
الکترونیکی توفان    

  ٢٠     شماره  ٢٠٠٨ آوریل  ١٣٨٧ماه  فروردین                                                                                  
                                        نشریھ الکترونیکی حزب کارایران

                         toufan@toufan.org                               www.toufan.org                                       

                  )توفان(شاد باش نوروزی حزب کارایران                                            

 با امید و نشاط بھ استقبال نوروز رویم            
 ٣  ص                                                                             

:در این شماره می خوانید                                                        
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 ماھی از سر می گندد                      
 اجرای نماز جماعت با زنان برھنھ                              

 واعظان کین جلوه درمحراب ومنبر می کنند                                                     
  چون بھ خلوت می روند آن کاردیگر می کنند                                                                                                     

 

خبر بازداشت سرداررضا زارعی، فرمانده نیروی 
 زن ۶انتظامی استان تھران دریک خانھ فساد ھمراه با 

برھنھ و برکناری وی از پست ریاست پلیس تھران 
محدودی دررسانھ ھای خبری جمھوری  بازتاب

 .اسالمی داشتھ است
ارعی یکی ازیاران نزدیک قاضی سعید رضا ز

" او مسئول اجرای طرح مقابلھ با . مرتضوی است
" و یکی از مجریان اصلی  طرح " اراذل و اوباش
. و سرکوب زنان و جوانان بوده است" امنیت اجتماعی

زارعی بعنوان رئیس انتظامی تھران درمصاحبھ ای 
ذل با ارا" و مبارزه " امنیت اجتماعی" پیرامون طرح 

 صورت گرفت، چنین ٨۶کھ در اردیبھشت " و اوباش
 :بیان داشت

از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی درسطح استان " 
 ھزار نفر را مورد ٣۵تھران نیروی انتظامی بیش از 

بخوانید ضرب و شتم و ( ارشاد و تذکر قرارداده است
درھمین خصوص ھزار نفر بھ نیروی ).  توفان-توھین

 ٧ روز ابتدای سال بھ ۵٢در . ر شدندانتظامی  احضا
 ۴ نفر از اراذل و اوباش تذکر داده شد و ٩٣٣ھزار و 

ھزار نفر از آنان دستگیر شدند و درمجموع ھزار و 
 پرونده دراین زمینھ درمراجع قضایی تشکیل ١٠١

 ."شد
ھمین آقا کھ اینچنین وقیحانھ بھ سرکوب زنان بد حجاب 

ردازد و با آویزان درقالب طرح امنیت اجتماعی می پ
کردن آفتابھ بھ گردن جوانان و گرداندن آنھا در کوچھ و 

 را بھ اخالقیات پاک اسالمی دعوت میکند  مردمبازار
خود نیز بعنوان یکی از مسئوالن عالی رتبھ در مقام 
رئیس پلیس استان تھران زنان را درخانھ ای بھ صف 

ر  حدقھ دزکشیده تا بصورت برھنھ درمقابل چشمان ا
وی کھ از مذھب و نماز . آمده او نماز جماعت بخوانند

و روزه بعنوان ابزاری برای ثروت اندوزی و نفوذ 
سیاسی درجامعھ بھره می جوید بھ روشنی نشان داد کھ 
پشت ھر تبلیغات مذھبی و اخالقی منافع طبقاتی پنھان 
است و عملکرد جمھوری اسالمی در خالل سھ دھھ 

 . ه استاخیر چیزی جز این نبود
بھ " مشروع" اینکھ آقای زارعی ھر  شش زن را بطور

انجام " قانونی و شرعی" صیغھ خود در آورده و عمل 
اما تا ھمین حد می دانیم کھ . داده است، بر ما معلونیست

آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضائیھ سریعا اعالم داشتھ 
کھ فرمانده نیروی انتظامی با قرار وثیقھ آزاد گردید و 

رئیس پلیس تھران . ن پرونده کامال محرمانھ استای

آقای زارعی عنصر شناختھ شده و دارای ارتباطات 
با قاضی سعید مرتضوی . نزدیک با باال ئیھاست 

وی تا کنون خدمات شایان توجھ . دوستی نزدیکی دارد
اما علت بازداشت .  ای بھ مافیای درقدرت کرده است

اید زیاده روی بی زارعی و بی مھری نسبت بھ وی را ب
 فشار افکارعمومی  از سوییحد و حصروی درفساد و

 مردم تھران نسبت بھ اوو حامیان گستردهو نارضایتی 
دیگر بیش از این برای دستگاه رھبری . او دانست

سکوت جایز نبود و می بایست حفظ ظاھر را مراعات 
لیکن امثال  سردار زارعی ھا  در رژیم  کم . می  نمود
 این اولین بار نیست کھ فردی در مقام عالی نیستند و

 دربنیاد دزدیھای کالن مالی.رتبھ چنین عمل کرده است
 میلیلرد تومانی ١٢٣ھای رنگارنگ اسالمی، دزدی 

، قتل ھای زنجیره ای و آلوده بودن  رفیق دوستمحسن 
باالترین مقامات سیاسی قضایی بھ شکنجھ و 

درعرصھ   حتاترورمخالفین ،فساد و پارتی بازی
ازجملھ مسائلی ھستند کھ .... وررزشی بویژه فوتبال و

در ھریک از این شاخھ ھا می توان نام دھھا نفر را 
 بقول .لیست کرد و زشتی اعمال آنھا را بھ نقد کشید

جمھوری اسالمی از .  ماھی از سرمی گنددمعروف
سرگندیده است و فساد ودزدی، ریا کاری و دروغ، 

القی از ارکان اصلی این نظام فحشاء و انحرافات اخ
 رژیم جمھوری اسالمی درسازمان دادن .است

عشرتکده ھای اسالمی ازطریق عمال دست پرورده 
خود زیر لوای ایجاد مساکن حمایت ازدختران فراری 

.  سالھ خود افزوده است٢٩صفحھ دیگری بر جنایات 
نمونھ دیگری از ھمین نوع ناھنجاریھا ی کھ آسیب 

ا شدت بخشیده ، پدیده گسترش بی سابقھ پذیری مردم ر
این امر باعث . فحشاء دراثر فقر در سطح کشور است

گردیده کھ رژیم اسالمی از این فرصت ھم غافل نماند 
و دست پروردگان این رژیم خرید و فروش دختران 
نوجوان را برای کسب سودھای کالن بطور غیر 

 صدور دختران.رسمی دامن زده از آن بھره بگیرند
جوان بھ دوبی و انحصار این تجارت پر سود در دستان 
آشکار و پنھان باندھای مرتبط با نظام جمھوری 

جمھوری اسالمی کھ خود مسبب فساد و . اسالمی است
انحرافات اخالقی درجامعھ است ھر از گاھی برای 
زھر چشم گرفتن از مردم با اقدات جنون آمیزی نظیر 

رمال ء عام و سرکوب بھ دار آویختن افراد بیگناه د
. وتحقیر جوانان و زنان  بھ ارعاب مردم می پردازد

ھمھ اینھا درقالب مبارزه با مفاسد اجتماعی صورت 



 ٨٧                                              فروردین ٢٠                                                   توفان الکترونیکی ٣
 

 زن ۶ید  منتظر بود و دید کھ  مجازات سردار زارعی فرمانده نیروی انتظامی تھران کھ درخانھ فساد با حال با. میگیرد
 ضربھ شالق در مالء عام شامل حال ایشان میشود؟ آیا سخنی از ١۵٠آیا حکم . بازداشت گردید تا چھ اندازه ای است

د رفت؟ یا اینکھ ایشان بعد از اعدام  در مالء عام برای درس عبرت دادن بھ مقامات باالیی خواھ
چندی با پارتی بازی و پا درمیانی قاضی مرتضوی و شرکاء بھ پست اسم و رسم دار دیگری بھ انجام وظیفھ خواھد 

 پرداخت؟
فساد اخالقی و دزدی و کالھبرداری در نزد اغنیاء و صاحبان قدرت ھمواره بی صدا بوده است و . یک چیز روشن است
مایھ داری نیزلوالی درب بھ ھمین سردر پیشرفتھ ترین ممالک .  نظام جمھوری اسالمی نیستاین فقط شامل حال
ت اخالقی و فساد در مقامات باالیی کھ ھراز گاھی افشا میگردد  با توجیحات سیاسی  و  اانحراف.صورت می چرخد
ندی با فروکش کردن گرد وخاکھا  چ ازاستمالی گشتھ و تو گویی اساسا اتفاقی رخ نداده و بعدم...ارتباطات متعارف 

این است رسم نظام طبقاتی سرمایھ داری چھ در پوشش . ھمین خانمھا و آقایان بھ پست ھای باالتری ارتقاء می یابند
 .اسالمی و یا مسیحی 

است مردم تلخ کرده اند ادامھ داد و خومیلیونھا  کھ زندگی را بر و اوباش افشا گری بی امان علیھ این اراذلھباید ب
مسبب  بھ پرچمی علیھ رژیم جمھوری اسالمی  طلب کنیم و این امر رامحاکمھ علنی سردار زارعی و دار و دستھ او را

 مردانکھ اینچنین افراد فاسد و شرور و بی وجدانی را بھ عنوان فرمانده انتظامات بھ جان زنان وھمھ مفاسد اجتماعی 
سد اجتماعی و انحرافات اخالقی جدا از مبارزه با جمھوری اسالمی مسبب مبارزه با مفا.نمائیمتھران می اندازد تبدیل 

برای خشکاندن ریشھ فساد اجتماعی نیاز بھ رژیمی داریم کھ شایستگی و .اصلی ناھنجاریھای اجتماعی ایران نیست
چنین . میکندرژیمی کھ منتخب اکثریت مردم است و از منافع عموم زحمتکشان حمایت .رسالت این مبارزه را داراباشد

 .از سرپنجھ کارگران و زحمتکشان ایران طلوع خواھد کرد و جز این نیز نخواھد بود فقط رژیمی 
 

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

                       
                  )توفان(شاد باش نوروزی حزب کارایران                                              

 با امید و نشاط بھ استقبال نوروز رویم            
 

نوروزی کھ با نشاط و امید ھمراه است و مردم میکوشند ھمانند . بار دیگر نوروز این سنت ملی و باستانی ما فرا میرسد
امسال نیز در شرایطی بھ استقبال نوروز می رویم کھ بخش . را با آن ھماھنگ سازندطبیعت جامھ نو بر تن کنند و خود 

اعظم مردم زحمتکش ایران دراثر گرانی کمرشکن و وضعیت اسفناک اقتصادی قدرت خرید و نو نوار کردن ندارند 
 .وعید را بر سر سفره خالی برگزار میکنندو نوروزشان ھمانند ھرروزشان است

آمارھای خود رژیم جمھوری اسالمی بھ روشنی نشان . ل پیشروی درفقر و شکاف عمیق طبقاتی بودسالی کھ گذشت سا
. میدھند کھ اکثریت مردم ایران زیر خط فقر بسر می برند و تورم و ناامنی اقتصادی ھمچنان سیر صعودی طی میکنند

 امید و روشنایی بھ بھبودی وضعیت زندگی مزدبگیران و زحمتکشان  نسبت بھ سال گذشتھ وخیم تر گشتھ است و مردم
اگرچھ . خود در چھارچوب نظام جمھوری اسالمی نمی بینند و چاره ای جز تشدید مبارزه علیھ زالوصفتان حاکم ندارند

درسالی کھ گذشت درفقر و گرانی و رشوه و فساد اداری پیشروی داشتیم لیکن در پیکار علیھ سرکوبگریھای وحشیانھ و 
درسال گذشتھ مبارزه خستگی ناپذیر و سراسری . ادی و اجتماعی نیز پیشروی و ترقی داشتھ ایمناھنجاریھای اقتص

دانشجویان درسراسر دانشگاھھای . این مبارزات فقط محدود بھ یک ویا چند دانشگاه نبود. دانشجویان ایران چشمگیر بود
بی باکانھ پرچم مبارزه علیھ استبداد ....  و بابلسرایران از شیراز گرفتھ تا تبریز، تھران ، گرگان، اصفھان، مشھد ، بابل

سیاه قرون وسطایی وگراز ھای نیروی انتظامی و بسیجی را برافراشتھ و با شعار دانشگاه پادگان نیست وآزادی بی قید 
. شرکت وسیع دختران دانشجو درایران اعتراضات چشمگیر بود. و شرط  زندانیان سیاسی ، رژیم را بھ چالش کشیدند

درسالی کھ گذشت پیکار زنان ایران، معلمان، کارگران و روشنفکران ترقی خواه علیھ جمھوری اسالمی در اشکال 
 .مختلف ادامھ یافتھ و رژیم را سخت بھ تکاپو انداختھ است

 دولت احمدی نژاد کھ با دروغ و ریا و تقلب و با وعده رنگین کردن سفره زحمتکشان توسط پول نفت بھ قدرت رسید،
لیکن علیرغم  ھمھ این بگیر و ببندھا   . اسخ نان، مسکن ، آزادی و عدالت اجتماعی را با زندان و شکنجھ و اعدام دادپ

اعمال جنون آمیز جمھوری اسالمی نظیر شالق زدن کارگران در مالء عام ، . مبارزات مردم مصمم ترادامھ یافت
 ھمھ ناشی از ضعف و استیصال اواست کھ خود را درمقابل صدور حکم اعدام درمورد مخالفین وضرب وشتم زنان اینھا

  ادامھ درصفحھ بعد.جنبش آزادیخواھانھ مردم ناتوان می بیند و برای پیشگیری از آن بھ ھرجنایتی دست می یازد
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 تحریم گسترده انتخابات تقلبی مجلس ھشتم شورای اسالمی توسط مردم نھ بزرگی بود بھ رژیم ارتجاعی جمھوری 
دولت احمدی نژاد از سویی تالش بس . اسالمی کھ بیشرمانھ کوشید با این نمایش مضحک مشروعیت جھانی کسب نماید

سلم انرژی ھستھ ای مردم ایران و ازاقدامات غیر قانونی شورای امنیت و  تھدیدات عبث نموده تا از حق قانونی و م
رژیم جمھوری اسالمی حق آزادی . امپریالیستی سوء استفاده کرده ودرجھت تشدید سرکوب و خفقان داخلی بکار گیرد

من زدن بھ نارضایتی عمومی بیان و حقوق کارگران و زنان را حق و حقوق مسلم مردم ایران نمی داند و با سرکوب و دا
 .بھ توطئھ ھای امپریالیستی و صھیونیستی و دخالت نیروھای استعماری در ایران  میدان میدھد

 
را مغتنم شمرده بھ ھمھ کارگران، بھ ھمھ زحمتکشان، بھ ھمھ  فرصت ١٣٨٧ در آستانھ نوروز) توفان( حزب کارایران

یران، بھ ھمھ زنان مبارز ایران، بھ ھمھ خانواده ھای جانباختگان راه فرھنگیان، بھ ھمھ دانشجویان، بھ ھمھ خلقھای ا
آزادی، بھ زندانیان سیاسی کھ پرچم مبارزه را دربیغولھ ھا و شکنجھ گاھھای رژیم بر افراشتھ اند و بھ ھمھ کسانیکھ در 

  جمھوریمایھ داری سرراه آزادی و سعادت ستمدیدگان میرزمند شاد باش می گوید وبرایشان درپیکار علیھ رژیم
 .بھ امید فراز آمدن نوروز مردم ایران. با امید و نشاط بھ استقبال نوروز رویم .اسالمی پیروزی آرزومند است

                                               
!نوروزتان پیروزباد                                                           

! جمھوری اسالمیمرگ بر رژیم ضد شادی و ضد نوروز                                 
!   زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت                                         
!   دست امپریالیستھا از ایران ومنطقھ کوتاه باد                                       

)توفان(               حزب کارایران                       
١٣٨۶اسفند                                         
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 ٨٠ دانشگاه امیر کبیر،احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان کھ قرار بود با وجود تودیع وثیقھ سھ دانشجوی مبارز
رییس قوه قضا ئیھ  از پاسخ بھ نامھ میلیون تومانی از زندان آزاد گردند ھنوز در چنگال آدمکشان جمھوری اسالمی گرفتارند و 

 .ھای مکرر خانواده ھای این سھ دانشجو برای آزادی فرزندانشان سر باز میزند
 دانشجویی دربند، احسان منصوری، احمد قصابان، مجید توکلی، صباح نصری، ھدایت غزالی، سعید فیض اهللا  زاده، ٨مادران  

ض بھ زورگوئیھای رژیم جمھوری اسالمی و در ھمبستگی با فرزندان دربندشان ابوالفضل جھاندار و سعید درخشندگی در اعترا
 نوید سالی .  جدید رفتند نوروز و سال اسخ  بھ استقبال  رسفره ھفت سین  خود را درمقابل زندان اوین پھن کردند و با عزمی

 درود ما بھ دانشجویان دربند و .سیاسی  علیھ زالو صفتان جمھوری اسالمی برای رھایی ھمھ زندانیان  مشترکی پیکاربخش  و
 !مادران مبارز

 
 کھ اخیرا انتشار رانو از زندان اوین بمناسبت سال احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان  سھ دانشجوی زندانی ،نامھ

 .فرمائید می در زیر مالحظھیافتھ است
                                  .................................................................................. 

 
 نامھ دانشجویان زندانی بھ مناسبت سال نو                       

 
فرا رسیدن عید خجستھ و سراسر سرور نوروز ایرانیان و تحلیل روزھای سرد زمستان و ایام پرنشاط بھار و تعویض 

 آدمی را بھ حسن و طبععھ شکوفھ و گل و طالب نور بھاری بر پیکر طبیعت ، پوشش عریان و سرد زمستانی بھ جام
 میکشاند تا شادباش نوروز حامل تازگی باشد و طراوت ببخشد و از سنت ایرانیان تقدیر یکسالھ را طربکالم آدمی را بھ 

زی و موفقیت را با درکنار از چند صباح آغازین حاصل نماید و بھ ھمنشینی و ھمصحبتی ، ھمدلی رقم زند و امید پیرو
  ادامھ در صفحھ بعد.ھم بودن معنا بخشد و از تلخی ھا و سختی ھای دیروز در حالوت بخشیدن بھ فردا بھره برد
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 ایام تلخی را سپری کرد ، سالی کھ بر آزادی و دموکراسی بسیار جفا رفت ، اخراج اساتید و دانشجویان از ٨٦جامعھ ایران در سال 
دانشگاه ، توقیف روزنامھ ھا و نشریات ، جمع آوری کتب از کتابخانھ ھا ، پر شدن زندانھا از آزاداندیشان ، تیعید اندیشمندان ، 

نھ ای ، تبدیل رسانھ ملی بھ مونولوگ حاکمیت ، تاخت و تاز خردستیزان در ساحت علم و دانش ، حریم دانشگاه ، سانسور شدید رسا
محدودیت ظرفیت دموکراسی و سرکوب نھادھای مدنی در ایران ، افزایش قدرت انحصارطلبان اقتدارگرایان در حاکمیت ، استقبال 

ا و فشارھای بین المللی ، نابسامانی اوضاع اقتصادی ، دامنھ دار شدن فقر و حاکمان از جنگ و جنگ افروزی ، افزایش تحریم ھ
شرایط بد معیشتی مردم ، شدت یافتن فساد و تبیعض ساختار بیمار حاکمیت تھدیدات فراوانی را متوجھ جامعھ در حال گذار ما 

 را بیان مینماید ، کھ بی تردید ایران را ساخت و با گوشزد کردن خطر سقوط اخالق ، شواھدی از فروپاشی اجتماعی و اقتصادی
 .در آستانھ وضعیت بحرانی قرار داده است 

 
 بر حقوق انسانی چنان سخت گرفتھ شد کھ سخن از حقوق بشر نیز خطر بسیاری میطلبید ، صدور احکام اعدام فراوان و ٨٦سال 

بھ بھانھ ھای واھی تنھا گوشھ ای از امور غیراخالقی و فشارھای بی سابقھ بر فعاالن زن و سرکوب فعاالن اقلیتھای قومی و دینی 
 ھمچنین سال تلخی برای قانونگرایی بود ، سالی کھ حاکمیت سالیق در دانشگاه حرمت ٨٦سال . غیرانسانی صورت گرفتھ بود 

نت طلبان ساخت و دانشگاه و احترام دانشگاھیان را شکست ، بھ تفسیری از قانون ، امنیت حریم شھر را اسیر تاخت و تاز خشو
 قانون برداشت و احکام دستگاه قضا نمایان عدم استقالل و اقتدار قضات و فقدان عدل قضاوت بود و پایان قدم در وھنبازداشتھا 

 . سال نیز با انتصاباتی در نھاد قانونگذار و بی حرمتی بھ  قانون حکایت از کینھ و عداوت با قانونگرایی داشت
ی بر جنبش دانشجویی بر پختگی ایشان افزود و جریانی کھ بیش از ھر چھ بھ افزایش آگاھی و دانش لیکن افزایش شدت و سخت

 چنان بی سابقھ بود کھ استمرار ٨٦اندوزی احتیاج داشت در فرصت مناسبی قرار گرفت ، فشارھا بر تشکلھای دانشجویی در سال 
جویی و بھترین پاسخ بھ تمامیت خواھان و انحصار طلبان حاکمیت حیات فعالیت این تشکلھا در دانشگاھھا ، پیروزی فعاالن دانش

  از ھمان ابتدای سال چنان پردامنھ و ٨٦بود ، احضارھا ، تعلیق ھا ، ممنوعیت ورود و بازداشتھای بیشمار دانشجویان در سال 
  .جدی آغاز گردید کھ حاکی از خشم وعصبانیت فراوان حاکمیت جمھوری اسالمی از دانشجویان بود

بازداشتھای دستھ جمعی دانشگاھھای مازندران ، پلی تکنیک ، دفتر تحکیم وحدت ، ادوار تحکیم در نیمھ نخست سال و بازداشتھای 
متعدد فصل پائیز دانشگاھھای سراسر کشور تا بازداشت دستھ جمعی دانشجویان تھران در اواسط آذرماه و اواخر دیماه و 

 بود کھ اندک ٨٦ مورد بازداشت دانشجویی سال ٢٠٠شاھرود و شیراز گوشھ ای از بیش از بازداشتھای اسفندماه دانشگاھھای 
گرچھ برخوردھای بسیار شدید و . تلخکامی اش بھ درایت فعاالن دانشجویی حالوت را در امور بعدی جنبش دانشجویی بھ بار آورد 

 و تعدادی از بازداشت شدگان ٨٦ر اردیبھشت و خرداد رفتارھای غیرانسانی و غیراخالقی در مورد بازداشت شدگان پلی تکنیک د
آذرماه چون سعید حبیبی ، بھروز کریمی زاده و پیمان پیران صورت گرفت ، لیکن حمایتھای فراوان جنبش دانشجویی از بازداشت 

دانشجویان شد کھ بی  مانع از بروز اینچنین رفتارھایی با عموم ٢٠٩شدگان و افشای شکنجھ ھا و فشارھای  فراوان بند امنیتی 
 جنبش دانشجویی ، علیرغم خواست ددمنشانھ عده ای خاص در سرکوب دانشجویان ، حد ٨٦تردید از مھمترین دست آوردھای سال 

و تعدیل برخوردھا و بازداشت شدگان و آزادی اکثر دانشجویان دربند بوده است کھ امید است با استمرار حمایتھا و پافشاریھای 
 ھمچنین شاھد فعالیتھا ، شعارھا و رفتارھای جدیدی در ٨٦جنبش دانشجویی سال .یت مطلوبتری نیز حاصل گردد دانشجویان وضع

کنار آرمانھا و شعارھای اخیر جنبش دانشجویی بود کھ گستردگی و ھدفمندی آن در دانشگاھھای مختلف بسیار نویدبخش بود و 
تگاه حاکم توانست با استقامت خویش پوچی ھدف ترکھ بیداد آزادی ستیزان غیرعقالنی و غیرانسانی بیشمار دس علیرغم برخوردھای

موفقیتی کھ بی تردید در گرو ھمنشینی و ھمصحبتی . و خردگریزان را نشان داده و نوید موفقیت دانشجویان را در سال آینده دھد 
ت بھ سمت آرمانھا و اھداف جنبش ھای بیشتر گروھھای مختلف دانشجویی در جھت حصول و ھمدلی عموم دانشجویان در حرک

سال نیکوتری بر جنبش . بنابراین امید است با تامل و ھمراھی  دانشجویان با چشمانی نقاد و ذھنی نقاد .دانشجویی می باشد
شگاه ھمراھی و حرکتی کھ ھمراه شدنش با نقدھای عالمانھ و منصفانھ و با بستن راه سوء استفاده دشمنان علم و دان. دانشجویی رود 

 .مسیری معقول خواھد پیمود 
 
 

امید است زیبایی بھار و طروت نوشدن ، در سال ھزار و سیصد و ھشتاد و ھفت بر نسل نویی از جامعھ ما باب ھمتی را بگشاید تا 
 ارضی دانشجویان بر وظیفھ اصلی خویش کھ ھمانا آگاھی بخشی است فعل تحقق بنشانند تا در مسیر تامین امنیت و رفاه و تمامیت

در لوای آزادی ، دموکراسی ، قانونگرایی و حقوق بشر طراوت و زیبایی را بھ جامعھ ایران ارزانی دارند و این حال و ھوای 
 ھجری ١٣٨٧بھاری را بامید تحویلی بھاری و استقرار زیبایی در طول سال تعقیب نمایند در پایان نیز بھ نوبھ خود آغاز سال 

  . بھ ویژه دانشجویان و آزادیخواھان تبریک میگوییم شمسی را بھ عموم ملت ایران
    زندان اوین–بھ امید موفقیت و پیروزی  

 احسان منصوری 
 مجید توکلی

احمد قصابان

 ! دانشجویان دربند و ھمھ زندانیان سیاسیآزادی فوری و بی قید و شرط       
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 قطعنامھ سوم شورای امنیت  درمورد تحریم اقتصادی ایران را قویا محکوم میکنیم           

خواھی از ممالک قطعنامھ سوم در مورد تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل کھ یک مرجع زورگوئی جھانی و باج  
قطعنامھ باید در چند روز قبل مطرح می شد ولی با فشار آمریکا برای . جھان شده است با امتناع اندونزی بھ تصویب رسید

آمریکا ناچار شد بھ روسیھ و . اینکھ سایر ممالک را تحت فشار بگذارند و رای آنھا را بھ کف آورند مرتبا بھ تاخیر می افتاد
ھد تا نظر آنھا را نسبت بھ تصویب قطعنامھ ایکھ بھر صورت مفاد آنرا کھ در عمل قبل از تصویب قطعنامھ چین باج فراوان بد

 ند را کھ مخالف تصویب قطعنامھ بود و اندونزی، ویتنام، لیبی آفریقای جنوبیھای آمریکا کشور. جلب کند،اجراء می کردند
کھ اندونزی حاضر نشد ھمین . نمایدی امنیت را برای خودش تامین  عضو شورا١٥بشدت تحت فشار قرار داد تا بتواند نظر ھر 

سازمان بین المللی انرژی ھستھ ای و سازمانھای  .با قطعنامھ موافقت کند شکست سیاسی مھمی برای آمریکا محسوب می شود
 این است کھ بھ ، نظریات آنھا باشدجاسوسی نتوانستھ اند در ایران بھ بمب اتمی دست پیدا کنند و یا اسنادی ارائھ دھند کھ در تائید

البرادعی مدعی است کھ ایران موشکھائی می سازد کھ توان حمل . برنامھ موشکی ایران چسبیده اند و در پی سند سازی جدیدند
کالھکھای اتمی را دارند و در مقابل ایران کھ باین اتھام اعتراض می کند مدعی می شود کھ اگر چنین نیست ھمھ ناموس 

مفتری باید اتھام خود را . استدالل مسخره و شگفت آوری است. ؟!اتی خویش را در اختیار ما بگذارید تا مطمئن شویمتسلیح
آقای سیمون اسمیت نماینده بریتانیا در آژانس بین المللی انرژی ھستھ ای پس از نشان دادن اسالیدھای جعلی . ثابت کند و نھ متھم

تاریخ بعضی از این اسالیدھا حاکی از ادامھ برنامھ ھستھ ای تسلیحاتی “ده ایم مدعی شد کھ کھ ما نمونھ آنرا در مورد عراق دی
 ولی آقای اسمیت کھ این ھمھ دقت بکار می برد روشن نکرد کھ کدام اسالیدھا مربوط .“ میالدی است٢٠٠٣ایران پس از سال 
 امنیتی آمریکا در مورد فقدان فعالیتھای اتمی در ایران با ھمین آقا پس از انتشار اسناد سازمانھای جاسوسی و. بھ کدام سال است

حال آنکھ می توان . “ ادامھ داده است٢٠٠٣بمب اتمی را بعد از سال  برنامھ ساخت احتماالایران “: علم غیب مدعی شده بود
 از دست داه ٢٠٠٣ز سال  بعد ااحتماال بی ربط است و ایشان عقل خویش را احتماال گفت کھ ھمھ اراجیف آقای اسمیت احتماال

ط بھ بعد از وبرخی اسناد مرب“: ظاھرا یک دیپلمات زن کھ از ترس نخواست نامش فاش شود بھ خبرگزاری رویتر گفت. اند
این موضوع روشن نیست تا .. . است کھ در آن ایران متھم است فعالیتھای ساخت سالح اتمی را دنبال کرده است٢٠٠٤سال 

  .“ شودزمانی کھ بر روی آن کار
طبیعتا اگر ایران موشکھائی بسازد کھ قصد حمل ماھواره بھ مدار . امپریالیستھا ھمھ نظام حقوقی جھان را واژگونھ کرده اند

زمین را داشتھ باشند چنین موشکھائی نھ تنھا علی االصول توانائی حمل کالھکھای اتمی بلکھ توانائی آنرا دارند کھ شعاع 
آیا از . ، روسیھ و اروپا ھدف حمالت خود قرار دھند، ممالک عربی و اھداف معینی را در اسرائیلتیررس خود را افزایش داده

این احتماالت و یا امکانات کھ بھر صورت نمی توان نتایج آنرا در عمل منکر شد می شود باین نتیجھ رسید کھ ایران حق ساختن 
آمریکا ، ، کره شمالیاسرائیل، ، ھندوستان، پاکستان، ژاپن، چینامگر اتحادیھ اروپ. موشک و ماھواره و نظایر آنھا را ندارد

مطابق کدام موافقتنامھ جھانی ایران و یا . تسلیحات موشکی ندارند؟ مطابق کدام قانون بین المللی کار آنھا غیر قانونی است. ..و
تا بحال باید ساختن موشک و تسلط بر  تعھد سپرده اند کھ در صنایع فضائی و موشکی تالش نکنند؟ از کی “غیر متعھد“ممالک 

یافت کھ بھ استناد آن مدعی شد کھ در “ سندی“فضا نیز انحصاری شود؟ مگر در کارخانھ فوالد و ذوب آھن ایران نمی توان 
 و فوالد و یا آلیاژھائی تولید می شود کھ ازآن می توان در صنایع موشکی و فضائی و تسلیحاتی استفاده  ھای آھنورقھایران 

این یک نظر . آمریکائیھا می گویند ایرانیھا حق تحصیل در رشتھ ھستھ ای را ندارند. کرد؟ طبیعتا این قصھ سر دراز دارد
 را ھمانند دو قطعنامھ قبلی   حزب ما این فطعنامھ.استعماری و ارتجاعی است و تنھا ایرانیھای خود فروختھ با آن موافقند

  فاقد مشروعیت حقوقیارزیابی میکند و آن راتی .پی. اردن  تمامی موازین و مقررات امپاگذشورای امنیت  غیر قانونی  وزیر 
ھمان سناریوی تغییر رژیم درعراق است کھ بھ دروغ رژیم صدام را ھمدست اوسامھ بن الدن  این تحریم دردراز مدت .می داند

سیاست تحریم . و قتل و غارت این کشور دست زدندکھ گویا دارای بمب اتمی و میکروبی بود معرفی کرده و سرانجام بھ اشغال 
 نیز  رژیم نظامی امنیتی احمدی  نژاد را دستو تھدید نظامی درقبال ایران نتنھا رژیم جمھوری اسالمی را تضعیف نمیکند بلکھ 

 .باز میگذارد تشدید خفقان سیاسی و سرکوب جنبش آزادیخواھانھ مردم ایران در
این مردم ایرانند کھ ھمانند مردم عراق بھ ورطھ نابودی کشیده . اعالم جنگ علیھ مردم ایران است  اقتصادی علیھ ایران تحریم 

این . این یک قتل عمد است.  ھزار کودک عراقی  جان  باختند ٧٠٠در اثر ھمین تحریمھای  شورای امنیت نزدیک بھ  . خواھند شد
 چنین اعدام دستھ جمعی توسط کسانی صورت گرفتھ .دت استعمار برواعدام دستھ جمعی خلقی است  کھ نمی خواھد بھ زیر بار خف

اعدام " مشروع و قانونی" و یا میگیرد کھ در ظاھر موافق لغو اعدامند لیکن درعمل صد ھا ھزارتن را بیرحمانھ  و بصورت 
 . و بشدت آن را محکوم میکنیم قطعنامھ سوم شورای امنیت  علیھ ایران اقدامی ارتجاعی، ضد انسانی و امپریالیستی است.میکنند

حزب ما جریانات  ارتجاعی  اوپوزیسیون ایران وناسیونال شونیستھای رنگارنگ را کھ مشوق تشدید تحریم ھای اقتصادی و تجاوز 
تی  حزب ما بھ افشای ھمھ جریانات بی ھوی.نظامی بھ ایران ھستند را بشدت محکوم میکند ودر افشای بی امان آنھا دمی نخواھد آسود

مھوری ج سکوت پیشھ کرده و دررویای ایفای نقش پارکابی امپریالیسم برای سرنگونی  قطعنامھ تحریم علیھ ایران موذیانھکھ درمقابل
                                                      .شت دست خواھد زد و آرامشان نخواھد گذااسالمی ھستند

       )توفان(حزب کارایران                                   
 ١٣٨٧اسفند                                                           
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 روز جھانی کارگر  ، درسنندج  کھ بھ جرم  برگزاری مراسم اول ماه مھھای شناختھ شده و فعال کارگرییکی ازچھر محمود صالحی
 اسفند ایشان را بھ جرم ارتباط ٢٧ روز دوشنبھ لیکن . یابد پایان ٨٧ در چھارم فروردین  ماه   قرار بود بازداشت وی،بھ زندان افتاد 

 صالحی در اعتراض بھ این اقدام ودمحم .یز بھ بازپرسی دادگستری سنندج احضار کردندبا خارج از زندان و پخش پیام ھای توھین آم
 . کرد تا آزادی از زندان دست بھ اعتصاب غذای خشک خواھد زدعالمخود سرانھ و ضد انسانی ا

ادی فوری و بی قید و حزب ما این اقدام سرکوبگرانھ ، غیر قانونی و ضد بشری جمھوری اسالمی را بشدت محکوم میکند و خواھان آز
بسر می برد و رژیم جمھوری اسالمی مسئول  یوخیم  جسمی در وضعیت ھم اکنون این کارگر مبارز. محمود صالحی استشرط 

مشاھده  ھ است کھ درھمین رابطھ انتشار یافتدر زیر اعالمیھ کمیتھ دفاع از  محمود صالحی  را . ھراتفاق ناگوار و جانی اومی باشد
  :  میکنید

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

اعالم اعتصاب غذای محمود صالحی        

د ۴ محمود صالحي را از زندان بھ بازپرسي شعبھ ٢٧/١٢/١٣٨۶امروز دوشنبھ   ا  . دادگستري سنندج احضار كردن د از س ود   بع ار ، محم عتھا انتظ

ذاي            اب غ دگان اعتص زار كنن ھ برگ ام ب د ، پی ز مانن تیباني و    ٢٧را بھ جرم ارتباط با خارج از زندان و انتشار پیام ھاي حمایت آمی الم پش ر و اع  تی

ھ  .، براي ایشان قرار بازداشت موقت صادر كردند   ایت از مبارزات دانشجویان آزادیخواه و برابري طلب       حم دت  ۴/١/١٣٨٧این درحالي است ك  م

ت      یك سال بازداشت وي پایان مي یابد و خانواده و ھمھ دوستانش در انتظار رھایي وي از زندان بودند            رار بازداش ن ق دور ای محمود بھ محض ص

ذاي         غیر قانوني  اب غ  ، در اعتراض بھ آن و ھمھ تالشھاي حاكمان جھت در زندان نگھداشتن وي ، اعالم كرد تا آزادیش از زندان دست بھ اعتص

 كارگران و دوستداران آزادي ؛                                                             .خشك خواھد زد

زم وي   محمود را یك سال بھ جرم برگزاري روز جھان    ي در اراده و ع ي كارگر بھ بند كشاندند و علي رغم شدت وخامت وضعیت جسمانیش ، خلل

ت  . در پیكار علیھ نابرابري و ستم ایجاد نكرد     ردن     .محمود نیز یكي از فرزندان راه رھایي طبقھ كارگر و زحمتكش جامعھ اس وم ك من محك ا ض م

ارت وي       و شرط  بي قید این حكم غیر قانوني ، خواھان آزادي  دت اس ان م الحي درپای ود ص تیم ) ١٣٨٧/ ۴/١روز (  محم ھ    . ھس اي كمیت ا اعض م

ا آزادي وي       ي را ت دام الزم و اعتراض ھ اق واھیم     دفاع از محمود صالحي اعالم مي كنیم در صورت عدم آزادي ایشان ، ھر گون ار خ تور ك  در دس

 .گذاشت

 "كمیتھ دفاع از محمود صالحي "  

٢٧/١٢/١٣٨٧ 

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

 :محمد شریف درھمین رابطھ، آقای وکیل محمود صالحی بخشی از مصاحبھ با                                
                                                              

آقای محمد شریف با سالم و تبریک سال نو، اخیرا برای آقای محمود صالحی قرار بازداشت موقت : کمیتھ دفاع از محمود صالحی
لطف کنید در رابطھ با قرار بازداشت موقت آقای محمود صالحی و . اند اض بھ این حکم، اعتصاب غذا کردهاند و ایشان نیز در اعتر صادر کرده

.ھمچنین وضعیت جسمانی ایشان توضیحاتی بدھید

علیرغم ھا اعالم شده است، خاتمھ محکومیت موکل بنده بھ زندان ابالغ شد، اما  ھمانطور کھ قبال از طریق سایر رسانھ... : آقای محمد شریف
اش بر میگشت، متعاقبا با این ادعا کھ، ارسال پیام از طرف  مذاکرات قبلی کھ قبل از سال نو صورت پذیرفت و موکل بنده بایستی پیش خانواده

با در این خصوص ھمراه با ھمسر محترم موکلم، بھ دادستانی رفتیم و . موکل بنده بھ خارج از زندان صورت گرفتھ، پرونده جدیدی مفتوح شد
. ای حاصل نشد آنھا صحبت کردیم اما نتیجھ

در خصوص بیماری ایشان اقدامات متعددی صورت گرفتھ است، من تالش کردم کھ با ھمسر موکلم، ایشان را ببینم کھ از اعتصاب غذا 
ای دارند  سمانی بحرانیموکل بنده، وضعیت ج. خودداری کند و بھ ھمسرش توصیھ کردم کھ وضعیت جسمانی ایشان پذیرای اعتصاب غذا نیست

در حال حاظر ھیچ کاری از . بندد، بنده نگران میشم کھ خبر ناگواری را بشنوم و ھر زمان کھ روی صفحھ تلفن ھمراه من، کد سنندج نقش می
.آید و فقط نگران ھستم دستم بر نمی

.چون وضعیت جسمانی ایشان کامال بحرانی استمن از مقامات قضائی، از فعالین حقوق بشر میخواھم کھ بھ فکر اعتصاب موکلم باشند 
.چیزی کھ ھست با کمال شرمندگی دست روی دست گذاشتم و در حال حاظر بنا بھ تعطیالت سال نو، کاری از دستم ساختھ نیست

موضوع را جدی من نسبت بھ وضعیت جسمانی موکلم ھشدار میدھم و از مقامات قضائی میخواھم کھ بھ فکر باشند و این  :آقای محمد شریف
بگیرند و با توجھ بھ توصیھ پزشکان و تائیدیھ وخامت وضعیت جسمانی موکلم و ھشدارھای مکرر در این خصوص، من در صورت وقوع 

با . کوچکترین مشکل برای موکلم، مقامات قضائی کردستان را مسئول قلمداد خواھم کرد از آنجا کھ وضع جسمانی موکلم کامال بحرانی است
اند کھ دارم جو سازی میکنم،  الزم است عرض کنم کھ،  کسانی  کھ من را متھم بھ جو   تالشھای من در این خصوص، بھ من ابالغ کردهوجھ بھ ت

١٣٨٧سوم فروردین  .سازی میکنند را مسئول جان موکلم میدانم
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 اعتراضات  جھانی  بمناسبت  پنجمین  گزارش مختصری از       
                               سالگرد اشغال نظامی عراق

 
  سال اشغال، جنایت و خون ریزی۵                              

مقاومت حماسھ آفرین خلق قھرمان عراقسال ۵                       
                
              

                                               

  تظاھرات در استکھلم بمناسبت پنجمین سالگرد اشغال عراق                                                              
 !خروج فوری ارتش آمریکا از عراق: شعار محوری تظاھرات                                                        

 
 شمسی، امپریالیسم آمریکا بھ رھبری جرج واکر بوش با جعل و ١٣٨٢  برابر با نخستین روز بھار ٢٠٠٣ مارس ٢٠ 

دروغ و اشاره بھ سالح موھومی کشتار جمعی  درعراق و ارتباط صدام حسین با اوسامھ بن الدن و تھدید امنیت منطقھ و 
نشانھ و   کشور مستقل عراق را تحت بمباران بربرم،جھان از سوی رژیم بعث و با نقض تمامی موازین بین المللی

ماشین جنگی آمریکا تمام زیرساخت . فاشیستی خود قرارداد و بعد از چند ھفتھ آن را بھ اشغال کامل خود در آورد
اقتصادی و تاسیسات این کشور از پل ، جاده، کارخانھ، بیمارستان، ساختار خدماتی ، کتابخانھ، آموزشگاھھا،  پمپ آب 

آمریکا بھ رغم ھمھ ترور و .ن زن و مرد و کودک را  بھ قتل رسانید ھزارا وویران ساخت… و نیروگاھھای برق را
مردم عراق فریب تبلیغات . جنایت و آدمکشی اما قادر نگردید بر اراده  پوالدین خلق عراق فائق آید و آن را درھم شکند

جنبش . ندی ایستادبوش و بلر را نخوردند و یکپارچھ درمقابل این اشغال راھزنانھ و استعمارین و اغواگرانھ دروغ
مقاومت خلق عراق در طول پنج سال اخیر چنان قھرمانانھ رزمید و دست بھ چنان نبرد افسانھ ای زد کھ امپریالیسم 

 پوالدین ، قوی ترین ارتش جھان را  با اراده ای خلقی کوچک اما  مصمم و. آمریکا و متحدینش خوابش را ھم نمی دیدند
اکنون پس از پنج سال ارتش .   جھانیان بی اعتبار و بعنوان ببر کاغذی  شکست دادبھ چالش گرفت ، او را در انظار

ھزینھ . آمریکا ھیچ کنترلی برعراق ندارد و این امر دستگاه جنایتکار بوش را با بحران عظیمی روبرو ساختھ است
 از ٣٩٧٠تاکنون طبق آمار رسمی . جنگی  آمریکا و شمارتالفات سربازان آمریکایی ھرروز روبھ فزونی است

 بطور ٢٠٠٣-٢٠٠۵ھزینھ جنگی آمریکا درسالھای .  تن مجروح شدند٣٠٠٠٠مزدوران آمریکایی کشتھ و بیش از 
 میلیارد دالر افزایش ١٧١ بھ ٢٠٠٧ میلیلرد دالر و در سال ١٢٠ بھ ٢٠٠۶درسال .  میلیارد دالر درسال بود٩٣متوسط 

 ۵٣٠. میلیارد دالر رسید ١٩٣ بھ ٢٠٠٨ھزینھ جنگی درعراق درسال با پیشنھاد جرج بوش بھ کنگره آمریکا، . یافت
افزایش تالفات آمریکا ھمراه با افزایش ھزینھ سرسام آور جنگی موجب نارضایتی گسترده ای . میلیون دالر در روز 

 سربازان تظاھراتھای وسیع توده ای ضد جنگ در آمریکا از اعتراضات مادران و پدران. درجامعھ آمریکا گردیده است
، معلولین جنگی، نظامیان بازنشستھ و  ناشی ازجنگکشتھ شده و مفقود شدگان گرفتھ تا والدین و بستھ گان بیماران روانی

. بازماندگان جنگ ویتنام تا نیروھای ترقی خواه و انقالبی  ھرروز روبھ گسترش و ترقی است و رادیکال تر میشوند
دراثر ضربات پی درپی جنبش مقاومت خلقھای عراق و افغانستان بر . نیستامروز دیگر دروغھای بوش برکسی پنھان 

 جنبش .کرده است نظامی و مالی اش را تضعیف توانو شدت یافتھ پیکر فرتوت امپریالیسم، بحران اقتصادی آمریکا 
تحسین برانگیز پیمان ،   کشور ھم٣٣مقاومت عراق درخالل پنج سال  نبرد آنھم درمقابل غول پیکرترین ارتش جھان و 

خلقی با اتکا بھ نیروی خویش، بدون دریافت کمک مالی و نظامی ازکشوری، پوزه ابرقدرت آمریکا را بھ خاک . است
مالید ووی را در راه اھداف استرتژیکش اش در خاورمیانھ و جھان ، تجاوز بھ ایران، سوریھ، کوبا، کره شمالی،  

. خلق ایران و سایر خلقھای جھان مدیون نبردقھرمانانھ خلق عراقند. ختبا شکست روبروسا.. کشورھای آمریکای التین
  از این. اگر چنین مقاومت عظیمی درعراق صورت نمی گرفت امروز ما شاھد اشغالھای مشابھی  بوده ایم
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 ضد ،نیروھای ترقی خواه  جھت دفاع از جنبش مقاومت عراق وظیفھ انترناسیونالیستی ھمھ کمونیستھا و تمامی
  .امپریالیست و بشر دوست می باشد

 
 

 اصحنھ ای از تظاھرات پر شکوه ضد جنگ در آمریک                                                                      
 !خروج فوری ارتش آمریکا از عراق: شعار محوری تظاھرات                                                              

 

 
 مارس علیھ ٢٢ تا ١۵، در سراسر جھان تظاھرات و میتینگھای با شکوھی از لگرد  اشغال عراقبمناسبت پنجمین ساامسال 

. شعار محوری این اعتراضات خروج فوری و بی قید وشرط آمریکا از عراق بود.  پریالیسم آمریکا و متحدینش انجام گرفتما
جاوز از این کشور، دفاع ازخلق لبنان علیھ تجاوز درکناراین شعار محوری شعارھای دفاع ازخلق افغانستان و خروج قوای مت

صھیونیستی و توطئھ امپریالیستی، دفاع از پیکار برحق خلق فلسطین و محکوم کردن رژیم صھیونیستی اسرائیل، محکوم کردن 
 .و بھ چشم میخورد....ھرگونھ تجاوز احتمالی بھ ایران

 مارس دھھا ھزار نفر در شھر ھای ، واشنگتن، لوس ١٩رشنبھ  بھ مناسبت پنجمین سالگرد اشغال عراق در چھا در آمریکا
بھ خیابانھا آمدند و ! سربازان را بھ خانھ بازگردانید! با شعار جنگ را متوقف  کنید....  آنجلس، نیویورک، سانفرانسیسکو، برکلی

ی و مسخره بوش درمورد پیروزی و تظاھر کنندگان دروغھای گوبلز. تف و لعنت نثار بوش و دارودستھ کثیف و جنایتکارش کردند
 .ثبات درعراق را بھ ریشخند گرفتند و جنایتھای آمریکا و متحدینش را درعراق و افغانستان بشدت محکوم کردند

 ھزارنفر بھ خیابان آمدند و خواست محاکمھ تونی بلر و گوردن براون  را بھ عنوان جنایتکاران ۴٠قریب بھ   درلندن 
 باندرلھا و پالکارھایی با شعارھای خروج  فوری نیروھای متجاوز ،صفوف طویل تظاھراتدر . جنگی فریاد زدند

حمل می ... ازعراق و افغانستان ، محکوم کردن بمباران لبنان و فلسطین و مخالفت با ھرگونھ تجاوز نظامی بھ ایران 
 . شد

تشکل از نیروھای مترقی ضد جنگ و ضد تظاھرات بزرگ و باشکوھی  بمناسبت پنجمین سالگرد اشغال عراق م در پاریس
 .اشغال برگزار گردید و تظاھرکنندگان خواست فوری خروج ارتش آمریکا از عراق را فریاد زدند

مادرید و بارسلون نیز ھزاران نفر بھ میدان آمدند و با محکوم کردن تجاوز امریکا بھ عراق خواھان خروج ،  در گالسکو
 .فغانستان شدندنیروھای متجاوز ارخاک عراق و ا

درچندین شھر بزرگ تظاھراتھای باشکوھی علیھ اشغال عراق، و با خواست خروج فوری آمریکا از عراق ، افغانستان   در سوئد
  نفر در تظاھرات شرکت  دوھزار بیش از و گوتنبرگ در استکھلم. و دردفاع ازجنبش برحق خلق فلسطین انجام گرفت

 .داشتند

ھ، سوریھ، آرژانتین، مکزیک، مصر، استرالیا  و بسیاری کشورھای دیگر تظاھراتھای مشابھ ای ، تورنتو، روسیدر توکیو
بمناسبت پنجمین سالگرد اشغال عراق  و علیھ تجاوز امپریالیسم آمریکا و دردفاع از خلقھای عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان 

  .انجام گرفت
 نفر از مبارزین ضد جنگ و ضد امپریالیست در این تظاھراتھا  شرکت داشتند و اعضاء و ھواداران حزب ما نیز ھمراه با ھزاران

با پخش اعالمیھ بھ زبانھای مختلف و برجستھ کردن خواست فوری و بی قید وشرط ارتش متجاوز آمریکا ازعراق و افغانستان، 
ھمبستگی ...  کردن تحریمھای اقتصادیدفاع از خلق فلسطین و لبنان و محکوم کردن ھرگونھ  تجاوزنظامی بھ ایران و محکوم

باشد تا . عمیق خود را نسبت خلقھا ابراز داشتھ و از ھیچ کمکی در برپایی این اعتراضات جھانی ضد جنگ دریغ نداشتھ است
د تمامی نیروھای ایرانی کھ از تجاوز نظامی آمریکا بھ عراق و افغانستان آموختھ اند و نمی خواھند بھ عنوان چلبی ھا و حام

کرزای ھا  بھ آلت دست و نوکرامپریالیسم آمریکا  تبدیل شوند بھ صفوف این جنبش عظیم جھانی ضد جنگ بپیوندند و سھم خویش 
 .را در پیکار ضد امپریالیستی و تجاوزکارانھ و احترام بھ تساوی حقوق ملل و حق تعیین سرنوشت خلقھا بھ دست خویش ادا نمایند

  
 ! خروج فوری و بی قید و شرط آمریکا و تمامی نیروھای متجاوز از عراق                            

 !  امپریالیسم و صھیونیسملیھ        زنده باد پیکارعادالنھ خلقھای عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین ع
 !اد                                           دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقھ کوتاه ب
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)۵(آغاز فروپاشی سوسیالیسم در شوروی                                      
ری مجدد   یک بازنگ                                             

   بروز رویزیونیسم معاصر در اشکال تزھای مسالمت آمیزھا         
 )ھمزیستی مسالمت آمیز، گذار مسالمت آمیز، مسابقھ مسالمت آمیز (                 

    
  مسابقھ مسالمت آمیز  - ٣     

این نظریھ نظامھای مختلف اجتماعی نظیر نظام بر اساس . مسابقھ مسالمت آمیز یکی دیگر از سھ تز مسالمت آمیز خروشچف بود
ھر کس سعی می کند بھتر تولید کرده و بیشتر پیشرفت نماید و . سوسیالیستی با نظام سرمایھ داری بھ مسابقھ و رقابت می پردازند

ان سرمایھ داری می این موفقیت از دو جنبھ اھمیت می یابد یکی اینکھ خود دولتمرد. در عرصھ اقتصادی بر نظام دیگر پیشی گیرد
بینند کھ چگونھ سوسیالیسم بھ پیش می تازد و از یک پیروزی بھ پیروزی دیگری دست می یابد و دیگر اینکھ خلقھای جھان و 
پرولتاریای این کشورھا بھ قضاوت می نشینند، دو نظام اقتصادی را با ھم مقایسھ می کنند، از کامیابیھای سوسیالیسم با خبر می 

 . البتھ برای قریب توده ھای مردم! احمقانھ! بھمین سادگی. ت بھ حقانیت سوسیالیسم پی می برندشوند و آنوق
 : آنھا گفتند

این سیستم در . سیستم جھانی سو سیالیستی در مسابقھ اقتصادی با سرمایھ داری با گامھای استوار بسوی پیروزی قطعی می رود"
." سرمایھ داری از لحاظ حجم کل تولید صنعتی و کشاورزی تامین خواھد نمودآینده ای نزدیک تفوق خود را بر سیستم جھانی 

  ). ١٩۶١ اکتبر سال ٣١برنامھ حزب کمونیست اتحاد شوروی مصوب بیست و دومین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی (
کشید و در آینده نزدیک تفوق بر این دروغ و فربیکاری بزرگ رویزیونیستھا کھ کارشان بھ روی کار آمدن یلتسین ! خنده موقوف

سیستمشان را بھ مردم جھان نشان دادند چھ می توان افزود جز اینکھ با پیروزی پرولتاریا در اتحاد شوروی نھ تنھا مبارزه طبقاتی 
 .  لنینستھا را بھ اثبات رسانده است-سیر تاریخ نظریات مارکسیست. تضعیف نشده بلکھ تشدید ھم شده است

ھا دیگر انقالب اجتماعی الزم نیست، مبارزه طبقاتی کھ یک مبارزه سیاسی برای کسب قدرت سیاسی است زائد بنظر رویزیونیست
شده است و مشکل کار در این بوده کھ مروم فرصت کافی نداشتھ اند تا از کامیابیھای سوسیالیسم با خبر شوند و حق را بھ جانب 

سخن بر سر نفی این اصل اساسی بیانیھ حزب کمونیست است کھ در آن . ورندسوسیالیسم بدھند و دستھ دستھ بھ سوسیالسم روی آ
مارکسیسم بھ ما می آموزد کھ این توده ھا، . مارکس و انگلس بصراحت می گویند کھ تاریخ بشریت تاریخ مبارزه طبقاتی است

 . مبارزه طبقاتی میگذردخلقھای جھان ھستند کھ سازندگان واقعی تاریخ اند و این سازندگی و تکامل از بستری از 
از نظر رویزیونیستھا برای نیل بھ سوسیالیسم جایی برای مبارزه خلقھای نیست، آنھا شرکت فعالی در این مبارزه ندارند و نمی 

بنظر . از قبل جای آنھا بعنوان نظاره گر و داور کھ سرانجام حق را بھ حق دار برسانند تعیین شده است. توانند داشتھ باشند
یونیستھا تاریخ نیل بھ سوسیالیسم از ارائھ حقانیت اقتصادی شوروی ساختھ می گردد، یعنی آنکھ مبارزه در امر تولید و اقتصاد رویز

اینکھ امپریالیستھا انبارھای خود را از اسلحھ پر می کنند و بھ کودتا در سراسر جھان مشغولند و . موتور پیروزی سوسیالیسم است
ر امور داخلی سایر ممالک دست بر نمی دارند و جنبشھای آزادیبخش را بھ خاک و خون می کشند حتما از تحریکات و دخالتھا د

نشانھ دیوانگی آنھاست زیرا اگر این مخارج سرسام آور را در تولید بکار گیرند چھ بسا کھ در این رقابت پیروز شوند و سوسیالیسم 
دم جھان بر واقعیت مبارزه طبقاتی کھ ھر روز با آن درگیرند چشم اگر قرار بود مر. نوع خروشچف روی دست خروشچف بماند

پوشیده و بھ ترھات خروشچف گوش فرا دھند کھ باید از سالھا قبل بدنبال پیروزی امپریالیستھا و نظام سرمایھ داری تولید می رفتند 
تز مسابقھ مسالمت آمیز حکم .  منجر شده بودزیرا کھ اقتصاد آنھا پس از جنگ بسیار شکوفا بوده و بھ ارتقاء سطح زندگی مردمشان

پس باید بھ کار فرھنگی . این را دارد کھ بگوئیم اگر ھمھ مردم جھان بھ حقانیت سوسیالیسم پی ببرند جھان نور در نور است
ر طبقاتی چنین تصاویری از جھان ساختن، تصاویر واژگونھ و غی. پرداخت و تک تک انسانھا را بھ حقانیت سوسیالیسم واقف کرد

 . با واقعیت در تناقض کامل است با بی عملی توده ھا میدان برای غارت و استثمار نیروھای مرتجع باز میگردد. است
: رویزیونیستھا می گفتند. مسابقھ مسالمت آمیز جنبھ فرعی دو نظریھ غیر طبقاتی ھمزیستی مسالمت آمیز و گذار مسالمت آمیز است

 مسابقھ مسالمت آمیز بین سوسیالیسم و سرمایھ داری در مقیاس بین المللی را تشکیل می دھد و شکل ھمزیستی مسالمت آمیز بنیاد"
کشورھای سوسیالیستی با تعقیب پیگیر مشی ھمزیستی مسالمت آمیز می کوشند . ویژه ای از مبارزه طبقاتی بین این دو سیستم است

در شرایط ھمزیستی . تم با سرمایھ داری بطور مستمر تقویت نمایندتا مواضع سیستم سوسیالیستی جھانی را در مسابقھ این سیس
مسالمت آمیز امکانات مساعدتری برای مبارزه طبقھ کارگر کشورھای سرمایھ داری پدید می آید و مبارزه ملل کشورھای مستعمره 

افع آن بخش بورژوازی ھم کھ می پشتیبانی از اصل ھمزیستی مسالمت آمیز با من. و وابستھ در راه رھائی خویش تسھیل می گردد
سیاست ھمزیستی . فھمد جنگ ھستھ ای ھیدروژنی بھ طبقات حاکمھ جامعھ سرمایھ داری نیز رحم نخواھد کرد مطابقت دارد

برنامھ ." (مسالمت آمیز با منافع حیاتی تمامی جامعھ بشری باستثنای سلسلھ جنبانان انحصارھای بزرگ و میلیتاریستھا مطابقت دارد
 ). ١٩۶١ اکتبر سال ٣١ کمونیست اتحاد شوروی مصوب بیست و دومین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی حزب

 
 

کھ از آن یاد می شود، دارای این خاصیت است کھ مبارزه بین طبقات را در دوران بمب " مبارزه طبقاتی"این شکل ویژه 
این مسلما تصویر . نبانان انحصارھای بزرگ منحصر می سازدھیدروژنی بھ مبارزه بین بشریت و چند تا میلیتاریست و سلسلھ ج

 تکیھ بر اینکھ این.  لنینیسم است-تحریف وضعیت سیاسی جھان و نفی مبارزه طبقاتی و نفی مارکسیسم. واقعی جھان نبوده و نیست
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مبارزه شکل ویژه ای از مبارزه طبقانیست فقط برای فریب افکار کمونیستھا و مشوب کردن ذھن آنھا بود و گرنھ روشن 
روشن است کھ تکیھ بر عامل اقتصادی بھ مفھوم نفی مبارزه . است کھ مبارزه اقتصادی جای مبارزه سیاسی را نمی گیرد

اگر کار جھان با مسابقھ اقتصادی سامان . طبقاتی پرولتاریا و بر علیھ سرمایھ و خلقھای جھان بر ضد امپریالیستھا بود
نکتھ نا .  لنینیسم است-می گرفت کھ دیگر چھ نیازی بھ حزب، مبارزه قھر آمیز، دیکتاتوری پرولتاریا و اساسا مارکسیسم

نظریھ مسابقھ مسالمت آمیز . سی تاکنون باین کشف عظیم نایل نشده بوده استروشن تاریخ گویا در این نھفتھ بوده کھ ک
نفی کامل مبارزه طبقاتی، آرایش امپریالیسم و سرمایھ داری، بی ضرر جلوه دادن آنھا و خلع سالح معنوی پرولتاریا بود 

 . تا آمادگی رزمی خود را در مبارزه با این موانع تاریخ از دست بدھد
از جملھ .  در اوایل کار فریب خروشچف را خوردند و بھ نگارش مقاالتی در تائید تزھای وی برآمدندرفقای چینی کھ

 : آوردند
ما بھ برتری ھای نظام سوسیالیتسی اطمینان داریم و از انجام مسابقھ مسالمت آمیز با کشورھای سرمایھ داری نمی 

 ) ١٩۵۶ ھشتم حزب کمونیست چین، سپتامبر از گزارش لیوشائوچی در نخستین دوره اجالسیھ کنگره.(ترسیم
ھر کسی . ھمزیستی مسالمت آمیز و مسابقھ مسالمت آمیز ھم اکنون سمت تحول اوضاع و احوال بین المللی گردیده است"

مسابقھ مسالمت آمیز سمت تحول "از مقالھ ئویچائولی ".(کھ با روند زمان مخالفت ورزد در مقابل تاریخ محکوم است
 ) ١۶، شماره ١٩۵٩، مجلھ خونتسی، سال "للی استوضع بین الم

گرچھ رفقای چینی از این نظریات برگشتند ولی رویزیونیستھا از این نظریات برای تایید صحت نظریات خود حمایت 
 . کردند این است کھ می توان با راحتی کامل وجدان این نظریات را نیز نظریات آقای خروشچف و دوستانش نامید

گفتیم رفقای چینی با ادامھ سیاست روسھا پی بردند کھ سخنان مزورانھ آنھا در مورد پرولتاریا، انقالب ، ھمانطور کھ 
 لنینیسم تنھا برای پوشانیدن اھداف رویزیونیستی و فریبکاری -مبارزه قھر آمیز، مبارزه آزادبیخش و تکیھ بر مارکسیسم

 : نوشتندآنھاست، این بود کھ خود بھ مبارزه با آن پرداختند و 
کسانیکھ فکر می کنند کھ میتوان با امپریالیستھا بتوافق رسید و می توان ھمزیستی مسالمت آمیز را تامین کرد فقط خود "

 )   ١٩۶١از نطق لئونین ای در جلسھ شورای صلح، استکھلم، دسامبر سال ".(را تحمیق می کنند
 و یا 

بھمزیستی مسالمت آمیز بھ مثابھ نوعی الھام خدائی می )وفان ت-منظور طرفداران ھمزیستی مسالمت آمیز است(آنان"
نگرند کھ ھمھ چیز را در بر می گیرد و مقدس است، و ھمھ موفقیتھای مبارزه ی خلقھای جھان، ھمھ دستآوردھای آنھا 

 ژوئن سال ١۴از نامھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست چین مورخ "(را بھ حساب ھمزیستی مسالمت آمیز می گذارند
١٩۶٣ .( 

 : و ادامھ دادند کھ 
بعضی ھا نقش ھمزیستی مسالمت آمیز کشورھای سوسیالیستی و امپریالیستی را بطور یک جانبھ بزرگ کرده و "

از مواعظ آنھا چنین بر می آید کھ گوئی . میکوشند آنرا جانشین مبارزه انقالبی ھمھ خلقھای و ملتھای ستمدیده نمایند
سالمت آمیز خود بخود فرو خواھد ریخت و خلقھای و ملتھای ستمدیده تنھا باید ساکت و آرام امپریالیسم در چنین مسابقھ م

 ). ١٩۶٣ ژوئن سال ١۴از نامھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست چین مورخ "(منتظر آن روز باشند
 را نابود کنند از رویزیونیستھا می خواستند سوسیالیسم. و ما می بینیم کھ رفقای چینی در آن زمان تا چھ حد محق بودند

حمایت از مبارزات طبقھ کارگر جھانی و جنبشھای آزادیبخش دست بردارند و القاء کنند کھ کار امپریالیستھا با زبان 
فقط باید قادر بود خوب سر آنھا را گرم کرد و با نوازششان کاله بزرگی بر . خوش و مسالمت و مسابقھ ساختھ خواھد شد

غلشان گذاشت آنوقت خودشان مانند برف آب می شوند و دنیای کمونیسم بکام ھمھ خوش سرشان کرد و ھندوانھ زیر ب
 . خواھد شد

 :رفقای چینی نوشتند
آنھا می کوشند مشی ھمزیستی مسالمت آمیز، مسابقھ مسالمت آمیز و گذار مسالمت آمیز را جانسین مبارزه طبقاتی، "

 ). ١٩۶٣ سپتامبر سال ١٨شائوچی در میتینگ پخنیان، از نطق لیو "(انقالب ملی، انقالب پرولتاریا نمایند
اگر بشود .  سال از آن تاریخ می گذرد و ما با فاجعھ عظیمی کھ رویزیونیستھا بوجود آورده اند روبرو ھستیم٣۶امروز 

این حزب توده ایران در . جایزه بزرگترین خیانت تاریخ را بھ کسی داد آنرا حتما رویزیونیستھا دریافت خواھند کرد
 لنینیستھا و حمایت از -خیانت سھیم است، آنھا با پذیرش نظریات رویزیونیستی خروشچف و مبارزه با مارکسیست

. حرکتھای انحرافی در ایران و نوکری روسھا سرانجام از پشت بھ جنبش مردم ایران خنجر خیانت خود را کوبیدند
. ت مسئولیت تمام جنایت جمھوری اسالمی را بدوش می کشندحزب توده ایران و زائده ھایش نظیر سازمان فدائیان اکثری

   .ادامھ دارد. از رویزیونیسم چیزی جز خیانت نمی تواند بھ بیرون بتراود
 

                                    زنده باد لنینیسم، تئوری و تاکتیک پرولتاریا درعصر امپریالیسم! 



٨٧     فروردین                         ٢٠                                  توفان الکترونیکی                                 ١٢

 اعتراضات کارگری گسترشاوضاع وخیم معیشتی ورشد و                                 

                                                          
 

 کھ خود نیروی خلق کننده ثروت اجتماعی ھستند کارگران ایران
دروضع رقت باری زندگی میگذرانند و با وجود گرانی کم نظیر 

 و مایحتاج اولیھ زندگی، مزد ناچیزی دریافت می دارند
ھھا ااچیز دریغ می ورزندو مکارفرمایان از پرداخت ھمین مزد ن

 بقول سخنگوی اتحادیھ .طول میکشد تا حقوق کارگران را بپردازند
 مصاحبھ  ، جعفر عظیم زادهسراسری کارگران اخراجی و بیکار

ظرف سی سال گذشتھ " : ١٣٨۶ اسفند)  آلمان( دویچھ ولھبا رادیو
تر  حقوق  ایران، ھر سال بھ نسبت سال گذشتھ، بیری کارگ طبقھ

بویژه طی دھسال گذشتھ قراردادھای دائمی تماما بھ . ه استشد
 الی ٧٠اند، بھ طوری کھ االن  قراردادھای موقت تبدیل شده

درصد کارگران در ایران بھ صورت قرارداد موقت کار ٨٠
کند، بعد کارفرما ھر  کارگر قرارداد سفید را امضا می. کنند می

قبال قراردادھا مثال . کند بالیی بخواھد بعدا سر او بیاورد، وارد می
ماھھ و یکسالھ بود، ولی االن دیگر قرارداد بھ صورت یکماھھ و ۶

طی سی سال گذشتھ دستمزدھا بشدت افت . است حداکثر دوماھھ 
 ۴ی   یک خانواده اند، حقوق کارگری، حتا کفاف اجاره خانھ کرده

 فعالین  االن مثال. کند نفره را بویژه در مراکز استانھا نمی
اند کھ در شھر صنعتی قزوین، اجاره  ھای اسالمی اعالم کرده وراش

 ھزار تومان است در حالیکھ امسال حداقل ٢٢٠خانھ ماھی 
بندی مشاغل  طبقھ. اند  ھزار تومان تصویب کرده٢١٩دستمزد را 

عمال در این سالھا انجام نگرفتھ و ما ھمبن االن عضوی در 
 ٢٣٠ر، کل دریافتی اشز  سال سابقھ کا٢٣اتحادیھ داریم کھ با 

اینطور ھم نیست کھ مزایای دیگر باشد کھ . ھزار تومان است
 …" ... ھزار تومان بشود٧٠٠ یا ۵٠٠حقوق کارگر، درنھایت 

  ایالبتھ اوضاع اقتصادی بقدری بحرانی وفقرو تنگدستی بھ اندازه
 بھ  راشکاف طبقاتی ژرفش رشد کرده است کھ می توان آمارھای

الی مطبوعات خود جمھوری اسالمی و بانک سادگی از الب
 بیرون کشید وپی بھ شرایط دھشتناک مزدبگیران بویژه مرکزی

 کارد  اکنون دیگر. و سایر حقوق بگیران زحمتکش بردانگررکا
 بھ وعده ھا ودروغھای رژیم  کارگرانبھ استخوان رسیده است و

بود جمھوری اسالمی امید نمی بندند و برای افزایش دستمزد و بھ
رندگی با قدرت و قاطعیت بیشتری بھ اعتصاب  دست می زنند و 

 سرمایھ داران کھ .میکوشند مطالبات خودرا بھ کرسی بنشانند
منافعشان دروجود حکومت جمھوری اسالمی تامین میگردد 
ازپرداخت دستمزد کارگران خودداری میکنند و کارگران را 

 آنان را پایمال می مورد تحقیر قرارداده و حقوق آنان و خانواده
 سرمایھ داران گردن کلفت با نپرداختن دستمزد کارگران .کنند

درحقیقت مال آنھا را می دزدند و مامورین قدرت سیاسی بجای 
اینکھ دزد را بگیرند قربانی دزدی را بھ اسارت می گیرند وازوی 
می خواھند کھ بھ دزدھا اعتراضی نکنند و مجانی برای دزدان 

ن است آن مذھبی کھ حکومت بمثابھ افیون توده ھا ای. کار کنند
ازآن سود می جوید تا سرمایھ داران را درکنف حمایت خود 

. ولی کارگران ازمبارزه برای حقوق خود باز نمی ایستند. بگیرد
آنھا بھ اشکال مختلف نظیر مسدود کردن جاده ھا، تحصن، 

وری اعتصاب، راھپیمایی، تظاھرات، انتشار اعالمیھ و جمع آ

امضاء، تجمع درداخل و خارج کارخانھ و درمقابل مجلس، 
دست بھ مبارزه زده  و از ....وزارتخانھ، خانھ کارگر، شھرداری

. و بگیر وببندھای جمھوری اسالمی نمی ھراسند، شالق زندان 
 کارگران بوِیژه کارگران چند ماھھ اخیر قھرمانانھ اعتصابات 

شان از رشد و پیشروی  نو ...نیشکر ھفت تپھ و شرکت واحد
و کارگران دارد و این مبارزات از محدوده داخلی خارج گشتھ 

 . ازحمایت و ھمبستگی  کارگران جھان برخوردارگشتھ اندحتا
 روزه کارگران ھفت تپھ در مھرماه سال گذشتھ ١١اعتصاب   

 یک  اگر حتاووادار کردن کارفرما بھ پرداخت حقوق معوقھ
 کارگران بوده باشد لیکن این  برایومحدود ولوجزئی  پیروزی

امر براعتماد بنفس، روحیھ تعرضی و تشکل یابی کارگران می 
موفقیت ھایی کھ در کارمبارزه بدست می آید، حاکی از  .افزاید

توانایی روز افزون کارگران و ناتوانی رژیم سرمایھ داری است 
 در  .و این عدم توازن ھمواره بیشتر بسود کارگران خواھد چربید

برای ھفت تپھ کارگران تن از  ٢۵٠٠، این مبارزات ادامھ 
  و پاداش ھای خود در روز حقوق عقب مانده دریافت دو ماه

درمقابل دفتر مدیریت  تجمع کرده و دست بھ  اسفند ١٦پنجشنبھ 
بھ کرسی  و با پس از چھار روز اعتراض و اعتصاب زدند و

لیکن مجددا بخاطر .  داندن مطالبات خود بھ اعتصاب پایان دنشاند
پایبندی مدیران شرکت بھ وعده       و عدم دبھ درآودن کارفرما

 نفر از کارگران ١۵٠٠ اسفند بیش از ٢۵ھای خود روز یکشنبھ 
 تداوم و پیگیری و ....اعتراض زدند مقابل درب مدیریت دست بھ 

مصمم بودن کارگران  ھفت تپھ تحسین برانگیز است و الھامبخش 
 . گران خواھد بودسایر کار

 واحد بزرگ تولیدی و ۵ھشت روز اعتصاب کارگران بیش از 
 در مقابل  در اسفند ماه سال گذشتھصنعتی استان قزوین

 ماه حقوق ١٠ تا ٢ دراعتراض بھ عدم دریافت  ،استانداری
  نفر درمقابل بانک رفاه و ۴٠٠ بیش ازپرداخت نشده و تجمع 

 واحد اتوبوسرانی  شرکت پیکار متشکل کارگران،فرمانداری 
 برای آزادی رھبران سندیکا ودردفاع ازحق ایجاد اتحادیھ مستقل

ھمھ نشان از پیشروی ...  و اضافھ دستمزد و حقوق پرداخت نشده
 بھ تکاپو  سختمبارزات  قھرمانانھ کارگران دارد و رژیم را

از پیکارعادالنھ طبقھ کارگر ) توفان(حزب کارایران.انداختھ است
 با دھھا سال تجربھ انقالبی و سندیکائی عمیقا حمایت کرده و ایران

ما معتقدیم کھ کھ تنھا . خواستھای آنھا را برحق و انسانی می داند
اتحاد طبقاتی وتشکل این طبقھ است کھ شرط نخست 

چاره کارگران حزب طبقھ . سایرموفقیتھای وی بشمار می رود
ح باشد و باید ازاین کارگراست کھ بھ دانش مارکسیسم لنینیسم مسل

ور آطریق وفقط ازاین طریق منطقی و طبقاتی، مرگ نظام فقر
 زنده باد پیکار .ونکبتبار سرمایھ داری وحشی را فراھم آورند

مرگ بر رژیم سرمایھ ! خستگی ناپذیر طبقھ کارگرقھرمان ایران
 !داری جمھوری اسالمی

 

!ستاچاره رنجبران وحدت وتشکیالت                                                           


