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  آذر امسال١٦ ازمراسم ئیاهآموزش

 

 
 

 آذر، روز پيکارمتحد دانشجويان ١٦امسال نيز 
 ۀعليه استبداد و امپرياليسم عليرغم حضور گسترد

ی سرکوب و اختناق و حضور نيروهای انتظامی و فضا
 مشکوک و شبه فاشسيت هاى گروههاباندهای بسيجی وده

. حامی رژيم جمهوری اسالمی با موفقيت برگزارگرديد
 رهبر جمهوری اسالمی اىاين بود که علی خامنه بر قرار

 به دانشگاه تهران ،از پيش تدارک ديده شده اىبا برنامه
قرق کردن دانشگاه آمده وبا بسيج نيروهای پاسدار نظام و 

اين روز تاريخی که مظهر  اين سنگر آزاديخواهی و
 ضد استبدادی و ضد امپرياليستی است را تحت ۀمبارز

 و لغو اىليکن انصراف علی خامنه. کنترل خويش گيرد
 سخنرانی وی درصحن دانشگاه چيزی جز نشان ازترس و

ه رژيم ب. وحشت رژيم از دانشجويان مبارز نبوده است
 دانشجو ۀگاهست که نه تنها درميان خيل عظيم تودخوبی آ

پايگاهی ندارد بلکه برعکس مورد تنفر عموم دانشجويان 
 ، بسيجی و مزدورۀدانشجويان پس ماند. نيز ميباشد

نيروئی درمقابل موج عظيم دختران و پسران دانشجو 
صدای مرگ بر ديکتاتور و . درسراسر ايران نيستند

تبعيض و فساد ، سيد مرگ بر احمدی نژاد، عامل 
علی پينوشه ، ايران شيلی نميشه ، زندانی سياسی 
آزاد بايد گردد، تفکيک جنسيتی ملغی بايد گردد، 

که در صحن ...  وآزادی بيان و عقيده، آزادی پوشش
دانشگاه طنين انداخت بازتابی از تنفر عمومی مردم  نسبت 
به رژيم جمهوری اسالمی است که توسط هزاران  

 ىاهدردانشگاه.  دردانشگاه تهران فرياد زده شددانشجو
شيراز و بابل و چند شهر ديگر نيز دانشجويان با فرياد 

ميرد، ذلت  مرگ برديکتاتور و دانشجو می
 شعار دمکراتيک ديگر خشم و نفرت هاو ده.... پذيرد نمی
را از رژيم ارتجاعی و تاريک انديش جمهوری  خود

 .اسالمی ابراز داشتند
 اى رژيم و انصراف علی خامنهۀو برنامبی شک لغ
 آذر ١٧روز شنبه  دانشگاه تهران در برای حضور در

يک شکست برای جنايتکاران حاکم و يک پيروزی برای 

به اين پيروزی ولو کوچک، بايد . جنبش دانشجوئی است
با درس آموزی از آن  به پيکارمتحد عليه  ارج نهاد و

 .رژيم ادامه داد
 ۀاتحاد و اراداه بدون  درب دانشگشکستن 
 ١٦دانشجويان در.  دانشجويان امکان پذير نبودمشترک

تر   قبل متحد و هوشيارانههاىآذر امسال برعکس سال
 انحرافی به ظاهر چپ هاىعمل کردند، از حمل باندرول

و کمونيستی و شعارهای زودرس و احساسی که بيشتر 
 و لوس آنجلسی هاى تبليغی برای راديو تلويزيونۀجنب

نشان از بلوغ  برون مرزی دارد، پرهيز نمودند و اين خود
سياسی و آگاهی و درس آموزی از انحرافات گذشته است 

پيکر جنبش نوپای دانشجوئی التيام  که زخمهايش هنوزبر
اجتناب از علنی گرائی و تلفيق فعاليت علنی با . نيافته است

 ىهاکارمخفی و حفظ رهبران آگاه دانشجوئی بعنوان هسته
پيوند اين جنبش با جنبش کارگری آن  مخفی سازمانده و

کيد گردد و أکليد اصلی است که  بايد همواره برآن ت
بزرگی برای دانشجويان  هاىدرصورت تحقق آن پيروزی

 .به ارمغان خواهد آورد
 آذر ١٦ دانشجويان در ۀمبارز  از منظر تاريخی

سون در اعتراض به ورود نيک که در ايران در زمان شاه 
 کمونيست بود  دانشجوياِنۀمبارز به ايران صورت گرفت

تا پيوند خويش را با خلق ايران عليه امپرياليسم و احترام 
خويش را نسبت به جنبش کمونيستی ايران و به 

اين سنت انقالبی تا به امروز باقی . زحمتکشان نشان دهند
. مانده است و الهامبخش مبارزات دانشجويان ايران است

 بايد به سمت همکاری و تقويت جنبش ًانيرو را طبيعتاين 
 کمونيسم را به ۀعناصر آگاه بايد ايد. کارگری سوق داد

. ميان کارگران ببرند و با جنبش کارگری پيوند بخورند
 کارگر است ۀ کارگر نيز بيان نيروی آگاه طبقۀحزب طبق

آنها که با پيوند . که در تشکل خويش متشکل شده است
 ۀ و کارگران مخالفند در عمل با حزب طبقدانشجويان

کارگر نيز مخالفند زيرا با آگاهی و دانش بشری مخالفند و 
آنها . روند و بی دورنما می  کورهاىدنبال حرکته ب
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 به ،گمراهانی هستند که با پوشيدن لباس کارگری به تن
 کارگر را بدون ۀروند و طبق مقابله با جنبش کارگری می

 .گذارند رهنما می
 گذشته هاى سالچون همامسال نيز تجمعات در

 و يا  پيوند دانشجويان با کارگران شعارهائی نظير
 به جنبش دانشجوئی از جنبش کارگری حمايت ميکند

 که جنبش اين شعارها بيانگر آن است .چشم ميخورد 
 کارگر موثر و ۀ طبقۀا با پيوند با مبارزهدانشجوئی تن

پس  .جامعه مثمر ثمر باشدمداومت دارد و می تواند برای 
 بی امان در جريان ۀدر جنبش دانشجوئی نيز يک مبارز

کنند  است و طبقات متفاوت و متخاصم اجتماع تالش می
توانند در  که دانشجويان را به عنوان نيروهائی که می

خدمت بشريت و نيروهای انقالبی قرار گيرند به سمت 
 .خود جلب نمايند

کارگران با اين هدف شعار پيوند دانشجويان و 
گيرد که دانشجويان را به سمتی جلب کرد تا  صورت می

 فکری و ذهنی خويش را هاىئیآنها تمام امکانات و توانا
اين .  کارگر قرار دهندۀ طبقۀدر خدمت حقانيت مبارز

 و هاشعار يک شعار مترقی است و کمونيست
خواهان و انسان دوستان بايد از اين شعار حمايت  عدالت

 .ندکن
که تجمعات شکوهمند اعتراضی شانزده   ايننتيجه

 در امر ها ونارسائیهاآذر امسال عليرغم ضعف
 دراز مدت اما  حامل ۀسازماندهی و فقدان طرح و برنام

.  مهمی است که بايد بر آنها تعمق بيشتری کردهاىدرس
طرح شعارهای عام دمکراتيک درراستای تحقق 

تحاد و متشکل  دانشجو وضرورت اۀمنافع عام تود
 ۀ برجستشدن در سازمانی مستقل و سراسری ازنکات

موفقيت نسبی  رمز.  آذر بود١٦اعتراضات امسال 
اعتراضات دانشجوئی امسال را بايد دراتحاد دانشجويان و 
. اجتناب از طرح شعارهای سکتاريستی و زودرس ديد

هل من مبارزه طلب شبه " واىطرد جريانات فرقه
ی را ئ تخريب در جنبش دانشجوکه قصد"  ترتسکيست

دارند ازجمله وظايف مهم دانشجويان انقالبی  
ضربات سال گذشته بر پيکر . ومارکسيست لنينيست است

بايست از آن  جنبش دانشجوئی زنگ خطری بود که می
تجمعات . آموخت و اشتباهات گذشته را تکرار ننمود

موفقيت آميزامسال دانشجويان نشان از درس آموزی از 
 . سال گذشته استهاى و شکستهاجرویک

دانشجويان موظفند با حزم واحتياط و پنهان کاری 
درمقابل سيستم پليسی به سازماندهی مستقل خود بپردازند 

ساير  دراتحاد با کارگران و طور متحد و يکپارچه وه وب
 رژيم تاريک انديش و ،اقشار زحمتکش جامعه

تنها . گيرنداری جمهوری اسالمی  را به چالش دسرمايه
توانند رسالت  دراين صورت است که دانشجويان می

پيکار ضد استبدادی و ضد امپرياليستی که  خويش را در
 . آذر است ايفا نمايند١٦ سنت  روز دانشجو،

* * * * * 
 

 گفتند خدا هم کارگر است، دروغگويانی که می
 خدا را هم به مسلخ سرمايه می برند

کردند و مدعی بودند پيامبر اکرم بر دستان کارگر بوسه زد و  ستضعفان معرفی میآنها که اسالم را حامی م
زدند، امروز به عنوان  از عدالت اجتماعی دم میها دادند و در نماز جمعه وعدۀ تحقق جامعه قسط و مساوات می

اری متعارف درمايهند که روی ساباندهای مافيائی به چنان غارت و چپاول بی در و پيکری پرداختههاى پدر خوانده
 .نداساير کشورهای بورژوائی را هم سفيد کرده

توان در البالی اعترافات ابوالقاسم سرحدی زاده  واقعيت چهرۀ اين فقها و آيات عظام و علمای اعالم را می
 .بهتر مشاهده کرد١٣٨٧ آذر ماه ٢٠در گفتگوی با ايلنا در تاريخ 

 : می گويد٦٩رای نگهبان با پيش نويس قانون کار سال  ابوالقاسم سرحدی زاده در مورد مخالفت شو
يکی از ايرادها اين بود که دولت حق مداخله در روابط کارگران و کارفرمايان را ندارد و رابطۀ کارگران  » 

 «.  تنظيم شودبرمبنای اجيری، کشاورزان و زمين دارانو کارفرمايان در کارخانجات نيز بايد مانند روابط 
 

 
 !سوسياليسم اين پرچم رهائی بشريتزنده باد 
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. شرايطی که برای اجير کردن حيوان مشخص شده استفراموش نکنيم در منابع فقهی، » : او اضافه می کند
، شما اگر بخواهيد يک حيوان را به کار گيريد، نبايد به عنوان نمونه. نظر رعايت عدالت بسيار ايده آل است هنوز از

به آن تحميل کنيد، حق نداريد به آن آزار برسانيد و هم چنين مستحب است قبل از آن که بار زياد و يا کار سخت را 
  «.غذا بخوريد، ابتدا به حيوان غذا بدهيد

سرحدی زاده در پاسخ خبرنگار که می پرسد آيا باهمين استدالل با مخالفان قانون کار در شورای نگهبان 
 «. دالل با آنها صحبت می کردم بله، با همين است» : صحبت می کرديد؟ می گويد

در نهاد رياست اى ، آيت اهللا خامنه)ره(پيش نويسی از اين قانون را در اختيار دفتر امام » : او می گويد
هللا رفسنجانی در مجلس شورای اسالمی و آيت اهللا صافی گلپايگانی در شورای نگهبان قانون اساسی اجمهوری، آيت

 نظر کنند، اما به غير از آقای گلپايگانی که ابتدا به صورت شفاهی نظر مثبت خود گذاشته شد تا در مورد آن اظهار
 «. را اعالم کرد و بعدًا موضع مخالف را اتخاذ کرد، بقيه آقايان پاسخی ندادند

 «. داشته باشد تبعاتی احساس کردم ادامۀ اختالف بر سر قانون کار» : سرحدی زاده در ادامه می گويد
  بيشتر توضيح دهد، تبعاتنگار که می خواهد در مورد اين  و در پاسخ خبر

از سوی ديگر در . در آن زمان هنوز جنگ ادامه داشت و شرايط خاصی بر کشور حاکم بود» : می گويد
کرد  اگر اين اختالفات ادامه پيدا می. ضد انقالب وجود داشتهاى و گروهها کار، امکان نفوذ کمونيستهاى محيط

 «. تی در محيط کار به وجود آيدممکن بود اتفاقا
چون کارگران و افکار عمومی در آن شرايط حساس انتظار يک در واقع » :  سرحدی زاده اضافه می کند

، سعی ما بر اين بود تا حداقل ابتدا کليات يک قانون کار ايده آل را تصويب کنيم و سپس در قانون مترقی را داشتند
 «. ی بپردازيم به تکميل نواقص احتمالفرصت بعدی

بسته بودن دست نواقص وجود دارد و نمونۀ ديگر » : گويد  و در مورد نواقص اين قانون به طور نمونه می
 «. کارفرماها در اخراج کارگری و خاتمۀ قرارداد است 

کنيد نگاه حضرات به کارگر نگاهی است که به يک برده دارند که حتی به قول  هم چنان که مشاهده می
ده از حقوق يک حيوان هم برخوردار نيست و تصويب قانون کار بنا به مصلحت و وجود شرايط حساس سرحدی زا

و انتظارات کارگران و افکار عمومی  بوده است و حاال که شرايط ها و در واقع به لحاظ ترس از نفوذ کمونيست
کمتر از ده نفر از هاى  حذف کارگاهتوان با می. توان دست کارفرما را در اخراج کارگر باز گذاشت تغيير کرده، می

شمول قانون کار و استخدام موقت، بيش از هشتاد در صد از کارگران را، بدون هيچ حمايت قانونی، در کام گرگان 
توان شرايطی فراهم کرد که شش ماه، شش ماه حقوق کارگر را پرداخت نکنند و در يک  ار، رها کرد و میدسرمايه
 . بردگی کشيدتوان آنها را به کالم می

 مورد بازداشت کارگران؛ ٢٠٤ مورد تهاجم به تجمعات کارگری؛ ١٢در يکسال گذشته مطابق آمار دولتی 
 مورد عدم پرداخت ٦٦٨٥٩ مورد محکوميت و ١٢ مورد احضار به دادگاه؛ ٦٨ مورد اخراج از کار؛ ٣٤٨٠٠

 .هی جمهوری اسالمی است ئی از عدالت خواهی و مهرورزی نظام الهاحقوق گزارش شده است که گوشه
 وضعيت فعالين سنديکائی ١٣٧٨ آذر ٢٦سنديکای کارگران شرکت واحد در آخرين اعالميۀ خود به تاريخ 

در طول اين چند سال صدها نفر از کارگران سنديکائی زندانی و بسياری » : شرکت واحد را چنين توصيف ميکند
نفر از اين کارگران عالوه بر اين که از نعمت ها فتوح دارند، دهمهاى از اين کارگران در دادسراهای انقالب پرونده

بينند و رئيس هيئت مديرۀ اين تشکل مستقل کارگری  باشند احکام زندان را نيز در پروندۀ خود می کار محروم می
 « . برد بدون هيچ گونه مدرک قانونی در بدترين شرايط جسمانی در زندان بسر می

جنبش کارگری ايران از طريق دولت هر روز بيشتر » : رگران چنين می نويسندو در مورد وضعيت کلی کا
کارگر بيکار هستند، ها ند، ميليوناکارگر حقوقشان را دريافت نکردهها ميليون. از روز قبل زير فشار و ضرب است

 بتواند اين تر از همه تشکل مستقلی که قومی و مذهبی از تبعيض در محيط کار در رنج هستند و مهمهاى اقليت
 «. کارگر را نمايندگی کند وجود نداردها ميليون

 تن از فعالين سنديکای تازه تأسيس نيشکر هفت تپه که عبارتند از آقايان علی نجاتی، ٥، ١٣٨٧ آذر١٥در 
فريدون نيکو فرد، رمضان علی پور، محمد حيدری مهر و جليل احمدی به دليل در خواست حقوق معوقۀ خود که در 

بازجويان وزارت اطالعات، هاى گذشته و بد رفتاریهاى  تا چند ماه به تعويق افتاده بود، بعد از دستگيریمواقعی
گيرد که کارگران نيشکر هفت تپه   اين فشارها و اجحافات در حالی صورت می.ندامجددًا به دادگاه احضار شده

 هنوز حقوق آبان ماه خود را دريافت 
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اتهام اين فعالين . جاد فشار مضاعف معيشتی به خود و خانواده شان گرديده استند و اين مسئله باعث ايانکرده
 .سنديکائی تبليغ عليه نظام است

 تعدادی از نمايندگان کارگران کيان تاير به ادارۀ اطالعات شعبۀ اسالم شهر احضار ١٣٨٧ آذر ٢٣روز شنبه 
 .شوند می

 تحاد و همبستگی کارگران اين واحد و اقدام در جهت علت احضار اين کارگران تالشی است که آنها در جهت ا      
 .نداکسب حقوق معوقۀ خود و مخالفت با تعطيل کارخانه پس از خصوصی سازی آن، انجام داده

کارگران کيان تاير با تشکيل مجمع عمومی در محل کارخانه، ضمن حمايت از نمايندگان خود و در اعتراض 
اده شدۀ مقامات دولتی تصميم به تجمع در نزديکی بخشداری چهاردانکه دهاى يشان و وعدههابه عدم تحقق خواست

دهند که در صورت عملی  گيرند و در آنجا توسط مسئولين بخشداری به مسئولين و مقامات دولتی هشدار می می
 . آذر ماه اقدام به تجمع و بستن جادۀ ساوه خواهند کرد٢٦داده شده تا روز سه شنبه هاى نشدن وعده

به حق و انسانی کارگران و هاى جمهوری اسالمی به خواسته" ورز و عدالت گستر نظام مهر"پاسخ 
در (، اعدام فعالين سنديکائی ) کشتن کارگران در خاتون آباد(زحمتکشان آن چنان که تا به حال نشان داده، با گلوله 

 . ، زبان بريدن و زندان و شکنجه و اخراج است)٦٧سال 
اری و مافيائی جمهوری دارزه با اجحافات ضد انسانی و ضد کارگری نظام فاسد سرمايهتنها راه مقابله و مب

تا وقتی کارگران و زحمتکشان تشکيالت نداشته باشند، در بر همين پاشنه . اسالمی در اتحاد و همبستگی است 
اله می ترسند و چنين مستقل کارگری مثل جن از بسم هاى بی دليل نيست که آنها از سنديکاها و اتحاديه. چرخد می

امروز وظيفۀ مقدس و اوليه و واجب . کنند جنون آميز و هيستريک و جنايتکارانه با هر فعال سنديکائی برخورد می
آزاديخواه و مبارز و مترقی جامعه ما کمک به اين امر حياتی هاى همۀ کارگران و زحمتکشان آگاه و همۀ انسان

 . است
ران نيشکر هفت تپه و احضار کارگران کيان تاير و ابراز انزجار از ما ضمن محکوم کردن محاکمۀ کارگ

شود خواستار حمايت و همبستگی هرچه بيشتر همۀ  همۀ تضييقات و اجحافاتی که به کارگران و زحمتکشان می
   .آزاديخواه و مترقی و مردمی از مبارزات کارگران شريف و مبارز نيشکر هفت تپه و کيان تاير هستيمهاى انسان

 

* * * * * * * 
 

 کارگری به مثابۀ سرآغاز اتحاد طبقاتیهاى اتحاديه
 

مبارزات کارگران، معلمان، دانشجويان، زنان و به طور خالصه کليۀ اقشار و طبقات زحمتکش  به ويژه در چند ماهۀ 
، هاگستری، استانداریو اجتماع در برابر مجلس، دادها بندان اخير که به صورت اعتصابات، اعتراضات، راه پيمايی، راه

تر شدن وضع  آور و وخيم امری که از طرفی حاکی از گرانی سرسام. و غيره تجلی داشته، رو به افزايش استها فرمانداری
اری دمعيشيتی طبقات و اقشار کم درآمد و از طرف ديگر بازگو کنندۀ ماهيت سرکوبگرانه  و غارتگرانۀ رژيم سرمايه

 . و بنيان نظامش بر ظلم و زور و تبعيض و چپاول و جنايت بنا گشته استجمهوری اسالمی است، که اساس
ق    ای وسيع         هر چه عمي ا ژرف ر و ب ران نظر                          ت ارگران در اي ژه ک ه وي ردم ب ارزات صنفی سياسی اقشار م دين مب ر ب ت

 بيشتر پی خواهيم کارگری به مثابۀ اتحاد مقدماتی طبقاتی کارگرانهاى افکنيم، به ضرورت و حقانيت هر چه بيشتر تشکل می
ًا چرا سياست              . برد ه اصوًال و اساس رد ک ان هاى پی خواهيم ب داز اقتصادی نهادهای انحصارات امپرياليستی چون        خانم بران

 تخريب کشاورزی و صنايع داخلی کشورهای توسعه     هاى سازمان تجارت جهانی و صندوق بين المللی پول که در واقع زمينه           
ه  ده (نيافت ته ش ه داش ب نگ ق ر) عق ل تزري ا تحمي ون ب ده، و اکن بب گردي ذف    ا س ون ح ار چ ت ب ای فالک ه سياست ه ن گون اي
ه از دستورالعمل        هاى تعرفه ۀ خصوصی سازی و در عين حال يکی از                هاى گمرکی و حذف سوبسيدها ک سياست جنايتکاران

  به يکی از موانع اصلیباشد، ممالک توسعه نيافته می شروط مهم و خانمانسوز کشورهای متروپل جهت سرمايه گذاری در

 

 مبارزۀ دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد امپرياليستی است
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بدون شک مبارزات طبقۀ کارگر در . مقابل تشکيل اتحاديه  و سنديکاهای واقعی و مستقل کارگری تبديل گرديده استدر
 ند در يک اتحاد طبقاتی با ديگر زحمتکشان و تا زمانی که کارگران قادر نشو. جوامع طبقاتی پايان پذير نيست و نخواهد بود

از طريق تصرف قدرت سياسی زمام امور ادارۀ جامعه و روند توليد و توزيع را در تسلط خويش گيرند، اين در بر همان 
 .خواهد چرخيد که تاکنون چرخيده استاى پاشنه

 و کار، و بلشويسم به مثابۀ تجربۀ لنينيسم به مثابۀ قانون همگانی و عمومی پراکتيک مبارزۀ طبقاتی نيروی رنج
اری برای طبقۀ  کارگر ددر ابتدای تکامل سرمايهاى مستقل حرفههاى آموزند؛ اتحاديه کارگری به ما میهاى ارزشمند نهضت

زنجير سرآغاز اتحاد طبقاتی کارگران هاى قادرند چون سلسله حلقهها چرا که اين اتحاديه. پيشرفت عظيمی بوده و خواهد بود
 .الت پراکندگی و ناتوانی آنان در امر مبارزه عليه کارفرمايان باشنداز ح

بايد بر اساس استفادۀ سودمند از ابزارهای موجود در  آموزد که کارگران می تجربۀ مبارزات کارگران به ما می
 تحت رهبری حزب جامعه، سالح مبارزاتی خويش عليه سرمايه را حدادی نمايند، تا قادر گردند در سرانجام نبرد طبقاتی

و نه برعکس با خيال . اری را به زير کشند و خود بر مسند قدرت قرار گيرنددطبقۀ خويش دژ اهريمنی نظام سرمايه
تصرف "چپ روانه و کودکانه و آنهم تنها در روياهای غير قابل تحقق خويش، با شعارهای غير واقعی چون هاى پردازی
شود، خود را هر چه بيشتر در دام  تًا توسط چپ نماهای ماجراجو تجويز و تبليغ میکه عمد... و " لغو کارمزدی"، "کارخانه

 .اری بيافزاينددگستردۀ دژ سرمايه اسير و بدين ترتيب نا خواسته بر عمر نظام غارتگر سرمايه
کارگری اری هر گونه تفکری که به منظور جلوگيری از تشکيل اتحاديۀ واقعی و مستقل ددر شرايط تسلط نظام سرمايه

چنين تفکری  که به بهانۀ . اری استدبه کارگران تجويز گردد، نه تنها انقالبی نيست بلکه در راستای خدمت به نظام سرمايه
گردانند و حتمًا يک  کارگری، کارگران را از تشکيل اتحاد مقدماتی طبقاتی خويش محروم میهاى بودن اتحاديه" ارتجاعی"
بسيار نازنين و آن هم از نوع جوان آن هاى که توسط کمونيستاى  روفته و کامًال تر و تازهکامال شسته و" اتحاديه کارگری"

کودکانه و هاى کنند، نه تنها درک درستی از مکانيسم ديالکتيک مبارزۀ طبقاتی ندارند بلکه با عبارت پردازی را تجويز می
گردند، و در واقع   کردن هر چه بيشتر افکار میآنارشيستی خود، فقط و فقط  فضا را بيشتر آلوده ساخته وموجب مشوب 

 .تشکيل شوراهای من درآوردی کارگری روانه می گردانند" نخود سياِه"کارگران را بدنبال 
آموزد که نمی توان ساختمان سوسياليسم را با مصالح پندار آميز و يا آن مصالح انسانی که خودمان ايجاد  لنينيسم می

بديهی است انجام . اری برايمان به ميراث گذارده استدبا آن مصالحی آغاز نمائيم که جامعۀ سرمايهيم ساخت، بلکه بايد اکرده
آيد، ولی هر نوع شيوۀ برخورد ديگری نسبت به آن به حدی سبک مغزانه است که به قول  اين مهم بسيار دشوار به نظر می
 .لنين حتی قابل بحث هم نخواهد بود

در هيچ جای جهان تکامل پرولتاريا جز » : آموزد که کارگری به ما میهاى رۀ اتحاديهتجربه و پراکتيک زندگی روزم
تصرف قدرت . توانست انجام گيرد و همکاری متقابل آنان با حزب طبقۀ کارگر انجام نگرفته است و نمیها از طريق اتحاديه

دارد و حزب سياسی اين طبقه بايد  يش بر میسياسی توسط پرولتاريا گام عظيمی است که پرولتاريا به مثابۀ يک طبقه، به پ
کماکان ها ولی در عين حال نبايد فراموش نمايد که اتحاديه. را تربيت نمايد و آنها را رهبری کندها نوين، اتحاديهاى به شيوه

عالی ترين (و آن هم مکتب ضروری و مقدماتی برای عملی ساختن ديکتاتوری پرولتاريا " مکتب کمونيسم"به عنوان 
به دست خود آنان و نيز به عنوان اتحاد ضروری کارگران جهت انتقال تدريجی زمام کليۀ امور اقتصاد به ) اىدمکراسی توده

 بيماری کودکی -لنين(«   . دست طبقۀ کارگر و سپس به دست تمام زحمتکشان باقی بوده و برای مدتی مديد باقی خواهد ماند
 )در کمونيسم" چپ روی"

نمايند  ن چنين تفکری که چنين شعارهای غير واقعی و آنارشيستی را برای کارگران ترويج و تبليغ میدر واقع دارندگا
کشند بلکه در روند  و در صددند کارگران را از سالح واقعی خويش بر حذر دارند، نه تنها بين خود و کارگران حصار می

اری افزودن کار ددين وسيله جز بر عمر رژيم سرمايهکنند و ب مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا اغتشاش و سردرگمی ايجاد می
 .ديگری از اين جماعت حاصل نخواهد آمد

 
 
 
 

  چاره کارگران وحدت و تشکيالت است
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 EMEP  حزب کار ترکيهۀگزارش مختصری از پنجمين کنگر
 

 
 

اتحاد دمکراتيک جهت استقرار حاکميت " حزب کارترکيه تحت شعارهای ۀ پنجمين کنگر٢٠٠٨ نوامبر ٢٣درتاريخ 
) توفان( ت نمايندگی حزب کارايرانيئه. درشهر آنکارا برگزارگرديد"  امپرياليستی متحد شويمۀعليه تهاجم سرماي "،"مردمی

هزاران تن از اعضاء .  انقالبی و  کمونيستی در اين کنگره شرکت داشتهاىب و سازمان احزاهانيز به همراه  نمايندگان ده
 سرخ هاىسوی سالن کنگره با پرچمه  نوامبر ازمرکز شهر ب٢٣ترکيه  از نخستين ساعات روز  و هواداران حزب کار

، کار: "خورد بدين قراربودند  به چشم میهاها و پرچمدی که روی پالکارئبرخی از شعارها. راهپيمائی باشکوهی راه انداختند
آينده از آن جوانان و آينده هم ! زنده باد سوسياليسم! ، زنده باد انقالب!هاآزادی برای خلق! مرگ برفاشيسم" . آزادی،نان

 !....هازنده باد برابری و برادری خلق". سوسياليسم است
، سنديکاهای ها و هم چنين نمايندگان سازمان نفر از اعضاء و کادرهای حزب٤٥٠٠کنگره با حضور قريب به 

دنبال ه ب. کارگری با يک دقيقه سکوت به خاطر جانباختگان سوسياليسم و آزادی و با سرود انترناسيونال آغاز گرديد
" سينه ويزيون"دکلماسيون مانيفست حزب کمونيست که توسط دو هنرمند صدا  اجرا گرديد همراه با 

، با نشان دادن تظاهرات کارگران و " شبح کمونيسم،شبحی دراروپا درگشت و گذاراست ":ود شده بکه روی پرده نوشته
 .ئی از مارکس، انگلس، لنين و استالينهاعکس

 از اوضاع کنونی جهان، اىوی تحليل جامع و همه جانبه. عنوان پيش مقدمه، رهبر حزب به سخنرانی پرداخته ب 
 هاى کارگر و خلقۀ سال کماکان راه طبق١٦٠اشت مانيفست کمونيست بعد از گذشت وی  بيان د. منطقه  و ترکيه ارائه نمود

اری آرامشی دکه بدون سرنگونی سرمايه ترکيه با تکيه به اين رفيق لوند توزال رهبر حزب کار.ستمديده را به ما نشان ميدهد 
 ها و مارکسيستهاارگر، سوسياليست کۀاری از ديد طبقد سيستم سرمايههاى بحران»:  خلق نخواهد شد گفت،هابرای خلق

برای زحمتکشان  کشورها و جهان بسيار آموزنده  برعکس، اين بحران ديری است که درانتظارش بوديم و. شگفت آورنيست
اری با دبه عنوان سيستم سرمايه" پايان تاريخ"گفتمان .  نوينی به همراه آورده استهاى و چالشهااين بحران کنکاش. است
اری به علت توليد بدون برنامه و دسيستم سرمايه.  آمريکا قراردارد،ی روبرو شده است و درمرکز اين لرزه عميقهاىلرزه

 هااران کالن دراين فکرند که چگونه اين زخمدحاال سرمايه. بيش از نياز وکسب حداکثر سود با اين بحران روبرو شده است
حزب عدالت  و توسعه که زمام امور کشور را در دست دارد با  »:  سخنانش گفتۀ  رهبر حزب درادام «.التيام بخشند را

بحران را به دوش  دهد و بار  امتيازات را دراختيار صاحبان سرمايه قرارۀ درنظر دارد کلياى ماده٨٣ ۀطرح يک برنام
  عليه اىدانه متحۀبايد مبارز ما. شمارميروده افزايش قيمت برق، گاز و غيرو بخشی ازاين تالش ب. زحمتکشان بياندازد

 کارگر پيکاری ۀما نظاره گر اين روند سياسی نخواهيم بود و به رهبری طبق. فرصت طلبان و حاميان سرمايه سازمان دهيم
 ۀکه برعلي ما همراه با تمامی نيروهائی. اری و فرصت طلبان سامان خواهيم داددجانانه عليه تهاجمات امپرياليسم و سرمايه

 و حاميان زر و زور و ها بدون حقوق، دالالن، خصوصی سازیهاى، مرخصیهاافزايش قيمت کارگران، هاىاخراج سازی
  «.استثمار، متحد عمل خواهيم کرد

 کردها پرداخت ودرمورد رژيم ۀطور مشخص مسئله ل مهم بين المللی و منطقه و بئچنين به مسا رهبرحزب هم
نخست . باشد  درترکيه میهات نفی و انکار ملل يا خلق  ذهنيتی که درحکومت است ذهني»: بورژوازی ترکيه چنين گفت

ترکيه قبول نداشته باشند به کشور  يک ملت، يک زبان و يک پرچم را در"که   ردونمان گفته است که کسانی،وزير کشور
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 است  اين درصورتی،طورمدام تکرار ميشوده چنين سخنانی همواره ازجانب نمايندگان مجلس و دولت ب. بيگانه تعلق دارند
راه حل نهائی خروج ازاين . ندا ملی و پايان جنگ و برادرکشی  ارائه ندادهۀلئکه تاکنون هيچ پاسخ مشخصی  برای حل مس

  «.بحران موجود و اوضاع اسفناک کنونی سرنگونی اين حکومت توسط کارگران و زحمتکشان است
 

طنين انداخت و " گورت را ازمنطقه گم کنآمريکا " شعار ،)توفان( درپايان پس از قرائت پيام حزب کارايران
روز با موفقيت به کارخود  کنگره بعد از دو. نمايندگان حزب ما مورد تشويق پرشکوه شرکت کنندگان درکنگره قرار گرفتند

 .پايان داد
 :شعارهائی که در کنگره و سپس در راهپيمائی ازسوی شرکت کنندگان فرياد زده شد بدين قرار بودند

 
  کارگر نيرومند استۀش و حزب با طبقاگر با حزب کارۀ طبق

 سرمايه به گورستان،  حاصل دسترنج به حکومت
 سوی قدرت سياسیه زنان به حزب، حزب ب

 سوی قدرت سياسیه کارگران به حزب، حزب ب
 کار، نان ، آزادی

  ملی خلق کرد ۀ برادری جهت حل دمکراتيک مسئلۀ برپايهاصلح و برابری خلق
 ناسيوناليسم پرولتریزنده باد انتر

  زنده باد انقالب، زنده باد سوسياليسم
 .آينده از آن جوانان است و آينده هم سوسياليسم است

 

****** 
  اشغال عراقۀسرادام گنداب انترناسيونال رويزيونيستی و سازش بر

 
ۀ حزب همسر يکی از رهبران قديمی و اولي" سعاد خيری"سندی را که درزير مالحظه می کنيد نوشتۀ 

کمونيست عراق است که درتارنمای عربی زبان قاسيون انتشاريافته و توسط رفيق احمد مزارعی ترجمه گرديده 
در اين سند، سعاد خيری به درستی با اشاره به خط و مشی اوليۀ حزب کمونيست عراق که جهت گيری روشن . است

نافع ملت عراق و حقوق کارگران وزحمتکشان  و شفاف ضد امپرياليستی و ضد استعماری داشته و پيگيرانه از م
را به عنوان جريان خيانت ) حزب برادر توده ايران" (حزب کمونيست عراق"نمود، رهبری کنونی  دفاع می

که تبديل به کاالی ارزان بورس نيويورک و لندن شده و همراه با مشتی خود فروختۀ ناسيونال شوونيست اى پيشه
د ملی شيعه و سنی  که با امضای قرارداد ننگين و استعماری با آمريکا، موجب تسلط کرد و جريانات ارتجاعی و ض

ملی و سلطۀ سياسی ــ نظامی بر عراق گرديده است را به شدت محکوم هاى امپرياليسم و غارت و چپاول ثروت
وچندان بيشتر عراق، خيانتی د" حزب کمونيست"وی به درستی تأکيد ميکند که خيانت رهبری رويزيونيست . ميکند

است، خيانت به طبقۀ کارگر، خيانت به اصول ميهن دوستی کمونيستی که " نوری سعيدها"ازخيانت افرادی نظير 
 .هيچ قرابتی با مارکسيسم ندارد بلکه لکۀ ننگی در تاريخ معاصر سياسی کشور عراق است

زاب رويزيونيستی دربرزيل در جالب توجه اين که اين سند درشرايطی  انتشار يافته  که دردهمين نشست اح
عراق  و توده ايران نيزحضور داشته و قطعنامۀ اين نشست درمورد " کمونيست"اواخر ماه نوامبر امسال حزب 

 حزب رنگارنگ ازجمله ٦٠درخاورميانه  و ايران که با امضای " تهديدهای امپرياليسم و برای صلح و دموکراسی"
 بجز اشارۀ عام به حضور امپرياليسم آمريکا درمنطقه و اشغال  نظامی ،حزب رويزيونيست عراق به تصويب رسيد

سخنی از وضعيت مشخص عراق، توافقنامۀ امنيتی دولت دست نشاندۀ عراق "... طرح خاورميانۀ بزرگ"عراق و 
راق با نيروهای متجاوز امپرياليستی و استعماری به سرکردگی آمريکا، مبارزات ضد استعماری و قهرمانانۀ مردم ع

ست به چاه رويزيونيسم سقوط کرده و هااين خود نشان از ماهيت اپورتونيستی اين احزاب است که سال. نرفته است
 سکوت بيشرمانۀ اين احزاب  درمورد توافقنامۀ امنيتی دولت ضد ملی عراق با .ندابه مارکسيسم لنينيسم خيانت کرده

حمايت از . شيدن به ادامۀ غارت و اشغال کشورعراق استامپرياليسم آمريکا تالشی مذبوحانه برای مشروعيت بخ
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 بر سرتوافقنامۀ امنيتی و پرهيز از طرح خواست فوری خروج بی قيد و سازش وقيحانهحزب رويزيونيست عراق و 
هاى  حمايت از سياست خائنانه عليه منافع ملی خلق عراق و خلقعمال به معنی شرط قوای اشغالگر ازخاک عراق،

 . منطقه است
همۀ مبارزان ايرانی را عامل ..... حزب توده ايران که درهمدستی با خمينی، هادی غفاری، خلخالی و

امپرياليسم آمريکا خطاب ميکرد و آنها را لو ميداد امروز درعراق به مدافع بی برو برگرد امپرياليسم آمريکا بدل 
ت به گزارش اخير پلنوم وسيع اين حزب نظر تنها کافيس. شده  و در ايران و منطقه به جعل تاريخ پرداخته است

رنگارنگ سياسی و سياه کردن هاى افکنيد تا پی ببريد که چگونه اين حزب رويزيونيست خيانت پيشه با صدورپيام
صفحات کاغذ اما ازطرح مسئله توافقنامۀ امنيتی دولت مزدورعراق وامپرياليسم آمريکا اجتناب کرده و از کنار 

حزب ما همواره گفته و بازهم تکرار ميکند که رويزيونيسم همدست . تی به سادگی گذشته استچنين مسئلۀ پر اهمي
 .امپرياليسم است و سرنوشت حزب رويزيونيست عراق و حزب توده ايران از مصاديق بارز اين پيشگوئی است

  
برای ما روشن است .  را افشاء خواهد کرد"چپ"هاى  ماهيت گروه،برخورد به ماهيت قرار داد امنيتی......»

 ُکرد از هر قماشی که باشند از محکوم کردن اين قرارداد طفره ميروند و خواهان خروج هاىکه ناسيونال شونيست
مين شده أ تها و صهيونيستها امپرياليستۀنظر آنها منافع ُکردها در سايه اشغالگران از خاک عراق نيستند، زيرا ب

 .ر مردم منطقهگور پدر ساي: شعار آنها اين است. است
 مالکی برای تشخيص نيروهای انقالبی و ضد انقالبی در منطقه است و ما ًابرخورد به قرارداد امنيتی مجدد

خوانيم که موضعگيری اپوزيسيون ايران را زير ذره بين بگيرند،  فرا می... ، سياسيون، انقالبيون وها دموکراتۀهم
اين دقت نظر از هم اکنون راه ساختمان .  انتقاد بکشندۀا به زير صالباز آنها بخواهند که اظهار نظر کرده و آنها ر

بعد از کنگره ) توفان( مصوب پلنوم  چهارم  کميته مرکزی حزب کار ايرانۀقطعنام( « .  ايران را بنا می نهدۀآيند
 )٠٧/١٢/٢٠٠٨سوم مورخ 

احزاب رويزيونيست هاى آورد ليکن روسياهی برای ذغال  عراق سرانجام استقالل خويش را به کف می
 .اينک به سند زير توجه کنيد. عراقی و ايرانی و امثالهم باقی خواهد ماند

  
* * ** *  

 
 )١( رهبری حزب کمونيست عراق و بازار بورس نيويورک و لندن

 *سعاد خيری 
  حزب کمونيست عراقۀهمسر يکی از رهبران قديمی و اولي

 برگردان احمد مزارعی
 منبع سايت قاسيون

kassioun.net 
 برگرفته از سايت ضد تجاوزنظامی و ضد تحريم اقتصادی عليه ايران

com.blogspot.jenhezedetajavoz://http/ 
 

هيدان،    زب ش ه ح انی ک ر خودفروش راق "وای ب ت ع زب کمونيس ور   "ح ازار ب ی در ب االی ارزان ه ک ديل ب س  را تب
 تاريخ عراق و ملت عراق حکم خود را برای خيانت پيشگان به وطن و ملت صرفنظر از.نداو لندن نموده نيويورک

ــ  سياسی هاىوابستگی د                   ن سرزمين نمودن در .  اجتماعی و طبقاتی آنان صادر کرده است، زيرا آنان پشت به اي
ی،       که "نوری سعيد"گذشته نيز ملت قهرمان عراق اين حکم را در مورد         رارداد فعل ابه ق ی مش طی قراردادی ضد مل

 رهبران کنونی فاسد و فرصت.منابع طبيعی و ثروت عراق را در اختيار استعمار انگليس نهاده بود، به اجرا درآورد
نوری "ند، نه فقط از نوع همان ا که به ناحق رهبری اين حزب را غصب نموده"حزب کمونيست عراق"طلب 
 کارگر، خيانت به اصول ميهن دوستی و ۀت آنان دو چندان بيشتر از اوست، خيانت به طبقها هستند، بلکه خيان"سعيد

 رهبران ۀرهبران کنونی حزب کمونيست عراق، همپای بقي.  معيارهای انسانیۀپا گذاشتن هم اصول حزب و زير
 آمريکا بر ملت عراق، سياسی ديگرعراق، با امضای قرارداد ننگين و استعماری با آمريکا ، موجب تسلط امپرياليسم

ی برای تجاوز به همسايگان ما و در نتيجه تقويت و نفوذ ئها ملی و تبديل سرزمين ما به پايگاههاىغارت ثروت
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گرچه ماترياليسم تاريخی وسير تکاملی جامعه، حکم بر پيشروی نيروهای مردمی و . نداآمريکا در منطقه شده
باشد، از سوی  دهد و اين روند توقف ناپذير می  دمکراتيک میدوست به سوی برقراری نظامی عادالنه و ميهن

 ارتجاعی خود بر بشريت ۀکوشند سلط پيمانانشان نيز از پای ننشسته و می ديگر نيروهای ارتجاعی سلطه گر و هم
و که بسياری از احزاب مردمی در جهان با روند استيالی ارتجاع  در اين ميان، در حالی .مترقی را تحميل نمايند

امپرياليسم جهانی به مبارزه مشغول بوده و هستند، اما در عين حال برخی احزاب سياسی که در گذشته جان بر کف 
. ند، اينک توسط رهبری مزدورشان به دامان آنها غلتيده و از مردم خود بريده اندابا ارتجاع و امپرياليسم جنگيده

 شرکت اين رهبران در پروسه )٢(.ی قرار دارندئرهبريت حزب کمونيست عراق اينک در زمره چنين نيروها
امپرياليستی برای به استعمار کشيدن ملت ما، ضربه سختی به تاريخ مبارزاتی زحمتکشان کشور ما عراق وارد 

، در جهت مبارزه با قرارداد ١٩۴٨ اولين شهيد خود را در دسامبر سال "حزب کمونيست عراق ".آورده است
دوست توانست  يم ملت عراق کرد و با مبارزات مداوم خود بهمراه ساير نيروهای ميهن تقد"پورتسموث"استعماری 

حزب "رهبر کنونی .اين قرارداد استعماری را که انگلستان اصرار زيادی بر تحميل آن داشت، به شکست برساند
ليسی، در حقيقت  انگ- با اعمال ضد ميهنی و ضد مردمی خود در همکاری با اشغالگران آمريکايی"کمونيست عراق

 را مورد توهين قرار داده است، "صارم" و "حازم"، "فهد"س آنان رفقا أ شهدای حزب و در رۀراه مبازرات گذشت
آنان برای .  شوم استعماری انگلستان را با شکست مواجه کنندۀ خود توانستند توطئۀزيرا آنان با استقامت قهرمانان

 دار رفتند و اين پيام را هاىالت اجتماعی شجاعانه بر باالی چوبهسرفرازی ملت عراق و برقراری آزادی و عد
حزب کمونيست عراق به . دار سرفرازترندۀ تر و از چوب  از مرگ قویهابرای زحمتکشان فرستادند که کمونيست

دون ب.  خود برای سرفرازی زحمتکشان ادامه داد و در اين راه هزاران شهيد تقديم راه آزادی نمودۀراه شرفتمندان
ی با ديگر نيروهای ضد امپرياليست و مردمی عراق موفق خواهند شد ئی نزديک، ملت عراق در همپااشک در آينده

 . شوم را هم با شکست روبرو سازندۀاين توطئ
 :پانويس

محمود " مرکزی حزب کمونيست عراق، با نقل قول از مصاحبه ۀ، عضو سابق کميت"شوکت خزنه دار" -)١ (
حزب  "، رهبر کنونی"حميد مجيد موسی" در پاريس، در مورد ANNار کرد عراقی با تلويزيون ، سياستمد"عثمان

 : محمود عثمان:  ، چنين می نويسد"کمونيست عراق
من آن زمان در يکی از دفاتر پنتاگون در واشنگتن حضور داشته و قراردادهای مربوطه به سرنگونی . ...» 

، رئيس حزب کمونيست عراق "حميد مجيد موسی"که از اتاق بيرون آمدم  هنگامی. نمودم رژيم صدام را امضا می
وی با ديدن من دست و پای خود را گم کرد، کيف . را ديدم که بر روی يک صندلی بيرون اتاق به انتظار نشسته بود

. يماايق نشسته ما در يک قۀبرادر حميد ناراحت نباش، هم ":من با خنده به او گفتم. و کاغذ از دستش به زمين افتاد
 خود به اين اشاره دارد که رهبری حزب کمونيست عراق به تحريم ۀ در بخشی ديگری از نوشت"شوکت خزنه دار"

اين مصوبه به دستور آمريکا در سازمان ملل به تصويب رسيد و طی . ی مثبت دادأاقتصادی بر عليه کشور خود ر
دانيم که اين قرار داد موجب کشته   ما میۀ صادر شود و همآن قرار شد که در مقابل فروش نفت، فقط غذا به عراق

 بزرگ آمريکا و انگليس برای به زانو هاىدر حقيقت اين يکی از توطئه.  کودک عراقی گرديد ٧۵٠٠٠٠شدن 
 ۀ حمل"مجيد موسی"شوکت خزنه دار می افزايد که .  اشغال بعدی اين کشور بودۀدرآوردن کشور عراق و زمين

توان عضوی را با جراحی از  لوجه را نيز تائيد نمود با اين توجيه که برای حفظ سالمت بدن میارتش عراق به ف
 . نفر از مردم بی دفاع فلوجه را تائيد نمود۴٠٠٠ کشتار ، با اين توجيه تبهکارانه"مجيد موسی". بدن قطع کرد

کی مخالفت خود را با  مشترۀ احزاب کمونيست کشورهای مصر، لبنان، اردن و فلسطين طی اطالعي-)٢( 
را عملی مغاير با اهداف  شرکت حزب کمونيست عراق در مجلس حکومتی زير نظر پل برمر اعالم داشته و آن

 .سوسياليسم و آزادی زحمتکشان دانستند
ــ * ران اولي                 انگزاران و رهب ری، يکی از بني ری، همسر زکی خي ارزان     ۀ سعاد خي  حزب کمونيست عراق و از مب

سعاد خيری هم اکنون بطور خستگی ناپذير راه همسر خود را ادامه داده             .  زحمتکشان عراق بوده است    خستگی ناپذير 
 .و از فعالين جنبش زنان عراق است

 
 

 ما خواهان خروج فوری و بی قيد وشرط قوای اشغالگر ازخاک عراق هستيم
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 ونانکنفرانس احزاب کمونيستی و کارگری بالکان درمورد اعتراضات مردم ياعالميه 
 !تنها پاسخ  به قتلهای پليسی، مبارزه يکپارچه است

 

 
 

 دسامبر، ٦در روز .  واقعی خويش را در يونان به نمايش گذاشتۀبار ديگر دمکراسی بورژوائی چهر
وازی نه تنها به آزادی و حقوق ژاين قتل مبين آنست که بور.  ساله توسط پليس در آتن به قتل رسيد١٦الکساندر 

 .  هم دست بردار نيستهابرد بلکه از قتل فرزندان مردم در روز روشن در وسط خيابان وم میدمکراتيک هج
خود ه بهمراه تعميق بحران اقتصادی، سرکوب کارگران و زحمتکشان به اشکال گوناگون سير صعودی ب

کردند و ، مردم شجاع يونان در مقابل قتل الکساندر توسط پليس سکوت نها سرکوبۀعليرغم هم. خواهد گرفت
 اعتراضی سراسر يونان را فرا گرفت، اىهحرکت. طور رزمنده به آن پاسخ داده  و بجنبش چپ يونان سريعًا

 دولتی و مرکز پليس را هاى ريختند و ساختمانها زحمتکش و جوانان ضد فاشيست شجاعانه به خيابانهاىتوده
کثر مدارس برای مدتی ا.  کومت را خواستار شدند را اشغال نمودند و استعفای حهامورد هجوم قرار دادند، دانشگاه

دولت يونان با يک بحران سياسی و اجتماعی و اقتصادی روبرو شده  و امکان اعالن حالت . تعطيل بودند
 . طراری در کشور را مورد بررسی قرار ميدهدضا

يگر بالکان مانند نقض حقوق دمکراتيک تا قتل خيابانی توسط پليس نه تنها در يونان بلکه در کشورهای د
 به پليس اختيارات ٢٠٠٧در ژوئن "  اختيارات و وظائف پليس"که با اصالحات قانون  پس از آن. ترکيه ادامه دارد

 .افزايش داشته استه شدت رو به  و صدمات پليسی در ترکيه باى زنجيرههاىنامحدود برای کشتن داده شد قتل
طور رزمنده ه  همبستگی کامل خود را با مردم يونان که بنس احزاب کمونيستی و کارگری بالکاناما کنفر

ما ترور جوان يونانی در آتن  توسط پليس را محکوم . ند ابراز ميداريما ترور پليسی زدهۀدست به مقاومت بر علي
 . مسئولين اين قتل را داريمۀميکنيم و تقاضای محاکم

 اين عمل جنايتکارانه  ۀميخوانيم که علي ست را فرا نيروهای مترقی، ضد امپرياليست،  انقالبی و کمونيۀما هم
کسيون اعتراضی ترتيب دهند و آو خودسرانه اعتراض کنند و در مقابل سفارت يونان در کشور محل زندگی خود 

 .ند ابراز دارندااری خود دست به مقاومت زدهد جنايات دولت سرمايهۀهمبستگی خود را با مردم يونان که برعلي
 ب کمونيستی و کارگری بالکانکنفرانس احزا

  هماهنگیۀکميت
  ٢٠٠٨دسامبر 
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 دهمين سال خاموشی رفيق فروتنگزارشی از مراسم 
 

 
 
 

 در اىتوانست تنها با درج مقاله يادبود دهمين سالگرد درگذشت رفيق دکتر غالمحسين فروتن را توفان نمی
 رفيق فروتن شخصيتی در جنبش کمونيستی ايران بود که  به جرأت  ميتوان گفت که بدون او .ارگانش برگزار کند
او . بود  کارگر بود ممکن نمیۀ تا به امروز و تربيت نسلی که آرمانش آرمان طبق١٣٣٢ هاىاين جنبش عظيم سال

 لنينيستی -ن مارکسيستی دنيا و از بنيانگذاران  سازماۀول مجلئ مس، مرکزی حزب توده ايرانۀاز اعضای کميت
 .بود» توفان«

تا مراسم يادبود دهمين سال از دست دادن اين رفيق ارزشمند را هرچه , از اينرو بود که حزب ما بر آن شد
.  در ماه دسامبر سال جاری حزب شب يادبود را در يکی از شهرهای آلمان برگزار کرد .تر برگزار کند باشکوه

يادبود غالمحسين فروتن  .  نشان  از پايبندی به يک آرمان بود، در اين مراسم باشکوه بسياری از ايرانيانۀحضور عد
 .نمادی بود برای تجديد عهد برای دفاع از رنجبران و برای مبارزه با شب پرستان

 يک بار ، تا شرکت کنندگان در اين  فرصت کوتاه،سکوتی کوتاه. شب فروتن با يک دقيقه سکوت آغاز شد
 ، کارگر دادندۀ طبقهاىی و آرمانئ هزار فروتن ديگر را که جانشان را برای رهاهاياد فروتن که ياد دهديگر نه فقط 
 . گرامی دارند

 بسياری ۀحضور عد.  در ماه دسامبر سال جاری حزب شب يادبود را در يکی از شهرهای آلمان برگزار کرد
يادبود غالمحسين فروتن  نمادی بود برای . آرمان بود نشان  از پايبندی به يک ،از ايرانيان در اين مراسم باشکوه

 .تجديد عهد برای دفاع از رنجبران و برای مبارزه با شب پرستان
 يک بار ، تا شرکت کنندگان در اين  فرصت کوتاه،سکوتی کوتاه. شب فروتن با يک دقيقه سکوت آغاز شد

 ، کارگر دادندۀ طبقهاىی و آرمانئانشان را برای رها هزار فروتن ديگر را که جهاديگر نه فقط ياد فروتن که ياد ده
 . گرامی دارند

ش طنين انداز ا مورد عالقههاىپس جا داشت که در يادبودش ترانه. ورزيد رفيق فروتن به موسيقی عشق می
ه ک» مرا ببوس« جاودانی ۀاجرای  تران.  زيبا را سيما و اسکندرآبادی چه جانانه اجرا کردندهاىاين نغمه. شوند

 که همخوانی آنان ديگر صدای زيبای سيما ، شرکت کنندگان  را چنان به وجد آورد، استاىيادگاری از افسران توده
 .رسانيد  نمیهارا به گوش

رفيق .  مخوف شاه  داشتهاى در فرار ده تن از سران حزب توده از زنداناىرفيق فروتن نقش تعيين کننده
برای » فرار« از اىچکيده.  تحرير درآورده بودۀ پيش به رشتهام توانايش سالاحمد قاسمی  جريان اين فرار را با قل

نگهبان کلوپ حزب » آرسن آوانسيان« آن را ۀهزين. مديريت خارج از زندان فرار با فروتن بود. حضار خوانده شد
خواهد تا اگر   بعد زمانی که  زندانبان آرسن در شب اعدامش از او میهاسال. با پس انداز يک عمرش متقبل شد

 ! اگر گذرت به کلوپ حزب افتاد به نگهبان آن بگو که آرسن سالم رساند: آرسن ميگويد، بگويد، دارداىخواسته
.  توسط يکی ازرفقای قديمی حزب ارائه گرديدی از زندگی مبارزاتی رفيق فروتنئهادر قسمتی ديگر بخش

 گانه در آن ستادگی رفقای سهيا.  سمع حضار رسيد رويزيونيسم خروشچفی به درخشان وجسورانۀ وی عليهمبارزات
 بدون اغراق عاملی ، که با از خودگذشتگی غيرقابل توصيفی همراه بود، رويزيونيسم در کشور شوراهاۀزمان برعلي
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فروتن بعدها درمقابل  رفيق . چنان در حال اهتزاز باشد بود که پرچم جنبش کمونيستی بتواند امروز نيز هم
 .لنينيسم بود -ی چين نيز قد برافراشت و پرچمدار پاکيزگی مارکسيسمئ دنيارويريونيسم سه

 مذهبی هاى مختلف ايران و نيز اقليتهاى شرکت عده زيادی از مليت،آن چه که در اين مراسم چشمگير بود
ود ی در شب يادبئارمنی و بها. خورد به گوش می....  ديگر آذری و اى از گوشه، کردیاىاز گوشه. در آن بود

 شرکت ۀهم. عراب نداردمحلی از ِا...  فارس و کرد و آذری وهاىآن شب نشان داد که تبليغات شوونيست. بودند
 کارگر و سرنگونی ۀ آزادی طبق-  امپرياليسم و سرمايه داریۀمبارزه بر علي: خواستند کنندگان يک چيز می

 . جمهوری  اسالمی
 .پايان دادهمخوانی سرود انترناسيونال آن شب باشکوه را 

  
* * * * * * * 

 

  ! را بخوانيدحزب کار ايران توفان ارگان مرکزیماهنامه 
 

 !رفقا، دوستان و ياران مبارز
 

اری جمهوری اسالمی، عليه امپرياليسم دبرای پيشبرد نبردعليه رژيم سرمايه
جهانی،عليه رويزيونيسم وضد انقالب ترتسکيسم و شبه ترتسکيسم و تقويت جنبش 

 !کمک مالی کنيد) توفان( ی ايران به حزب کارايرانکمونيست
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 !دست امپرياليستها ازايران و منطقه کوتاه باد


