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  جنبش دانشجویی موجی نیست کھ آرام گیرد                              

ت نشانھ ضعف رژیم اسه ورود گارد ویژه بھ دانشگا
   

دون  دموکراسی و آزادی و دریک کالم برای کسب حقوق دموکراتیک بھ میدان آمده اند بدانشجویان مبارز کھ سالھاست برای 
 اعتراضاتدرادامھ ھمین. ھراس از زندان  و شکنجھ و تھدید وارعاب بھ پیکارخود ادامھ می دھند و رژیم را بھ ستوه درآورده اند

 تا شب یکشنبھ تجمعاتی درکوی دانشگاه تھران برگزار گردید کھ سرانجام برای سرکوب  قطعی ومنفرد  گذشتھاز روز جمعھ
  سایت خبری امیر کبیر. است بھ میدان دانشگاه فرستادند  کھ یادآور گارد ضد شورش شاھنشاھیکردن دانشجویان گارد ِویژه را

: درمورد اعتراضات چند روز اخیر درکوی دانشگاه چنین آورده است بھمن ماه٨روز دوشنبھ 
رسیدگی خواھند در حالی کھ مسئولین دانشگاه تھران اعالم کرده اند بھ خواستھ ھای صنفی دانشجویان کوی دانشگاه "

  .کرد، اعتراضات دانشجویان برای سومین شب متوالی در محوطھ کوی دانشگاه ادامھ یافت
 نفر از دانشجویان ساکن کوی ۵٠٠ بھمن ماه، در حدود ٧ یکشنبھ شب، ٧:٣٠بھ گزارش خبرنامھ امیرکبیر ساعت 

.  صنفی و سیاسی خود ادامھ دادنددانشگاه تھران با تجمع در محوطھ کوی بھ اعتراضات خود پیرامون مطالبات
، »رئیس بی لیاقت استعفا استعفا«و سر دادن شعارھایی ھمچون » یار دبستانی«دانشجویان ابتدا با خواندن شعار 

بھ راھپیمایی در صحن کوی پرداختھ و بھ تدریج مقابل درب دانشکده فنی کوی … و» دانشجوی زندانی آزاد باید گردد«
 بود کھ دقایقی پس از آغاز تجمع دانشجویان نیروی انتظامی و گارد ضد شورش بھ ھمراه این در حالی.جمع شدند

تعداد نیروھای پلیس ضد شورش بیش از ھفتاد نفر بود کھ . مامورین لباس شخصی در خیابان امیرآباد مستقر شده بودند
ده آنتن تلفن ھمراه، در اطراف کوی بوس و یک خودروی کورکنن با تعداد زیادی خودرو از جملھ دو اتوبوس، چھار مینی

نیروی انتظامی بھ طرف دانشجویان تجمع کننده داخل کوی اقدام بھ سنگ پراکنی کردند کھ .دانشگاه مستقر شدند
نیروھای . دانشجویان نیز در اقدامی متقابل بھ طرف مامورین نیروی انتظامی مستقر در خیابان سنگ پرتاب می کردند

اقدامی تحریک آمیز در پاسخ بھ شعارھای دانشجویان بر علیھ نیروی انتظامی دانشجویان را گارد ویژه ھمچنین در 
پس از آن کھ جمعیت .می کردند و نیروھای گارد در خیابان امیرآباد مقابل خوابگاه دانشجویان رژه می رفتند» ھو«

 تحریک آمیز نیروی انتظامی و فشار  نفر رسیده بود، اقدامات٧٠٠دانشجویان تجمع کننده مقابل درب فنی بھ بیش از 
مرگ بر «دانشجویان درحالی کھ شعار . جمعیت موجب شکستھ شدن درب فنی و خارج شدن دانشجویان از کوی شد

در پی این حرکت دانشجویان، گارد ویژه در اقدامی بی سابقھ با حملھ .سر می دادند چند متر وارد خیابان شدند» دیکتاتور
در پی . ن ھا را تا داخل کوی تعقیب و دانشجویان تجمع کننده را مورد ضرب و شتم قرار دادبھ طرف دانشجویان، آ

گارد ویژه .  نفر از دانشجویان جراحاتی در ناحیھ سر، صورت، پا و دست برداشتند١٨ضرب و شتم دانشجویان حدود 
حرکت، نیروھای گارد از کوی خارج پس از این . نفر از دانشجویان نمود۵-۴ھمچنین در داخل کوی اقدام بھ دستگیری 

دانشجویان نیز با انتقال مجروحین بھ داخل نمازخانھ، ھمچنان بھ تجمع و سر دادن . شده و بھ داخل خیابان باز گشتند
 نفر رسیده بود و دانشجویان ١٠٠٠ شب بھ بیش از ١٠جمعیت دانشجویان در ساعت . شعار در محوطھ کوی ادامھ دادند

دانشجویان از داخل کوی و پشت بام ساختمان خوابگاه ھای .ی بر علیھ مسئولین نظام سر می دادندشعارھای تند سیاس
گارد ضد شورش در مقابل این حرکت بھ حالت نشستھ . کوی اقدام بھ پرتاب سنگ و مواد آتش زا بھ داخل خیابان کردند

اما با این وجود چند .  بھ آن ھا آسیبی نرسانددرآمده و سپرھای خود را روی سر خود گرفتھ بود، تا سنگ و مواد آتش زا
بھ گزارش خبرنامھ امیرکبیر تجمع .نفر از مامورین نیروی انتظامی مجروح و با آمبوالنس بھ بیمارستان منتقل شدند

دانشجویان تا دقایقی مانده بھ نیمھ شب ادامھ داشت و در چند نوبت پس از تجمع دانشجویان مقابل درب ھا، مامورین 
دانشجویان شعار می . وی انتظامی با حملھ بھ سمت دانشجویان آن ھا را از پشت درب ھای کوی متفرق می کردندنیر

در حالی کھ جو رعب و " .… و» زنجانی بی عرضھ، برو برگرد بھ حوزه«، »دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد«دادند 
 ١٨س شخصی بھ کوی حاکم شده، ھمانند اتفاقی کھ در وحشت در میان دانشجویان ساکن کوی از حملھ شبانھ نیروھای لبا

حرکت اعتراضی دانشجویان ..... افتاد، معرضین بھ تجمع خود خاتمھ داده و بھ اتاق ھای خود بازگشتند٧٨تیر سال 
ھمان . ساکن کوی دانشگاه تھران روز جمعھ و در پی پایین بودن کیفیت غذا آغاز و این اعتراض بھ خیابان کشیده شد

 قمصری، معاون دانشجویی دانشگاه تھران، با حضور در میان دانشجویان و انتقاد از کشیده شدن اعتراضات بھ روز
دانشجویان روز شنبھ نیز تجمع مشابھی را در کوی برگزار . خیابان قول پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان را داد

 ".کردند
........                                         .................. 

 :بدین شرح است  طرح کردند  دانشجویان ی کھمطالبات
 تھیھ ی منشورحقوق صنفی دانشجویان. ١
 بھبود وضعیت رفاھی کوی دانشگاه تھران. ٢
 بھبود غذای کوی.  ٣
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 ..ادامھ اعتراضات دانشجویی
برقراری مجدد سرویس ھای ایاب و ذھاب دانشجویان از خوابگاه بھ دانشگاه و بر عکس کھ از اول امسال ھمراه با تفکیک این . ۴

 صبح تا ٧ کار این سرویس ھا از ساعت دانشجویان خواھان. سرویس ھا بھ سرویس دختران وپسران زمان آن نیز محدود شده بود 
  شب برای دختران شدند١٠ بعد از ظھر برای پسران و تا ٧
 آزادی دانشجویان سیاسی دربند. ۵
 توقف احضار فعالین دانشجویی سیاسی وصنفی بھ کمیتھ ھای انضباطی. ۶

وی دانشگاه آغاز شد سریعا با مطالبات اعتراضات چند روز اخیر دانشجویان کھ ابتدا برای تحقق حقوق صنفی و بھبود غذای ک
 خورد و رنگ سیاسی و ضد و شعارھای ضد حکومتی مرگ بر دیکتاتور پیوندسیاسی نظیر آزادی دانشجویان سیاسی دربند 

 و دانشگاھیان اعم  است کامال سیاسی  دانشگاھی فضای  پر تالطم  جامعھ است کھآن  نشاندھندهیامر چنین .رژیمی بخود گرفت
 پرچم مبارزه علیھ حکومت  فاشیستی مذھبی را بر افراشتھ و خواستھ ھای ست با  دادن قربانیھای فراوان سالھاشجو و استاد ازدان

.  کرده است، طرح کھ دانشگاه را با پادگان و مکتبخانھ عوضی گرفتھ درمقابل رژیم ضد علم ودانش  خود رامشخص و اصولی
، کوتاه شدن دست نیروی انتظامی و ماموران امنیتی و چماق )جنسی آپارتاید ( ض جنسیتی تبعیجدایی دین از آموزش و لغو قوانین 

کھ رژیم پس مانده جمھوری اسالمی قادر بھ مطالبات طبیعی و انسانی می باشند و ...دار از دانشگاه ، آزادی بیان و عقیده 
ع کھ  دشمن سوگند خورده علم ودانش  است  و مرگ    روحانیت مرتج.پاسخگویی بدانھا نیست و چاره ای جز سرکوب نمی بیند

 دانشجو می بیند از روی ترس و استیصال دست بھ مقاومت ارتجاعی می زند و با تکیھ برسرنیزه  میخویش را در رشد فکری و عل
 از دانشجویان در ھم اکنون  دھھا تن. و ھمھ امکانات امنیتی  بھ سرکوب دانشجویان آزادیخواه  و آینده سازان میھن می پردازد

جان باختھ اند کھ قتل ابراھیم لطف اللھی  توسط این جالدان بیرحم  نیززندان بسر میبرند ، بسیاری تحت شکنجھ و تازیانھ و تنی چند
 دانشجو بھ ۶٣ در چند ھفتھ اخیر  "طبق گزارش سایت خبری  امیر کبیر  .درسنندج درماه گذشتھ یکی ازاین دھھا نمونھ ھاست

 نفر از ۴۶، ...)امیرکبیر وبھ عالوه آمار نامشخص احضارھا در دانشگاه ھای اصفھان،(انضباطی احضار شده اند ایکمیتھ ھ
بازداشت شده اند کھ جمع کثیری از آن ھا ھمچنان در بازداشت بھ  دانشجو٨١فعالین دانشجویی از تحصیل محروم شده اند، 

 ".سر می برند
یت خانواده ھای   تھدید و ارعاب و آزار و اذدانشجویان و از سویی زندان و شکنجھ ، ھا  اما علیرغم ھمھ این بگیر وببند

مین  تداوم ھ و دراثرمند سنگر بھ سنگر علیھ مستبدان حاکم می رز دانشجویان خا موش نگردید ومبارزه شعلھ ...دانشجویان و
اخیرا ھنرمندان سرشناس، محبوب و  .وردار گردیده استبرخحمایت بسیاری از اقشار جامعھ  امروز از  این جنبشمبارزه است کھ

مردمی نظیر جنتی عطایی ، داریوش ، ابی و گوگوش و دھھا تن دیگر بھ حمایت از دانشجویان برخواستھ وموج ھمدردی و 
 حزب .ست اگسترش یافتھرھایی از بند ارتجاع می رزمند ،دفاع از دانشجویان کھ درسنگردانشگاه  برای  آزادی و  وھمبستگی
کرده است تا نظر جھانیان الش  ت ترجمھ آنھا بھ چند زبان خارجی نیز بھ سھم خود با انتشار بیانیھ ھای فارسی و) توفان(کارایران

درھمین رابطھ بیانیھ  حزب درحمایت از دانشجویان  ایران در . را بھ امر حمایت و ھمبستگی  با دانشجویان و مردم ایران جلب کند
 انزجارخود  احزاب و سازمانھای بین المللی وانتشار یافتھ.... یناوی  زاب برادر در اسپانیا ،  فرانسھ ،آلمان و اسکاندارگانھای اح

 بھ این .دانشجویان از زندان شده اند و بی قید و شرط را از رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی  ابراز داشتھ و خواھان آزادی فوری 
کھ ھرروز جنایت  می آفریند و دانشجویان را بھ  یان باید ادامھ داد و فشار را بر جمھوری  اسالمی حمایتھا و ھمبستگی با دانشجو

لیکن ھمانطور کھ بارھا تحلیل کرده ایم  جنبش دانشجویی . غل و زنجیر میکشد ، افزود و تا آزادی  ھمھ  دانشجویان دمی نیاسود
 بھ تنھایی قادر بھ کسب حقوق خود نیست و دریک جنگ نابرابر سرکوب و  بھ میدان  این طبقھ  بابدون تکیھ بھ طبقھ کارگر و

 خویش را حفظ کند و فعالین جنبش نیز با تلفیق کار برای تدام این مبارزه عاقالنھ آن است کھ این جنبش فعالین. منفرد خواھد شد
برخورد بھ ایجاد ھستھ ھای مخفی باید . اشندمخفی و علنی و ایجاد ھستھ ھای مخفی درتداوم کارمبارزاتی جنبش دانشجویی کوشا ب

با دید کمونیستی صورت گیرد لیکن این بھ آن مفھوم نیست کھ این ھستھ ھا حتما کمونیستی باشند بلکھ بدین معناست کھ دورنما و 
 مردم و بھ انزوا کشیدن ھدف مبارزه را از نظر دورنداشتھ و بدانند کھ ایجاد این ھستھ ھا نھ برای ایجاد خانھ ھای تیمی و بریدن از

 آن است کھ درعین طبیعی ترین نوع زندگی درمیان مردم و با مردم یج دیرپا، بلکھ براخویش و سرانجام قربانی شدن بدون نتای
باید از فعالیت کامال علنی و ماجراجوئی  خودداری کرده و تداوم کارمبارزه .دندرصدد کسب حداکثر فایده با دادن حداقل قربانی باش

"  چپ و کمونیست"جنبش دانشجویی باید با ھوشیاری و خط کشی روشن با جریانات مشکوک  وعلنی گرا کھ بنام .را تضمین نمود
 و تالش میکنند این جنبش را بخود بچسبانند، برزمد و برپاکیزگی  تجاوز امپریالیسم آمریکا بھ ایرانند ومشوقبھ سمپاشی مشغولند

 حزب ما بر منافع عام  .ورزد دارد تاکید  ایاین جنبش کھ سنت دیرینھ واھانھ لیستی وعدالتخمبارزه دموکراتیک ، ضد امپریا
 ازجملھ مسایلی ھستند کھ جنبش ھا این. این جنبش عمیقا پشتیبانی میکند مطالباتواتحاد دموکراتیک این جنبش تاکید دارد و از

طبقھ کارگر ایران، حزب  یست درون این جنبش باید بھ حزبکمونیستھای مارکسیست لنین. دانشجویی باید بھ آنھا توجھ کند
  . کار مبارزه خویش با دورنمای کمونیستی سودجویند دربپیوندند و از رھنمودھای این حزب) توفان(کارایران

 !زنده باد پیوند جنبش دانشجویی با کارگران و زحمتکشان
 ! از دانشگاه کوتاهدست نیروی انتظامی و سازمان اطالعات جھنمی جمھوری اسالمی

 
 

     

! آزادی فوری و بی قید وشرط  دانشجویان دربند و ھمھ زندانیان سیاسی                  
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بمناسبت قتل ابراھیم لطف اللھی) نتوفا(اطالعیھ حزب کارایران

ابراھیم لطف اللھی را خودکشی کردند

                                                
 
 
 

بر اساس اخبار رسیده از ایران ابراھیم لطف اللھی دانشجوی رشتھ حقوق دانشگاه پیام نور سنندج از اھالی روستائی 
 .، در زیر شکنجھ بازجویان اداره اطالعات سنندج کشتھ شده استدر نزدیکی شھر کامیاران

جانشین رئیس “ ھاتفی“ھدی موالولی با نام مستعار بر اساس ھمین اطالعات رسیده امیری معاون دادستان سنندج و م
.اطالعات سنندج و مسئول گزینش وزارت اطالعات در استان کردستان از مسئولین بازجوئی این دانشجو بوده اند

 بازداشت شده و در روز سھ شنبھ ١٣٨٦ دیماه ١٦ابراھیم لطف اللھی بعد از خروج از جلسھ امتحان در روزیکشنبھ 
جسد وی بدون اطالع خانواده و بدون نظارت آنھا دفن می . بر خودکشی وی را بھ خانواده اش می دھند دیماه خ٢٥

ھمین اقدام عجوالنھ مسئولین . اینکھ در درون قبر واقعا جسد ابراھیم لطف اللھی نھفتھ است قابل بررسی نیست. شود
رده است حاکی از شکنجھ وحشیانھ ای است رژیم جمھوری اسالمی در دفن جسد اسیری کھ در زندان آنھا بسر می ب

 .کھ بھ وی داده اند و برای سرپوش گذاردن بر این جنایت با ادعای خودکشی وی را دفن کرده اند
در ھمھ جای دنیا رسم بر این است کھ پزشک قانونی و مامورین انتظامات باید علت مرگ را تشخیص داده و تعیین 

این یک روش شناختھ و متمدنانھ قضائی است برای . ن اجازه قانونی دفن کردھیچ کس را نمی شود بدون چنی. کنند
 . آنکھ ھیچ قاتلی نتواند بر عمل قتل خویش با صحنھ سازی سرپوش بگذارد

این چندمین بار است کھ رژیم حاکم در ایران با این شگرد جدید و فریبکارانھ مخالفین خویش را در زندانھا در زیر 
ھمین توسل آشکار بھ روش دروغگوئی و بزدلی و سرپوش گذاری بر قتل ابراھیم لطف . ساندشکنجھ بھ قتل می ر

اللھی در زیر شکنجھ و ادعای خودکشی وی دال بر آن است کھ این رژیم از اعتراضات جھانی ھراس دارد و می 
 این امکان را می یابند کھ آنھا با این روش. خواھد راھی برای فرار خود بازگذارده و از آمار قربانیان خویش بکاھد

م زندانیان سیاسی نقاب ھ، آنبیچاره ھا نمی دانند کھ افزایش آمار خودکشی ھا در زندانھا. قتل را خودکشی جلوه دھند
 .ریاکاری آنھا را بیشتر می درد

 .ن است زندانی سیاسی در ایران گروگان جمھوری اسالمی ایرا.، زندان ابوغریب و گوانتاناموستزندانھای ایران
انزجار خویش را از این ھمھ جنایتکاری و ریاکاری ابراز داشتھ و این روش ضد بشری را ) توفان(حزب کار ایران

. شدیدا محکوم می کند
 
!سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری  اسالمی                                                 
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دم و اشکمی بنام قانون کارشیر بی یال و                    

تالش برای  بھبود زندگی طبقھ فلسفھ وجودی قانون کار دفاع از نیروی کار بھ عنوان بزرگترین ثروت یک جامعھ و  
اینکھ کارگران  .نیروی کار سرمایھ ای ملی است ودفاع از سرنوشت نیروی کار امری اجتماعی است. کارگر است

مسئلھ خود آنھا نیست ، مسئلھ تمام جامعھ است، مسئلھ فردی نیست ، مسئلھ اجتماعی چگونھ کار و زندگی می کنند فقط 
قانون کار . حمایت از نیروی کار مولد و تامین بھترین شرایط برای رشد و شکوفائی آن باید اساس قانون کار باشد.است

ایھ داری است و طبیعتا برای حفظ بحث دراینجا در مورد قانون کار در جامعھ سرم .برای حمایت از کار و کارگر است
جامعھ و ممانعت از اضمحالل آن باید طبقھ کارگر متحد شده بر ضد بخشی از جامعھ کھ حقوق وی را برسمیت نمی 

اساس . شناسد و آمادگی آنرا ندارد شرایط زندگی وی را بھبود بخشد تا مجموعھ جامعھ را از اضمحالل برھاند، برزمد
اما  کارگران درھمین چھارچوب نظام سرمایھ . مایھ داری براستثمار، اضافھ تولید و سود استقانون کار در جامعھ سر

داری نیز برای بھبود شرایط زندگی خود قوانینی را بر سرمایھ داران تحمیل میکنند  تا شرایط زندگیشان تحمل پذیرتر 
 . دقانون کار ضد استثماری تنھا درجامعھ سوسیالیستی متحقق خواھد ش. گردد

تفکر سرمایھ داری نیروی کار را کاالئی می داند مثل سایر کاالھا کھ عرضھ و تقاضای بازار باید سرنوشت آن را تعیین 
آنھا می گویند فروشنده مصلحت و منافع خود را در . کند و سرنوشت آنرا امری فردی می داند کھ ربطی بھ جامعھ ندارد

 را ، معاملھ ھم وقتی انجام می گیرد کھ فروشنده و خریدار بھ توافق نظر می گیرد و خریدار مصلحت و منافع خود
از نظر آنھا نیروی کار ھم درست مثل شلغم و پیراھن و دوچرخھ اگر خریداری پیدا کرد آنرا می خرد، در غیر . برسند

د قانون کاری کھ آنھا می گوین. این صورت مثل شلغم گندیده و پیراھن مندرس و دوچرخھ قراضھ دور انداختھ می شود
مدافع نیروی کار باشد ھم مانع سرمایھ گذاری و جذب سرمایھ خارجی است و ھم در نھایت مانع اشتغال زائی است و 

کارگر و کارفرمائی حمایت می کنند کھ در واقع " توافق" " آزادی " آنھا از .طبعا نباید چنین موانعی وجود داشتھ باشد
اجبار فقر و گرسنگی ، اجبار بی خانمانی ، اجبار نداشتن مخارج دارو و .حمیل استمبتنی بر بدترین نوع اجبار و ت

در واقع توافق نیست بلکھ تحمیل ننگ و فالکت و نکبت و فاجعھ بھ . درمان ، اجبار نداشتن مخارج تحصیل فرزندان
میان انسان و شلغم و پیراھن و قانون کار باید انسان و نیروی کار او را در مرکز توجھ قرار دھد و  .طبقھ کارگر است

کارگر در انتخاب گرسنگی و در بدری حرف می زنند در " آزادی " کسانی کھ از . دوچرخھ تفاوت ماھوی قائل شود
.واقع مستبدین مدافع سرمایھ ھستند

حق تشکل آزاد و قانون کاری کھ باید محدود کننده سرمایھ داران در غارت بی بند و بار زحمتکشان باشد با نادیده گرفتن 
مستقل و حق اعتصاب و حق انعقاد قرار دادھای دستھ جمعی ، بھ وسیلھ ای در دست آنان تبدیل شده تا بھ غارت بیشتر 

آنھا حتی با کشیدن دندانھا و قطع سر پنجھ این شیر و تبدیل آن بھ موجودی ذلیل ھم قانع نیستند بلکھ در تالشند . بپردازند
کارگر وقتی بھ تنھائی با . آنھا میخواھند کارگر منفرد و تنھا را بھ کام گرگ سرمایھ دار بفرستند. آنرا بھ موش تبدیل کنند

او متکی بھ نیروی سرمایھ و . سرمایھ دار ھرگز تنھا نیست . سرمایھ دار روبرو می شود ، قطعا مظلوم واقع خواھد شد
اما کارگر ، اگر متشکل نباشد تنھای .  پشت سر داردمتکی بھ طبقھ سرمایھ دار است و حمایت سیاسی دستگاه حکومت را

تنھاست و مجبور است برای زنده ماندن خود و خانواده اش تحت ھر شرایطی نیروی کار و حتی ھستی خود را بفروشد 
اند و توافق در این شرایط نابرابر بین کارگر و کارفرما فقط و فقط بھ نفع سرمایھ دار تمام می شود و سرمایھ دار می تو

.او را بھ روز سیاه بنشاند

طبقھ کارگر ایران طی مبارزات خونین و قھرمانانھ خود طی یکصد سال اخیر توانست بخشی از حقوق پایمال شده خود 
.را در قالب قوانین و مقررات کار بھ کارفرمایان تحمیل کند

دکان ، برقراری ضوابط ویژه برای کار و محدودیت ساعات کار روزانھ و ھفتگی ، تامین اجتماعی و بیمھ ، منع کار کو
مرخصی زنان باردار ، تعیین حداقل دستمزد، الزام کارفرمایان بھ رعایت مقررات حفاظت و ایمنی فردی و جمعی و 
بھداشت در محیط کار ، حق تشکل صنفی و سندیکائی و قراردادھای جمعی ، طرح طبقھ بندی مشاغل ، بازنشستگی ، 

امتیازات اھدائی سرمایھ داران و کارفرمایان بھ کارگران نبوده ، ..خت و محل پرداخت مزد و مشخص بودن دوره پردا
  .بلکھ بخشی از حقوق زحمتکشان است کھ از حلقوم آنھا بیرون کشیده شد
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 اولین پیش نویس قانون کار اسالمی کھ توسط توکلی وزیر کار مرتجع و ضد کارگر ١٣۵٩بعد از انقالب در سال 
منطبق با باب اجاره فقھ اسالمی در جھت اجیر کردن کارگر و از بین بردن تمام دست آوردھای جنبش کارگری و 

ن گستاخانھ و وقیحانھ ھمھ محدودیت ھا را از جلو سرمایھ داران برداشتھ بود و سندیکائی گذشتھ ایران تنظیم شده بود چنا
دست آنان را در استثمار و ظلم نسبت بھ توده ھای میلیونی کارگران باز گذاشتھ و حتی تا نفی بیمھ و تامین اجتماعی و 

از سھ بار اصالح نتوانستند آن را بازنشستگی پیش رفتھ بود کھ موج گسترده ای از اعتراضات را برانگیخت و حتی بعد 
. کامال کنار بگذارند١٣۶١بھ طبقھ کارگر تحمیل کنند و باالخره مجبور شدند آنرا در سال

 سال پیکار و مبارزه سرسختانھ طبقھ کارگر با حاکمیت سرمایھ داری جمھوری اسالمی ١٢قانون کار فعلی کھ پس از 
افق بر سر حداقل ھا از جانب طبقھ کارگر ایران بود ھر چند کھ ھمین  بھ تصویب رسید در واقع تو١٣۶٩ آبان ٢٩در 

" کھ ھمان حق تشکل آزاد و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادھای دستھ جمعی باشد" حداقل ھا ھم بدون ضمانت اجرائی
.، ھمواره مورد تعرض و دستبرد و تجاوز سرمایھ داران و کارفرماھا قرار می گیرد

خاتمی و چھ در " اصالحات" رفسنجانی و چھ در دوران " سازندگی" یر ھمواره چھ در دوران سال اخ١٧در طی 
احمدی نژاد تالشھائی در جھت دستبرد و تجاوز بھ ھمین قانون کار حداقل ھا صورت گرفتھ " عدالت گستری" دوره

 کار و سپس در مجلس ششم کھ است کھ از جملھ خارج کردن کارگاھھای کمتر از پنج نفر و سپس ده نفر از شمول قانون
 نظام صنفی قصد خارج ساختن بخش بزرگتری از کارگران را از ٩۴در خدمت اصالح طلبان بود با تصویب ماده 

شمول قانون کار داشتند 

در چند سال اخیر تالشھائی توسط دولت احمدی نژاد در جھت ایجاد امنیت کامل برای سرمایھ و برداشتن موانع از پیش 
بھبود محیط کسب و کار و حمایت از بخش غیر " ا برای غارت و چپاول بی در و پیکر طبقھ کارگر تحت عنوان پای آنھ

.آغاز کرده اند" بازار کار " ساماندھی " دولتی و 

ما یک حرکت بزرگ و اساسی در : "  می گوید٨۶ آذر ماه١٨جھرمی وزیر کار رژیم در مصاحبھ با خبرگزاری فارس 
شالوده این اقدامات . ..بود محیط کسب و کار و حمایت از بخش غیر دولتی را آغاز کرده ایمکشور در جھت بھ

فرصت برای سرمایھ گذاری ، . و قوانین ناظر بر روابط کارگر و کارفرما را تشکیل می دھد" بازار کار" سازماندھی 
سازمان تجارت جھانی ، اصالح و اصالحات در نظام بانک ھا و صنعت بیمھ ای و برنامھ ریزی کشور، پیوستن بھ 

. "خصوصی سازی بانکھا و صنعت بیمھ

.وزارت کار با صراحت مطرح می کند با اتاق بازرگانی ، فعالین بخش خصوصی مشورت و رایزنی می کند

.بد نیست با نظرات این مشاورین وزارت کار ھم آشنا شویم

س بھ خبرنگار ایلنا در رابطھ با پیشنھادھای وزیر کار احمد بزرگیان نماینده سبزوار و عضو کمیسیون صنایع مجل
:" جھرمی در خصوص اصالح برخی از مفاد قانون کار تحت عنوان رفع موانع سرمایھ گذاری در ایران ، می گوید 

دکتر جھرمی وزیر کار در مورد اصالح و تغییر چند ماده قانون کار موادی را پیشنھاد کرده کھ مھمترین آنھا بھ نحوه 
."قراردادھا، تعیین دستمزدھا و نحوه تنبیھات در محیط ھای کارگری می باشد 

ه و با توجھ بھ اینکھ . قانون کار پیشنھاداتی را مطرح کرد٢٧وزیر کار در خصوص اصالح ماده :" وی می گوید  
گری را کھ مرتکب خطا قانون کار فعلی دست کارفرمایان را بستھ و شرایط بھ گونھ ای است کھ کارفرما نمی تواند کار

شده ، اخراج نماید زمانی کھ یک یا چند کارگر بی انضباط و خاطی محیط کار را متشنج می کنند ، آیا در چنین شرایطی 
"می توان کار کرد و مدیریت را اعمال کرد؟

ارفرمایان بھ باید برخورد الزم با کارگر خاطی صورت گرفتھ و ک:" نماینده سبزوار و عضو کمیسیون مجلس می گوید
  ."ھر دلیلی دستشان بستھ نباشد و قانون بھ گونھ ای باشد کھ مدیریت توان اداره واحد را داشتھ باشد

 



         ٨۶بھمن ماه                       ١٨  توفان الکترونیکی شماره                                                             ٧

اتفاق خاصی نیفتاده و صرفا :" ھ دستمزدھا کھ از سوی شورای عالی کار پذیرفتھ شده می گویدو در مورد اصالحی ا
 درصد کسر شده ، ضمن آنکھ با توافق کارگر و کارفرما ، دستمزد این نوع کارگران ١٠دستمزد کارگران قراردادی تا 

."تعیین می شود

ینی کھ دارند مجبور می شوند کھ برای کاھش آن کارگران حقیقت آنستکھ کارفرمایان با ھزینھ ھای سنگ:" وی می گوید
بھ ھر حال توافق کارگر و کارفرما برای تعیین دستمزد قراردادی ھا بھتر از بیکاری آنان . قراردادی خود را جواب کنند

."است

کار یکی از موانع مھم متاسفانھ قانون : " کارشناس اقتصادی با انتقاد از قانون کار اعالم می کند" بھروز ھادی زنوز " 
. "ایجاد فرصت ھای شغلی در کشور بوده است

بھبود فضای کسب و کار در ایران بستگی بھ : " مدیر گروه اقتصادی بانک جھانی در دفتر خاور میانھ می گوید 
"تصمیمات دولت در جھت رونق فضای یاد شده دارد 

مارات عربی متحده اجرای قانون کار در ایران را برای رئیس شورای بازرگانی ایرانیان مقیم ا" ھادی موءتمنی" 
قانون کار مربوط بھ زمانی است کھ ھنوز بسیاری از صنایع : " اقتصاد و سرمایھ گذاری مناسب نمی داند و معتقد است

."و کارخانجات دولتی بوده اند

ت زرد خانھ کارگر و شوراھای در سالروز تصویب قانون کار تظاھرات گسترده ای توسط تشکال١٣ ٨۶ آبانماه٢٩در 
اسالمی در شھرھای مختلف در اعتراض بھ تغییر قانون کار بر پا گردید کھ در واقع ھدف گردانندگان آن با توجھ بھ 
وابستگی خانھ کارگر بھ باند رفسنجانی و عضویت در جبھھ مشارکت اصالح طلبان حکومتی ، استفاده کردن از اھرم 

ت فشار قرار دادن جناح احمدی نژاد بود و نھ دفاع از حقوق حقھ کارگران دولت احمدی نارضایتی کارگران برای تح
نژاد کھ وابستھ بھ ھمان باندی است کھ توکلی وزیر کار مرتجع و ضد کارگری نیز کھ اولین پیش نویس قانون کار 

د را ھم تحمل نمی کنند و قصد اسالمی را تدوین کرده ، از ھمان باند مافیائی می باشد ، حتی وجود ھمین تشکالت زر
انحالل آنھا را دارند و از طرفی چون تمایل بھ عضویت در سازمان تجارت جھانی را دارند و آن سازمان نیز تابع 
مقررات سازمان جھانی کار و مقاولھ نامھ ھای آن میباشد و سازمان جھانی کار نیز خانھ کارگر و شوراھا را بھ عنوان 

مستقل نمی پذیرد، ضمینھ مساعدی برای دولت احمدی نژاد فراھم شده کھ دست شوراھای تشکالت صنفی آزاد و 
، و چون بایدبھ ظاھر تشکالت مستقل کارگری وجود داشتھ باشد کھ مورد تائید سازمان جھانی .اسالمی را نیز قطع کند

ھی تشکالتی قالبی تحت عنوان  میلیارد ریال اعتبار قصد سازماند۵٠کار قرار بگیرد دولت احمدی نژاد با اختصاص 
.تشکل ھای مستقل کارگری دارد و این امر منافع شوراھای اسالمی و خانھ کارگر را بھ خطر می اندازد

با این حال این تضادھای باندھا و جناحھای مرتجع و ضدکارگری حکومتی شرایطی را فراھم کرد کھ بر بستر آن 
   .ا از اقدامات ضد کارگری رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی بیان کنندکارگران بتوانند نارضایتی و مخالفت خود ر

کارفرمایان واحدھای تولیدی و صنعتی استان بھ : " نماینده کارگران کرمانشاه در مصاحبھ با خبرنگار ایلنا می گوید
، قرار داد آنھا فسخ  ھزار تومانی موافقند و در صورت اعتراض کارگران ١۵٠کارگران اعالم کرده اند با دستمزد 

."خواھد شد

است " کشک" و " فیلم" توافق کارگر و کارفرما ، توافق: " نماینده کارگران ابھر در مصاحبھ با خبرنگار ایلنا می گوید
 ھزار تومان راضی باش و کارت را ١۵٠، زمانی کھ می گوئی توافق ، یعنی این کھ کارگر بھ حداقل ھا یعنی ھمان 

."بکن

 قانون کار کھ در قالب اصالح این قانون صورت می ٢٧حذف ماده : " ارگران سیستان و بلوچستان می گویدنماینده ک
  ."پذیرد ، با حمایت از کارفرمایان، اعتراض گسترده کارگری را در پی خواھد داشت
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دولتی کھ از ابتدا خود را بھ عنوان حامی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در قالب شعار عدالت گستری : " او می افزاید
." معرفی کرده زمینھ را برای استثمار نیروی کار و تضییع حقوق کارگران فراھم کرده

قراردادھای موقت کار در کارھائی با : "  آبان می گوید٢٠ر مصاحبھ با ایسنادر تاریخ دبیر اجرائی خانھ کارگر تبریز د
 درصد از کارگران حاضر در کارخانجات و در بدنھ ٨٠ماھیت مستمر و دائمی آن قدر رشد داشتھ است کھ بیش از 

ه دنبال می شود باید قراردادھای بنابراین با اھدافی کھ پشت پرد. تولید را کارگران قرارداد موقت کار تشکیل می دھند 
." محسوب کرد٢١موقت کار را برده داری نوین قرن 

می خواھند کارگران را بھ : " رئیس سابق کانون عالی شوراھا در مصاحبھ با خبرنگار ایلنا می گوید" حسن صادقی " 
 گذاری در راستای منافع سرمایھ طرح رفع موانع تولید و سرمایھ: " و اضافھ می کند ." ورطھ فقر و فالکت بکشانند 

. "داران است

 

بعضی ھا انتظار تغییرات بیش از : " روزنامھ اعتماد در مورد تغییر قانون کار از قول جھرمی وزیر کار می نویسد
 ماده قانون کار را دارند ولی ما در وزارت کار و امور اجتماعی با بررسی کارشناسی و ٢٠٣ ماده ایی از کل ١٠٠

." ماده قانون کار، دیگر مواد قانون کار نیاز بھ اصالح ندارد١٠ تا ٨ھ این نتیجھ رسیدیم کھ جز کامل ب

 قانون کار می ٢٧ در زمینھ تسحیل اخراج و مربوط بھ ماده  یکی از محور ھای اصلی طرح اصالحی قانون کار
ند یا آئین نامھ ھای انضباطی کارگاه را پس ھرگاه کارگری در انجام وظایف کوتاھی ک: قانون در این ماده می گوید .باشد

از تذکرات کتبی نقض کند ، کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و 
حقوق معوقھ بھ نسبت ھر سال معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را بھ عنوان سنوات بھ وی پرداخت و قرارداد را 

حدھای فاقد شورای اسالمی کار ، نظر مثبت انجمن صنفی کفایت می کند و در صورت عدم توافق ھیئت در وا. فسخ کند 
.تشخیص و در نھایت ھیئت حل اختالف نظر نھائی را خواھد داد و در این مدت ، قرارداد کار معلق می شود

ف در اخراج کارگران را شوراھای اسالمی ، انجمن صنفی شورای حل اختال" نظر مثبت " در پیش نویس اصالحی 
.  روز ، کارگر جدید جایگزین کند١۵پس از حداقل دو بار تذکر کتبی در کمتر از : لغو کرده و می گوید 

. قانون کار است۴١و ١١٢  از موارد دیگر طرح اصالحی ماده

 در ٧٠الیت می کنند ،  قانون کار ، کار آموزانی کھ در واحدھای اقتصادی فع۴١بر اساس اصالحات پیشنھادی در ماده 
.صد حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را دریافت خواھند کرد

از لحاظ مقررات این قانون ، کار آموز بھ کسانی اطالق می شود کھ فقط برای فرا گرفتن :"  آمده است ١١٢ ماده  در 
وزی و یا آموزشگاھھای آزاد آموزش می حرفھ خاص باز آموزی یا ارتقاء مھارت برای مدت معین در مراکز کار آم

." سال است١٨ تا ١۵مدت کار آموزی سھ سال و سن مورد نظر . بینند

 افرادی کھ بھ کار گمارده می شوند ، باید مھارت انجام   : آمده است ١١٢ ماده ٢در طرح اصالحی پیشنھادی تبصره 
در این تبصره . نونی دیگر رسیده است ، داشتھ باشندکار را کھ بھ تائید سازمان آموزش فنی و حرفھ ای و مراجع قا

.حذف شده است"  سال نباشد ١٨بیشتر از " عبارت 

 می توان ھر کارگری را بھ عنوان کار آموزی و یا باز آموزی در ١١٢ و ۴١در واقع طبق اصالح پیشنھادی مواد 
. در صد حداقل حقوق بھ بردگی کشید٧٠ھرشرایط سنی و سوابق کاری بھ مدت سھ سال با پرداخت 

نفی یا نماینده کارگران را لغو از موارد دیگر اصالحی حق کارگران برای دارا بودن شورای اسالمی کار و انجمن ص
 از لحاظ تعداد کارگران یا میزان سرمایھ گذاری و گردش : می سازد و در مورد تعریف کارگاھھای کوچک می گوید
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. ی سالیانھ با توجھ بھ شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنھاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار صورت می گیردمال
 نفر بر اساس مصلحت موقت از شمول قانون کار خارج ھستند کھ آئین نامھ ١٠ھم اکنون کارگاھھای کوچک کمتر از 

.آن مصوب ھیئت وزیران است

دا با نفی تشکل ھای مستقل کارگری و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادھای دستھ ھمچنانکھ مالحظھ میکنید در ابت
جمعی در قانون کار ضمانت اجرائی آنرا از بین می برند و سپس با خارج کردن کارگاھھای کمتر از ده نفر از شمول 

ری ھا و جوشکاری ھا و قانون کار تمامی کارگران ساختمانی و کارگاھھای قالی بافی و کوره پزخانھ ھا و ریختھ گ
مکانیکی ھا و تراشکاریھا و بلورسازی ھا و کارگران نقاش و خیاط و نانوا و کفاش و سایر کارگران صنوف را و با 

 در صد کارگران در صنایع بزرگ را از حمایت قانون کار محروم می ٨٠گسترش قراردادھای موقت تقریبا تا بیش از 
 درصدی کارگران را ھم کھ ٢٠د و با تغییرات پیشنھادی قصد دارند ھمان بخش کنند ، سپس بھ این ھم راضی نیستن

مشمول این قانون میشوند بھ راحتی اخراج کنند و ھر قراردادی را تحت عنوان توافق کارگر و کارفرما بھ آنھا تحمیل 
این .  برده گی کامل بکشانند در صد حداقل حقوق تحت عنوان کار آموز و باز آموز آنھا را بھ٧٠کنند و حتی با پرداخت 

.است مفھوم واقعی عدالت گستری در رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی

.قانون کار شیر بی یال و دم و اشکمی است کھ در خدمت سرمایھ داران و کارفرماھا و علیھ طبقھ کارگرمیباشد 

د و مرز بھ جز وحدت و تشکیالت چاره ای طبقھ کارگر ایران برای نجات از این وضعیت فالکت بار و ظلم و جور بی ح
  . باید با تمام قوا در جھت ایجاد و احیاء سندیکاھای مستقل و آزاد و واقعی کارگری اقدام نمود. ندارد

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

 :در زمینھ حقوق دموکراتیک                                           
 
 .ـ تضمین تساوی کامل ھمھ شھروندان ایران صرف نظر از ملیت، زبان و جنسیت١
 .ـ آزادی انتخاب و تبلیغات ھمھ مذاھب و آزادی تبلیغات ضد مذھبی ٢
 .ـ جدائی دین از دولت و تلقی دینداری بھ منزلھ امر خصوصی برای مردم٣
 . حقوق زنان و مردان در تمام زمینھ ھاـ تساوی کامل٤
 .ـ برسمیت شناختن حقوق کودکان و تدوین قوانین در حمایت از آنان٥
 .ـ تدوین و اجرای قانون کار بنفع کارگران و زحمتکشان جامعھ سوسیالیستی٦
 . اجرای آنـ تدوین وظایف و حقوق اتباع کشور در مقابل دولت سوسیالیستی ونظارت ارگانھای منتخب مردمی بر٧
 .ـ تدوین قوانین و اجرای آنھا بھ نفع زنان باردار٨
 .ـ پرداخت مزد، متناسب با درجھ سختی کار در دوران گذار سوسیالیسم بھ کمونیسم٩

ـ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ھمگانی است مگر برای کسانیکھ توسط دادگاه بھ محرومیت از حقوق انتخاباتی محکوم شده                                             ١٠
 سالگی بدون رعایت ملیت، مذھب، جنسیت، درجھ معلومات، سکونت، اصل و نسب اجتماعی،                                   ١٨ حق دارد از سن         ھر کس  .   اند  

 . وضع مادی، بصورت متساوی و مستقیم و مخفی انتخاب کند و یا انتخاب گردد
 قلم، گردھمائی و          ـ دولت پرولتری در اتحاد جماھیر سوسیالیستی ایران از نظر تحکیم جامعھ سوسیا لیستی، آزادی بیان،                                                    ١١

. . . . . نمایشات، حق متشکل شدن در سازمانھای اجتماعی و حرفھ ای نظیر کارگران،زنان، نویسندگان، ھنرمندان، دانشجویان و                                                            
 .مصونیت شخصی، مصونیت منزل و محرمانھ بودن مکاتبات برسمیت می شناسد و تضمین می کند

ان حق پناھندگی برای اتباع خارجی را کھ بخاطر حمایت از زحمتکشان،                                 ـ دولت پرولتری در اتحاد جماھیر سوسیا لیستی ایر                    ١٢
 .مبارزه ملی و یا فعالیت علمی تحت تعقیب مرتجعین قرار گرفتھ اند  برسمیت می شناسد و تضمین می کند 

را از شھروندان        ـ دولت پرولتری در اتحاد جماھیر سوسیالیستی ایران در عین برسمیت شناختن این حقوق و تضمین آن وظایفی           ١٣
بدین معنی کھ موظفند انظباط کار را رعایت کرده نسبت بھ وظایف اجتماعی خود صداقت داشتھ و                                        .   جامعھ سوسیالیستی می طلبد      

مالکیت اجتماعی سوسیالیستی را محفوظ و مستحکم دارند و از                      .   قواعد زندگی و معیشت اجتماعی سوسیالیستی را محترم شمارند                     
 ش صمیمانھ چون امر مقدس دفاع کندمیھن سوسیالیستی خوی

    ) توفان(برگرفتھ از برنامھ و اساسنامھ حزب کارایران                                
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   فراخوان
!   بھ تظاھرات ھای ضد جنگ امپریالیستی بپیوندید            

 ھفتھ اعتراضات جھانی علیھ ٢٠٠٨ مارس ٢٢ تا ١۵  ھفتھ.  بزودی پنجمین سالگرد اشغال نظامی عراق فرا میرسد 
در چنین ھفتھ ای صد ھا ھزار مردم ترقی خواه و صلح دوست . تجاوز امپریالیسم آمریکا و متحدینش بھ عراق  است

جھان و در رأس آن کمونیست ھا دست بھ تظاھرات می زنند وانزجارشان را نسبت بھ امپریالیسم آمریکا و متحدین 
ھمبستگی و حمایت از جنبش حق طلبانھ و ضد استعماری خلق قھرمان عراق ھر روز .  ابراز می دارندجنایتکارش

.گسترش می یابد

حزب ما از مقاومت قھرمانانھ خلق عراق قاطعانھ پشتیبانی می نماید و از اعضاء و ھواداران خود در ھر کجایی کھ 
اه و صلح دوست در تظاھرات ھای ضد جنگ امپریالیستی ھستند می خواھد کھ با بسیج و ھمراه نیروھای ترقی خو

شرکت جویند و از ھیچ کوششی در تقویت جنبش ھمبستگی با خلقھای عراق ، افغانستان و فلسطین کھ تحت اشغال 
.مستقیم امپریالیست ھا و صھیونیست ھا قرار دارند ، دریغ نورزند 

 خاک عراق و دفاع از جنبش مقاومت عراق خواست ھمھ خروج بی قید و شرط امپریالیست آمریکا و متحدینش از
خروج بی قید و شرط امپریالیستھا  و ھمھ متجاوزین از خاک . نیروھای انقالبی و کمونیست ھای سراسر جھان است 

افغانستان ، محکوم کردن رژیم صھیونیستی اسرائیل و ھمبستگی با  خلق فلسطین،محکوم کردن ھرنوع تجاوز نظامی 
با شرکت در این .  اقتصادی علیھ ایران شعارھای اساسی  جنبش ضد جنگ تجاوزکارانھ امپریالیستی است و تحریم

خود را برای شرکت در این . تظاھراتھا و تقویت این جنبش مشت محکمی بر دھان امپریالیستھا و مزدورانشان بکوبیم
.تظاھراتھای جھانی آماده  کنیم

!  قوای اشغال گر از خاک عراق وپرداخت غرامت بھ خلق عراقخروج بی قید و شرط              
  !    زنده باد خلق قھرمان فلسطین! ننگ ونفرت بر رژیم تروریستی صھیونیستی اسرائیل

  !  نھ بھ تجاوز نظامی بھ ایران و نھ بھ تحریم اقتصادی
  !       دست امپریالیستھا از ایران و منطقھ کوتاه باد

)توفان(حزب کارایران
٢٠٠٨فوریھ 
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 بھمن 
 

  انقالب و نام آوران تاریخ یا د آ ور بزرگمردان          
 
 
 

 

                                                                                    
                                                                                                               

 ٢١کھ در  دو رفیق حزبی رفقا مھدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانیان                                          
! یادشان گرامی باد.  در راه پیروزی انقالب جان باختند١٣٥٧بھمن 

 
این ماه یادآور پیروزی خلقی است کھ بساط ننگین . بھمن ماه درتاریخ جنبش کمونیستی ایران جایگاه ویژه ای دارد

اش توسط اگرچھ پیشروی . سلطنت پھلوی را برچیده و برای دستیابی بھ آرزوی دیرینھ خویش قدمی بھ پیش گذارد
اما خاطرات آن جنبش عظیم و شکوه و جالل مبارزات خلقھای . نیروھای ارتجاعی و برخاستھ ازگور تاریخ متوقف شد

 .ایران برای آزادی محو نشده و خود الھام بخش مبارزه دیگر گردید
انسانھائی چون . استعالوه بر انقالب شکوھمند بھمن، این ماه یادآور بزرگمردان انقالب و نام آوران تاریخ میھن م

ارانی، قاسمی و سغائی کھ سراسر عمر با عزت و شرف خود را درراه خدمت بھ خلق طی کرده و در سرسودایی  جز 
 بھمن ماه ھمچنین یادآور خاطره شاگردان مکتب ارانی و قاسمی و سپاھیان. اھداف بزرگ انسانی خویش نداشتھ اند
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 بھمن اسلحھ دردست و جان برکف بھ ٢٢ بزرگ لنین، رفقایی چون اقتدار منش و عرفانیان کھ درگرماگرم انقالب 
بھمن ماه، ماه درگذشت آموزگار و . لطیدندپادگانھای رژیم شاه ھجوم آوردند و توسط مزدوران شاه درخون سرخشان غ

اگرچھ تصادفی است کھ بھمن ماه با درگذشت لنین آغاز می شود، اما حقیقتی .  رھبر بزرگ کمونیستھای جھان است
کھ ..... و)  بھمن٣٠(، سغائی ) بھمن٢۴( ، قاسمی) ژاانویھ٢١ - بھمن١۴( است کھ درپی آن شاگردان وفادار او ارانی

بزرگداشت بھمن، بزرگداشت خاطره . راه آموزگار حویش را پیمودند، بدنبال او چشم ازجھان فروبستنددرزندگی نیز 
کسانی است کھ درراه سعادت بشر و نیکبختی جامعھ انسانی آگاھانھ از ھمھ چیز خود چشم پوشیدند، درمقابل ارتجاع و 

یادآوری این مردان بزرگ بھ منظور الھام از . نداستبداد ایستادند و بھ وظیفھ تاریخی انسان بودن جامھ عمل پوشاند
یادآوری این مردان بزرگ احترام بھ اندیشھ بزرگ و دورانسازی است کھ راھبر آنھا بوده است، اندیشھ . آنھاست

اندیشھ ھمیشھ تازه : فناناپذیری کھ با مرگ افراد نمی میرد و گذشت زمان خالقیت، کاربری و توانایی آن را نمی کاھد
 . لننیسم-سیسم مارک

یادآوری بھمن ماه بھ منظور تجلیل از ھمھ کمونیستھا و انقالبیونی است کھ ھیچ تبلیغاتی قادرنیست آنھا را محو کرده و 
یادآوری این مردان بزرگ درعین حال پاسخ بھ آنھائی است کھ می کوشند تا بواسطھ شرایط تاریخی . ازخاطره ھا بزداید

 سیاه جمھوری اسالمی، اشاعھ و تقویت افکار مذھبی و ضعف و پراکندگی کمونیستھا و ویژه ای  کھ در اثر حاکمیت
بوجود آمده، تمام مبارره را بھ نام خود ثبت کرده و خود .....حمالت وقیحانھ ارتجاع و بورژوازی جھانی بھ کمونیستنھا و

روز "ا تاریخ جنبش مقاومت ایران را پیشقراول مبارزات خلق بدانند و جای تاسف است کھ ھمین افراد دررابطھ ب
را نیز کھ مصادف با سالروز شھادت دکتر تقی ارانی در قلب و جان ھرمبارز آزادیخواھی  بھ ثبت رسیده، بھ " شھیدان

گویی کھ مبارزه تنھا با آنھا آغاز شده و جز آنھا کسی دراین راه . شیوه خویش تغییر داده و تاریخ  دیگری ساختھ اند
 !!ھ استقدمی برنداشت

سراسر تاریخ چند دھھ گذشتھ ایران با خون کمونیستھای آزادیخواه و شجاعی چون حیدر خان عمواوغلی ھا، ارانی ھا، 
سیامکھا، قدرت فاضلی ھا، بابا پورسعادتھا، مجلسی ھا،عباس گودرزی ھا، حمید چیتگرھا و ھزاران کمونیست دیگر 

 بھمن را گرامی می دارند در عین حال یاد ھمھ کسانی را کھ علیھ ١۴منقوش بوده و کمونیستھا اگر روز شھیدان، یا 
امپریالیسم و ارتجاع بپاخاستھ اند را صرف نظر از ھر تعلق گروھی و سازمانی گرامی داشتھ و آنرا الھامبخش 

 .پیکارھای مردم ارزیابی می نماید
..............                                                  ....................... 

 

 :انقالب بھمن و حاکمیت      
 

 موفق شد بھ سلطنت وابستھ بھ امپریالیسم آمریکا در ایران خاتمھ دھد و رژیم فاسد و منفور پھلوی را                ١٣٥٧انقالب شکوھمند بھمن 
ستھا و خیانت آشکار آنھا در           متاسفانھ انقالب بھمن بعلت ضعف ستاد پیشاھنگ طبقھ کارگر،بعلت وجود رویزیونی                               .   سرنگون کند   

سرکوب نیروھای انقالبی در تکامل خود بھ شکست منجر شد و بھ سازشی میان اقشار مختلف بورژوازی ایران اعم از مذھبی ویا                                                  
حکومت ایران از نظرشکل یک حکومت مذھبی است کھ از مناسبات تولیدی حاکم کھ چیزی جز سرمایھ                                   .   غیر مذھبی منجر گردید       

بخش عمده این بورژوازی را بورژوازی تجاری تشکیل می دھد کھ نقش                                 .   مایت کرده و خواھان حفظ و بقاء آن است  داری نیست ح
جناحبند یھای مختلف بورژوازی را می توان بھ بورژوازی تجاری ،بورژوازی صنعتی و                                                .   ھده دارد      عاساسی را در حکومت ب          

وازی تجاری و حامیان بروکراتش است کھ تالش دارند با تکیھ بر                              بورژوازی بروکرات تقسیم نمود کھ مرتجع ترین بخش آن بورژ                  
تقلیل بھای نفت کھ بھ قیمت کاھش واردات و انتقال                    .   اعتبارات دولتی و درآمد نفتی بصورت انگل بھ ثروت خود در ایران بیافزایند                                     

 زده و جناحی از بورژوازی را کھ                       بار بحران بھ گرده زحمتکشان تمام می گردد بھ تشدید تضادھا در درون جامعھ ایران دامن                                                
. رفرمی کھ باید جلوی اوج مبارزه در حال گسترش مردم را بگیرد                               .   بطور عمده بورژوازی صنعتی است طالب رفرم نموده است                       

معروفند با ھرگونھ اصالحاتی           "   والیت فقیھ    " جناحی دیگر از بورژوازی کھ اساسَا اھرمھای قدرت را در دست دارد و بنام حامیان                                
آنھا ترجیح می دھند بر          .   آنھا اصالحات را مفری برای نجات کل نظام نمی بینند                      .   الفند و ترجیح می دھند با ترور حکومت کنند                مخ 

نزاع جناحھای مختلف حاکمیت کھ نزاعی                 .    تکیھ کنند و موجی از وحشت در جامعھ حاکم گردانند                       ١٣٦٠تجربھ خود در سالھای          
بخشھای مختلف حاکمیت در مجموع خواھان حفظ رژیم                      .   قطھ نظر مورد توجھ قرار گیرد             واقعی است ونھ ساختگی باید از این ن                 

بسیاری از مقامات کنونی در دست عناصری است                  .   آنھا می دانند کھ پس از جمھوری اسالمی جائی در جامعھ ایران ندارند                               .   ھستند 
ل سطح ممکن قرار دارند و یک تحول بنیادی آنھا       کھ چھ از نظر معلومات دانشگاھی و یا عمومی و یا استعدادھای شخصی در حداق

این است کھ بخشی از این بروکراسی ارتجاعی با چنگ و دندان از موقعیت خود با ھر                               . را از مقامات نان و آبدار بر کنار می نماید
یاسی و اعتالء جنبش      دوران تالطمات س        .   اکنون بدون شک ما وارد مرحلھ تھاجم نیروھای مردمی شده ایم                             .   وسیلھ ای دفاع می کند          

 ....... اعتراضی و رو بھ افزایش مردم آغاز شده است
 

پس باید نیرومند شد، باید            .   باید درک کرد کھ مسایل خطیر آزادی سیاسی و مبارزه طبقاتی را سرانجام با نیرو می توان حل کرد                                              
نقل از برنامھ و اساسنامھ حزب کارایران                     . اد  باید راه رھائی را بھ وی نشان د                  .   طبقھ کارگر را بھ یک نیروی مستقل بدل نمود                  

 )توفان(
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در نوار غزه“ دیوار صھیونیستی برلن“سقوط 
 

 بھ “دیوار صھیونیستی برلن“چرا سرنوشت .  در نوار غزه روی داد؟٢٢/٠١/٢٠٠٨چھ اتفاقی در روز سھ شنبھ 
دم فرو “ دیوار صھیونیستی برلن“در مورد “ دموکرات“سرنوشت ھمھ دیوارھای اسارت بدل شد؟ چرا امپریالیستھای 

 .خوب است قدری بھ عقب برگردیمبستھ اند؟ 
یستھا از سرزمین خویش رانده شده اند باید بھ زعم مردم آواره و زیر ستم فلسطین کھ توسط صھیونیستھا و امپریال

 جرم میلیونھا مردم فلسطین این است .جا می زنند مجازات شوند“ دموکرات“و “ مدرن“دشمنان بشریت کھ خویش را 
کھ در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک با حضور نظار بین المللی از سیاست ارتجاعی و سازشکارانھ محمود عباس در 

زمان فتح روی گردانده و سازمان حماس را کھ خواستھا و آمال مردم فلسطین را مطرح می کرد و برای کسب راس سا
دموکراتھای “نتیجھ این انتخاب دموکراتیک و آزاد برای . حقوق پایمال شده ملت فلسطین مبارزه می کرد انتخاب کردند

 . ع آنھاست می پذیرندآنھا دموکراسی را تا آنجا کھ بھ نف. غیرقابل ھضم بود“ مدرن
متعاقب پیروزی حماس در انتخابات آزاد و دموکراتیک و شاید اساسا آزادترین و دموکراتیک ترین انتخابات در طی 
تاریخ معاصر در منطقھ دشمنان بشریت یعنی نژاپرستان صھیونیسم و امپریالیسم تصمیم گرفتند آنقدر مردم فلسطین را 

نخست بی شرمانھ تھدید کردند برای ممانعت از عواقب . تا تصمیم خود را عوض کنندمورد عذاب و شکنجھ قرار دھند 
در مقابل این استدالل گفتھ شد کھ چھ تضمینی . سخت و ناگوار برای مردم فلسطین الزم است کھ انتخابات تجدید شود

تعداد بیشتری برای تودھنی بھ  و چھ بسا ھندد، مردم فلسطین مجددا بھ سازمان حماس رای ندارد کھ در انتخابات مجدد
پرسیده شد چندبار .  صھیونیستھا بھ حماس رای داده و بکلی محمود عباس تسلیم طلب را بھ زائده صھیونیستھا بدل کنند

باید انتخابات را تجدید کرد تا نظر صھیونیستھا و امپریالیستھا برآورده شود؟ چنین نمایش مسخره ای کھ دیگر نظر مردم 
دسیسھ صھیونیستھا در این بود کھ می خواستند ھواداران عرفات را متھم کنند کھ نمایندگان آنان نماینده . فلسطین نیست

 آنھا تبلیغ می کردند بھ محض .با آنھا وارد مذاکره نمی شوند“ دموکرات“مردم فلسطین نیستند و باین جھت اسرائیلیھای 
 نمایندگان  واقعی مردم فلسطین انتخاب شوند ، مراجع بین المللیاینکھ در یک انتخابات دموکراتیک با نظارت نمایندگان

با انتخاب “ دموکراتیک“این دروغھای . آنھا آن نمایندگان را برسمیت شناختھ و آنھا را طرف مذاکره خود می دانند
را در کشور ما  انتخاب حماس دست صھیونیستھا و امپریالیستھا و متحدین اپوزیسیون ایرانی آنھا .حماس نقش بر آب شد

وقتی صھیونیستھا از این نقشھ طرفی نبستند تصمیم گرفتند بھ یاری محمود عباس کھ اقلیتی اشرافی بیش نبود آمده . گشود
، کھ ھم در دولت و ھم در مجلس اکثریت را دسیسھ کودتا علیھ حکومت اکثریت. و با کودتا ھمھ قدرت را بدست گیرند

 بطوریکھ دارو دستھ منفور محمود عباس فرار را بر قرار ، شکست سختی روبرو شد باداشت و نیازی بھ کودتا نداشت
ترجیح داده و زیر نفوذ سازمان امنیت و پلیس اسرائیل در ساحل غربی اردن حکومت نظامی علیھ اکثریت خلق فلسطین 

 . ایندگی می کرد و می کند زیرا نظر مردم فلسطین را نم،حماس از این مبارزه نیز سربلند بیرون آمد. برقرار کردند
اسرائیلیھا با ھمدستی محمود عباس و برای تقویت وی در مقابل حماس بخش ناچیزی از زندانیان فلسطینی را آزاد 

ولی پیشنھاد محمود عباس کھ مبنی بر آن تنھا اسرای . ساختند و خواستند از این طریق آبروئی برای وی فراھم آورند
ھ مخالفین وی داغ ننگی است بر چھره وی زده شد و مردم فلسطین نیز این سیاست نفاق ھوادار عباس آزاد شوند و ن

حال جنایتکاران جھانی دست بکار شدند تا میلیونھا مردم فلسطین را بھ . افکنانھ و ضد فلسطینی را بخوبی شناختند
اھند تا در اثر فشار بیرونی در مقابل ، ابتدائی ترین مایحتاج زندگی آنھا بک، از آب و نانگروگان گرفتھ و زندانی کنند

رسانھ ھای گروھی ممالک . خلقی بھ مجازات جمعی و جنایتکارانھ محکوم شد. صھیونیسم سرتسلیم فرود آورند
دست صھیونیستھا را در کشتار .  اروپا با سکوت شگفت آور بر این جنایت ضد بشری مھر تائید زدند“دموکراتیک“

نھا راه افتادند و تبلیغ کردند کھ اگر حکومت حماس مستقر شود در مغازه ھای مشروب آ. مردم فلسطین باز گذاردند
، کافھ ھای ، معاشرت دختر پسر قبل از ازدواج ممنوع است، حجاب اسالمی را رواج می دھدفروشی را می بندد

ی و مطبوعات سانسور ، فیلمھای سینمائ، خریدن وسایل جلوگیری از حاملگی تحریم خواھد شدیل می گردداینترنت تعط
 حکومت محمود عباس عکس آن .مستقر می گرددهللا  یک کالم حکومت ا، آزادی بیان از بین می رود و درمی شوند

. در حکومت وی تنھا فلسطینیھا نوکر و وابستھ بھ اسرائیل باقی می مانند ولی تا بخواھند می توانند عرق بخورند. است
 دفاع می کرد بیکباره بیاد جدائی ، چون بھ نفعش بود،در جھانهللا  اکومتھای ارتجاع جھانی کھ تا دیروز خودش از ح

برحکومت مذھبی صھیونیستی در اسرائیل چشم بستھ اند و “ مدرن“این حضرات . دین از دولت در فلسطین افتاده است
رداختھ و تالش دارند رای بقاء نظام سرمایھ داری در سراسر جھان بھ تبلیغ مذھب مسیح پموذیانھ کتمان می کنند کھ ب

، با این افیون توده ھا بیآفرینند و قوانین اساسی ممالکشان را و از جملھ قانون اساسی اروپا را با روح مذھب مسیحیت
 آنھا با حماس نھ از .  تبلیغات آنھا علیھ حماس نھ بھ علت مذھبی بودن و حتی اسالمی بودن این سازمان است.عجین کنند
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“ نقشھ راه“، جنبھ اعتقادی بلکھ از جنبھ سیاسی مخالفند زیرا این سازمان قرارداد ارتجاعی اسلو را قبول نکرده است
خواھان خروج بی قید و شرط اشغالگران اسرائیلی از سرزمینھای . پذیرفتھ استا کھ بیراھھ ای بیش نیست نآمریکائیھا ر

 مستقل فلسطینی، ، وزارت امور خارجھ، خواھان دولت و کشور فلسطینیر ھویت فلسطینیا، ھوادفلسطین است
ام مالیاتی ، نظلیس و ارتش فلسطینی، پ، زمینی و ھوائی فلسطینی، مرزھای مستقل آبیسفارتخانھ ھای مستقل فلسطینی

گذرنامھ آنھا اسرائیلی است کھ . محمود عباس ھیچکدام از این خواستھا را قبول ندارد. ، گذرنامھ فلسطینی استفلسطینی
اینطور بھ نظر می آید کھ این فلسطینھا ھستند کھ سرزمین . در آنھا تنھا محل تولد شان را در فلسطین ذکر کرده اند

 !.اسرائیل را اشغال کرده اند
 

مز موفقیت حماس در مضمون خواستھای سیاسی و احترام بھ غرور و حیثیت ملت قھرمان فلسطین است کھ بیش از  ر
کافیست از ھمین فردا سازمان حماس سخنان . نیم قرن برای آزادی خویش می رزمند و نھ در ماھیت اسالمی وی

 . از دست بدھدارتجاعی محمود عباس را تکرار کند تا اعتبارش را در نزد مردم فلسطین
تنھا آزادی مردم فلسطین از یوغ صھیونیسم و امپریالیسم است کھ می تواند مبارزه طبقاتی را انکشاف بخشد و مانع شود 

 .کھ تضادھای طبقاتی تحت الشعاع مسایل میھنی قرار گیرند
 
 

در زندانی بزرگ زنده بگور دولت اسرائیل با قطع آب و برق و نفت آخرین تالش خویش را کرد تا میلیونھا انسان را 
 غربی با خونسردی بھ این جنایت نظر افکند و سکوت کرد تا کی مردم فلسطین زنده “یکتدموکرا“کند و دنیای مدرن و 

سازمان حماس از مدتھا قبل در نظر داشت کھ حصارھای موجود میان مصر و نوارغزه را منفجر کند و .بگور شوند
آنھا می دانستند کھ دولت مصر قادر نیست با قوه قھریھ جلوی . فلسطین فراھم آوردراھی برای آزادی و تغذیھ مردم 
، گرسنھ و تشنھ را کھ تنھا جرمشان در بیان آزاد نظریھ شان است ، سرکوفت گشتھصدھا ھزار انسان سرکوب شده

نطقھ را متزلزل سرکوب این مردم بدست سربازان مصری پایھ ھای دولت مصر و سایر دول ارتجاعی عرب م. بگیرند
 .خواھد کرد و نتایج آن برای ھمھ آنھا وخیم است

 
رسانھ ھای گروھی جھان ناچار شدند از این ھجوم انسانی پرده بردارند و این فاجعھ بشری را بھ نمایش مردم جھان 

آذوقھ بھ شھر جھانیان با چشمان از حدقھ در آمده دیدند کھ صدھا ھزار محکوم رژیم صھیونیستی برای تھیھ . بگذارند
 در نوار غزه را منفجر کردند و تا توانستند نوار “دیوارھای صھیونیستی برلین“ ،رفاه در صحرای سینا ھجوم بردند

اکنون مردم فلسطین در نوار غزه مسلحند . غزه را از خواربار و آذوقھ و این بار حتی از نظر تسلیحاتی و مالی پر کردند
 .ھ این بار می توانند  با راحتی دیوار بزرگ زندان غیرقابل تسخیری بدور آنھا بکشندو صھیونیستھا کور خوانده اند ک

 
 

دسیسھ ھای صھیونیسم وامپریالیسم در گرسنگی . مردم ھمھ جھان از این اقدام قھرمانانھ و از این ابتکار جالب سرخوشند
در ساحل غربی اردن از این مبارزه مردم مردم فلسطین . دادن بھ ملت فلسطین تا تسلیم شود با شکست روبرو شده است

این . دشمنان مردم فلسطین و سازشکاران بشدت منفعل شده و بی آبرو گشتھ اند. نوار غزه با جان و دل حمایت می کنند
پس از شکست اسرائیل در لبنان این بزرگترین شکست . حرکت تاریخی مسلما نقش مھمی در منطقھ بازی خواھد کرد

مردم فلسطین افکار عمومی مردم جھان را جلب کردند و دامنھ بربریت صھیونیسم را . ال جدید استصھیونیستھا در س
محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین کھ بکلی غافلگیر شده بود بجای اظھار مسرت و بیان .بھ ھمھ نشان دادند

ی گشایش دائمی مرز میان فلسطین و ھمدردی در روز پنجشنبھ پیشنھاد سازمان حماس را مبنی بر تالش مشترک برا
بھانھ وی این بود کھ حماس باید نخست بھ . مصر را رد کرد تا مردم فلسطین مجددا در زندان اسرائیل زندگی کنند

این در حالی بود کھ جرج بوش و ایھود اولمرت از دولت مصر قویا خواستند کھ !. حکومت خود در نوار غزه پایان دھد
قھریھ وضعیت صحرای سینا را بھ صورت سابق در آورد و فلسطینیھا را زندانی کند تا شاید بزعم آنھا با استفاده از قوه 

امروز سازمان حماس با این اقدام بھ موقع  .مردم فلسطین نظریاتشان را بر ضد حماس و بھ نفع اسرائیل عوض کنند
این روش قاطعانھ مبارزه علیھ . وردار استازاعتبار بیشتری نسبت بھ سابق در میان مردم فلسطین و مردم عرب برخ

تجاوزکاران و اشغالگران و دشمنان بشریت ھمھ نقاط ضعف و ماھیت بنیادگرائی این سازمان را تحت الشعاع قرار می 
، برای آنھا آزادی فلسطین اھمیت دارد. این است کھ در درجھ نخست برای مردم فلسطین این عوامل اھمیت دارند. دھد

 .رداغرور و حیثیت آنھا اھمیت دآنھا برای 
 
 

 ! سطین برای رھایی لزنده باد پیکار خلق ف!        مرگ بر رژیم صھیونیستی و اشغالگر اسرائیل
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 بخت بنیادگرائی اسالمی در ،ر بیشتر ارتجاع صھیونیستی و امپریالیستی ملتھای جھان را تحت فشار قرار دھدھر چقد
ایرانی “ وپر انقالبیھایس“آن . شرایط ضعف جنبش طبقھ کارگر و کمونیستی برای کسب رھبری جنبش ھا بیشتر است

در گرسنگی دادن بھ نیستھا و امپریالیستھا کھ بجای حمایت از مبارزه مردم فلسطین و محکوم کردن سیاست صھیو
میلیونھا انسان بھ بھانھ وجود رھبری حماس در کنار ایھود اولمرت قرار می گیرند و یا با قتل عام میلیونھا فلسطینی 

 .موافقند و در مورد این جنایتھای بشری سکوت می کنند تنھا ضد دموکرات نیستند ھمدست فاشیستھا ھستند
 

 زه قھرمانانھ خلق فلسطین بر ضد صھیونیسم و امپریالیسمزنده باد مبار
ما محاصره بربرمنشانھ مردم فلسطین را کھ برخالف ھمھ موازین جھانی و با انگیزه کشتار جمعی 

.  عملی جنایتکارانھ دانستھ و آنرا محکوم می کنیم صورت می گیرد

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

 !             مضحکھ انتخابات مجلس ھشتم را تحریم کنید
 
.  کھ فقط  بھ اراده و تصمیم شورای نگھبان وولی فقیھ است                      "   انتخاباتی    . "   مجلس ھشتم اسالمی نزدیک است         "   انتخابات    "   

 مجلس خبرگان ، ریاست         برانتخابات      رت   شورای نگھبان نظا       :   "   سی جمھوری اسالمی آمده است           قانون اسا    ٩٩دراصل    
 ."جمھوری، مجلس شورای اسالمی و مراجعھ بھ آرای عمومی و ھمھ پرسی ھا را برعھده دارد

نتخاباتی    تفسیر میکند و اختیار کامل در رد صالحیت ویا تایید نامزدھای ا                         "   استصوابی   "   شورای نگھبان نظارت خود را              
دراین مضحکھ       .   خودیھاست     پیشین، نمایشی برای جبھھ         "   انتخابات    "   مجلس ھشتم ھمانند     "    انتخابات    "    از این رو       . دارد    

باتی  دوجبھھ           ، حزب موتلفھ اسالمی، جامعھ اسالمی                   ز بار م  اصول گرایان متشکل از جامعھ روحانیت                        ، یکی   انتخا
  دیگری  و . . .    ایران، دارودستھ علی الریجانی، محسن رضایی                       مھندسین، گروه آبادگران، جمعیت ایثارگران، حزب اهللا                            

، حزب   شامل سازمان مجاھدین انقالب اسالمی، حزب کارگزاران سازندگی، جبھھ مشارکت                                        "   اصالح طلبان     "   جبھھ  
 این دوجناح بھ رغم            .   شرکت میکنند  . . .   ، حزب اعتدال و توسعھ           . ھمبستگی، مجمع روحانیون مبارز، حزب اعتماد ملی                     

ھیچ  لسفی بانی ف   م  تطورات ائتالفی  و اختالف سلیقھ بر سر برخی مسائل سیاسی اجتماعی  اما در اساس  و                                       رنگ و    
کھ ھم اکنون مردم        "     اصالح طلب   "    جناح   . الف جدی بر سر حفظ نظام سرمایھ داری و ارگانھای سرکوب آن ندارند                             تاخ  

غییرات و اصالحات را میدھد، سالھاست با                    را بھ شرکت دراین نمایش انتخاباتی دعوت میکند و مضحکانھ وعده ت                                      
ھشت سال   جناح مدعی اصالحات  با         .    و دیگر حنایش رنگی ندارد            عملکرد عوامفریبانھ و ارتجاعی اش حساب پس داده                       

دوره ریاست جمھوری محمد خاتمی و صاحب بودن اکثر کرسیھای مجلس دوره ششم اما ھیچ غلطی نکرد سرانجام با                                             
  درسرکوب مردم       علی خامنھ ای       شریک و ھمدست    یھ و ماستمالی کردن وعده ھای انتخاباتی                   ساخت و پاخت با ولی فق          

جناح دوم خردادی نھ می توانست و نھ می خواست حرکتی خارج از منافع                                     .  گردید   اسالمی   جمھوری    برای حفظ نظام        
  تجربھ گرانبھایی برای          شکست جناح دوم خرداد و رای اعتراضی مردم بھ  این مرتجعین                            .   نظام برای مردم انجام دھد               

توده ھا بھ ھمراه  داشت و یک بار دیگر نشان داد کھ تغییرات اساسی بھ نفع مردم درچھارچوب نظام  فاسد جمھوری                                                    
کل  .   اسالمی متصور نخواھد بود و توده ھا دیگر کوچکترین اعتمادی بھ این مردم فریبان دروغگو و شارالتان ندارند                                                      

مردم  از     .   اداره و رھبری کشور است              برای     صالحیت   فاقد  ردم ایران فاقد مشروعیت و             نظام جمھوری اسالمی درنزد م             
 می زند وای بھ         دست خود می پرسند رژیمی کھ حتا بھ جناح خودیھا رحم نمی کند وبھ رد صالحیت نامزدھای انتخاباتی                                   

دستگاه دیکتاتوری والیت فقیھ و               بنیانی درجامعھ اند و ھیچ سرسازشی با               حال غیر خودیھا کھ خواھان تغییر و تحوالت                  
پس شرکت درنمایش انتخاباتی کھ ھیچ تاثیری بر زندگی مردم ندارد و انتخابات بمنظور                                      .   ھرم حکومتی اسالمی ندارند           

تحریم   .   تعیین قیم برای صغار و تنھا موجب مشروعیت حکومت دزدان و غارتگران است ، فاقد موضوعیت می باشد                                           
. فھ تک تک مردم ایران  و بیان اعتراض بھ وضعیت اسفناک و غیر قابل تحمل موجود است                               انتخابات قالبی حد اقل وظی            

 رژیمی کھ ھرروز حقوق اولیھ کارگران را پایمال میکند و نمایندگان آنھا را بھ زندان می اندازد،                                                              رسندمردم می پ      
 و  ادامھ میدھد        " ت اجتماعی   برای امنی      "   دانشجویان را بشدت سرکوب میکند، بھ سرکوب خشن زنان درقالب مبارزه                                      

 انسانی و سوزان مردم نمی گذارد و عفریت فقر و گرانی سرسام آور حلقوم مردم                         دریک کالم ھیچ وقعی بھ خواستھ ھای
را میفشارد، پس درچنین شرایطی شرکت  دراین نمایش انتخاباتی ورای دادن بھ این دزدان بی وجدان و اراذل واوباش                                                            

دھھا نفر از مردم محروم و زحمتکش دراثر بارش برف و سرما وفقدان مسکن و                                          قتی  و .   موضوعیتی نخواھد داشت         
امکانات اولیھ جان می بازند و از سویی آقازاده ھا با اتوموبیل ھای آخرین مدل و کاخ ھای سربھ فلک کشیده  ثروتھای                                                      

 ن و کارگزاران این نظام عظیم مردم را غارت میکنند،  شرکت توده ھا دراین نمایش انتخاباتی و رای بھ عاملی
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 آن  ا وسیع  نھ گفت و    نمایش باید      بھ این   .  موضوعیتی نخواھد داشت        و فاسد بھ معنای تایید و ضعیت دھشتناک کنونی است              
  .کردتحریم را 
 
 

 و خیره شدن انظار جھان بھ تحوالت ایران موجب شده کھ اینبار نیز رژیم برای حفظ ظاھر بھ تکاپو                                          اما تحوالت منطقھ      
کتیکھای متنوعی درگرم نگاه داشتن               اطبیعتا ت  .   انتخابات اھمیت دھد         "   افتد و پای مردم را بمیان بکشد و بھ نقش آنھا در                        

اینبار   .   تی و زد وبندھای پشت پرده درپیش است تامردم را بھ نتایج این نمایش و آینده خوشبین گردانند                                تنور رقابت انتخابا
نیز می خواھند مردم را بین انتخاب وبا و طاعون قراردھند وبا تھدید و ارعاب وپخش کوپن خواربارو توسل بھ فریب                                                        

 .توجیھ کنندنظارجھانی نظام درا" دمکوکراتیک" مردم شرکت آنھا را بھ مثابھ مشروعیت 
 
 

ردم این رژیم ضدمردمی و فاسد را نمی خواھند و تحریم انتخابات بیان روشن بیزاری از رژیم یعنی آرزوی                                               بی تردید م     
ردم رااز رفتن بھ پای صندوقھای رای                   م این نمایش انتخاباتی باید وسیعا و بطورفعال تحریم گردد و                         .   سرنگونی آن است     

 .ز انتصابات، روز بی آبرویی رژیم جمھوری اسالمی، روز ترس از مرگ وی باشدبگذاریم رو. برحذر داشت
م انداز جدیدی درفردای شکست رژیم                   شو بسیج و سازماندھی توده ھا دراین مسیر، چ                    "   انتخابات    "   عدم شرکت مردم در         

بات دعوت کند                                                   .    میکند ھم فرا    نتصا ا ین  درا بھ شرکت  ای مردم را  نھ  بھ ھمدست    ھرجریان سیاسی کھ تحت ھربھا
 .  طوالنی شدن عمر منحوس جمھوری اسالمی یاری می رساند بھ و بدل میشودکاربدستان والیت فقیھ و شورای نگھبان

 
 

عده ای ازجملھ نھضت آزادی ایران راه حل اجرای یک انتخابات آزاد ودموکراتیک را بر نظارت بین المللی بر                                                                         
 فریب و عامل امپریالیسم کھ از نقش توده ھا و انقالب وحشت دارند و                               وام   ع اینان یا نادانند و یا           .   انتخابات پیشھاد میدھند         

. ھمواره کوشیده اند از باالی سر توده ھا و زد وبند با امپریالیسم حاکمیت ارتجاعی خویش را بر مردم تحمیل کنند                                                             
برای توطئھ       در ایران       ارسما   نظارت بین المللی بر انتخابات دخالت در امور داخلی مردم ایران است و پای امپریالیسم ر                                  

ازطرفی آیا تجربھ نظارت بین المللی برانتخابات  دموکراتیک                           .   میکند و خرابکار و بھ انحراف بردن مبارزات مردم باز                          
و پیروزی سازمان حماس و سپس دبھ درآوردن امپریالیستھا و تحریم وگرسنگی و تشنگی دادن مردم بھ خاطر                                                 فلسطین 

  انتخابات  درس بگیریم؟ بر خویش ، کافی نیست تا از بازی نظارت امپریالیستیمورد پسندرای دادن بھ آلترناتیو 
 
 

 درمتن مبارزه طبقاتی خود مردم بویژه کارگران و زحمتکشان                                  با اتکا بھ نیروی خویش  و            سرنوشت مردم ایران تنھا           
ن رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی را                   می توا   تنھا با پیکاری نقشھ مند، صبورانھ و طوالنی  است  کھ                     .   تعیین میگردد     

در  "   انتخابات      "    تحریم فعال و گسترده این              . برانداخت و نظامی مستقر گردانید کھ حافظ منافع توده ھای  مردم باشد                                    
 .راستای  تحقق چنین نظامی صورت میگیرد

 
 !جمھوری اسالمینھ بھ انتخابات  ضد دموکراتیک مجلس ھشتم                                          

 !                                       سرنگونی رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی فقط  بدست مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 

  ! انتخابات قالبی مجلس ھشتم اسالمیپیش بسوی تحریم     


