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 فراخوان بين المللی در دفاع از دانشجویان دربند
                    نامه به احزاب و سازمانهای کمونيستی  و کارگری             

!ویان بکوشيم                            برای آزادی فوری دانشج  
                     

                                                                         
   

                                                                Dear Comrades, 
In recent days, the regime of the Islamic Republic of Iran has waged a wide spread and barbaric offence  

 against the freedom-seeker university students, particularly against the students of Tehran                        .....              
 دربند را به خانواده های این عزیزان و همه فعالين کارگریاز دانشجویان و آزادی تعدادی) توفان(حزب کارایران 

  این پيروزی را.کارگران و دانشجویان تبریک می گوید واین امر را یک پيروزی بر ارتجاع هارحاکم محسوب می نماید
      .يد وشرط همه زندانيان سياسی تبدیل کنيم به پرچمی برای آزادی بی ق                         

                                                                
٣                  درص                                                

             در این شماره می خوانيد:
 

  ٢ص  آزادی ابراهيم مددی  یک پيروزی بر ارتجاع هار 
٨ص  پایان موفقيت آميز اعتصاب کارگران مخابرات ترکيه   

  ٨ ، ٧ ،۶، ۵ ، ۴ص  تاریخ ایرانمزدوران سلطنت طلب و جنگ طلب در پی تحریف                                                      
         ٩ص  وحدت جنبش مقاومت عراق گام مهمی به جلو

      ١٠ص   بيانيه کنفرانس صلح در لندن
١٢ و ١١ص   یک بازنگری مجدد) ٣(آغاز فروپاشی سوسياليسم در شوروی          

٣ص دستگيری فعالين کارگری درپارک چيتگر را محکوم ميکنيم   
١٣ص وال درمورد رفيق استالين پاسخ به یک سئ  

 
  
 
 

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی!      زنده باد سوسياليسم این پرچم نجات بشریت! 



 ٨۶                                       دی ماه ١٧                                                      توفان الکترونيکی  ٢صفحه  
  

 
 

 آزادی ابراهيم مددی یک پيروزی بر ارتجاع هار است 
 قبل از هرچيز آزادی ابراهيم مددی  را به شخص ايشان، خانواده او و همه کارگران 

ابراهيم مددی فعال سنديکايی که درمقابل منزل منصور آسالو . تبريک ميگوييم 
همبستگی دبير سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، بمناسبت روز جهانی 

با وی و محمود صالحی دستگير و به اتهام اقدام عليه امنيت کشور چهار ماه 
زندانی گرديد، سرانجام دراثر مبارزه متحد کارگران، روشنفکران و اعتراضات 

آزادی ابراهيم مددی يک .جهانی، جنبش سنديکايی و کارگری آزاد گرديد
ارج گذاشت و آموخت  که به اين پيروزی  پيروزی بر ارتجاع هار است و بايد

تنها با مبارزه پيگير و همه جانبه داخلی ووحدت و يگانگی کارگران و از سويی 
حمايت و همبستگی بين المللی است که می توان  مقابل خودسريهای رژيم ايستاد 

با توجه به اين پيروزی و درس آموزی از . ووی را وادار به عقب نشينی نمود
ايد به پيکارمتحد برای آزادی فوری و بی قيد وشرط اين تجربه مهم است که ب

و همه  ....رئيس سنديکای شرکت واحد، منصور اسالو و محمود صالحی 
.دادپيگيرانه ادامه ...زندانيان سياسی اعم از دانشجو، معلم و فعالين زن و  

 با اقدامات سنجيده دست به تعرض زد و رژيم را  و ازالک دفاعیخروج با بايد
به قانون اساسی دست پخته و ارتجاعی خويش وقعی نمی گذارد و حقوق که حتا 

رژيم حامی سرمايه دار که جان . ابتدايی کارگران را پايمال ميکند تحت فشار قرارداد ووی را وادار به عقب نشينی نمود
سد ومرگ خويش کارگران و عموم مزد بگيران و زحمتکشان را به لب رسانده است از نيروی متشکل کارگران می هرا

ممنوعيت تشکيل سنديکای مستقل و ضرب و شتم عليه  فعالين کارگری همه .را دروحدت و تشکيالت کارگران می بينيد
 شدن و پيوند با ینشانه ضعف و ترس رژيم از گسترش مبارزه متحد کارگران است واين مبارزات  در صورت سراسر

 سرانجام رژيم را فلج و شرايط مناسبی را برای تعرض به ساير اقشار محروم جامعه و تحت رهبری صحيح سياسی
بگير وببندهای رژيم و تعرض به کارگران  و دانشجويان ناشی ازترس . نظام سرمايه داری حاکم فراهم خواهد نمود

تنها با تشديد اين اعتراضات و تداوم آن . اوست ورژيم خود را درمقابل گسترش اعتراضات اجتماعی ضعيف می بيند
ت که می توان برخی از حقوق و مطالبات صنفی سياسی را از حلقوم رژيم سرمايه داری  جمهوری اسالمی  بيرون اس

.کشيد  
! زنده باد وحدت کارگران و زحمتکشان عليه سرمایه داران                                              

 شرکت واحد  انتشاريافت را در زير مالحظه  کارگرانیعالميه ای که بمناسبت آزادی ابراهيم مددی از سوی سنديکا ا
:ميکنيد  

 
     ابراهيم مددی نایب رئيس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزاد شد 

 
ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد  در پی فراخوان اعالم همبستگی اتحاديه های کارگری جهان 

 در حين مراجعه به منزل منصور اسالورئيس هيئت مديره سنديکا جلو منزل ايشان دستگيرودر شعبه ١٣٨۶د  مردا١٨در
با اعتراض ابراهيم مددی و وکالی ايشان آقايان دکتر يوسف .   دادگاه انقالب به دو سال حبس تعزيزی محکوم شد ٢٨

 دادگاه تجديد نظر نامبرده از اتهامات ۴۴ شعبه مواليی و پرويز خورشيد پرونده به دادگاه تجديدنظرارسال شدو در
 ٢۵/٩/١٣٨۶ روز زندان يکشنبه١٢٧انتسابی تبرئه شد و با ارسال حکم تجديد نظر به زندان قزل حصار بعد از گذشت 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی .  دقيقه از زندان قزل حصار آزاد شد ٢٢٫٣٠ساعت 
ن نايب رئيس سنديکای شرکت واحد را به کارگران و رانندگان شرکت واحد و اعضای هيئت مديره سنديکا و غرورآفري

فعالين سنديکايی و جنبش کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی ، مدنی و اتحاديه های کارگری بين المللی تبريک می 
خارجی و از همه دوستداران جنبش سنديکايی که در گويد و از تمام نهادهای کارگری بين المللی و رسانه های داخلی و 

.جهت آزادی ابراهيم مددی تالش کرده اند صميمانه قدردانی و تشکر می کند  
 سندیکای کارگران شرکت واحد
 اتوبوسرانی تهران و حومه

٢۶/٩/١٣٨۶  
 

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است                                            



  
   ٨۶                                       دی ماه ١٧توفان الکترونيکی                                     ٣ صفحه

  
 دست گيری کارگران در پارک چيتگر را محکوم ميکنيم   

 
 آذر به تجمع خانوادگی کارگران ٢٣سازمان اطالعات جهنمی رژيم جمهوری اسالمی روز جمعه  

،  ابراهيم گوهری، محسن "اقدام عليه امنيت ملی"  بهانهبهرض نمود و درپارک چيتگر تع
مطابق اخبار رسيده،  دادگاه .  زندان انداخت بهحکيمی،عليرضا عسگری و حسين غالمی را بازداشت 

برای محسن حکيمی،عليرضا عسگری و حسين غالمی قرار کفالت بيست ميليون  "انقالب اسالمی"
 که همه اين بازداشت شدگان. وهری وثيقه بيست ميليون تومانی صادرنمودتومانی و برای ابراهيم گ

. اکنون در زندان اوين بسر می برنداتهامات کذايی را مردود اعالم داشته اند  
حزب ما حق تجمع و تشکل را حق طبيعی کارگران، دانشجويان و همه مردم ميداند و اين اقدام ضد 

. بشدت محکوم ميکندکارگری و فاشيستی جمهوری اسالمی را  
حزب ما خواهان آزادی فوری و بی قيد وشرط همه دستگيرشدگان است                       

 
)توفان(                         حزب کارایران  

١٣٨۶ آذر ٢۴                                                    
 

...................................................................................................................  
، ناشی ازترس رژیم از گسترش دانشگاه اميرکبيران دربند دانشجویتبرئه و آزادی  

                                       اعتراضات عمومی است
 

                                      
 سال زندان برای آنها درنظر ٧آذر ماه دادگاه عموی با صدور حکمی سه دانشجوی دانشگاه امير کبير را که دادگاه بدوی ردر اواخ

توهين به مقدسات " اين سه دانشجوی مبارز به اتهام واهی . ا فراهم نمود ميليون تومانی آزادی آنها ر٨٠گرفته بود تبرئه و با وثيقه 
 ماه در ٨ مدت  وبه بازداشت "..و مراجع عظام، توهين به جوانان متشرع و زنان محجبه ، توهين به مقامات نظام جمهوری اسالمی

.  خود و جعلی بودن انتشار نشريه تاکيد ورزيدند بارها بر بی گناهیاين دانشجويان. زندان و تحت شکنجه های وحشيانه قرار گرفتند
حزب ما از همان آغاز با محکوم کردن اين توطئه کثيف که از طرف سازمان اطالعات و ضد بشری جمهوری اسالمی  سازمان 

دامات جنون داده شده بود از احسان منصوری، مجيد توکلی  و احمد قصابان  و ساير دانشجويان به دفاع برخاست وبه افشای اين اق
 ٨اينکه اين سه دانشجوی مبارز بعد از . آميز آدمخواران حاکم که برای بقای منحوس خويش دست به هرجنايتی می زنند، پرداخت

ماه زجر و شکنجه های جسمی و روحی که موجب نگرانی های عميق دوستان و خانواده های اين عزيزان گريد و اکنون تبرئه و 
نظام جمهور اسالمی است بلکه از روی ترس " انسان دوستی و عدالت الهی "و "  مهر و محبت" آزاد ميگردند نه ناشی از

ووحشت از گسترش موج نارضايتی و پيکار متحد دانشجويان و اعتراضات روزافزون داخلی و بين المللی است که که رژيم را 
ون همبستگی، اعتراض و مبارزه متشکل عليه مستبدان حاکم بد. درتنگنا قرارداده و سرانجام شرايط اين آزادی را فراهم آورده است

از اين رو بايد از سنگر .  تاريخ  بارها نشان داده است که آزادی و حق گرفتنی است و نه دادنی. قطره ای آزادی بدست نخواهد آمد
اندن کامل  رژيم جمهوری اسالمی پيروزيهای بدست آمده  دفاع نمود و اين مبارزات را تا  آزادی همه زندانيانی سياسی و عقب ر

اقانونی جنايت می آفريند و فرزندان اين مرز و بوم را با اتهامات واهی راهی ربايد رژيم را که اينهمه با خودسريهای ف. ادامه داد
جويان را   توطئه  و شکنجه دانشانزندان و تحت شکنجه و عذاب قرار ميدهد مورد حمله قرار داد و خواست محاکمه عاملين و آمر

 که  است سوی سازمان اطالعات رژيم جمهوری اسالمیتوطئه ای ازانتشار نشريات جعلی . به يک خواست عموی تبديل کرد
 رژيم برای کنترل دانشگاهها و دانشجويان  . افتاده است مرگ و به هراسدرمقابل موج جنبش دانشجويی خود را ضعيف می بيند

بش نوپا و عدالتخواهانه را که بعداز سه دهه سرکوب و خفقان سربلند کرده است به انفعال و دست به هرجنايتی می زند تا اين جن
اوبرای تحقق اين امر ضد انسانی خود به هرابزار ضد اخالقی چنگ می اندازد تا صدای حق طلبانه و ضد ارتجاعی . انزوا بکشاند

!زهی خيال باطل. ش نمی روند ، خاموش سازددانشجويان را که زير بار اين هيوالی خرافه پرست و تاريک اندي  
سرکوب و بازداشت و زندان ديگر .  طلسم قدر قدرتی رژيم درهم شکسته است. جنبش دانشجويی ايران موجی نيست که آرام گيرد

ر نمی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی نيز همچون رژيم منفور پهلوی که کوچکترين صدای آزاديخواهانه ای را ب. اثر ندارد
حزب ما خود را در شادی آزادی اين سه دانشجوی مبارز . تابيد، فرجامی جز شکست و زباله دانی تاريخ در انتظارش نخواهد بود

و ساير دانشجويان ضد رژيم شريک می داند واين پيروزی را به تک تک اين عزيزان و حانواده های آنها تبريک می گويد و بر 
.آزادی همه زندانيان سياسی پای ميفشاردتداوم اين پيکار متحد برای   

 
 

 زندانی سياسی بی قيد وشرط آزاد باید گردد



 
  

                                    دی ماه ١٧  توفان الکترونيکی                                                         ۴صفحه     
٨۶ 

 
 

  ف تاریخ ایرانمزدوران سلطنت طلب و جنگ طلب در پی تحری
اين يکی از اصول برسميت شناخته شده علمی حتی در دنيای . تاريخ جوامع انسانی تاريخ مبارزه طبقاتی است

، عليرغم اينکه ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم بورژواها عليرغم تبليغ عليه عقايد مارکسيستی. بورژوازی است
هند تا دوران ستم خويش را افزايش دهند ولی در عمل مجبورند به اين ی دمتبار جلوه عتاريخی را تحريف کرده و بی ا

، يهودی و مسيحی و  متوليان دين اعم از اسالمی.قوانين عينی که مستقل از خواست آنها وجود دارد تن در دهند
ل عمر زمين ثابت می کند طواين علم ه مخالفند زيرا کبا علم زمين شناسی ... زردتشتی و بهائی و بودائی و هندو و

کره زمين يکشبه خلق نشده است بلکه مبتنی بر اين . است از آن ياد شدهميلياردها سال بيش از آن است که در کتب مقدس 
 سرد شده و پوسته های منجمد بدور آن پديد آمده که حکايت از سرد ريجدنخست بصورت مذاب بوده که بتکره زمين  علم

بهمين جهت اين پوسته ها ميليونها سال فاصله زمانی با . ی ميليونها سال داردشدن تدريجی اليه های کره زمين در ط
وقتی برای نخستين بار دانشمند انگليسی اشميت به اين حقايق پی برد از ترس کليسا جسارت انتشار نتايج . يکديگر دارند

ولی .  در مغايرت کامل استاين واقعيت علمی با افسانه آفرينش زمين در عرض هفت روز. تحقيقات خويش را نداشت
بگردند نه به ... ، اورانيوم و،نفتهمين دانشمندان مسيحی و يا يهودی وقتی می خواهند در اليه های زمين بدنبال معادن

همين وضعيت در مورد .  کرده و در عمل مجبورند به حقانيت قوانين علمی تن در دهندءافسانه مذهب بلکه به علم اتکا
 بين اين دو  .جامعه از اقليت طبقات ستمگر و اکثريت طبقات ستمديده تشکيل شده است. می کندعلوم اجتماعی صدق 

طبقه ستمگر و حاکم . طبقه مبارزه آشتی ناپذير از بدو پيدايش تاريج جوامع پديد آمده و ماهيت جوامع را تعيين کرده است
برای اين کار قوای . و از آنها بهره کشی کنداجتماعی تالش ورزيده که ستمکشان را به زير سلطه خود نگاه دارد 

، عمال غير رسمی ترور و اراذل و اوباش و زندانها و دستگاه قضائی خويش ، لباس شخصی ها، امنيتی، انتظامینظامی
طبقه حاکمه تالش کرده در زمينه فرهنگی برافکار مردم چيره گشته آنها را بی اراده نموده و برای بهره . را داشته است

زيرا . مبارزه فرهنگی و ايدئولوژيک مقدمات ساير اشکال خشونت آمير اجتماعی است. ی از نظر روانی آماده کندده
طبقه ايکه بر افکار غالب است بر اراده ها غالب است و می تواند مانند دستگاه هدايت از راه دور انسانها را به سمتی که 

، در ن و نوکرانشان توسط تبليغات و مبارزه ايدئولوژيک در مدارسستمگران و انديشمندا. خودش ميل دارد هدايت کند
به اين مبارزه دست می ... ، در داستان نويسی و تاريخ نويسی و تاتر و سينماعراديو و تلويزيون در مطبوعات در صناي

 انسانها را از تجربه ،آنها می خواهند تاريخ را وارونه جلوه دهند. يکی از اين عرصه های مبارزه جعل تاريخ است. آزند
تا مردم را از نظر روحی خلع سالح . ، روند تاريخ را با قيچی مميزی ببرندانشان باز دارندکاندوزی از مبارزات نيا

ما اين واقعيت را در مورد تاريخ پرافتخار حزب کمونيست . کرده و برای نسل بعد نيز آماده قبول ظلم و تعدی نمايند
، و گستاخی ، کينه توزی شاهديم که دشمنان سوسياليسم و ياران تروتسکيسم با چه وقاحتبلشويک شوروی می بينيم و

وصف ناپذيری با جان سختی در پی تحريف تاريخ جنبش کمونيستی هستند و هر روز يک سند جعلی برای حقانيت گفتار 
 فروخته ای هستند که  اين روشنفکران خود. در ايران نيز وضع بهتر از جای ديگر نيست. کاذبشان منتشر می کنند

  .يکی از اين روشنفکران خودفروخته نامش ميرفطروس است. وظيفه کثيف را بعهده می گيرند
آقای ميرفطروس در کيهان لندنی که ارگان سياسی سلطنت طلبان شعبان بی مخی و سخنگوی فارسی زبان وزارت 

ه مقاالتی جعلی و سراپا دروغ و متناقض منتشر کرد ايهود بارک است سلسل-رونالد رامزفلد-جنگ آمريکا و ديک چنئی
قهرمان “که حزب ما مصمم بود که در پی پاسخ به آنها برآيد و نشان دهد که چرا ياران شعبان بی مخ ها که از وی 

  . می سازند در پی تحريف تاريخ اند و اين وظيفه ننگين را به چه جهت بعهده گرفته اند“ملی
فيق در طی مقاله ای خواندنی که ما مطالعه آنرا به همه ايرانيان وطن پرست توصيه می کنيم خوشبختانه آقای عباس تو

البته نبايد تصور کرد که . تودهنی محکمی به سلطنت طلبان خود فروخته که اليق همان شعبان بی مخ هستند فرود آورد
 ايران حقايق را به گوش نسل جوان می شعبان بی مخها و مريدانش از رو می روند و از فردا در باره گذشته تاريخ

 انگلستان تاريخ را جعل می کردند ٦. ای.سازمان ام-سيا-شعبان بی مخ-همان روزی که آنها در تبرئه جبهه شاه. رسانند
. آنها با آگاهی تاريخ ايران را جعل و تحريف می کردند و در آينده نيز خواهند کرد. به ماهيت کارشان واقف بودند

 بايد به اين امر خدمت کند که در اين مبارزه ايدئولوژيک ياران ملت ايران برای مقابله با اين دشمنان سوگند مقاالت ما
خورده مردم ايران مجهز شوند و متوجه گردند که مبارزه ايدئولوژيک نيز عرصه گسترده و مهمی در مبارزه طبقاتی 

را تکرار کنيم ولی الزم می دانيم که به پاره مطالب که در مقاله ما  مجددا قصد نداريم که مقاله آقای عباس توفيق .است
  .موجز ايشان نبود اشاره ای کرده باشيم

ميرفطروس مدعی می شود که شاه با صدور فرمان عزل مصدق و صدور فرمان نخست وزيری سرلشگر زاهدی 
بوده است که برخالف قانون اساسی مطابق قانون اساسی رفتار کرده و قصدش از اين کار کودتا نبوده و اين مصدق 

اين شاه است که حافظ مشروطيت در ايران و اين مصدق است که ناقض و . مشروطه به فرمان شاه گردن ننهاده است
   ٢٨ صورت گرفته و “قيام ملی“آنوقت . پس اين مصدق است که خاطی است و نه شاه. دشمن مشروطيت در ايران است
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 مرداد است ٢٨مرداد نه آنطور که مردم ايران می دانند و می گويند سياهترين روز تاريخ ايران و روز کودتای ننگين 
 و روز دفاع از قانون اساسی و روز آزادی ايران “قيام ملی“بلکه آنطور که خودفروشان سلطنت طلب می گويند روز 

اسنادی هم که از جانب سازمانهای جاسوسی آمريکا و انگلستان منتشر شده بزعم اين عده چون افشاءگر آنهاست . است
 ملت طلب عفو و معذرت خواهی پرزيدنت کلينتون و خانم مادلين اولبرايت از. جعلی و گزافه گوئی و تحريف کامل است

  . ايران نيز برای اين جنايتی که صورت گرفته است کار اشتباه و باج دهی به مالها بوده است
گيريم که شاه قصد کودتا با ياری سازمانهای جاسوسی اجنبی و اراذل و اوباش خريده شده شاه الهی و حزب اللهی ضد 

 است چرا شاهی که هيچ گناهی به جز اجرای اگر چنين. کمونيست عليه حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق نداشته است
از چه می ترسيد؟ مگر نبود که . قانون اساسی نداشت در فردای شکست کودتا به بغداد فرار کرد و سپس راهی رم شد؟

: وی فقط به وظايف قانونی خود عمل کرده بود؟ آيا اين کار شاه مصداق اين ضرب المثل فارسی نيست که می گويد
  .“اری گربه دزده در ميرهچوب را که برد“

؟ کدام مردم؟ جسارت آنرا نداشت در راس اين !چرا شاهی که بادعای آقای ميرفطروس ميليونها مردم حامی وی بودند
مردم قرار گيرد و مبارزه اين مردم را رهبری کند؟ از چه می ترسيد که فرار کرد؟  از آن می ترسيد که اين ارتش 

ضد ، يرفطروس وجود نداشت و وی نمی دانست و مطمئن نبود کار ارتشيان بازنشستهميليونی مردمی ادعائی آقای م
 کاشانی با هللاحزب اللهی های آيت ا، کمونيستهای دکتر بقائی و پان ايرانيستهای شاه اللهی و چاقوکشان شعبان بی مخی

رز آمد و با شعبان بی مخ و رجاله تنها بعد از کودتا بود که شاه دست نشانده با ترس و ل. موفقيت روبرو می شود يا خير
در . های وی يک عکس بزرگ تمام قدی گرفت که در آن زمان توسط سازمان افسری حزب توده ايران چاپ و پخش شد

  .حزب ما رفقائی هستند که شاهدان عينی دوران کودتا بودند و جعليات آقای ميرفطروسها را بر مال می کنند
، اگر چنين بود چه نيازی به بگير و ببند.  و مورد حمايت عمومی بود“ملی“رژيم گيريم که رژيم بعد از کودتا يک 

فاشيستی زندان و شکنجه و اعدامهای دسته جمعی و ممنوع کردن سازمانهای سياسی و سازمانهای دموکراتيک و حمله 
ر و سازمان جوانان دمکرات  صلح و جمعيت مبارزه با استعماورش به خانهيتابخانه ها و آتش زدن آنها و کبه و هيتلری 

بود؟ چه نيازی به اين بود که در سر کوچه ها پاسداران و بسيجی های شاه اللهی هر پيراهن سپيدی را دستگير کنند و 
، ، چخوفچه نيازی به توقيف آثار ماکسيم گورکیداشت روانه زندان شود؟ “ استالينی“بزندان انداخته هر کس سبيل 

اين ؟ بخاطر روس بودن آنها بود؟ چرا هر کتاب با جلد سرخ را توقيف می کردند؟ توف بود، تولستوی و لرمانپوشکين
را با انقالب “ قيام ملی“شما اين . باشد“ قيام ملی“ست ناشی از وحشيگريها و عمليات غير قانونی و ضد بشری نمی توان

حداقل در عرض شش ماه نخست انقالب و تا قبل از يونی بود مقايسه کنيد تا ببينيد که لنقالبی مياشکوهمند بهمن که حقيقتا 
ترين کشور جهان بود و هر نوع کتاب و نشريه و موسيقی را  قبضه کردن کامل قدرت توسط مالها ايران دموکراتيک

 مرداد شاهدان عينی کودتا بودند می ديدند که مشتی ٢٨کسانيکه در .. .می شد در ايران خريد و بهر بحثی دامن زد و
ا دشنه و چماق و قمه در حاليکه سينه ها و بازوان عضالنی خويش را بيرون انداخته بودند در ميدان مخبرالدوله رجاله ب

رجاله . اينها مردم نبودند. رژه می رفتند و به مردم حمله کرده آنها را برای زهر چشم گرفتن به قصد کشت می زدند
 ، شباهت داشت٦٠ خرداد سال ٣٠مرداد بيشتر به ٢٨وضعيت . ندهائی بودند که با پول برادران رشيديان بسيج شده بود

  .به زمانی که کودتای خمينی بر ضد مجاهدين و بنی صدر صورت می گرفت
سه ماه بعد با قيافه . رفيقی از اعضای رهبری حزب ما گزارش می دهد که آموزگار دبيرستان آنها آقای روضاتی گم شد

نگ به سرکار خود آمد و توضيح داد که تنها جرم وی آن بوده است که به منزل ، صورتی پريده ر، لنگ زنانای تکيده
مامورين که خانه را تحت نظر داشته اند در هنگام خروج يک کيسه . يک توده ای برای دريافت طلبش مراجعه می کند

شالق شروع می از . گونی بسرش می کشند و يک راست به زيرزمين يک شکنجه خانه که نمی دانست کجاست می برند
بيچاره فقط بخاطر بستگان نزديکی که در دادستانی ارتش داشته است . قر آيدکنند و به تنقيه آبجوش ختم می کنند تا وی ُم

روشن . و شواهد و داليلی که ادعای وی را ثابت کرده و نشانه شخصيت مذهبی وی بوده است جان سالم بکار می برد
توسط آمريکائی ها از آن استفاده شده ... ، آرژانتين و، شيلیاست که در اندونزیاست که اين همان روشهای کودتائی 

مردم از اين نوع جنايتها بی . اين روشهای شنيع و جنايتکاران با يک قيام ملی سر سوزنی خويشاوندی ندارد. است
  . زارند

ی زمان دکتر مصدق را که مانع مهمی ، چرا قاتلين افشارطوس رئيس شهربانی قانون بود“قيام ملی“ مرداد ٢٨گيريم که 
د؟ مگر قاتل بعد از کودتا می تواند قهرمان شود؟ همه می دنآزاد کربا صحنه سازی در اجرای کودتا بود و به قتل رسيد 

 قرايی، افشار بلوچافسری بنام ، سرتيپ منزه، ی، سرتيپ مزينیدانند که يک باند جنايتکار مرکب از حسين خطيب
حتی سخن از نام . ، دکتر بقائی در ربودن افشارطوس شرکت داشتندزاهدیهللا ، فضل ااردشير زاهدی ،بايندر، قاسملو

ر در خانه حسين خطيبی بيهوش گرديد و سپس وی ِتافشار طوس با ِا.  کاشانی در کار بودهللامصطفی کاشانی پسر آيت ا
س از شکنجه فراوان وی برای کسب اخبار و را به غاری در نزديکی کوه های شمال تهران بنام غار تلو منتقل کردند و پ

 انگلستان ٦. ای.اسناد بدست آمده امروز فاش می سازند که افشار طوس بدستور ام.  وی را زنده بگور کردند،اطالعات
  .ربوده و به قتل رسيد

 مربوط به مدارک. خانه حسين خطيبی توسط مامورين آگاهی بازرسی گرديد. دولت دکتر مصدق قاتلين را شناسائی کرد
دکتر . متهمين يکی بعد از ديگری دستگير شدند. ر و انتقال وی به غار تلو بدست آمدِتبيهوش کردن افشارطوس با دوای ِا

   تا از پناه بردندرئيس مجلس کاشانی هللا  زاهدی و بقائی بدامان مجلس و آيت اهللابقائی و زاهديها فرار کردند و فضل ا
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دولت قانونی و ملی دکتر مصدق برای تعقيب قاتالن قانونا . مصونيت پارلمانی استفاده جويند و از تعقيب قانونی بگريزند
 روشن بود که پيدا کردن غاری در .م مجلس را صادر ننمودوارد عمل شد و مستبدانه و شاهانه فرمان تجاوز به حري

، برزمين کوفتن خطيبیحسين ، يورش به رئيس شهربانی در خانه ، تدارک داروی بيهوشی، تهيه وسيله نقليهشمال تهران
. ..و بيهوش کردن و طناب پيچ کردن و حمل وی در جاجيم به وسيله نقليه و سپس رساندن وی به غار تلو با قاطر و

بر ضد ای  هم جرم سياسی خائنانه  هم جنايتکارانه بود و،کاری بود که از قبل با برنامه ريزی دقيق تدارک ديده شده
 اسناد بدست آمده بقدری تکان دهنده و غير قابل انکار بود که دستگير شدگان ياری . محسوب می شدمصالح ملت ايران

شان سلطنت طلب می گفتند که اين اقارير در زير شکنجه کسب شده است عمال و اوبا. مخالفت و يا انکار آن را نداشتند
نخست اينکه برای اثبات جرم نيازی به شکنجه نبود چون همه مدارک بدست . تا اصل واقعه جنايت را سرپوش بگذارند

ر از ِتبوی داروی ِاهنوز . آمده غير قابل انکار بود و متهمين چاره ای نداشتند جز اعتراف به آن حقايق غير قابل کتمان
اطاق پذيرائی خطيبی که در آن افسر بازنشسته بلوچ قرايی و سرتيپ مزينی و سرتيپ منزه و خطيبی بر سر رئيس 

بازجوئی از آنها که بطور انفرادی صورت می گرفت راه . شهربانی ريخته و در آن وی را بيهوش کرده بودند می آمد
مدارک بدست آمده . اد بدست آمده دال بر اين بود که اين عده قاتل و جنايتکارندهمه اسن. هرگونه دروغگوئی را بسته بود

عده ای از آنها فراری شدند . نشان می داد که هدف آنها تدارک کودتائی عليه حکومت ملی دکتر محمد مصدق بوده است
قاتلين از زندان آزاد شدند از آنها  رداد که بوقوع پيوستم ٢٨“ ملی“کودتای خائنانه و . و برخی دستگير و بزندان افتادند

.  بدل شدند“قهرمانان ملی“تجليل به عمل آمد و در حکومت قاتالن و جنايتکاران پهلوی همانگونه که انتظار می رفت به 
. معلوم شد که برنامه ربودن رئيس شهربانی طرحی قبلی از برنامه کلی کودتا بوده است که بعدا بايد به اجراء در می آمد

 ، غير قانونی نخست وزيری زاهدی اين قاتل افشار طوسفرمانصدور عزل مصدق و “ فرمان غير قانونی“وم شد معل
. ادامه همان سياست آدمربائی و سر به نيست کردن ياران مصدق بوده و بخش ديگری از کودتا محسوب می شده است

 .صورت نگيرداز جانب نيروهای انتظامی اومتی مق“  مرداد٢٨ قيام ملی“افشار طوس را زنده بگور کردند تا در زمان 
متاسفانه دولت ملی دکتر محمد مصدق از ترس .کودتاگران می خواستند بتدريج همه اهرمهای قدرت را به کف آورند

پيروزی کمونيسم و قدرت گرفتن حزب توده ايران نتوانست به ترديد خويش برای مقابله با کودتاچيان فائق آيد و در اين 
برعکس وی دکتر حسين .  تنها بی طرفی را پيشه ساخت و تسليم حوادث شد که به نفع آمريکا تمام گرديد، انتخابگرداِب

فاطمی عمل کرد که می خواست اين مبارزه ضد سلطنت را تا به آخر ادامه دهد و بهمين جهت نيز با ساطور کينه 
برسميت شناخته شده و حقوق بشر به دستور دربار پهلوی دشمنان مردم ايران با تب چهل درجه مغاير همه قوانين انسانی 

در حاليکه مردم ميهن ما از وی بدرستی بعنوان يک قهرمان ياد می کنند و بکوری چشم سلطنت طلبان . به شهادت رسيد
ه آنرا از خود  کينه حيوانی شگفتی از وی بدل دارند که گاه و بيگا،در آينده نيز ياد خواهند کرد نوکران امپرياليستها و شاه

آخر نمی شود هم هوادار شعبان بی مخ چاقوکش و الت بود که به قصد چاقو زدن وزير . با خبث طينت بروز می دهند
امور خارجه قانونی ايران دکتر حسين فاطمی به وی حمله کرد و خواهرش را که برادرش اسيرش را در پشت بدن خود 

مصدق حتی در لحظه ايکه امکان داشت توسط . ادار دکتر فاطمی بودپناه داد تا کشته نشود مجروح نمود و هم هو
سازمان افسری حزب توده ايران از زندان رهائی يابد و در راس نهضت مقاومت مردم ايران قرار گرفته و نهضت ملی 

  .را رهبری کند از آن سر باز زد و به حزب توده ايران متاسفانه پاسخ منفی داد
ناسبت بعد از کودتا قاتلين افشار طوس که قاتل و آدمکش بودند با صحنه سازی از زندان آزاد ما می پرسيم که به چه م

  . شده  و مجازات نشدند؟  چرا پرونده قتل افشارطوس به همان جائی رفت که پرونده قتل قتلهای زنجيره ای رفته است؟
خست وزير قانونی ايران حمله کرده بود و در چرا چاقوکشی بنام شعبان بی مخ که با ماشين جيپ بدر خانه دکتر مصدق ن

خانه نخست وزير قانونی ايران را شکسته بود و قصد ترور وی را داشت از زندانی که در آن برای محاکمه و مجازات 
 اين چاقوکش را برخالف همه قوانين برسميت “نيروی ملی“بسر می برد آزاد شده و به جمع آدمکشها پيوست؟ کدام 

سلطنت طلبان خود فروخته خود نيز می دانند که . ضائی ايران از زندان آزاد کرد و به وی لقب تاجبخش دادشناخته شده ق
در آن تاريخ حتی از نظر شاه آنها دکتر محمد مصدق نخست وزير قانونی ايران بود و هنوز فرمان تقلبی و غير قانونی 

قانون معتبر آن زمان شعبان بی مخ بايد محاکمه و پس بر اساس .  عزل مصدق از جانب شاه فراری صادر نشده بود
محکوم می شد در حاليکه حکومت کودتا وی را آزاد کرد و شخص شاه خود را به ميان اراذل و اوباش رسانيد و با آنها 

  . عکسهای بزرگ تمام قد برای يادگاری گرفت
مان غير قانونی و جعلی شاه در کودتای وقتی سرهنگ نصيری که بعدها به سزای اعمال جنايتکارانه اش رسيد با فر

 مرداد نصف شب بدر خانه دکتر مصدق آمد عمال کودتا به خانه تعدادی از وزرای دکتر مصدق از جمله ٢٥نافرجام 
خنده دار است که نخست وزير هنوز به صورت قانونی حتی . دکتر حسين فاطمی ريختند و آنها را به اسارت گرفتند

همين نفس دستگيری . بان بر سر کار است ولی وزرايش بطور غير قانونی دستگير می شوندباعتراف خود سلطنت طل
وزرای قانونی يک حکومت بدست عمالی که خارج از حيطه سياسی و قضائی دولتی عمل می کردند حاکی از تالش 

 قانون اساسی بوده و در تازه فرض را بر اين بگذاريم که فرمان عزل مصدق قانونی و منطبق بر. کثيف برای کودتا بود
 مرداد و نه نصف شب توسط وزير دربار طی تشريفات قانونی به مصدق ابالغ شده و در مطبوعات ٢٥بعد از ظهر 

 به چه مناسبت بايد وزرای مصدق دستگير می شدند و محاکمه می گرديدند؟ جرم آنها چه بود؟ در ،انتشار می يافت
 پيش گرفته شده است عزل يک نخست وزير بايد با اسارت ساير وزرا ء همراه کجای دنيا وقتی رويه احترام به قانون

 .باشد؟
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ظير ميرفطروسها نمی توانند به آن پاسخ دهند از آن جهت است که اين همه تناقض که تاريخنويساان بنجل سلطنت طلب ن
  .    کودتا با دست اجنبی بر ضد مصالح ايران در کار بود.ای در کار نبود“  ملیمقيا“

 مرداد ٢٨لدوله را ميدان ا مرداد سخن راندند و ميدان مخبر٢٨از همان فردای کودتای خائنانه “ قيام ملی“کسانيکه از 
به ترور رئيس “ قيام ملی“ در مخبرالدوله برافراشتند چه نيازی برای انجام يک  را“قيام ملی“مجسمه پيروزی ناميدند و 

 سال سلطنت بعدی محمد ٣٧ کجا بودند که حداقل در عرض “توده های شاهپرست“شهربانی يک کشور داشتند؟ اين 
 ٢٨“ميدان مجعول  از نام “شاه آباد“ و يا “رالدولهميدان مخب“استفاده از نام رضا شاه حتی برای يک بار هم شده بجای 

 و کاشانی را از آن خود ندانستهللا آيت ا-زاهدی- ملت ايران هرگز اين ننگ را نپذيرفت و رژيم شاه.صحبت کنند“ مرداد
خود آقای ميرفطروس هم اگر ما نمی گفتيم نمی دانست .  صحبت نکرد“ مرداد٢٨ميدان “تا روز سقوط پهلوی کسی از 

 رژيم محمد رضا شاه اگر رژيم کودتائی و ضد مردمی نبود چرا احزاب و . در تهران کجاست“ مرداد٢٨يدان م“
، چرا آزادی بيان و مطبوعات ، چرا سانسور را بر قرار کردسازمانهای سياسی و صنفی و انجام نمايشات را ممنوع کرد

گر اين اقدامات خائنانه ضد قانون اساسی مشروطيت م. آتش زدرا هيتلر وار ، چرا کتابخانه ها را از ميان برداشت
چرا در شرايط خفقان قرارداد خائنانه کنسرسيوم را برخالف مصالح ملت ايران در حاليکه دسته دسته افسران . نبود؟

، قانون ملی شدن صهعت نفت را زير پا حزب توده را برای ايجاد رعب تيرباران می کرد با امپرياليستها منعقد کرد
چرا به استعمار . و مانع شد که بحثی در باره آن صورت گيرد و از طرف نمايندگان ملت اعتراضی به عمل آيدشت گذا

، دادگاه الهه را باخته بود، دولت در دولت بوجود انگليس که هرگز به قراردادهای دو جانبه اش با ايران عمل نکرده بود
می بدون محاسبه انتقال نفت زيرزمينی مخفی و نفت ايران را با لوله آورده و خوزستان را عمال از ايران جدا کرده بود 

. اين استعمار انگليس بود که بايد به ايران غرامت می داد و نه برعکس. د و به بصره منتقل می کرد غرامت داددزدي
يران می بود و از يک رژيمی که نماينده ملت ا. يک رژيم مردمی و ملی هرگز باين همه جنايت و خيانت تن در نمی داد

مردم ايران نمی هراسيد و متکی بر آنها می بود و توسط آنها بر سر کار آمده بود هرگز حاضر نمی بود نوکری اجانب 
را بپذيرد و ميهن عزيز ما را به گرداب هولناک سياه دوران استبدادی شاهنشاهی سرنگون کند و همه دستآوردهای 

، از افکار اين اعمال تنها می توانست از رژيمی سر زند که از ملتش می ترسيد. دانقالب مشروطيت ايران را نابود ساز
 نوکر اجنبی بود و با نيروی اجنبی بعنوان گماشته بی لياقت و پست فطرتی بر ،، ضد قانون اساسی بودعمومی می ترسيد

 پدر و پسر خائن را امپرياليستها اين.  توسط آنها که آورده بودندش دوباره فرار کند٥٧سر کار آمده بود تا در بهمن 
، نفت ما را غارت نمودند و وقتی تاريخ مصرف ردندک، از خيانتهای آنها برای نيمه مستعمره کردن ايران استفاده آوردند

بودند؟ کار “ قيام ملی“آيا اين اوباش که تاج شاهی بر سر گذاشتند نمايندگان . پهلويها به اتمام رسيد عذرشان را خواستند
ننگ و . امفريبی تاريخنويسان سلطنت طلب به خود فريبی رسيده است و از جعل تاريخ ايران نيز شرمسار نيستندعو

ما نمی خواهيم از همه اين تناقض گوئيهای سلطنت طلبان سخن رانيم که توضيح واضحات است و به پاس .نفرت بر آنها
سلطنت طلبان و .  ايران را نمی توان فريفت و برده بار آوردمبارزه انقالبی مردم ايران و ميهن دوستان ايران نسل جوان
  .انديشمندان فرومايه آنها نظير ميرفطروسها کور خوانده اند

ولی يک امر مهم را حزب ما الزم بياد آوری می داند و بنظر ما اين مهمترين مسئله است که در تحليل دوران ملی کردن 
اشاره کرد و در تائيد کارنامه اعمال .. .، و، حقوقی، انسانین بداليل قضائیمی توا. صنعت نفت بايد مد نظر قرار داد

دکتر مصدق قلم زد ولی مهمترين امری که بايد به آن پرداخت ماهيت سياسی مبارزه ای بود که در آن زمان درگرفته 
ارزه ملی بايد رويدادها را مورد همه مسايل ديگر بايد تحت الشعاع اين امر مهم قرار گيرند و از زاويه منافع اين مب. بود

در يک طرف ملتی بزرگ سربلند کرده و می خواهد کمر استعمار انگلستان را که بر ضد منافع ملی . ارزيابی قرار داد
، می خواهد با سربلندی زندگی کند و می خواهد به حقوق خويش دست پيدا نمايد و ايران قرنها عمل نموده است بشکند

 در .ن استعمار هستند که در اين کار بزرگ در اين مبارزه بزرگ آگاهانه خرابکاری می کننددر طرف ديگر نوکرا
در يک طرف ملت ايران آماده نبرد است و در . راس اين خرابکاران دربار پهلوی بود که کانون فساد به حساب می آمد

ايد روشن کرد که چه کسی در کدام سمت ب. طرف ديگر دشمنان ملت ايران در پی دسيسه و توطئه عليه ملت ايران هستند
چنانچه منافع ملت ايران حکم کند که همه قانون اساسی نيز بزير پا گذارده شود بايد قانون اساسی را نيز . ايستاده است
مگر انقالب ايران سلطنت را بر خالف حکم . اين قانون است که بايد در خدمت مردم باشد و نه برعکس. بدور انداخت

اسی مضمحل نکرد؟ مگر انقالب آينده ايران قانون اساسی جمهوری اسالمی را به زباله دان تاريخ نخواهد قانون اس
انقالبها نشان می دهند که اراده ملتها بر باالی سر قوانين قرار دارند و بقول آموزگار . انداخت؟ حتما اين کار را می کند

اين است که بسيار . “قانونی محترم است که حافظ منافع توده ها باشدتنها “ :پرولتاريای ايران جانباخته دکتر تقی ارانی
ثابت کنند که رفراندم زمان “ قانونی“سخيفانه بنظر می آيد که سلطنت طلبان محقرانه تالش بيهوده می کنند تا از نظر 

ران بايد يوغ استعمار  و از اين بحث نادرست و گزينشی حقوقی نتيجه بگيرند که ملت اي.دکتر مصدق قانونی نبوده است
نبود “ قانونی“گيريم که کار مصدق حتی بادعای دروغهای سلطنت طلبان . انگليس و دسيسه های دربار را تامل می کرد

ولی چه قانونی باالتر از اراده ملت است که می خواهد مجلسی قالبی که به قاتلين افشار طوس رئيس شهربانی کشور 
، بقائی را در کنف حمايت خويش می گيرد و با دادن اختيارات ، زاهدیيتکارانی نظيرمصونيت پارلمانی می دهد و جنا

 برای پيشبرد منافع ملت ايران مخالفت می کند و مانع از آن می شود که اراده ملت متمرکز شده و صدقمق العاده به وف
ر اين جا سخن بر سر دوصف مبارزه د. در مقابل تجمع جبهه ارتجاع دربار از کارآمدی بيشتر برخوردار شود منحل کند

  اگر در اين نبرد مجلس در مقابل اراده اليزال مردم بايستد بايد .  استنبرد سياسی و نه حقوقینبردی که در گرفته . است
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آيا سير حوادث و . نه تنها آن مجلس را منحل کرد بلکه بايد نمايندگان خودفروخته آنرا نيز محاکمه و مجازات نمود
 کردند جناياتی که کودتاگران مرتکب شده و ميهن ما را قرنها به عقب بردند و در محراب منافع امپرياليستها قربانی

انتقاد به مصدق نه از آن . بهترين گواه نيست که بايد آن نمايندگان خودفروخته مجلس هفدهم را به محاکمه می کشيدند
جهت وارد است که چرا رفراندم برگذار کرده که از نظر حزب ما کاری درست بوده است انتقاد به مصدق از آن جهت 

عمل نکرد و دربار اين کانون بدبختيها و فساد را آماج حمله قرار نداد و وارد است که وی متاسفانه با قاطعيت بيشتری 
حال آنکه هر سوگندی تا زمانی معتبر است . تا آخرين لحظه به سوگند خويش در مورد حفظ سلطنت پهلوی وفادار ماند

 صوری داشته و عاری از در غير اينصورت سوگندها تنها جنبه. که منافع واالی توده مردم ايران را در نظر داشته باشد
  .محتوی می شوند

قلمبدستان ، وظيفه هر نيروی ميهن پرست در ايران است که از دکتر محمد مصدق در مقابل دسيسه های ميرفطروسها
 لندنی که ارگان سياسی سلطنت طلبان شاه اللهی و سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمريکا و نوچه کيهانمزدور 

کمونيستهای ايران که ميهنپرستان واقعی هستند و به . ايهود بارک است به حمايت برخيزد-فلدرونالد رامز-ديک چنئی
ميهنپرستی خويش افتخار می کنند از دستآوردهای مبارزه ملی ايران تجليل کرده و همواره از دکتر محمد مصدق 

  .عليرغم انتقاداتی که به وی دارند به نيکی ياد خواهند کرد
  . ف کنندگان مزدور تاريخ ايرانمرگ و ننگ بر تحري

  
........................................................                                             

                

  !پایان موفقيت آميز اعتصاب کارگران مخابرات ترکيه     
  

 

 
 

 کارگر آن پس از امضای ٢۵٠٠٠ه ، تله کوم ترکيه ، پايان يافت و  روزه کارگران کمپانی عظيم مخابراتی ترکي۴۴ اعتصاب 
  .  ايس  و کارفرما بر سر کار برگشتند-قراردادی بين اتحاديه هابر

 درصد باضافه تورم قيمت ها در سال آينده و تعدادی ۶٫۵ درصد افزايش حقوق در اين سال، ١٠قرارداد بسته شده بين طرفين شامل 
 دالر برای يکبار بمنظور غرامت برای حقوق از دست داده در طول ١۶٨ همچنين کارگران پاداشی معادل .مزايای کاری ميباشد

آقای لوونت  . مليون لير ترکيه برای شرکت مخابرات هزينه دربر خواهد داشت٣٠اين قرارداد حدود . اعتصاب دريافت خواهند کرد
اين قرارداد خوبی " رای عمومی اجرائی حزب کار ترکيه گفتند که ايس در استانبول و عضو شو-دوکويوچو رئيس اتحاديه هابر

يکی از در خواستهای مديران کمپانی ، کارگران را از " او اضافه کردند که " . اعتصاب موفقيت آميز بود و ما پيروز شديم. است
  ".ردارندحق عضويت در اتحاديه باز ميداشت اما در مذاکرات موافقت شد که دست از اين در  خواست ب

 روز کار در ۵ ساعت کار هفتگی و بيش از ۴۵يکی ديگر از مسائل مهم برای اتحاديه به عقب راندن درخواست کارفرما مبنی بر 
 دالر اضافه حقوق ١۶٨ روز انجام دهد مبلغی حدود ۶ ساعت کار درهفته در عرض ۴۵طبق قرارداد جديد اگر کارگری . هفته بود

 روز کاری در ١٫١٠٠٫٠٠٠ اعتصاب طوالنی ترين اعتصاب دهه گذشته بود و کارگران در مجموع اين. باو تعلق خواهد گرفت
  . سال گذشته بيشتر است١١و بر اساس آمار آژانس خبری آناتوليا اين از مجموع روزهای اعتصاب تمام اعتصابات . اعتصاب بودند

 به متقاضيان جديد را بمدت قابل توجهی به تاخير اعتصاب اثرات بسياری بخصوص در بخش تعمير و نگهداری داشت و جواب
 درصد شرگت تله کوم در مالکيت کمپانی اوگر عربستان ۵۵بايد گفته شود که . اين اولين اعتصاب شرکت تله کوم ترکيه بود. انداخت

. ال آينده بمزايده بگذارددولت ترکيه در نظر دارد تمام سهام دولتی را در س.  درصد آنرا دولت ترکيه در اختياردارد۴۵سعودی و 
  ٢٠٠٧  دسامبر۴ حزب کار ترکيه ازگزارش 
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به جلووحدت جنبش مقاومت عراق گام مهمی   

 
نبرد عادالنه و ضد استعماری خلق عراق هرروز قاطع تر و مصمم تر درحال پيشروی است وضربات مهلکی بر 

مبارزه بی امان و قهرمانانه خلق عراق که خواب را بر . پيکرقوای متجاوز ورژيم دست نشانده اش وارد آورده است
م به پيروزی نهائی که همانا خروج بی قيد وشرط ارتش امپرياليسم آمريکا و متحدين اش حرام کرده است گام به گا

وحدت و يکپارچگی جنبش مقاومت عراق رمز پيروزی بر قوای متجاوز . متجاوز ازخاک عراق است  نزديک می شود
 سازمان ٢٢  دوهزار و هفت ميالدی در دوم اکتبر جبهه ميهن پرستان عراق طبق بيانيه منتشره از اساسهمين بر.است

وه مسلح عراقی با گرايشات مختلف وحفظ استقالل سازمانی کنگره مشترکی را در يک منطقه آزاد شده وحزب وگر
کنگره رهبری سياسی نظامی واحدی راانتخاب و ساير  .برگزار نمودند و برسر مهمترين مسائل عراق به توافق رسيدند

. گروه های مسلح و ملی عراق را به پيوستن به اين جبهه دعوت نمود  
رابه رسميت و متحقق ر بايد نکات مهم زي قوای متجاوز آمريکا بابری جبهه اعالم کرد قبل از آغاز هر گونه مذاکرهره

:گرداند  
 
 به صورتی رسمی جنبش ميهن پرستانه و تمام سازمانهای ميهن پرست،جريانات ملی عرب و سازمانهای مقاومت - 

 به آنها را به عنوان تنها نمايندگان قانونی عراق و مردم قهرمانش اسالمی و تمامی ارگانهای مسلح و غير مسلح وابسته
.  مورد تائيد قرار دهد  

.  به صورتی رسمی و روشن يک عقب نشينی سريع و يا تدريجی از خاک عراق را اعالم نمايد-  
ا از مناطق مسکونی نابودی، خرابکاری،اخراج و پاکسازی پايان داده و نيروهای اشغالگر ر ، قتل  به تعقيب، تفتيش،-

.خارج کند  
 تمامی زندانيان و اسرا را بدون قيد وشرط آزاد کرده و با دادن خسارت درد و رنج و خسارتهای وارده بر آنها را -

 جبران نمايد 
 توسط آمريکائيها منحل اعالم گرديده را به حالت ٢٠٠٣ نيروهای نظامی وامنيتی عراق را که در جريان حمله سال -

.   ود باز گردانداوليه خ  
اين بازگشت بايد با قوانين و رسومی که قبل از حمله آمريکائيها اعتبار داشت انجام پذيرد و حتی در اين مورد نيز بايد 

. خسارات وارده را با پرداخت غرامت جبران نمايند  
 است را با دادن غرامت  تقبل کنند که خسارات  مالی و انسانی و اخالقی که کشور پس از اشغال عراق متحمل شده-

 جبران نمايند 
 تمامی قوانين وتصويب نامه ها و ديگر قوانين پايبند کننده ای را که پس از اشغال به تصويب رسانده اند را ملغی -

.نمايند  
در صورتيکه آمريکائيها تمايلی دارند که خود را از اين مهلکه نجات دهند، ميتوانند جهت دنبال کردن چگونگی انجام 

. جبهه مقاومت تماس حاصل کنندهیاين برنامه مستقيما با فرماند  
.در غير اينصورت آمريکاييها بايد خود را شکست خورده اعالم کرده و کشور را ترک نمايند  

 
.اين جبهه همچنين اعالن داشت که عراق آزاد و مستقل با يک سيستم چند حزبی اداره خواهد شد  

نيرويی که ريگی .  گام مثبت ومهم درجهت بيرون ريختن قوای متجاوز ارزيابی ميکند حزب ما اين اقدام مشترک را يک
درکفش نداشته باشد نمی تواند از خواسته برحق خلق عراق که عقب نشينی فوری وبی قيد وشرط ارتش متجاوز آمريکا و 

 معنای تائيد حضور سکوت و طفره رفتن درمقابل خواست خلق عراق به. پرداخت غرامت به عراق است طفره رود
.وادامه قوای امپرياليستی و متجاوز آمريکا در کشور عراق است  

 
 
 
  

    !خروج بی قيد وشرط قوای متجاوز از خاک عراق باد ننگ بر حاميان اشغال عراق و مخالفين
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  کنفرانس صلح در انگلستان
  

 کشور جهان منجمله آمریکا، کانادا، انگلستان، ایتاليا، فرانسه، ٢۶ نماینده ازجنبش های ضد جنگ از ١٢٠٠بيش از
کنفرانس در . شرکت کردند" جنگجهان عليه " در لندن  گرد آمدند و در کنفرانس صلح ... عراق، یونان، فلسطين،

   به هفته جهانی اقدام ٢٠٠٨ مارس ٢٢-١۵پایان کار خود بيانيه زیر را باتفاق آرا تصویب کرد و قرار گذاشت که هفته 
 . عليه تجاوزات امپریاليسم در خاورميانه اختصاص داده شود                                    

                                                    
  

   
  "جهان عليه جنگ"بيانيه کنفرانس

  
بخش سراسر جهان مخالفت خود را با ي و آزاد،امپرياليست جنگ، ضد های ضد  جنبشان نمايندگ هيات هایکنفرانس

  اعالمهر گوشه ای از جهان بآن دست زده استها در  و جنبش توده ها،،کشورهاعليه  يکادولت آمرکه  "پايان جنگ بی"
   .دارد می

خواهان حقوق خلقها در  مستقل هستيم و امور داخلی کشورهای و متحدان آن در  آمريکاما مخالف مداخله اياالت متحده
  .ه امپرياليسم مبارزه ميکنند حمايت مينمائيمما از همه مردمی که برای صلح و علي . يش ميباشيمتعيين سرنوشت خو 

   :ه خواهان مطالبات زیر هستيمما به ویژ
  .شده است ها نفر   ميليونآوارگی صدها هزار و مرگ  عراق که موجب و غير قانونی اشغال نظامی به فوری پایان  
  ا همه نيروهای خارجی و انتقال کامل حاکميت به مردم عراق و نمايندگان آنهخروج 
         از طرق صرفًا ديپلماتيکنوع اختالفیايران و تعهد به حل هربه تدارکات برای حمله همه  توقف  
  خويش  برای تعيين آيندهآن  بمردم  نيروهای خارجی از افغانستان و اجازهخروج  
   خاورميانه کل  برای مردم فلسطين، و پايان تجاوزگری اسرائيل در  عدالت 
   اتمی سياست خلع سالح فعاالنهپيگيری ، و برای آمريکا موشکی دفاع طرحهایتوقف 

سراسر جهان مبارزه   در یسرنوشتخود  که برای صلح، عدالت اجتماعی و تعيين  انسانهائی ما بر همبستگی خود با همه
مکاری باهم متعهد ميشويم که اتحادمان راتقويت کرده وبرای دستيابی به اشکال مختلف هورزيم و  می کنند، تأکيد می

  .کوشا باشيم
و    " !به ایران نه تجاوز "ای هبه عراق را روز جهانی اقدام در حمايت از خواستتجاوز  روزما سالاز اينرو 

 را به برگزاری  ضد جنگ سراسریهای  و همه جنبشاختصاص داده" ! از عراق و افغانستان بيرون متجاوزارتش"
  اخوان ميدهيم ر در آنروز فای تظاهرات و اعتراضات توده

   ٢٠٠٧ دسامبر "جهان عليه جنگ"کنفرانس                                    
  
  

  !  بپيوندید٢٠٠٨ مارس ١٥-٢٢ه  در هفت ضد جنگ تجاوزکارانه جهانیبه تظاهرات            
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  )٣( آغاز فروپاشی سوسياليسم در شوروی                           
                                    یک بازنگری مجدد

) مسابقه مسالمت آميز همزیستی مسالمت آميز، گذار مسالمت آميز،( بروز رویزیونيسم معاصر در اشکال تزهای مسالمت آميز   
  ) ٣(  استالينی  و یا رویزیونيستی -  سياست همزیستی مسالمت آميز لنينی

 
 تا ١٩١۵وی در سالهای . ايده همزيستی مسالمت آميز ميان نظامهای گوناگون اجتماعی نخست توسط لنين مطرح شد

د، نتيجه گرفت که امکان پيروزی انقالب  که به تحليل از آخرين مرحله سرمايه داری بمثابه امپرياليسم رسي١٩١۶
اين امر طبيعتًا محاصره کشورهای سوسياليستی را توسط ممالک سرمايه . سوسياليستی در کشور واحد نيز ممکن است

اولين کشور سوسياليستی بصرف اينکه سوسياليست است نمی توانست به همه کشورهای همجوار و . داری بدنبال داشت
اين بدان معنا بود که مدتی در جهان وضعی بوجود می آيد که اوال .  کند و بصدور انقالب بپردازدناهمجوار اعالن جنگ

اجتناب ناپذير است، ثانيا موقتی است و کشور سوسياليستی را ناگزير می سازد با کشورهای سرمايه داری که دشمنان 
اين همزيستی طبيعتا بايد مسالمت . جنگ دست زنديعنی در کنار آنها زندگی کند بدون آنکه به . وی هستند همزيستی کند

آميز باشد و شرايطی را بوجود آورد که امکان تنفس به سوسياليسم داده تا تجديد قوا کرده وساختمان سوسياليسم را بر پا 
الزمه اين سياست آن است که در مقابل جنگ طلبی امپرياليستها که در پی فرصت مناسبی برای نابودی . سازد
ليسم می گردند، از نظر تاکتيکی سياست صلح جويانه ای در پيش گرفت تا زمان تجاوز آنها را تا حد ممکن به سوسيا

تنها طبقه کارگر است که می تواند بعد از بدست گرفتن حکومت سياست صلح را :" بهمين جهت لنين گفت . عقب انداخت
اين ايده اساسی  ). ٢۵جلد"عنامه سياست زمان معاصرطرح قط" کليات ". (در عمل نه در گفتار بموقع اجراء بگذارد

امپرياليستها که نمی توانستند ايده صلح جويانه کمونيستها را بپذيرند و با خشونت . همزيستی مسالمت آميز لنين بود
 ١۴ه ولی نه مداخله مسلحان. و ضد انقالب داخلی و حامی تزارها را تقويت نمودند. وحشيانه ای با آنها برخورد کردند

کشور سرمايه داری و همدستی همسايگان ارتجاعی شوروی با گاردهای سفيد و نه توطئه ها و دسيسه های گوناگون، 
لنين در همان موقع فرمان تسليح مردم را صادر کرد و در هشتمين کنگره حزب . نتوانست سوسياليسم را نابود کند

ع مسلحانه از جمهوری سوسياليستی ما نمی توانستيم وجود بدون دفا:" کمونيست شوروی در گزارش کميته مرکزی آورد
  ). ٢٩جلد ."( داشته باشيم

 که شوروی سوسياليستی بر دشمنان خارجی فائق آمد ادامه داشت و سپس تا حدودی توازن نيرو ١٩٢٠اين وضع تا سال 
بطور . سم جهانی تحميل شده بودهمزيستی مسالمت آميز از ناگزيزی شرايط به امپريالي. در سطح جهانی بر قرار گرديد

:خالصه می توان گفت که آن همزيستی مسالمت آميزی که لنين در نظر دارد دارای چنين خصوصياتی است  
  همزيستی مسالمت آميز در مورد روابط کشور يا کشورهای سوسياليستی با دول سرمايه داری مفهوم و مصداق پيدا - ١

.   ند محدود در کنار هم زيست داشته و همديگر را تحمل کنندمی کند که ناگزيرند برای مدتی هر چ  
  همزيستی مسالمت آميز مربوط بدورانی است که سوسياليسم هنوز در مقياس جهانی پيروز نشده و محدود به يک يا - ٢

 - ٣. ندچند کشور است و در محاصره دريائی از نهنگان سرمايه داری که دشمنان سوگند خورده وی هستند زندگی می ک
 همزيستی مسالمت آميز کشور يا کشورهای سوسياليستی از يک طرف و دول امپرياليستی از طرف ديگر عبارت است 

. از زيستن آنها در کنار يکديگر يا داشتن روابط اقتصادی وسياسی بر اساس حقوق متساوی  
يستی مخالف اند و فقط در اثر مقتضيات   دول امپرياليستی با همزيستی مسالمت آميز با کشور يا کشورهای سوسيال- ۴

نيروهای سياسی، اقتصادی و نظامی کشورهای اخير باين سياست تسليم می شوند ولی خود رابرای جنگ بعدی آماده می 
امپرياليسم بين المللی بر :" لنين اين امر را با درک علمی وشم طبقاتی خود خوب می فهميد و بهمين جهت نوشت .کنند

ينی خود و بنا بر منافع اقتصادی آن طبقه سرمايه داری که مِمثّلش می باشد نمی تواند با جمهوری شوروی حسب وضع ع
  ). ٢٧سخنرانی لنين در هفتمين کنگره حزب کمونيست روسيه جلد ."( خو بگيرد

ی در کنگره بی جهت نبود که حت. لنين می فهميد که اين وضع موقتی است و با خوی درنده سرمايه داری نمی خواند
. وجود جمهوری شوروی در کنار دول امپرياليستی برای مدت متمادی دور از عقل است:" هشتم بار ديگر تذکر داد

).  ٢٩جلد . (سرانجام روزی يکی از آنها بر ديگری پيروز می شود  
های خونخوار را امپرياليست" بشردوستی"و " مهربانی"و " بی خطری"روشن است که لنين از همزيستی مسالمت آميز، 

آنرا شرايطی می دانست که برای وی بطور موقت تا تيز کردن لبه . باشند نمی فهميد" درک و تفاهم متقابل"که در پی 
وی بکرات لزوم اعتالی دائمی هوشياری دولت سوسياليستی نسبت به امپرياليسم را . شمشيرشان به آنها تحميل شده است

ه کارگران و دهقانان بايد بيآموزند اينستکه آماده باشند و بخاطر داشته باشند که ما درسی ک:" ياد آور می شد و می گفت
بايد دانست . در محاصره آن اشخاص، طبقات و دولتی هستيم که بزرگترين نفرت ها را نسبت به ما علنا ابراز می دارند

مين کنگره شوراهای سراسر روسيه، در سخنرانی لنين در نه"(که در برابر هر گونه تهاجمی ما هميشه بموئی آويزانيم
).   ٣٢باره سياست داخلی و خارجی جمهوری، کليات جلد   

. ايمان به اين رهنمود لنين و پيروی از آن بود که سوسياليسم به رهبری استالين از گزند نازيسم هيتلری نجات يافت  
ميز، تمام مضمون سياست خارجی دولت لنين هرگز به مخيله خود خطور هم نمی داد که سياست همزيستی مسالمت آ

وی بارها متذکر شده بود که اساس سياست خارجی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی. سوسياليستی را تشکيل می دهد  
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روسيه شوروی کمک به کارگران جهان را در مبارزه مشکلشان به خاطر :" وی گفت.  انترناسيوناليسم پرولتری است
چهارمين کنگره جهانی انترناسيونال کمونيست و .("زير و رو کردن سرمايه داری بزرگترين افتخارات می شمارد

). ٣٣د  کليات جل-شورای نمايندگان کارگران و سربازان ارتش سرخ  
تهيه شده بود بروشنی معين )بلشويک(لنين در متن طرح برنامه حزب که برای هفتمين کنگره حزب کمونيست روسيه

پشتيبانی از جنبش انقالبی پرولتاريای سوسياليستی در کشورهای پيشرفته و پشتيبانی از جنبش دموکراتيک و "کرد که 
 و کشورهای وابسته به ويژه مضمون عمده سياست بين المللی حزب انقالبی در تمام کشورها بطور کلی و در مستعمرات

).    ١٣٢ صفحه ٢٧کليات جلد (را تشکيل می دهد  
اساس مناسبات ما با کشورهای سرمايه داری امکان دادن به همزيستی دو :" همين روش را استالين ادامه داد و نوشت

گزارش سياسی "(رهای سرمايه داری وظيفه حتمی ماستحفظ مناسبات مسالمت آميز با کشو" و ." نظام متضاد است
). کميته مرکزی به پانزدهمين کنگره حزب کمونيست شوروی  

همزيستی مسالمت آميز بين سرمايه داری و :" و سپس استالين اين وضعيت را بصورت مشخص چنين تشريح کرد
 تعهدات وبشرط مراعات اصول برابری و کمونيسم بشرط وجود تمايل دو طرفه به همکاری، بشرط آمادگی برای انجام

پاسخ به پرسشهای گروه سردبيران روزنامه ای آمريکائی، ."(عدم مداخله در امور داخلی دول ديگر کامال ممکن است
).    ١٩۵٢ آوريل سال ٢نقل از پراودا   

بخش طبقه کارگر ساير آمريکا از ما می خواهد که اصوال از سياست پشتيبانی از جنبشهای آزادي:" استالين می گفت
ولی آيا به چنين ... کشورها امتناع ورزيم و همه چيز به مجرای خوب می افتد، اگر ما به چنين گذشتی تن در می داديم 

ما نه به اين گذشت و نه به نظاير آن نمی توانيم تن در دهيم و بخود خيانت ! "خير"، ." گذشتی می توان تن در داد؟
).  ١١کليات جلد " پلنوم متحد آوريل کميته مرکزی و کميسيون کنترل مرکزیدر باره کارهای".("کنيم  

و جای هيچگونه شک و شبهه ای در مورد ماهيت .  استالينی است-اين درک کمونيستی از همزيستی مسالمت آميز لنينی
هترين مالک قضاوت در همين تجربه هشتاد ساله اخير ب. امپرياليسم و سرمايه داری و نيات شوم آنها باقی نمی گذارد

حال ببينيم خروشچف و ادامه دهندگان راه وی چه معجونی از درک . صحت نظريات آموزگاران پرولتاريا جهان است
.  لنينی همزيستی مسالمت آميز ساختند و به احزاب برادر حقنه کردند  

در "بروز تغييرات اساسی  حزب کمونيست اتحاد شوروی به بهانه ٢٠ طی گزارش خود به کنگره ١٩۵۶خروشچف در 
گذار مسالمت "همراه با توصيف راه انقالب اکتبر که در زمان خود يگانه راه صحيح بوده است، تئوری " اوضاع جهانی

يا انقالب مسالمت آميز و کسب قدرت سياسی از طريق پارلمان و گذار سرمايه داری به سوسياليسم را بدون " آميز
 -در سياست لنينی" تکامل خالق"رويزيونيستهای خروشچفی تحت نام  . مطرح نمودانقالب و ديکتاتوری پرولتاريا

استالينی همزيستی مسالمت آميز که ما آنرا در باال شرح داديم، از اساس تجديد نظر کرده، آنرا از مفهوم طبقاتی تهی 
و " سازش متقابل"، " متقابلتطابق " با امپرياليسم،" تفاهم متقابل"نموده و همزيستی مسالمت آميز را به معنای 

آنها بيکباره به کمونيستها که انترناسيوناليسم پرولتری و همبستگی برادرانه بين المللی را . جا می زدند" همراهی متقابل"
حکم مطلق "اصل سياست خارجی ممالک و احزاب کمونيست می دانستند موعظه می کردند که همزيستی مسالمت آميز 

. می باشد" بهترين و يگانه راه عملی حل مسايل مهمی که در برابر جامعه قرار دارند" و "و عالی دروان کنونی
" تعيين سرنوشت بشريت"رويزيونيستها برای حصول توافق ميان روسای دو ابر قدرت آمريکا و شوروی به منظور 

پاشی امپراطوری آنها منجر تالشی که به فرو. تالش می کردند که در حقيقت تالش برای حکمرانی مشترک بر جهان بود
را مشی اصلی سياست خارجی خود قرار دادند، بلکه حتی از کمونيستهای " همزيستی مسالمت آميز"آنها نه تنها . شد

".   مبارزه در راه همزيستی مسالمت آميز را اصل اساسی سياست خود نمايند"سراسر جهان می خواستند که   
امروز همزيستی :"بيان داشت " اکتبر کبير"تحت نام " کوبا سوسياليستی"جله  در م١٩۶۴پادگورنی در نوامبر . و. ن

جنبش کارگری انقالبی "است و آقای پوناماريف سر دبير نشريه " مهمترين شرط تحول اجتماعی جهان... مسالمت آميز 
غلبه کمونيسم " يگانه راه بين دو رژيم اجتماعی" مسابقه مسالمت آميز:" که در همان سال منتشر گرديد آورد" بين الملل

".   بر کاپيتاليسم در مقياس جهانی می باشد  
همزيستی مسالمت آميز :"تولياتی يکی از رهبران بزرگ رويزيونيست ايتاليا در توضيح نظريات خروشچف آورد

بر ". ل به جنگعبارات است از نظام روابطی بين دولتها که مبتنی باشد بر تفاهم متقابل بر اعتماد و مسابقه بدون توس
اين اساس ديگر سخنی از همزيستی مسالمت آميز بين سرمايه داری و سوسياليسم مطرح نيست بلکه فزونتر بر آن 

همزيستی مسالمت آميز ميان همه دولتها مطرح، چه امپرياليستی باشد مانند آمريکا و چه تحت سلطه باشد مانند کشور 
هيچ . اين دول بايد همزيستی مسالمت آميز داشته باشند. ر حال جنگ بودويتنام که تا کسب آزادی خودش با آمريکا د

رويزيونيستها . دولتی حق ندارد برای استقالل خود مبارزه کند حتی اگر اين کسب استقالل به سوسياليسم نيز منجر نگردد
 تعميم می دادند و می اصل همزيستی مسالمت آميز بين نظامهای گوناگون را بر رروابط بين دول ستمگر و ستمکش نيز

آنها از انقالب و مبارزه طبقاتی دست می کشند و همه را به رهبری آمريکا و شوروی رويزينيستی، به مصالحه و . دهند
.محسوب می شد" دگماتيسم"هر تخطی از اين امر . سازش فرا می خواندند  

کلماتی فاقد مضمون .  سالح پرولتاريا بوديکی از سالحهای ايدئولوژيک بورژوازی برای خلع" همزيستی مسالمت آميز"
 .طبقاتی، مخدوش، مشوب گر ذهن، عوام فربيانه تا همدستی امپرياليسم آمريکا و سوسيال امپرياليسم شوروی را بپوشاند

 ادامه دارد
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                 پاسخ به یک سئوال درمورد رفيق استالين
خواننده ای طی نامه ای به صندوق الکترونيکی توفان سواالتی از جمله درمورد دفاع حزب ما از رفيق استالين طرح نمود و 

 :ا در زیر مالحظه می فرمائيدپاسخ بخشی از نامه که مربوط به استالين است ر. خواهان پاسخ گردید
  

در مورد سئوال اصلی شمادررابطه با رفيق استالين و اينکه چرا حزب ما از استالين ........... بادرود به شما و تشکر از نامه تان
رای اشتباهات همه سازمانها از او فاصله گرفته اند و او بسياری از افراد بيگناه را کشت و آیا استالين دا" دفاع  ميکند و اينکه
حتا بررسی نکات ضعف .  بايد عرض کنيم که از نظر حزب ما مسئله استالين مسئله  دفاع از شخص نيست "....زیادی نبوده است

يا نکات قوت و يا بر رسی يک دوره تاريخی  از حزب بلشويک شوروی نيست، بلکه دفاع از اصول و مبانی عقيدتی کمونيستی 
عملکردهای استالين بايد به آثار مارکس ، انگلس و لنين رجوع کرد تا پی برد که به لحاظ اصولی و برای شناخت نظرات و . است

شما برای نمونه می توانيد به کتاب دولت و انقالب اثر . مبانی کمونيستی چه اختالف نظری بين او و ديگر بزرگان مارکسيسم است
شما به کتابهای  . دارد...  از مقوله دمکراسی،  آزادی و ديکتاتوری پرولتارياارزشمند لنين رجوع کنيد تا پی ببريد که لنين چه درکی

مارکس و لنين در مورد حزبيت و سانتراليسم دمکراتيک رجوع کنيد و نظرات آنها را با ادذ يشه  و عملکرد های استالين مقايسه 
نظرات استالين و نظرات  ساير بزرگان مارکسيسم  اگر اين مقايسه منصفانه و دقيق صورت گيرد آنزمان هيچ تفاوتی بين . کنيد

تئوريهای مارکس، انگلس و لنين رادر ) رفيق استالين( اما يک تفاوت بين استالين و ديگر بزرگان وجود دارد و آن اينکه او. نمييابيد
کر ديگری عمل نمود بنابراين چون بيش از هر کالسي.  شرايط مشخص روسيه پياده کرد و بيش از ديگران در صحنه عمل بود

استالين تا .. اما اين اشتباهات، اشتباهاتی معرفتی و پرنسيپی نيستند. درنتيجه اشتباهات او نيز می تواند بيش از مارکس ولنين باشد
روز مرگش از پرولتاريا و کمونيسم دفاع کرد ازاين رو جهان سرمايه داری کينه و نفرت غير قابل توصيفی  از اودارد و همچنان 

شوروی به رهبری . اين کينه بی دليل نيست. به او می تازد و مبارزه ضد کمونيستی را از مجرای استالين ستيزی پيش می برد
استالين  سرمايه داری در روسيه را له کرد، با حماسه استالينگراد در جنگ جهانی دوم و درهم شکستن فاشيسم هيتلری جهان را از 

 کشورهای اروپای شرق به رهبری کمونيستها به آزادی رسيدند و اين امر همراه با پيروزی ديو فاشيسم رهانيد و شماری از
اينها همه از ديد امپرياليستها پنهان نيست و آنها به خوبی می دانند که  اين . کمونيستها در چين ضربه مهلکی بر جهان سرمايه بود

  ...وروی به رهبری استالين امکان پذير نبودپيروزيها و پيشرويهای کمونيستها بدون رهبری حزب بلشويک ش
صد ها کتاب ضد ...... حزب ما کتابهای ضد کمونيستی که از نويسندگانی چون رابرت کانکوست،  ايزادويچک و روی مددوف و

 ترتسکيستسی کمونيستی ديگر که اخيرا انتشار يافته اند را باور ندارد و اينها را جعلياتی از زرادخانه های جهان امپرياليستی و
  .رويزيونيستی بشمار می آورد

 ميليون می ١٠٠ و ٧٠ الی ۶٠که ارقامش به " جنايات  ميليونی استالين"  جزب ما به آمار و ارقام دروغين امپرياليستها درمورد 
رگر تحليل رسد باور ندارد و اينها همه را سياستی برای مرعوب ساختن کمونيستها وخلع سالح ايدئولوژيکی رهروان طبقه کا

 انتشار داد و  تالش نمود به اين اتهامات پاسخ "بنام افسانه استالينيسم " جنايات استالين" حزب ما درگذشته کتابی درمورد . ميکند
اين کتاب مورد توجه بسياری از عالقمندان و جويندگان  راه رهائی طبقه کار گرقرارگرفت وحزب اکنون مجددا اين کتاب با . گويد

از رفيق حميد رضا ( جزوات ارزشمندی نظير سخنرانی پيرامون ديکتاتوری پرولتاريا و استالين. بچاپ رسانده استارزش را 
جزوات ارزشمندی درزمينه شناخت از )"...بخش اول (استالين دوباره بپامی خيزد" و جزوه ای که اخيرا تحت نام ) بهمنی(چيتگر

 -رزي سکليمااثرتوطئه بزرگ حزب ما مصمم است بزودی کتاب ارزش مند  . ندحقيقت  کمونيستی درمورد رفيق استالين می باش
 را دريک جلد بچاپ رساند تا عالقمندان و محققين بی غرض ايرانی پی به دروغهای ترتسکيستی  رويزيونيستی آلبرت کان

اسخگوی جعليات امپرياليستی و بيانگر مطالعه دهها اسناد و آثار  تئوريک حزب ما تا همين اندازه پ. وجعليات امپرياليستی ببرند
برای تحقق و استقرار نخستنين کشور سوسياليستی گامهای عظيم و ... حقيقت کمونيستی و حقانيت راهی که لنين و سپس استالين 

. ی باشدافسانه ای برداشتند که بواقع جهان سرمايه داری را به لرزه در آورد و موجب تحوالت عظيمی در روسيه و جهان گرديد، م
اگر اين اسناد را با حوصله مطالعه کنيد حتما پاسخ سئواالت خودرا درمورد سياست حزب بلشويک تحت رهبری  لنين و سپس 

  .و تصفيه سازيهای ميليونی خواهيد يافت" ميليونی" استالين و افسانه سازيهای سرمايه داری  درمورد کشتار
م که تمام آنهائی که به نفی استالين و يک دوره ازحيات ساختمان سوسياليسم   که استالين در پايان جا دارد به اين نکته مهم اشاره کني

اين محافل ابتدا  با . به مدت سی سال در راس آن بود، پرداختند متاسفانه همگی به سراشيب اپورتونيسم و ضد کمونيسم درغلطيدند
زيرا اين محافل هرچه در آثار . م به نفی مارکس و مارکسيسم  پرداختندنفی استالين و تئوريهای لنينيستی سپس به نفی لنين و سرانجا

مارکس و لنين گشتند،  نتنها چيزی در نفی ديکتاتوری پرولتاريا نيافتند بلکه مشاهده کردند که خود اين بزرگان فرموله کننده و پايه 
پس امروز . رکسيستی در صحنه نبرد طبقاتی عمل نکردگذار اصلی اين تز بوده و استالين چيزی جز اجرای اين تئوری فناناپذير ما

روشن گرديد که انتقاد اين آقايان به استالين بهانه ای بيش نبوده و اکنون جملگی اين محافل ضد استالين و مخالف ديکتاتوری 
ه انجام وظيفه پرولتاريا به رفرميسم و چپ اورو کمونيسم که چيزی جز سوسيال دموکراتيسم بورژوايی نيست درغلطيدند وب

  . مشغولند
مدن رويزيونيستها درشوروی و آدرمورد چرايی روی کارحزب ما از پيشنهاد صميمانه شما مبنی بر نصب کتابها و جزوات تحليلی 

 درسايت حزب کارايران را استقبال می کند و درجهت تحقق اين اين امر مهم همکاری وهمياری همه احيای سرمايه داری
  .پيروز باشيد. در انتظار نامه های شما هستيم.. ها  و رهروان  طبقه کارگر را  می طلبدمارکسيست لنينيست

  
                                                دستتان را بگرمی ميفشاریم وبرایتان آرزوی پيروزی داریم

   تحریریه توفانهئيت                                                                      
 ٢٠٠٧   دسامبر                                                                          
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  فراخوان بين المللی در دفاع از دانشجویان دربند
نامه به احزاب و سازمانهای کمونيستی  و کارگری                                  

!                            برای آزادی فوری دانشجویان بکوشيم  
!رفقای گرامی  

 تعرض گسترده  ووحشيانه دست به"  مبارزه با اخالل گران" در روزهای اخير، رژيم جمهوری اسالمی تحت عنوان 
.ای عليه دانشجويان مبارز و آزاديخواه دردانشگاههای ايران بويژه در دانشگاه تهران زده است  

اين نخستين بار نيست که رژيم جمهوری اسالمی با توده دانشجو، اين سرمايه معنوی و علمی جامعه اينچنين ضد انسانی 
 است که رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی با سرکوب خشن و مختنق نزديک به سه دهه. و بيرحمانه برخورد ميکند

کردن فضای دانشگاهها تالش نموده است صدای حق طلبانه و عدالتخواهانه دانشجويان که بازتابی ازبحران عمومی 
ببند های ليکن دانشجويان مبارز و انقالبی بی اعتنا به سرکوب و ترور و بگير و. جامعه ايران است را خاموش  سازد

.نظامی و امنيتی در دانشگاهها به مبارزه خود شدت بخشيده و اين مبارزه هر روز دامنه بيشتری می يابد  
به صورت برجسته و راديکال روز دانشجو، شانزده آذر مطالبات و شعارهای دانشجويان ايران که امسال نيز بمناسبت 

 چيزی جزدفاع از تساوی حقوق زن و مرد، خروج نيروی نظامی از دربيانيه ها، پالکاردها و باندرول ها انعکاس يافته،
صحن  دانشگاه، آزادی بيان و قلم وعقيده ، جدايی دين از دولت ، آزادی بی قيد و شرط دانشجويان و همه زندانيان 

ح اين دانشجويان همزمان با طر. و نبوده است......سياسی دربند و دفاع از حقوق صنفی و سياسی کارگران ايران 
مطالبات عادالنه و دموکراتيک هرگونه تجاوز امپرياليستی به ايران را محکوم نموده و دست رد به دخالت نيروی 

.خارجی درامور داخلی ايران زدند  
! رفقای عزيز  

 رژيم بنا برماهيت پوسيده و قرون وسطايی اش از سراسری شدن مبارزه دانشجويان و پيوند اين مبارزات با پيکار 
گران و ساير اقشار تحت ستم جامعه بشدت می ترسد و برای بقای خويش چاره ای جز دروغ و اتهامات  واهی و کار

.توسل به ارعاب و سرکوب نمی بيند  
 تن از دانشجويان چپ و دمکرات به زندان افتاده و از سرنوشت تعدادی ازاين ٣٠ روز اخير بيش از ١٠در طی 

. دانشجويان خبری دردست نيست  
 ما از تک تک احزاب و سازمانهای م ل  و تشکالت کارگری و شخصيت های ترقی خواه می خواهد که  به حزب

هرطريق ممکن که خود صالح می دانند به سياست سرکوب و اختناق فاشيستی رژيم جمهوری اسالمی اعتراض کنند و 
.خواهان آزادی فوری و بی قيد وشرط همه دانشجويان دربند گردند  

!                                                زنده باد همبستگی بين المللی       .   
!شرط دانشجویان بکوشيم                                          برای آزادی فوری وبی قيد  

                 با سالمهای رفيقانه                                                     
)توفان( دفترخارجی حزب کارایران                                                                                                         

٢٠٠٧ دسامبر  ١١                                                                     
 این نامه به احزاب                                                                                                                            

:وسازمانهای زیر ارسال گردید       
 حزب کمونيست کارگران فرانسه
 حزب کمونيست کارگری دانمارک

 حزب کمونيست انقالبی ترکيه
 حزب کمونيست مارکسيست لنينيست اکوادور

)آکسيون پرولتاریائی( نيست شيلیحزب کمو   
 حزب کمونيست انقالبی برزیل

)مارکسيست لنينيست( حزب کمونيست کلمبيا  
 حزب کمونيست کارگران تونس

 سازمان مارکسيست لنينيست  انقالب نروژ
 سازمان مارکسيستی لنينيستی برای احيای حزب کمونيست ایتاليا

)مارکسيست لنينيست(حزب کمونيست مکزیک  
)مارکسيست لنينيست(مونيست اسپانياحزب ک  

 سازمان مارکسيستی لنينيستی برای احيا حزب کمونيست یونان
 حزب کمونيست کار جمهوری دومنييکن 

 حزب کمونيست انقالبی ساحل عاج
)بورکينا فاسو( حزب کمونيست ولتایيک  

) هندوستان( انتشارات انقالبی دموکراتيک  
 حزب کمونيست آلمان
گری فنالندحزب کمونيست کار  

 حزب کمونيست در سوئد
لنينيست آلمان.حزب مارکسيست  

                                                                                   )کردستان شمالی(حزب کمونيست مارکسيست لنينيست ترکيه
 



         A Letter to the Marxist-Leninist and Worker Parties and 
                                                       Organisations 

 Demand the Immediate Release of Arrested Students in Iran! 
 
Dear Comrades, 
In recent days, the regime of the Islamic Republic of Iran has 
waged a wide spread and barbaric offence against the freedom-
seeker university students, particularly against the students of 
Tehran University. 
This is not the first time that the regime of the Islamic Republic 
confronts the student mass, the scientific asset of the society, with 
such a barbarism and cruelty. The capitalist regime of Iran has 
resorted to naked suppression and despotism in the universities in 
order to silence the justice and freedom seeking students' voice, a 
voice that reflects the general crisis of the society. But the 
revolutionary and combatant students ridicule the terror and arrest 
by the regime's military and security forces and intensify their just 
struggles.  
On the occasion of 16th of Azar(*), the Students Day, the students 
of many universities demonstrated by carrying banners and placards 
and issuing statements demanding equal rights for women, the 
withdrawal of all military and security forces from the universities, 
freedom of expression and pen, separation of mosque from the 
state, the unconditional release of all imprisoned students, and the 
freedom of all political prisoners and defended the political and 
occupational rights of workers. Alongside these just and democratic 
rights, the student movement condemned any imperialist 
aggression against Iran and opposed any interference into the 
internal affairs of the country.  
Dear Comrades,  
Due to its rotten and reactionary nature, the regime of the Islamic 
Republic is in fear of the student movement becoming wide spread 
and to link itself with the struggle of the working class and of the 
other strata of the society. To remain in power, the regime sees no 
other option except falsely accusing the student activists and 
creating an atmosphere of fear and intimidation.  
In the past 10 days, more than 30 left and progressive student 
activists were arrested and no information is released about their 
situation.  
The Party of Labour of Iran (Toufan) is calling on all Marxist-Leninist 
and worker parties and organisations and all progressive individuals 
to protest in any preferable form the policy of suppression and 
despotism of the regime of the Islamic Republic and to demand the 
immediate and unconditional release of all students. 
Long Live the International Solidarity! 
For Immediate and Unconditional Release of all Imprisoned 
Students! 
The Party of Labour of Iran (Toufan), Foreign Office 
December 11, 2007 
(*)On the day of 16th of Azar (6th of December) 1953, students of Tehran University were 
gunned down when they demonstrated against Richard Nixon arrival in Iran immediately after 
the CIA coup de'tat. Since then, the 16th of Azar has become the Student Day in Iran.    

 

 
 
 

 
For Immediate and Unconditional Release of all Imprisoned Students !   


