر عمر افتخارآفرین رفيق اسفند در کنارش بود درباره او چنين گفت  

از او ).  کيلو بوده است١١٠ تا ١٠٠توضيح اينکه وزن اين رفيق قبل اززندان بين ( کيلو رسيده بود ٥٠وزن رفيق به 
شکنجه گران او را هر صبح زود از بند ميبردند و ساعت يک يا دو بعد از ظهر از . فقط استخوانی خالی مانده بود

 به داخل سلول پرتاب ميکردند و يک دو سه  برگ کاغذ همراه با شکنجه گاه مياوردند و بعد از آوردن او به بند او را
او ففط آنقدر توان داشت که کاغذ و خود کار را در گوشه . خود برای او پرتاب ميکردند و ميگفتند هر چه ميدانی بنويس

ت برايش ميفرستادند بندهای دود و بر دزدکی آب کمپو. هم بند او ميگفت رژيم او را تحريم غذايی کرده بود. ای جمع کند
ادامه درص بعد .که زندانبانها فهميده و همه آنها را به بازجويی مجدد بردند و به سلولهای انفرادی انداختند  
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 آنجائيکه به رفيق قدرت مدتی هيچ غذايی نداده بودند بدن او هم ديگر نميتوانست غدايی بپذيرد و بنابراين استفراغ از
 يک کارمند منتهی شکنجه شده و آش و الش به سلول ثلکار هر روزه بود که سپاه او ارا صبح زود ميبرد و م. ميکرد

توضيح اينکه لبخند دلنشين (بخند او هرگز از چهره اش محو نميشد او هرگز توان حرف زدن نداشت ولی ل. برميگرداندند
.) ما نيز همواره چهره بشاش رفيق را با اين لبخند بياد داريم–رفيق بين رفقا زبانزد بود   

زندانيان از اين لبخند رفيق در شگفت بودند و به او ميگفتند تو با اين وضع و با اينکه نای حرف زدن نداری چرا 
! ميخندی؟  

ولی او کماکان ميخنديد و تحت بدترين شرايط که شکنجه های حيوانی روح بلند او را ميازرد،عجز و البه نکرد و روحيه 
گويا زير . هميشه صبح زود بردند و آنروز ديگر برنگشتثلهم بند او ميگفت در آخرين روزهای زندگی او را م. نباخت

ک متر طول کاغذ سفيد با چند خودکار که کلمه ای روی آن نوشته نشده او چيزی نگفت فقط نزديک به ي. شکنجه جان داد
.همه روزه کاغذها را روی هم ميگذاشت.  بند چمع شده بود دربود گوشه ای  

 ."درود بر او. با خنده به آغوش کشيد) هوشنگ انوشه(او شهادت را هم مانند سرباز توده ای . آری اسفند سردار سر نداد
)توفان( اختگان حزب کارايران نقل از کتاب جانب  

ی انقالبی را چون مشعل نگهدارد تا الهام بخش راه آيندگان های مقاومت بياموزد، بايد سنتهانسل جوان بايد از سمبل
. مردم جهان قهرمانان خويش را زنده می دارند و از ياد آنها نيرو می گيرند. باشد  

هيچ توجيهی نمی تواند از . مانی و از جان گذشتگی نياز استوقتی جنگ در می گيرد برای پيروزی در جنگ به قهر
ست، جنگ واقعی و سراسر خون اجنگی که امروز با رژيم خونخوار جمهوری اسالمی در گرفته . ارزش اين امر بکاهد

 که یامبارزه. دشمن هرگز به منتقدين خودی چه برسد به ما به رهروان راه آزادی و دمکراسی رحم نمی کند. آلود است
جغرافيائی معين، همه گير، گسترده و ى ست نوعی جنگ است، جنگی بدون جبههابا رژيم جمهوری اسالمی در گرفته 

 سرکوب و ترور و تيرباران بهترين گواه نزديک به سه دهه. در اين جنگ جای تعارف باقی نمی ماند. به صورت جنينی
چرا ما جانبازی قهرمانان را در جنگ تشويق : چين می گفترفيق مائو تسه دون رهبر حزب کمونيست . اين نظريه است

 می کنيم؟
" و تلفات سنگين خريداری می شود؟ ولی آيا اين امر با اصل ها پيروزی در هر نبردی با قربانی و گاهی با جانبازی

، اين دو يعنی حفظ نيروهای خود مغاير نيست؟ در واقع هيچ گونه تناقض در اينجا به چشم نمی خورد، به طور دقيق تر
فداکاری و حفظ نيروهای خودی در عين حالی که ضد يک ديگرند، مکمل يک ديگر نيز می باشند، زيرا اين فداکاری نه 

عدم حفظ نيروهای ." ست، بلکه برای حفظ نيروهای خودی نيز شرط استاتنها برای نابودی نيروهای دشمن ضروری
برای حفظ عمومی و دائمی )  فداکاری خون بهای پيروزی استبه عبارت ديگر،(به طور موقتی و جزئی " خودی 

)مسائل استراتژی در جنگ پارتيزانی عليه ژاپن."  (نيروهای خودی لزومی ميباشد  
ننگ و نفرت بر رژيم خونخواری باد که فکر می کند با ضعف معنوی و پوسيدگی افکار قرون وسطائی خود قادر است 

شکنجه و خرد کردن ى در عرصه" پيروزی"ننگ و نفرت بر رژيمی باد که . ددر حرکت ناگزير تاريخ تغييری ده
و اين در حالی است که همه مردم . را افتخار خود می شمارد و آن را به ُرخ مبارزان و مردم ايران می کشدها انسان

کم آن فرد ترسوئی را رفتار حاکميت بزدل اسالمی ح. ايران به دروغين بودن، بی پايه بودن اين گونه اقدامات واقفند
. دارد که در تاريکی فرياد می زند تا از پژواک صدای خود درد تنهائی را فراموش کند و به خود قوت قلب ببخشد

برخورداری از ى به نظر ما تنها مردمی شايسته.را بگيردها ی اجباری و به زور شکنجه بايد جای اين پژواکهاتوبه
حترام به حيثيت انسانی و عدالت اجتماعی هستند که حاضر باشند برای کسب اين نعمت استقالل، آزادی و دمکراسی و ا

خوشا که . ی عظيمی که يک ملت به کف می آورد بگذرندهاحقوق مبارزه کرده و از جان ناقابل خويش در مقابل ارزش
. بودتاريخ جهان تاکنون به همين نحو گرديده و در آينده نيز عليرغم ميل يأس افکنان چنين خواهد  

 
                                                      * * * *              

  
  !توفان ارگان مرکزی حزب کارایران  را بخوانيد                                   

  
  

رنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمیس  
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 به یاری خانواده های زندانيان سياسی بشتابيم 
 

وضع زندگی خانواده های زندانيان سياسی و آنهايی که نان آوران خودرا درمبارزه درراه آزادی و عدالت 
هزينه سرسام آور زندگی، تورم، مخارج گزاف بهداشت و . اجتماعی ازدست داده اند، بسيار اسفناک است

درمان، شهريه های گران تحصيلی، عدم استخدام فرزندان کمونيستها و آزاديخواهان، ممانعت از ورود آنها به 
خانواده هايی هستند که تمام بستگان مرد درجه يک . دانشگاهها، فشار سنگينی را به اين خانواده ها تحميل ميکند

آنها . درسنين جوانی بعلت فشار زندگی و احساس مسئوليت شديد دراثر سکته قلبی از دست داده اندخودرا 
قلب  پر محبتشان . نتوانستند بارسنگين زندگی چند خانوتده را به دوش بکشند و شگم های آنها راسير نمايند

سيده که فشار فقر و نگاههای کاربه جايی ر. ازحرکت باز ايستاده تا شاهد دربدری خانواده های خود نباشند
مسئوليت قتل اين انسانهای حساس و شرافتمند نيز برگردن  . پرسان کودکان حرمت آبرو را از بين برده است

انسانهايی هستند که فرزندانشان، همسرانشان را برای  .رژيم جنايتکار و سرمايه داری جمهوری اسالمی است
سازمانهايی که ديگر وجود خارجی ندارند و يا . وره ازدست داده اندتعلق به سازمانهای سياسی کمونيستی آن د

پاره ای ازآنها به حزب ما روی آورده اند و از ما طلب ياری می . آنها را امکان دسترسی به اين سازمانها نيست
دمکرات، کمک به خانواده جان باختگان انقالب، ياری به خانواده  زندانيان سياسی از وظايف هر انسان .  کنند

. هيچ کمونيستی حق ندارد از اين وظيفه انسانی شانه خالی کند. شرافتمند و ازجمله رفقای حزب ما است   
 ووجدان کمونيستی  زنده   حمايت از اين انسانها به ما نيرو می دهد و نشانگر آن است که راهمان ادامه  دارد

ميتوان لحظه ای . سخت هرگز تنها حس نخواهيم کرد ما خود را درشرايط .  حتا درغياب ما حافظ خانواده ماست
تصور کرد که  دست ارتجاع می توانست بر حسب بد حادثه برگردن ما فرود آيد و رفقای ديگر جان سالم بدر 

ما بايد آن را با قانون زندگی کمونيستی منطبق کنيم و . حفظ خانواده ها نبايد به تصادف و اتفاق وابسته باشد. برند
حمايت از خانواده ها زندانيان سياسی و يا جانباختگان به ما می آموزد  که ما . ا به کنترل خود در آوريمحادثه ر

به ما می گويد  که همه ما از خانواده وحدی . از  خانواده واحدی هستيم که بايد به نيازهای متقابل پاسخ دهيم
يد که ما همه از خانواده های  واحدی هستيم که نبايد به ما می گو. هستيم که بايد  به نيازهای  متقابل پاسخ دهيم

تبليغ اين روحيه، سنتی را که درگذشته در جنبش . نسبت به نياز و تنگدستی ساير مبارزين بی تفاوت بمانيم
بايد اين سنت ديرينه را برای ادامه مبارزه، برای بقای آن . کمونيستی ايران بود، زنده ميکند و زنده نگاه ميدارد

همه مبارزين بايد بدانند که چنانچه به زندان بيافتند ووظيفه حفظ اسرار خلق را به عهده بگيرند و جان .  کردحفظ
ببازند تا ديگران زنده بمانند، حقی را به گردن رفقايی دارند که جان به دربرده و اين امکان را يافته اند تا راه 

حفظ اين سنت به ما نيرو می دهد ووبه وجدانهای . ی نيز استاين خود يک اقدام مبارزات. آنها را را ادامه دهند
حزب ما تا .خفته نهيب می زند که بخود آيند وبه وظيفه مشترکی که همه با هم بعهده گرفته بود ه اند ، بيانديشند

کنون به اين وظيفه کمونيستی خود واقف بوده و حتا به انسانهای مبارزی ياری رسانده که هيچگاه درصفوف 
وضعيتی که ما اکنون در آن بسر می بريم به صورت بحرانی مالی، اخالقی و .  کيالت ما مبارزه نکرده بودندتش

مراجعين به حزب ما به آن حدی افزايش يافته اند که ما به تنهايی قادر نيستيم که اين باری . انسانی ظهور می کند
ان توفان، به هواداران و دوستداران حزب کارايران و لذا به خوانندگ. را که بردوش ما  سنگينی ميکند، حمل کنيم

به همه دموکراتها و کمونيستهای مبارز مراجعه ميکنيم ومی طلبيم  که برای کمک به خانواده های زندانيان 
سياسی با قيد کمک به زندانيان سياسی به حساب حزب ما کمک مالی ارسال کنند و يا از هر طريق ممکن 

اين کمکها ولو کوچک اما . حزب برسانند و سعی کنند که اين کمکها تداوم داشته باشدکمکهای خود را بدست 
.بعلت تفاوت ارزی مبلغ قابل توجه ای خواهد بود و می تواند عده ای را از خطر سقوط نجات دهد  

کار شما با اين . حزب ما اين کمکها را بدست خانواده های مستمند که درخطر اضمحالل قراردارند می رساند
امکان بقاء خانواده هايی را تضمين ميکنيد که نيروهای انقالب ايرانند و برکينه پايان ناپذير آنها نسبت به  

آنها جانباختگان زنده انقالب ايرا اند که صرفا واقعيت تلخ چگونگی زندگی . ارتجاع حاکم بايد احترام قايل بود
 خانواده های  جانباختگان راه انقالب و  وانيان سياسی به ياری زند. آنها سند محکوميت جمهوری اسالمی است

.آزادی بشتابيم  
  

          زندانی سياسی بی قيد وشرط آزاد باید گردد                                       
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 اعتراضات جهانی عليه توحش جمهوری اسالمی ادامه دارد
 

کار زار جهانی برای آزادی فوری و بی قيد و شرط منصور اسالو و محمود صالحی از زندانهای رژيم سرمايه داری 
ليت های اين دو مبارز کارگری کارگران بسياری از کشور های جهان با نام و فعا. جمهوری اسالمی همچنان ادامه دارد

  .آشنا شده اند و به اشکال مختلف اعتراضات خود را به توحش رژيم جمهوری اسالمی بيان ميدارند
دررابطه با دستگيری منصور اسالو و محمود صالحی به ) توفان(درپی ارسال نامه های دفترخارجی حزب کارايران
ستی و انقالبی و در پی  افشای ممتد اعمال ضد انسانی وضد کارگری احزاب مارکسيستی لنينيستی و  سازمانهای کموني

رژيم جمهوری اسالمی ، اقدامات مشخصی از سوی احزاب برادر ما صورت گرفته است که بتدريج آنها را انعکاس 
مه حزب ما بر اين باور است که افشای رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی در بين توده رنج و کار ه. خواهيم داد

  .کشورها تنها راه موثردر تنگنا قراردادن اين رژيم ضد کارگری است
 با درج اطالعيه های حزب در سايت انترنتی خود" دمکراسی  انقالبی هندوستان"  رفقای -

”WWW.Revolutionarydemocracy.org”  و در صفحه ML-List و با پخش وسيع آنها در بين فعالين کارگری  
  هندوستان از کارگران خواسته اند که بهر صورت ممکن  صدای اعتراض خود را NTUIارگری  متشکل در اتحاديه ک

  .عليه سرکوب کارگران ايران به رژيم تهران برسانند
(    خود blogبا ترجمه ودرج اطالعيه های حزب در " جنبش برای تجديد سازمان حزب کمونيست يونان "  رفقای -

http://anasintaxi.blogspot.com (  صدای اعتراض عليه سرکوب فعالين کارگری ايران را در يونان و قبرس
اين رفقا همچنين با انتشار مقاالت جديدی در مورد شرايط وخيم زندگی کارگران ايران و جنيش . رساتر کرده اند

 . سال جنايات رژيم جمهوری اسالمی زده اند28اعتراضی عليه آن دست به افشای وسيع 
-www.kpd کمونيست آلمان با ترجمه و درج اطالعيه های ما در سايت انترنتی رفقای حزب -

WWW.online.info/Internationales.html و نشريه خود اخبار مربوط به رفتار فاشيستی عمال رژيم جمهوری 
بين مردم اسالمی با منصور اسالو وجلوگيری از دسترسی محمود صالحی به نيازهای درمانی خود را در سطح وسيع در 

 .و فعالين کارگری آلمان  پخش نمودند
نامه اعتراضی  ) www.revolusjon.no( لنينيست نروژ - سايت انقالب، سايت انترنتی سازمان انقالب  مارکسيست-

در بخشهايی از نامه چنين . پالتفرم کمونيستی به احمدی نژاد را که به سفارت ايران در اسلو ارسال گرديد منتشر نمود
  : استآمده

تهران، منصور اسالو توسط گروههای وابسته به سازمان    رئيس سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی2007  ژوئن 10" 
 زندان اوين که شکنجه گاه مبارزين  در 209طبق اطالعات رسيده ايشان دربند . اطالعات جمهوری اسالمی ربوده شد

  نيز  بازداشت شده و 2005ابات کارگران شرکت واحد در سال اسالو درجريان اعتص. زمان رژيم شاه بود بسر می برد
  .ما نسبت به زندگی و سالمتی اسالو درزندان نگرانيم. به مدت هفت ماه درهمين زندان بسر برده بود

  .اسالو ازحقوق دموکراتيک کارگران شرکت واحد دفاع کرده و برای تشکيل سنديکای مستقل تالش نموده است
  وی. عا کارگری است که بشدت مخالف تحريم اقتصادی و تجاوز امپرياليستی به ايران استمنصور اسالو يک ف

اسالو مورد احترام همه کارگران و . همواره ازحقوق حقه کارگران و حق اعتصاب و تشکل دفاع نموده است
باشد که همانند وی ايشان همچنين مورد احترام کارگران نروژی و سازمانهای کارگری می . آزاديخواهان ايران است

  ....مخالف تجاوز به ايران هستند و تحريکات امپرياليسم آمريکا را محکوم ميکنند
جرم ايشان بخاطر سازماندهی . ما همچنين به دستگيری محمود صالحی فعال کارگری درسقز کردستان اعتراض ميکنيم 

 ازاستقالل ايران درمقابل تجاوز امپرياليستی است، اگر حقيقتا رژيم ايران مدعی دفاع .کارگران در اول ماه مه می باشد
نبايد  حقوق بين المللی کارگران برای سازماندهی  در دفاع از . نبايد حقوق  ميهن پرستان و کارگران مترقی را نقض کند

سم دفاع کارگران نروژ و طبقه کارگر بين المللی از استقالل ايران درمقابل امپريالي. حقوق خويش را زير پا بگذارد
  .کارگران کشور ما هرگونه تحريم و تجاوز امپرياليستی  عليه ايران را محکوم ميکنند. ميکنند

. ما می خواهيم که جمهوری اسالمی حقوق کارگران را نقض نکند ونمايندگان کارگران را مورد ضرب وشتم قرارندهد
  ..."ما می خواهيم که اسالو فورا آزاد گردد

هانی  عليه وحشی گری رژيم جمهوری اسالمی  نسبت به فعالين کارگری و مردم ستمديده ايران اعتراضات همه جانبه ج
  .حزب ما بتدريج اخبار مربوط به اين اعتراضات را انتشار خواهد داد. ادامه دارند 

  
  !نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد سوسياليسم! زنده باد همبستگی بين المللی
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 خطاب به خانواده سه دانشجوی  دادستان منفور اسالمیسعيد مرتضوی

                  !هنوز شکنجه نکرده ایم که بفهميد که شکنجه یعنی چه: دربند
          

ون اظهارات فاشيستی و ضد انسانی سعيد مرتضوی دادستان کل استان تهران درمورد سه  درخبر نامه امير کبيرپيرام
:دانشجوی دربند چنين آمده است  

، طی تماس تلفنی با خانواده 86 مردادماه 28سعيد مرتضوی ، دادستان کل استان تهران، صبح امروز یکشنبه " 
ند دانشگاه امير کبير، ایشان را به دفتر خود دعوت احسان منصوری، احد قصابان و مجيد توکلی، سه دانشجوی درب

بارها به شما  :پس ازحضور سه خانواده دردفتر مرتضوی، وی با لحنی عصبانی  و تحکم آميز به ایشان گفت. کرد
رابيرون انتشار ندهيد، با کسی مالقات نکنيد، اما شما ) 209بند ( هشدار دادیم که جایی صحبت نکنيد، اخبار آن  داخل

حاال هم دوباره بچه هایتان رامنتقل کرده ام به انفرادی و تا رویه تان را عوض نکنيد از . از کارخودتان راکردیدب
به گزارش خبرنامه امير کبير مرتضوی درپاسخ به اعتراض خانواده ها که به . مالقات وتماس تلفنی هم خبری نيست

چه کسی گفته آنها : ه از آن ها اعتراف گرفته شده، گفتاو متذکر شدند که فرزندان ما گناهی ندارند وتحت شکنج
ما هنوز شکنجه نکرده ایم که . شکنجه شده اند؟ من باید تشخيص بدهم که شکنجه شدند، که می گویم شکنجه نشده اند

سند از نشریات موهن کنرهمين سه نفر بوده و تا ندامتنامه ننوی. تحت فشارهم اعتراق نکرده اند! بفهميد شکنجه یعنی چه
!" پس دستور قوه قضایيه چه ميشود؟" مرتضوی درپاسخ  به سئوال خانواده ها که پرسيدند . آزادی هم خبری نيست

نه مقام . از این به بعد هم حق دارید با هيچ کس را ندارید. دستور قوه قضایيه به من مربوط است نه به شما: گفت
فرزندانتان . اعوض کنيد تا دوباره اجازه مالقات وتماس تلفنی بدهمفقط باید رویه تان ر. سياسی و نه مقامات مسئول 

درپی این اقدام سعيد مرتضوی خانواده این سه دانشجوی سکنجه شده ! هم باید ندامتنامه بنویسند تا آزاد شوند، همين
دند با چشمانی اشکبار دانشگاه امير کبير که به اميد دریافت خبر آزادی فرزندانشان به دفتر دادستانی مراجعه کرده بو

...". دفتر مرتضوی راترک کردند  
معموال رژیمی که هر روز خود را به لبه پرتگاه نزدیک می بيند می کوشد با توسل به شکنجه و خرد کردن انسانها، 
اعدام مخالفين درمالء عام، ضرب وشتم خانواده های زندانيان سياسی ، دستگيری های خودسرانه روزنامه نگاران و 
شخصيتهای اجتماعی سياسی جامعه، فعالين کارگری و زنان و همه مخالفين و حتا  منتقدین  بی خطر درون حکومتی 

رژیم جمهوری اسالمی بشدت منفرد شده .  قدرت پوسيده خویش را به رخ  مردم بکشد و به خود قوت قلب ببخشد... 
ه خيابان آمدن مردم و تصفيه حساب با آدمخواران  و بیترس از بروز اعتراضات عموم. واز آینده خود بيمناک است

ش دهد وبرای بقای نکبتبارش به هر ابزار کثيف و ضد بشری متوسل ه باحکومتی سبب می گردد که رژیم فرمان آماد
شکنجه نکرده " وقتی دادستان منفور جمهوری اسالمی با وقاحت تمام به خانواده  دانشجویان زندانی می گوید که. گردد
  ادامه درص بعد  و از ندامتنامه و توبه های اجباری سخن می گوید نشان ازآن! " فهميد شکنجه یعنی چهایم ب
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اینها همه نشانه بزدلی و ترس رژیم است . به سيم آخر زده و به آخر خط رسيده است  جمهوری اسالمیاست که رژیم  
زیر پا گذاردن ابتدایی ترین حقوق انسانی دریغ نمی ورزد تا بلکه چند که برای بقای خویش از هيچ بی حرمتی و

همين چندی .  دیدترس رژیم را باید درارتباط با رشد و گسترش اعتراضات عمومی جامعه. صباحی درقدرت بماند
پيش بود که معاون مرتضوی، حسن حداد با ادعای مضحک پخش اعالميه توسط منصور اسالو دبير سندیکای شرکت 

ترس و زبونی رژیم را از اعتراضات داخلی و خارجی  بيان داشته "  که مشکالتی برای امنيت جامعه کرده بود" واحد 
می که از پخش اعالميه صنفی سياسی سندیکای کارگران به وحشت رژی. ه بود فرو رفت هاودرباتالق تناقص گویی

رژیمی که اینهمه از پخش . مرگ افتد وای به روزی که همين کارگران ومردم مسلح شوند وبه قهر انقالبی روی آورند
اعالميه واعتراضات سياسی بترسد و ازکوچکترین حرکت سياسی خواب ازچشمش بپرد، رژیمی ورشکسته و ضعيف 

. ه زوال استوروب  
 

ترس از توده "  ... امنيت اجتماعی"و یا" مبارزه با اراذل واوباش" حرکات ماجراجویانه و فاشيستی رژیم تحت عنوان 
. مثال او مثال سرباز مهاجمی است که درجنگلی نا آشنا گيرکرده باشد .. های مردم است که سراپای وی را ميلرزاند

هربرگی که ازدرختی می افتد اورا از . رپناه هرتپه ای درانتظار دشمنی استدرپشت هردرختی، درزیر هربته ای، د
دیوانه وار به هرسو . است" ضد انقالب " هرپرنده ای درنظرش گلوله ای است، هربادی درگوشش فریاد. جای ميجهاند

رژیم که .  شودبه دلداری خود سخن می گوید ولی باورش نمی. شليک ميکند واز صدای شليک خود به وحشت می افتد
اینچنين بيرحمانه و ظالمانه با مردم شریف ایران برخورد ميکند همزمان چهار نعل به طرف سازش و ساخت وپاخت 

در هر زمينه ای حاظر به کنار آمدن با نيروهای امپریاليستی و استعماریست . با امپریاليسم آمریکا گام بر می دارد
 ليکن مبارزه کارگران، دانشجویان، زنان و روشنفکران ایران خاموش .است بشرطی که بقای منحوسش تضمين گردد

رژیمی که ددمنش و . شدنی نيست بيدی نيست که از عربده کشيهای عناصر منفوری نظير مرتضوی ها بترسد
آدمخواراست وایران را به جهنم اکثریت مردم شریف ایران تبدیل کرده است، مبارزین را به شکنجه گاههای قرون 

سرانجامی جز سرنگونی فضيحت ...... ایی ميفرستد، دستش بخون گرامی ترین فرزندان خلق ایران آغشته استوسط
.به اميد چنين روزی. بارندارد  

  
  

                                                                 * * * *      
  

يان سياسی و ساير نيروهای مترقی و برگزاری  جلسات و مراسم بررفقای حزبی است که در همکاری با خانواده های زندان "
 را گرامی بدارند و از افشای اين جنايت  ضد بشری و 67متنوع سياسی فرهنگی خاطره جانباختگان زندانيان سياسی تابستان 

رت ورزيم و افکار بايد به افشای جنايتی که هم اکنون درايران جاری است مباد. عاملين آن از هيچ کوششی دريغ نورزند
حزب ما . عمومی را عليه رژيم سرمايه دار جمهوری اسالمی و برای آزادی بی قيد وشرط همه زندانيان سياسی  سوق دهيم

خلقهای ايران نام فرزندان خود را، فرزندانی . به همه انقالبيون و مبارزانی که جان تسليم کردند و تسليم نشدند درود ميفرستد
يادشان .  سعادت  توده های محروم و زحمتکش درميدان نبرد به خاک افتاده اند هرگز از ياد نخواهند بردکه بخاطر آزادی و

  67بيانيه حزب بمناسبت نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی سال              !"گرامی باد
                                   

  
  

                   
 
 

  !دست امپریاليستها از ایران و منطقه کوتاه باد                    
 


