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 برای آزادی بايد جنگيد
 اعتراضات کوبندۀ مردم تو دهنی به رهبر جمهوری اسالمی

 
نقطۀ .  خرداد ماه  نقطۀ عطفی درتاريخ نظام جمهوری اسالمی است٢٩جمعۀ  درنماز اىسخنرانی علی خامنه

 اىدفاع قاطعانۀ علی خامنه. حکومتی باقی نگذاشته است عطفی که راهی برای سازشکاران و اصالح طلبان درون
 به يارانی است ازاحمدی نژاد و تأکيد بر سالمت انتخابات کذائی و رد هرگونه اتهام، به تقلبات انتخاباتی اعالم جنگ

که در طول سی سال حکومت جمهوری اسالمی در کودتاهای مشابه عليۀ رقبای حکومتی و کشتار و سرکوب مردم 
ايران شريک بوده و اينک برای نجات نظام جمهوری اسالمی به ميدان آمده تا با کنترل جنبش آزاديخواهانۀ مردم، 

 به جناح اصالح طلب بود و بر نه بزرگ اىسخنرانی علی خامنه.  دآن را از پيشروی و راديکاليسم انقالبی باز دارن
هرگونه توهم و خوشبينی نسبت به تحول پذيری رژيم جمهوری اسالمی مهر باطل کوبيد و اين شکاف سياسی جز 

 درپايان اىعلی خامنه. تر شدن اوضاع داخلی حاصلی نخواهد داشت تضعيف حکومت مطلقۀ فقيه و بحرانی
خواهد کرد راه عالج بحران " جسم ناقص خويش را فدای انقالب و اسالم"يست و با بيان اين که ش گراسخنرانی

گريستن رهبر . و درتشديد سرکوب بازهم بيشتر مردم بازتاب داد" در شعار يا مرگ يا جمهوری اسالمی"کنونی را 
 .کرار آن تاريخ درشکلی ديگرجمهوری اسالمی کم شباهت به گريستن شاه در اواخر رژيم سلطنتی نيست و اينک ت

رهبر جمهوری اسالمی با تائيد و تأکيد بر سالمت انتخابات و سالمت نظام و حمايت آشکار از احمدی نژاد و 
 را کنار زد و برای ها فاشيست و آدمکش، پردههاىدارودستۀ بسيج، پاسدار، قوای سرکوبگر امنيتی و لباس شخصی

از اين پس .  اعتراضات خيابانی و حتا ياران خودی نظام را صادر کردحفظ قدرت ارتجاعی خويش فرمان سرکوب
رهبر جمهوری اسالمی به عنوان مرکز سرطان نظام و کليت حاکميت جمهوری اسالمی مورد آماج مردم قرار 

ترين شعار مبارزاتی برای کسب آزادی و حق تعيين  خواهد گرفت و شعار سرنگونی جمهوری اسالمی به اصلی
اکنون راديکاليسم جنبش به آن حد رسيده است که مير حسين موسوی و . مام آحاد ملت تبديل خواهد شدسرنوشت ت

فشارند و  کروبی و شرکای اصالح طلب رژيم ناچارًا به تداوم مخالفت با رهبر و ابطال مضحکۀ انتخابات پای می
مايت از اعتراض خيابانی مردم در شرکت اين آقايان در تظاهرات ديروز و ح. به دنبال مردم به راه افتادند

به معنی نه به رهبر جمهوری اسالمی و مبين از دست دادن اميد به " قانون اساسی جمهوری اسالمی"چهارچوب 
 .   بقای دستگاه واليت فقيه و عدم مشروعيت نظام اسالمی است

مهوری اسالمی و توسل  خرداد يعنی يک روز بعد از عربده کشی رهبر ج٣٠ به ميدان آمدن مردم در شنبه 
تر به  به تهديد و ارعاب، نه تنها هيچ خللی بر ارادۀ مردم و جوانان کشور وارد نساخت بلکه  جوانان ميهن مصمم

 آمدند و درمقابل نيروهای انتظامی، بسيج و پاسدار و قمه کشان لباس شخصی و تمام دستگاه اراذل و اوباش هاخيابان
شعار مرگ بر استبداد و ديکتاتوری و مرگ بر اين دولت .  حقوق حقۀ خود جنگيدندنظام ايستادند و برای آزادی و

پنداشتند با  ارعاب و   تودهنی محکمی بود به سران رژيم اسالمی که میاىمردم فريب و مرگ بر علی خامنه
ز آب تکان توانند اوضاع را به آرامی در کنترل خويش گيرند و آب ا اختناق و حمالت وحشيانه به مخالفين می

 رسمی ايران هاى نفر و صدها زخمی است که در رسانه٢٠گزارشات رسيده حاکی از جانباختن بيش از .  نخورد
مقاومت و ايستادگی شورانگيز جوانان آن هم درمقابل نيروهای تا به دندان مسلح مزدوران جيره . نيز تائيد شده است

ورتر ميشود و سرکوب و کشتار سبعانۀ جوانان و   روز شعلهآتش خشم مردم هر.  خوار رژيم تحسين بر انگيز است
فرياد جوانان با شعار مردم حمايت حمايت، فاز ديگری از تداوم مبارزه را . تشديد فضای ارعاب ديگر اثر ندارد

اعتصاب عمومی کارگران به ويژه کارگران نفت، پرستاران، کارمندان، پرسنل ارتش و ديگر اصناف و . طلبد می
 .ناقوس مرگ رژيم پوسيدۀ جمهوری اسالمی را به صدا در خواهد آورد... گروه 

 

مبارزۀ دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد     
 امپرياليستی است
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امر پيروزی نهائی بر دشمن خونخوار و بيرحم بدون . آن چه مهم است سازماندهی مبارزات و تداوم آن است
 هاى و کميتههادرهر محله و محيط زيست بايد به تشکيل هسته.  نيستتشکيالت و فرماندهی انقالبی واحد ممکن

 مبارزاتی سياسی و سر انجام تدارک مقابلۀ سازمان يافتۀ نظامی هاىمخفی  مقاومت دست زد و در تمامی عرصه
 . آماده شد
 هاىرستگاری مردم ايران در شرايط کنونی سرنگونی تماميت رژيم جمهوری اسالمی و استقرار آزادی راه

 سياسی، هاى کارگری و احزاب و سازمانهاىسياسی اجتماعی، آزادی بيان و عقيده، آزادی اجتماعات و اتحاديه
جدائی دين از دولت و آموزش، لغو حجاب اجباری و سيستم تفکيک جنسيتی و تأسيس رژيمی دموکراتيک و مردمی 

توان قدم به قدم  يان و طرح اين مطالبات است که میتنها با ب. و مخالف دخالت امپرياليسم در امور داخلی ايران است
  .دوستان و دشمنان جنبش را شناخت و به پيشروی مبارزه ادامه داد

 جمهوری ۀزنان و تمام آحاد مردم ايران علي زنده باد پيوند کارگران، جوانان،
 !اسالمی

 !زنده باد اعتصاب عمومی
 !اری جمهوری اسالمیدسرنگون باد رژيم سرمايه
 

 )توفان( ايران زب کارح
 ١٣٨٨ خرداد ماه ٣١يکشنبه 

www.toufan.org 
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 رژيم سفاک جمهوری ۀتظاهرات ميليونی مردم درتهران علي
 اسالمی

 !زنده باد اعتصاب عمومی
 

صدها هزار نفر امروز در تهران دست به راهپيمائی زدند و خشم و تنفر خود را نسبت به رژيم ريا و تقلب 
مردم به تقلب آشکار انتخاباتی و رئيس جمهورجعلی جمهوری اسالمی و رهبر . مهوری اسالمی ابراز داشتندج

مردم ايران بار .  تف ريختند و نشان دادند که زير بار چنين توهين و تحقيری نخواهند رفتاىمرتجعش علی خامنه
 هرگز برای رأی آنها ارزشی قائل نيست ديگر با تجربۀ شخصی خود پی بردند که رژيم فاشيستی جمهوری اسالمی

و نبوده و اين شورای نگهبان، شورای مصلحت رژيم و رهبر جنايتکار و مافيای ثروت و قدرت است که رئيس 
اصالح . کند کند و حتا به نيروهای خودی و مؤمن به نظام واليت مطلقۀ فقيه نيز رحم نمی جمهور را تعيين می

ند گرگانی هستند که در کشتار و سرکوب انقالبيون و درهم اباس ميش ظاهر شدهطلبان اسالمی که امروزه در ل
چنان   مهمی ايفا نموده و مخلص نظام واليت فقيه و امام جنايتکارشان بوده و همهاى  نقش٥٧شکستن انقالب بهمن 

زاب و سنديکا، اختالف دوجناح رژيم جمهوری اسالمی بر سرآزادی بيان و عقيده، آزادی اجتماعات و اح. هستند
دعوا بر سر قدرت و سهيم  شدن در غارت بيشتر ثروت و . حقوق زنان و جوانان و کارگران و زحمتکشان نيست

 طبقاتی هاىمبارزات عادالنۀ مردم ايران تنها زمانی به نتيجه خواهد رسيد که صف بندی. دسترنج مردم ايران است
يکاری سازمان يافته و هدفمند آزادی و عدالت اجتماعی را به دست و مطالباتی روشن و شفاف گردد و قدم به قدم با پ

پاشد، مردم بايد هوشيار باشند تا  به گوشت دم توپ جناحی ازرژيم  اکنون که طلسم قدرقدرتی رژيم فرو می.آورد
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اگر بايد هوشيار بود و فريب شکايت  انتخاباتی و نامه نگاری دردستگاه خالفت را نخورد و حتا . بدل نگردند
انتخابات مجددی نيزبرگزار گردد چيزی جزهمين آقای مير حسين موسوی که بخشی از همين نظام ويرانگر 

 . اری اسالمی است نصيبشان نخواهد شددسرمايه
مرگ بر اين نظام مردم "موافق است اما با شعار " مرگ براين دولت مردم فريب"آقای موسوی با شعار 

عار اهللا اکبر در پشت بام موافق است و قصد جا انداختن همان شعارعنکبوتی وی با ش". فريب سر سازشی ندارد
.   گرديد را داردها را که با استفاده از احساسات مذهبی مردم سوار بر موج نارضايتی توده٥٧دوران انقالب بهمن 

 منزل ماندن و به پشت بام از اين رو نبايد به رهنمودهای اپوزيسيون تقلبی رژيم  که مردم را به آرامش و مدارا و در
بايد گام به گام  برارتقاء شعارها کمر همت بست و مجموعۀ اين نظام کثيف و ضد . رفتن دعوت ميکند  توجه کرد

 .بشری را که جان مردم را به لب رسانده است مورد يورش قرار داد
ن که منجر به کشته و تيراندازی نيروی شبه فاشيستی بسيج و يا لباس شخصی رژيم به سوی تظاهرکنندگا

زخمی شدن شماری ازجوانان گرديد نشان از بيرحمی و درنده خوئی اين نظام دارد و لذا  بايد اين توهم را بدور 
توان به آزادی و مطالبات عميق دموکراتيک و حق تعيين  ريخت که گويا از راه مسالمت آميز و تحصن می

م اسالمی تا آخرين نفس برای منافع آزمندانۀ خود خواهند گرازهای رژي. سرنوشت و حقوق شهروندی دست يافت
. جنگيد و از اين روبايد برنامه و سياست و تشکيالت داشت تا از ميدان نبرد با کمترين تلفات به پيروزی رسيد

درمقابل رژيم بهيمی، بيرحم و فاشيست جمهوری اسالمی بايد در حزب طبقۀ کارگر متشکل شد تا با کمترين قربانی 
 مخفی مقاومت و برنامه ريزی دراز مدت امری ضروری هاىايجاد کميته.  دست يافتهاترين موفقيت ه بزرگب

 . برای مقابله با مزدوران رژيم است
برگزار گرديد و ....     تهران، مشهد، شيراز، اصفهان،  تبريز و رشتهاى در دانشگاهئیها  امروز تظاهرات

لرزه براندام پوسيدۀ ......برديکتاتور، پول نفت چی شده خرج بسيجی شدهطنين مرگ بر رئيس جمهور جعلی، مرگ 
 .جمهوری اسالمی انداخت

سراسری شدن اعتراضات مردم، اعتصاب عمومی سياسی اقشار مختلف جامعه و به ويژه کارگران قهرمان 
 .ايران  ناقوس مرگ رژيم جمهوری اسالمی را  به صدا در خواهد آورد

 
 !عمومی زنده باد اعتصاب 

 !زنده باد اعتراضات مردم ايران عليۀ جمهوری اسالمی
 !زنده باد اعتصاب عمومی کارگران، دانشجويان، آموزگاران، پرستاران و کارمندان

 !اری جمهوری اسالمیدسرنگون باد رژيم سرمايه
 !زنده باد سوسياليسم

 
 )توفان(حزب کارايران

 ١٣٨٨خردادماه ٢٥
 

 
 
 

  پرچم نجاتزنده باد سوسياليسم، اين

 بشريت
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  ....... به دشمن

 
  اگر به مرگ من

  ،اىاميد بسته
  نهايت نشاندنت به خاک؛ تا

  مازندگانی
  !دراز باد

 
  من؛ بر چهار سوی باغ آرزوی

  هر چه در،
  دريچه،
  !باز باد

 
  م،ابيرق اميد و شادمانی

  نسيم درک زندگی با
  !در اهتزاز باد

 
  گر فنای من اميد توست،

  نشاندنت به خاک، تا نهايت
  !م دراز بادازندگانی

 
  ١٩٨٢نوامبر 
 "هاميان گمشده از"شعر از دفتر 

 
 

mina assadi@yahoo.com 
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 گزارش از تهران

 !.…ی داردئايران چه حال و هوا
 

 
 

 شبانه و روزانه شرکت هاىدرطول دوهفتۀ اخير که تب و تاب انتخابات باال گرفته بود، در همۀ تظاهرات 
نتخابات و مناظرۀ نامزدهای رياست  و بحث و گفتگو درمورد اهازيبا و فراموش نشدنی در خياباناى هشب. ماکرده

....  و چاقوکشان امنيتیها و بسيجیهاجمهوری و نفس کشيدن در فضای  نسبتًا آزاد و بدون ترس از لباس شخصی
 و کوچه و محله موجی از مردم به خصوص جوانان دختر و پسر پر هادرخيابان. حال و هوائی  داشته است

 .........لواپسی و نگرانی منتظر روز انتخابات و نتايج بعد از آن بودندشورعالقمند به مسائل مملکتی اما با د
ظاهر قضيه اين است که مردم به وِِيژه جوانان به ميرحسين موسوی اصول گرای اصالح طلب رأی داده  و يا 

بد و بدتر قرار باشد که مردم ما به علت نبود آلترناتيو مناسب باز هم بين  کنند اما حقيقت اين می از آنها دفاع می
گرفتند و در پوشش رأی دادن به ميرحسين موسوی درتقابل با جناح آقای احمدی نژاد که پشت سرش رهبر، آقای 

 سياسی و اقتصادی احساس خفگی هاىمردم که از فشار و بدبختی.  قرار دارد، صف آرائی کردنداىعلی خامنه
 تا شايد با حذف احمدی نژاد و به کنار رفتن او و دارودستۀ کنند ناچارًا به دنبال ميرحسين موسوی راه افتادند می

 .......چاقوکشش، گشايشی شود و قدری از فشار بر جامعه روشنفکری و جوانان و بخصوص زنان کاسته شود
. مردم، به ويژه جوانان در طول اين دوهفته دلی ازعزا در آوردند و به شدت سياسی و متحول شدند

ب بهمن شرکت داشتند در کنار فرزندان خود ايستاده خاطراتی از گذشتۀ جنبش عليۀ شاه نقل ترها که در انقال بزرگ
 ........گفتند ميکردند و بر احتياط و هوشيار بودن و فريب نخوردن سخن می

جناح احمدی نژاد معروف به خرحزب اللهی و قمه کش و الت و ولگرد  که از ترس اين که مبادا کسی 
شرکت نکند، تاکتيکی عقب نشينی کرده و فضا را با مناظرۀ زندۀ تلويزيونی فعال و مردم را دعوت درانتخابات آنها 

مردم  نيز به ميدان آمدند و درهمين انتخابات که نمی شود نام انتخابات بر آن گذاشت . به شرکت درانتخابات کردند
صميم به انتخاب مجدد احمدی نژاد به اما رهبر و جناح او که ت. شرکت کرده و به ميرحسين موسوی رای دادند

 ٢٤رأی .  هرقيمت گرفته بودند با تقلبی غيرقابل باور نتيجۀ آرا را به دلخواه خود تغيير دادند و دست به کودتا زدند
رأی . ميليونی آقای احمدی نژاد دروغ بزرگی به اندازۀ هالۀ نور امام دوازدهم است که ازمغز اين آقا تراوش ميکند

 . بارهم مالخورشدمردم اين
 
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 
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بغض سی . اعالم نتايج انتخابات ابتدا شوکی به مردم وارد آورد اما بعد از مدتی خشم مردم مثل بمب ترکيد
موسوی  وقيح و تحقير آميز بود که ميرحسين اىاين تقلب به اندازه. سالۀ سرکوب و دروغ و توهين و تحقير شکست 

در اينجا ميرحسين موسوی و کروبی . و آقای کروبی و حتا محسن رضائی را به حيرت واداشت  و شوکشان کرد
فشارمردم به قدری بود که اگر . همراه با مردم خواهان ابطال اين انتخابات و برگزاری انتخابات مجددی شدند

 ايشان خود بی پروا به تظاهرات هاى گفتهترين عقب نشينی ميکرد مردم بدون توجه به ميرحسين موسوی کوچک
گان شاهد بودند ميرحسين موسوی نيز نتيجۀ انتخابات را دروغين و کذب  ولی همان طور که همه. دست ميزدند

 ............ خرداد ماه، فراخوان به  تظاهرات داد٢٥محض ارزيابی کرد و برای روز دوشنبه 
 داخلی از شرکت ميليونی هاى و رسانهها از روزنامهاىتا عده روز دوشنبه بيش از چهار ميليون نفر و ح

. کرد آدم در کنار اين همه مردم که واقعًا از قشرهای مختلفی بودند احساس تنهائی نمی. نوشته و آن را تائيد کردند
رض، کارگر، دانشجو، افراد بازنشسته، نويسندگان و خبرنگاران معت. احساس همبستگی عجيبی در ميان مردم بود

همۀ اقشار در اين تظاهرات که نوعی ... اردار و به ويژه دختران جوان دانش آموز، مغازهدهنرمندان، زنان خانه
 .رفراندم عليۀ جناح  حزب اهللا بود، شرکت داشتند

آمد و  رفت، شعارها چون گلوله از گلوهای خشمگين مردم بيرون می تظاهرات به خوبی و آرام پيش می
شعارهای تظاهرات بسيارمتنوع بودند، تا آنجائی که خود از .گرفت  را نشانه میاىعلی خامنهدولت و حامی او، 

 :م اينها بودددايمنزديک شاهد بودم و همراه با ديگران سر 
 
 گيرم رو پس می   رأيم،ميرم  می،جنگم می 
  دارن باهاش پز ميدن،ی ما رو دزديدنأر

  دشمن خون ملت،غيرت بسيجی بی
 ی ما رو نديدهأ ر،يده نور رو دۀهال

  درصدت کو؟٦٣ ،احمدی دروغگو
 خوری رو رها کن  مفت،بسيجی حيا کن
  دروغگو سيد شده،بازم تقلب شده

 ليوني نه پونزده شونزده م،ليوني م٢ليون، ي م١تقلب 
  ؟ کی رأی ميده به ميمون،ليوني ميليون، سه م٢

  ما مردميم نه اوباش،احمدی به هوش باش
 ت مردم فريبمرگ بر اين دول 

  محمود رو بردار ببر،رفتگر با غيرت
 دولت کودتا استعفاء  استعفاء.... مرگ بر ديکتاتور

 ..موسوی، موسوی رأی ما پس بگير
 اين پول نفت چی ميشه؟  خرج بسيجی ميشه

.............. 
ع که موجب کشته شدن  تيراندازی بيرحمانه ازسوی پايگاه بسيج رژيم، ازطبقۀ سوم به صف تظاهرکنندگان بی دفا

 الی پانزده نفر و مجروح شدن بسياری از جوانان گرديد، موجی از خشم و تنفر نسبت به احمدی نژاد و ١٠حداقل 
چنين عمل شنيع و زشتی بازهم . و از طرفی همبستگی  و همدردی با شهدا و زخمی شدگان به وجود آوردى اخامنه

کسی از اين عمل . زدان و دروغگويان و مال صغير خورها افزودبرنفرت و کينۀ مردم نسبت به اين حاميان د
وحشيانه و جنايتکارانۀ عوامل رژيم نترسيد و بازهم بر ادامۀ تظاهرات و اين بار تحت عنوان همدردی وعزاداری 

 نسبت به اين عزيزان 
 ...........و ادامۀ راه شهدا برای آزادی مورد تائيد همگان قرارگرفت

 
 

 کارگر ايران بپيونديدبه حزب طبقۀ 
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گويند بعد ازاين تظاهرات چه بايد بکنيم، به کجا  يکی اين که همه می. يکی، دونکته است که گفتنش مهم است
کنند و به پای انتخابات ديگری خواهند  خواهد کشيد، آيا آقای موسوی تا آخر خط خواهد آمد، آيا اينها عقب نشينی می

خود آقای موسوی هم فهميده و آگاه . قبيل که کسی پاسخ روشنی  در قبال آنها نداردو سئواالتی ازاين .... رفت، آيا
خواهند، پاسدار و بسيج و لباس  فهميده که اين مردم ميليونی حکومت مذهبی نمی. خواهند است که مردم چه می

و يا توسری خواهند و شعار يا روسری  خواهند، اجحاف و تبعيض نمی خواهند، دزدی و فساد نمی شخصی نمی
اما فعًال همه برسرابطال انتخابات توافق دارند و مردم و به ويژه جوانان  نيزبدون توجه به پند و .....خواهند نمی

 و ىا آقای موسوی که همه را بيشتر به  آرامش دعوت ميکند، عليۀ ديکتاتوری يعنی عليۀ علی خامنههاىنصيحت
 هادهند و روزها به خيابان  شعار اهللا اکبر سر میها بام در پشتهامردم شب. دهند برای آزادی شعار می

اگرميرحسين موسوی عقب نشينی کند طبعًا به ضرر مردم و به سود جناح مقابل است ولی مردم نيز .......... آيند می
درچنين شرايط . چشم و گوششان بيشتر باز خواهد شد و آن بخش که توهم به موسوی دارند از وی کنده خواهند شد

حساسی است که اگر موسوی به اعتراضاتش ادامه دهد  و از مردم حمايت نمايد مورد احترام مردم و در غير اين 
فعال رهبر جنبش اعتراضی مردم، موسوی . صورت با وی همان برخوردی را خواهند که که با خاتمی و ديگران

مردم فعًال . ناخته شده باشد، ندارنداست و نيروهای اصالح طلب در رأس آن هستند و مردم کس ديگری را که ش
پيش بينی حوادث بسيار . رود ولی همه چيز با سرعت پيش می.... رهبری کارآمد و اليق که از آنها دفاع کنند ندارند

 ....... دولت کودتا نه راه پيش دارد و نه راه پس. آزادی و براندازی استبداد خواست اکثريت مردم است. مشکل است
باشد که در اعتراضات و تظاهرات خيابانی  در   ديگر که تا کنون کم سابقه بوده است اين میيک نکتۀ مهم

تمام اعتراضات مردم در اين . خبری نبود...ايران ازشعارهای مرگ بر آمريکا مرگ بر اسرائيل، مرگ بر انگليس
هيچ وجه به معنی نزديکی مردم اين به .  متمرکز گرديده استمسائل مهم داخلیروزها بر روی انتخابات، آزادی و 

باشد که همۀ مردم از  به کشورهای استعماری آمريکا و اسرائيل و کشورهای اروپائی نيست، بلکه  دليلش اين می
شعارهای توخالی دولت و حاميانش خسته شده و در شرايطی که خطر حملۀ نظامی به ايران نيز منتفی شده است 

 بدنام و متجاوزنظير هاىهر قدر دولت. ندا زده و نظام را به چالش گرفتهمردم باآرامش بهتری دست به اعتراض
به همان اندازه " حمايت کنند"بيشتر به صحنه بيايند و از مبارزات ما مردم ايران ... آمريکا و يا اسرائيل و انگليس و

شود عليه   میبيشتر به ضرر اعتراضآت آزاديخواهانۀ ملت ايران است و بهانه و مستمسکی در دست مالها
 ..........مردم

به اميد آزادی  ....، مردمی و خود جوش استاهحرکت. هرروز اطالع رسانی ميشود. ی ادامه دارد پايدار
 .ملت ايران

 درود بر آزادی
 ١٣٨٨ خرداد  ٢٦م   تهران    .  اختر

 
* * * * * * 

 
 

 

ۀ طبقاتی ند،جز تاريخ مبارزاتاريخ کليۀ  جوامعی که تا کنون وجود داشته» 
مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، . نبوده است، به استثنای تاريخ جامهۀ بدوی

کار و کارگر روزمزد، در يک کالم ستمگر و ستمکش،  ارباب و سرف، استاد
اى ، مبارزهند و به نبردی الينقطع، گاه نهان و گاه آشکاراهمواره در تضاد بوده

سراسر جامعه و يا به فنای مشترک  يا به تحول انقالبی سازمان بار که هر
  «.نداگرديد، دست زده طبقات متخاصم ختم می

  مارکس و انگلس  مانيفست حزب کمونيست 
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 :٨٨ خرداد٣٠عصرروزشنبه
  گزارش کوتاه از تهران

..................ی فضای اعتراض را شکاندئ     صدای شليک هوا  
  يکی از دوستانمان شهيد شدیآقاسلطان ندا
کنون کشته و صدها تن مجروح شدند  نفر تااهده  

 

 
 
 

وقتی به محل آارم رسيدم آسی پشت .  ديدمها سكوت مرگباری را درچهرۀ آدم،صبح آه از خانه آمدم بيرون
تصاويری از جان دادن دانشجوی اصفهانی . آردند ميزش نبود همه در يك اتاق دور آامپيوتر جمع بودند و گريه می

 هم facebookاز خبر گذاشتن در . شد وارد اينترنت شد در طول روز به سختی می. ديدند  میرا از طريق اينترنت
 .آشند می. گفتند نرويد خيابان آمی ترسيدند میا هبعضی. آنند منصرف شديم چون دارند دانه دانه را شناسائی می

ليعصر تجمع بود و هر لحظه نرسيده به ميدان و. دوتا، دوتا به نقاط مختلف شهر رفتيم. اما طاقت نياورديم
 و صدها نفر از هانيروهای ضد شورش، لباس شخصی. صدای اهللا اآبر پيچيد. رفت باالا هدست. شد زيادتر می

 .نيروهای امنيتی از خيابان هفت تير تا وليعصرمستقر شده بودند
مردم تماشاچی به . داد" مردم حمايت" رفت باال اين بار صدای اهللا اآبر جای خود را به شعار هادوباره دست

 .جمع پيوستند
بوی گاز اشك آور در فضا . صدای شليك هوائی فضای اعتراض را شكاند از هر طرف حمله آردند

آمی خودمان را تكانديم و . اما به خانه برنگشتيم. از اين آوچه به آن آوچه. گشتيم دوباره دنبال سيگار می.پيچيد
آردند مردم را فراری بدهند اما لباس  روهای ضد شورش سعی میني. دوباره برگشتيم سمت ميدان وليعصر

 .زدند  با اسلحه، چاقو و چماق میهاشخصی
شون آمده هامردم از خانه. آشيد  زباله زبانه میهاى فرعی منتهی به ميدان فلسطين بقايای سطلهاىدر خيابان

 .آردند بودند بيرون و با هم بحث می
نه پای رفتن . دور تا دورمان پر از نيروهای مختلف رژيم بود. ر رسيديم شب به ميدان هفت تي٨حدود ساعت 

 . يكی از دوستانمان آشته شده ندا آقاسلطانیخبردادند آه. مدتی آن حوالی پرسه زديم. شد ايستاد داشتيم و نه می
 .شان را بار ديگر اعالم آردند وقتی رفتم خانه مردم با اهللا اآبر از پشت بام اعتراض

 بوق ها را بازداشت آردند چون در اعتراض به درگيریها ماشين را آندند و راننده٥٠شته  پالك روز گذ
 .زدند ممتد می
 

 آزادی واقعی زن درگرو پيروزی سوسياليسم است
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 .................گفتند زدند و خبرها را می  زنگ میهاتمام شب بچه
 . ميرحسين موسوی بازداشت شدند  تن از افراد سپاه پاسداران نزديک به١٩ هاطبق شنيده

رسد بتوانند  خواهند فضا را کامًال امنيتی کنند اما به نظر نمی می. فضای بگير و به بندها همچنان ادامه دارد
. موسوی و کروبی به دنبال مردم راه افتادند اما رضائی به طرف رهبر خزيد.  آرام نمايندهااوضاع را  به اين زودی
 ......گردند تر می فات روشنهرروز مسائل و اختال

، دستور سرکوب مردم، حملۀ گارد اى اوضاع خيلی شبيه به روزهای آخر رژيم شاه  است، گريۀ خامنه
باکانه برای  ايران آبستن حوادث مهمی است، جوانان ايران دل شير دارند چه بی.... شاهنشاهی به تظاهرکنندگان 

 وزیبه اميد پير..............جنگند آزادی می
 
 
 

* * * * * * * 
 

 نبردقهرمانانۀ تودۀ مردم ادامه دارد
 !زنده باد اعتصاب عمومی

 
ادامه دارد و رژيم با تمام ساز و برگش با شکست  چنان مبارزۀ قهرمانانۀ مردم ايران به ويژه جوانان هم

يست بسيجی، لباس مقاومت و ايستادگی شورانگيز جوانان آن هم درمقابل نيروهای مسلح فاش. روبرو شده است
شود و سرکوب و کشتار  ورتر می آتش خشم مردم هر روز شعله.  شخصی و پاسدار رژيم، تحسين بر انگيز است

فرياد جوانان با شعار مردم حمايت حمايت، فاز ديگری از . سبعانه جوانان و تشديد فضای ارعاب ديگر اثر ندارد
 .رگ رژيم پوسيدۀ جمهوری اسالمی را به صدا در خواهد آورد ناقوس ماعتصاب عمومی. طلبد تداوم مبارزه را می

 هاىرستگاری مردم ايران درشرايط کنونی، سرنگونی تماميت رژيم جمهوری اسالمی و استقرار آزادی راه
 سياسی، هاى کارگری و احزاب و سازمانهاىسياسی، اجتماعی، آزادی بيان و عقيده، آزادی اجتماعات واتحاديه

ولت و آموزش، لغو حجاب اجباری و سيستم تفکيک جنسيتی و تأسيس حکومتی مردمی و جدائی دين از د
تنها با بيان و طرح اين مطالبات است که . دموکراتيک و مخالف دخالت امپرياليسم درامور داخلی ايران است

 . توان قدم به قدم دوستان و دشمنان جنبش را شناخت و به پيشروی مبارزه ادامه داد می
 !اد اعتصاب عمومیزنده ب

 !اری جمهوری اسالمیدسرنگون باد رژيم سرمايه
 )توفان(حزب کارايران

 ١٣٨٨ تير ماه  ١     دوشنبه 
org.toufan.www    

 
 

 
 

پيوند جوانان، روشنفکران و زنان با طبقۀ کارگر از 
 شرايط پيروزی بر نظام است
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   وطن الله دميدهاز خون جوانان
 از ماتم سرو قدشان سرو خميده
 ازين غصه خزيده در سايه گل بلبل
 گل نيز چو من در غمشان جامه دريده

 “چه آجرفتاری ای چرخ چه بد آرداری ای چرخ 
یعارف قزوين  

 
!ندای ما فرياد ماست برای سرنگونی دژخيمان پليد جمهوری اسالمی  

 

 
 

 ندای جوان جاودانه شد
 "ندا هرگز طرفدار هيچ يک از اين دو گروه نبود"

اسالمی جانش   توسط  آدمکشان جمهوری خرداد در تهران٣٠ روز شنبه هاىدر درگيریی که ندا آقا سلطان
 مردم هااينک ميليون. زدست داد اکنون تصوير دلخراشش به سمُبلی عليه جمهوری ننگين اسالمی تبديل گرديدرا ا

ش  مورد اصابت گلولۀ تاريک انديشان اجهان با نام ندا آشنا هستند و وی را به عنوان زن جوان ايرانی که  سينه
زنان جوان ايران در جنبش اعتراضی ضد شرکت عظيم و فعال . آورند جهموری اسالمی قرار گرفت به ياد می

استبدادی و مقاومت درخشان آنها درمقابل حکومت زن ستيز اسالمی فراموش نشدنی است و ندای جوان به سمُبل 
ندا همانند ترانۀ مرا ببوس جاودانه شد و ياد آور . پيکار عليۀ ارتجاع و نظام بربرمنش اسالمی تبديل شده است

ياد ندا و ياد همۀ جانباختگان راه .  ارتجاعی شاه و شيخ، سلطنتی وجمهوری اسالمی استخيانت و جنايت  دو رژيم
 !آزادی گرامی باد

با  نامزد ندا، کاسپين ماکان را که در دوشنبه اول تيرماه صورت گرفت  از نظر . سی بی  درزير مصاحبۀ بی
 : خوانندگان گرامی ميگذرد

 مخابره شده از اين دختر جوان بالفاصله در هاىطانی و عکس مرگ ندا آقا سلۀتصاوير ارسالی از لحظ"
 پس از انتخابات هاى خبری مختلف در سراسر جهان به عنوان نمادی از کشته شدگان درگيریهاى و رسانههاسايت

 تير در گفت و گو با بخش ١ روز دوشنبه یکاسپين ماکان، نامزد ندا آقا سلطان. رياست جمهوری در ايران منتشر شد
هدف ندا آقای موسوی يا احمدی " :شد، گفت  ساله می٢٧که ندا بهمن ماه امسال  سی با اشاره به اين بی رسی بیفا

بارها اشاره کرده بود که حتی اگر . دارد نژاد نبود، هدفش وطنش بود و برايش اهميت داشت که در اين راه قدم بر
ندا . خواهد داشت  گلوله به قلبش خورد، در همين راه قدم برکه اتفاقًا جانش را از دست بدهد و گلوله به قلبش بخورد،

 ." با سن کمش درس بزرگی به خيلی ها داد
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 هاى دور بود، يعنی در خيابانهاوقتی که اين اتفاق افتاد، ندا از درگيری" : روز حادثه گفتۀآقای ماکان دربار
ماشين پشت ترافيک نشسته بود، از گرما و ش در احدود يک ساعتی با استاد موسيقی. فرعی نزديک اميرآباد بود

 نيروهای لباس ند،احتماًالااساس تصاويری که مردم ارسال کرده اما بر. شود خستگی کالفه و از ماشين پياده می
 ."شخصی و بسيجی در تيراندازی با نشانه گيری به قلبش می زنند

 نکشيد، بيمارستان شريعتی نزديک بود، چند دقيقه بيشتر طول" : گفتیکاسپين ماکان نامزد ندا آقا سلطان
کنند ندا را با اتومبيل به اورژانس ببرند اما قبل از انتقال به بيمارستان، او در دست استاد  حاضران سعی می

 ." ش جان می دهداموسيقی
جسدش را ديروز با زحمت زياد توانستيم تحويل " :سی افزود بی آقای ماکان در گفت و گو با بخش فارسی بی

مسئوالن پزشک . البته جسد ندا در پزشکی قانونی تهران نبود، در پزشکی قانونی خارج از تهران بود. بگيريم
ی از بدنش از جمله قسمتی از استخوان رانش را بگيرند، پزشکی قانونی نگفت برای چه ئهاقانونی خواستند که بخش

خانواده موافقت کرد برای اينکه زودتر .  داده نشدخواهد استفاده کند، هيچ توضيحی در اين زمينه کسی اعضا را می
جسد را در قطعه ای از . جسد را تحويل بگيرند، چون ممکن بود همين موضوع باعث تعويق تحويل جسد بشود

 کشته شده بودند ها خرداد هنگام عصر دفن کرديم، البته کسان ديگری هم که در درگيری٣١بهشت زهرا يک شنبه 
 ."ودند، انگار منطقه از پيش برای اين افراد تعيين شده بودرا هم آنجا آورده ب

 به طور مشخص پرداخت اىدر حال حاضر هزينه: " تحويل جسد نيز گفتۀآقای ماکان در خصوص هزين
 و جراحان و پزشکی قانونی عنوان کرده ها، کلينيکها مختلف به بيمارستانهاىنشده، مقامات امنيتی ايران طی حکم

 ها به اين دليل که در آينده شکايت بين المللی توسط خانواده گواهی فوت براثر شليک گلوله باشد، مسلمًابودند که نبايد
 ."گيرم م اما در چند روز آينده از پدرش برگه را میا ترخيص ندا را نديدهۀالبته من هنوز برگ. به عمل نيايد

دوشنبه يکم تيرماه " : گفتیسلطان ادا آقآقای ماکان با توضيح در مورد ممانعت از برگزاری مراسم برای ن
ساعت دو ونيم قرار بود در مسجدی در خيابان شريعتی باالتر از سيد خندان مراسمی داشته باشيم، اما بسيجيان و 

. خواهند درگيری به وجود آيد شود و نمی  برگزاری ندادند، چون به نظرشان هرج و مرج میۀمسئوالن مسجد اجاز
سف شدند، و شايد پيش أ مردم در ايران و خارج از ايران متۀدانند که هم دا مظلومانه رفت و میدانند که ن چون می
 برگزاری هيچ مراسم عمومی را نداده ۀ اجازشد جمع کثيری از مردم حاضر شوند، به هر صورت فعًال بينی می

 ."اند
رای برگزاری مراسم در مقابل  زيادی بۀسی گفتند که عد بی در همين حال، شاهدان عينی به بخش فارسی بی

لرضا در ميدان نيلوفر تهران جمع شده بودند، اما نيروی انتظامی با بيرون کردن جمعيت از مسجد و متفرق امسجد
 . برگزاری مراسم را ندادۀکردن آنها، اجاز

 :يز گفت منتشر شده نهاچنين با اشاره به برخی تصاوير ويدئوهای جعلی که از ندا در سايت آقای ماکان هم
 سبز در هاى، عکسی از يک دختر خانمی با عالمت"آی ريپورت" لهمگشتم از ج  میهامن توی بعضی از سايت"

در . تظاهرات قبل از اين درگيری در تظاهرات آرام گذاشته بودند و گفته بودند که عکس ندا قبل از درگيری است
رسد   موسوی را در دست دارد، به نوعی به نظر میآن دختر عکس آقای. حالی که اين تصاوير ربطی به ندا ندارد

ندا فوق العاده به من نزديک بود، ندا هرگز . اما اين طوری نيست. نداطرفداران آقای موسوی ندا را به او ربط داده
 . "طرفدار هيچ يک از اين دو گروه نبود، ندا خواهان آزادی بود، آزادی برای همه

 نيز گفت و گو کند، اما يکی از ی ندا آقا سلطانۀ ديگر اعضای خانوادسی کوشيد که با بی بخش فارسی بی
 اين داليل توضيحی ۀوی در بار . به داليلی قادر به انجام مصاحبه نيستندی خانم آقا سلطانۀبستگان او گفت که خانواد

  ".نداد
 

زنده باد مبارزۀ متحد زنان عليه رژيم زن 
 !ستيز و سرمايه داری جمهوری اسالمی
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احمدی نژاد و ميرحسين موسوی، مدافعان 
 سگ زرد برادر شغال است. نظامند
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 حومه   سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران وۀبياني
  هرگونه سرکوب و تهديد نهادهای مدنی محکوم است

 
 

 
 ملی و هاى زن، مرد، پير و جوان، اقليتهادر روزهاى اخير ما شاهد تالش و حضور پرشور ميليون  

رسميت ه شان را به رسميت بشناسد يعنی ب ترين حقوق اوليه خواهند که پايه مذهبی در ايران هستيم که از دولت می
ا نه تنها به رسميت شناخته شده بلکه برای حقی که در اکثر جوامع دني. قل و بدون تقلبتشناختن حق انتخاب آزاد، مس

در بطن چنين اوضاعی ما شاهد تهديد، دستگيری، کشتن و سرکوب  .شود حفظ آن از هيچ کوششی فروگذاری نمی
 ، آنۀ بيگناهی ريخته شود که نتيجهاىرود تا بر ابعادش افزوده شود و خون انسان عريانی هستيم که بيم آن می
   .شانایت نه عقب نشيناعتراضات بيشتر مردم اس

 با سکوتی که  ايران با يک بحران عميق سياسی و اقتصادی روبرو است، اعتراضات ميليونی که گاهًاۀجامع
 است خود را نمايان کرده و به يک الگو تبديل شده است و هر روز بر دامنه و ابعاداش افزوده هاسرشار از ناگفتنی

   .طلبد نهاد و فرد مسئولی را میشود، که در اين ميان عکس العمل هر  می
 که قبل از انتخابات رياست جمهوری در ارديبهشت ماه انتشار اىسنديکای کارگران شرکت واحد در اطالعيه 
از نهادی اجتماعی که حاميش باشد محروم است،  در نبود آزادی احزاب، بالطبع تشکل ما نيز" : نوشت که،يافته بود
  گری و فعاليت سياسی را حق مسلم تک تک افراد شرکت واحد اتوبوسرانی دخالتکه سنديکای کارگران  حال آن

 منشور کارگری کانديداهای رياست ۀآن است که کارگران سراسر ايران در صورت ارائ جامعه دانسته و بر
   ".ا نکنندتوانند در انتخابات شرکت کنند ي جمهوری و دادن تضمين عملی به شعارهای انتخاباتی در اين رابطه ، می

باشد  های صنفی می  ايران بسيار فراتر از خواستهۀهای اکثريت قريب به اتفاق جامع اين موضوع که خواسته
وجود نيايد ه  گذشته بر آن تأکيد کرديم که تا اصل آزادی تشکل و انتخاب بهاىبرهمگان روشن است و ما هم در سال

 . باشد تا واقعيت ر شبيه طنز میصحبت از هر نوع آزادی اجتماعی و حقوق صنفی بيشت
داند که برای  براساس اين واقعيت سنديکای کارگران شرکت واحد خود را در کنار تمامی ايثارگرانی می 

 . ساختن نهاد مدنی آزاد و مستقل مبارزه ميکنند و هر نوع سرکوب و تهديد را محکوم ميکند
 ايران نهادهای کارگری جهانی پنجم تيرماه روز در راستای به رسميت شناختن حقوق صنفی و اجتماعی در 

خواهيم که اين روز را فراتر  جهانی حمايت از کارگران زندانی و نهاد صنفی ايران اعالم شده است، ما از همه می
شمار بياورند و اين روز را تبديل کنيم به روز حقوق بشر انسانی در ايران و از همقطاران ه  صنفی بهاىاز خواست
  . اکثر مردم ايران حرکت کنندۀواهيم در اين روز در سراسر دنيا برای حقوق پايمال شدخود بخ

   با آرزوی گسترش عدالت و آزادی 
   سنديکای کارگران شرکت واحد

  ١٣٨٨خرداد 
 

 )لنين(ترين شکل تشکيالت طبقاتی پرولتاريا است  حزب عالی
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 جنايت رژيم از زبان يک  پزشک انسان دوست
 نفر به ٣٨ديروز تعداد . کارم من پزشک هستم و در بيمارستان رسول اکرم در خيابان ستارخان مشغول به

 هاالگوی زخم. بقيه زخمی بودند  نفر آنها کشته و١٠ه در اورژانس بيمارستان ما پذيرفته شدند که اصابت گلول دليل
ند زيرا بسياری از مجروحين دو يا چند گلوله خورده بودند و محل احاکی از اين بود که مردم به رگبار بسته شده

 کتف چپ و سمت چپ ۀدو ناحي  ساله در٦٨ نيز بسيار نزديک به هم بود، به عنوان مثال پير مردی هاگلوله اصابت
شرح حال . ساله از ناحيه کف و مچ دست هدف قرار گرفته بود ١٨شکم مورد اصابت قرار گرفته بود و يا پسری 

 ٣٢ جوانی شده است، مثًال داد که تيراندازی از پشت بام انجام  نشان میهامجروحين و نيز الگوی زخم اخذ شده از
 .از جلو و از قسمت ران خارج شده بود بت قرار گرفته بود ولی گلولهساله از کمر مورد اصا

جمعيت در حال عبور از کنار   مجروحين تيراندازی به طور ناگهانی و زمانی آغاز شد که سيلۀبنا به گفت 
  مجروحان يک اتومبيل درۀبه گفت. بود) راه محمد علی جناح بزرگ اول(يک پايگاه بسيج در شمال ميدان آزادی 

 برنامه ۀاين امر نشان پايگاه به شکلی پارک شده بود که کسی نتواند با شکستن در وارد آن شود و مقابل درب آن
 . .باشد ريزی قبلی برای تير اندازی می

نمودند به نحوی  اقدام به تيراندازی  نفر بسيجی از پشت بام اين مرکز به طور ناگهانی٤حدود   شاهدانۀبه گفت
يکی از مجروحين . اصابت قرار می گرفتند  را داشتند خود نيز موردها قصد نجات زخمیکه حتی کسانی که

در اين مرحله مردم خشمگين به اتومبيل پارک  . زخمی شدم،پناه گرفته بودم گويد در حالی که پشت يک اتومبيل می
پليس ضد  در ادامه . پايگاه شوندتوانند وارد  کشند ولی نمی را به آتش می کرده و آن شده در مقابل اين پايگاه حمله

رسند که در اين  خشمگين از راه می  ديگری از بسيجيان برای پراکنده کردن مردمهاىشورش به همراه گروه
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 ديگری نيز کشته و زخمی ۀعد) به عنوان مثال در نزديکی مترو(جناح   از طول خيابانئیهامرحله نيز در قسمت
 .شوند می

اين بيمارستان نيز در طی  شد، به ح از پزشکان بيمارستان امام خمينی کسبطبق اطالعاتی که امروز صب
 .منتقل شده است  کشته که با گلوله مستقيم کشته شده بودند٣٨ديشب 

زور از بيمارستان تحويل گرفته و   را بههاالزم به ذکر است که در بامداد امروز پليس امنيتی تمامی جنازه
 بسياری از آنان حتی از کشته شدن فرزند خود نيز ۀکرده است و خانواد لومی منتقلآنها را با وانت به محل نا مع

 . ساله نيز ديده ميشوند١٦ و ١٥ و مجروحين تعدادی کودک هادر بين کشته. خبرند بی
خيابان مجاور اين بيمارستان   صبح دانشجويان و پزشکان بيمارستان رسول اکرم در١١ تا ٩امروز ساعت 

 اين تجمع در.  اقدام نمودندها و زخمیهااطالعاتی پيرامون تعداد کشته  حاویئیهاه توزيع برگهتجمع کرده و ب
 .نهايت با حضور پليس ضد شورش به پايان رسيد

 

 ١٣٨٨دوم تير ماه 
 

* * * * * * * 
 

 بازار پر رونق چاقوکشان و قمه بدستان جمهوری اسالمی
 
   

 
 

 
 

 جمهوری اسالمی است که چند نفر را کشته است هاىهموطنان اين يکی از چاقوکش
 .خاطر داشته باشيد و پخش کنيده عکسش را ب
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  :توانيد منعکس کنيد اين اخبار را به هر نحو که می
وی دانشگاه وضعيت بدی داشتند از  کۀ اکثر مجروحانی که در حادث-١
 . سينه مورد اصابت چاقو قرار گرفته بودندۀناحي

 تقريبًا تمامی کشته شدگان حوادث اخير از ناحيه سر و باالتنه مورد -٢
اين امر حاکی از آن است که شليک کنندگان به . ندااصابت گلوله قرار گرفته

ند زيرا نيروی اه مسلح بودهاىسوی دانشجويان و مردم يا لباس شخصی
 يا  ویئانتظامی آموزش ديده در برخورد با تظاهرات دستور به شليک تير هوا

کنندگان را دارد و يا اگر   تظاهرۀين تنئدر شرايط حاد دستور به هدف گرفتن پا
 .نداند دستور کشتار تظاهر کنندگان را داشتهانيروی انتظامی بوده

 مقتولين به اعتراض دست از ۀد پزشکان بيمارستان رسول اکرم با مشاه-٣
ند که مقتولين حوادث اخير که ا کردهء افشااىکار کشيده و با صدور بيانيه

 . ندا سر و باالتنه مورد اصابت گلوله قرار گرفتهۀهمگی از ناحي
 به پزشکان بيمارستان رسول اکرم دستور داده شده است که علت مرگ -٤

 .ر عمل جراحی بنويسندمقتولين حوادث اخير را مرگ بيمار در زي
 دعوت اى پزشکی را در جلسههاى رؤسای دانشگاهۀ دکتر واليتی کلي-٥

نظام از آغاز تا کنون مراحل حساسی را . کرده و طی تحليلی به ايشان گفته است
 حذف شريعتمداری، ماجرای بنی ۀمرحل. با موفقيت پشت سر گذاشته است

نون تصميم دارد که اين مرحله را  تير و اک١٨ماجرای آيت اهللا منتظری،  صدر،
 پزشکی حاضر در هاىوی سپس رؤسای دانشگاه. با قاطعيت پشت سربگذارد

 احتمالی استادان و هاىجلسه را تهديد کرده است که اگر با تحصن و يا اعتصاب
 ، تحت مديريت خود قاطعانه عمل نکنندهاى و دانشکدههاپزشکان در بيمارستان

 .با آنها برخورد خواهد شد
 پايان خبر
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احيای حزب کمونيست يونان، " سياسی برای ۀبه کميت
  "١٩٥٥ ــ ١٩١٨

 

 رفقای گرامی،
پيام تسليت خود را به ) توفان(با اندوه فراوان، حزب کار ايران 

 . دارد مناسبت درگذشت رفيق نيکاندروس کپسيس ارسال می
 بود که زندگی اىدروس کمونيستی آبديده  و با تجربهرفيق نيکان

 اىخود را وقف مبارزه برای استقالل و آزادی يونان و استقرار جامعه
جنگ، زندان، و اردوگاه نتوانست خللی در .  عاری از ظلم و استثمار کرد

 برابر باشند، ها که در آن انساناىارادۀ رفيق  در مبارزه برای جامعه
که رفيق نيکاندروس بر عليۀ اشغال به آن دست زد ى ارزهمبا. وارد آورد

 ملی  يونان  به بسياری از جوانان فعال در پيوستن به ارتش آزاديبخش
امروز  رفقای ما در يونان،  نيکاندروس را در مبارزۀ . الهام بخشيد

 . يابند شان برای برپائی جامعۀ آزاد در کنار خود می روزمره
فقا در يونان اندوه از دست دادن رفيق ما اطمينان داريم که ر

 .نيکاندروس را به نيروئی برای ادامۀ راه او تبديل خواهند کرد
 !پرشکوه باد خاطرۀ رفيق نيکاندروس کپسيس

 
 )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠٠٩ژوئن 
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  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ايران منتشر شد
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