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 جمھوری خس وخاشاک اسالمی باید برود
  تیر درخشان١٨ ۀحاشی در

 

 
 

. جنبش شکوھمند و آزادیخواھانۀ مردم ایران سخت جمھوری بربرمنش اسالمی را بھ تکاپو انداختھ است
مبارزات بر حق مردم  نھ تنھا  خاموش نگردیده است بلکھ با قاطعیت تمام ادامھ دارد و رژیم با تمام ساز وبرگش 

 . بیند  ضعیف میھاخود را در مقابل موج اعتراضات  سراسری توده
باند کودتاچی امنیتی و جنایتکارحاکم کھ با تقلبی مفتضحانھ احمدی نژاد را برندۀ  مضحکۀ انتخابات ریاست 

"   درصدی٨۵حماسۀ رای " گرفتار آید و اىکرد کھ خود درچنین تلھ جمھوری اعالم کرده بود ھرگز تصور نمی
در حلقوم مافیای کودتاچی و منفور چون استخوانی "  درصدی٨۵مشروعیت "لقمۀ  چرب . برایش زھر مار گردد

 .کند حاکم گیر کرده و بھ شدت احساس خطر و خفگی می
، حملھ بھ  کوی ھاپنداشت با  گسترش سرکوب  میاى مافیای جمھوری اسالمی و در رأس آن علی خامنھ

یابانی، قتل و  خھاىسوی مردم غیر مسلح، بازداشت روزنامھ نگاران، دستگیری دانشگاه، تیراندازی بربرمنشانھ بھ
 ، ھا دستگیرشدگان، کنترل تلفنھاى ساختگی، آزار و اذیت خانوادهھاىگیری  قرون وسطائی، اعترافھاىشکنجھ

 و استراق سمع  و در یک کالم تشدید فضای ترس و ارعاب و نوعی  استقرار حکومت نظامی در ھاقطع پیامک
لیکن جنبش نیرومند و جوانی  کھ بھ . می ادامۀ حیات دھدتواند مردم را سرجایشان بنشاند و بھ آرا سراسر ایران می

دندان مسلح  بھانۀ ابطال انتخابات کذائی بھ میدان آمد و بھ تدریج شکل گرفت نھ تنھا درمقابل نیروی وحشی و تا بھ
 جمھوری اسالمی ھراسی بدل راه نداد، بلکھ جسورانھ درمقابل ارتجاع ایستاد و قھرمانانھ برای آزادی و حرمت

 ٣٠ و ٢۵رژیم بعد ازکشتار و سرکوب مردم در . انسانی جنگید و ارکان رژیم پوسیدۀ اسالمی را بھ لرزه درآورد
خرداد و بگیر و بھ بندھای بعد از اعالم نتایج انتخابات کذائی با تمام قوا نیروھای خود را بسیج نمود تا مانع  

جویان گردد تا ازاین طریق پیروزی و قدر قدرتی خویش  تیر، دھمین سالگرد قیام خونین دانش١٨برگزاری مراسم 
لیکن مردم نھ تنھا مرعوب فضای امنیتی و حکومت نظامی . را بھ رخ مردم معترض و جان بھ لب رسیده  بکشاند

 استوار بھ میدان ئیھاتیر را با اعتماد بنفسی باال و گام١٨ دیگر آفریدند و روز اىنگردیدند بلکھ بار دیگر حماسھ
اى ھدارودستھ.  د و با تاکتیک مناسب و اتحاد و ھمبستگی، ضربۀ دیگری بر پیکر فرتوت ارتجاع وارد آوردندآمدن

لباس شخصی و بسیجی و مزدوران رژیم کھ در اثر برنامۀ از پیش تدارک دیده شدۀ جوانان رزمنده مات و گیج شده 
مردم، بھ ویژه دختران و . را بھ نمایش گذاشتندبردند و عجز و ناتوانیشان  کشان یورش می بودند بھ ھرسوئی نعره

 ما ھمھ با ھم ، نترسید نترسید،"مرگ بر دیکتاتور: "آھنین با شعارھائی چونى اپسران جوان با عزم و اراده
چنین تکرار  و ھم"  استعفا،ای دولت کودتا استعفا "،"اىمرگ بر خامنھ "،"مجتبی بمیری رھبری را نبینی "،"ھستیم



 ٨١٣٨ماه  دادمر                          63       توفان الکترونیکی شماره                                                 ٣

 

 ذلت نمی ، ایرانی می میرد،.."ای شاه خائن"بھ جای " محمود خائن" شعار معروف مرگ بر شاه ۀبازتنظیم شد
 شعار دیگر لرزه بر اندام پوسیدۀ ھاو ده...  "مرگ بر سلطنت اسالمی"، "حمایت! حمایت! ای ملت آزاده" ،"پذیرد

 جنگ وگریز پارتیزانی و بر اساس تاکتیک مبارزۀ جوانان، تاکتیکی حساب شده و نوعی. جمھوری اسالمی انداختند
جوانان در محالت مختلف با آتش زدن الستیک و . پراکنده کردن نیروی دشمن و تحلیل بردن قوای وی استوار بود

 و مرگ بر دیکتاتور و اى قوای دشمن را بھ مصاف طلبیدند و با شیوۀ جنگ وگریز و فریاد مرگ بر خامنھھازبالھ
تاکتیک جنگ .  قوای سرکوبگر رژیم  را از ھم پاشاندند و دشمن را فلج ساختندجلب حمایت سایر مردم انسجام

 .  مناسب افتاد و قدر قدرتی رژیم درھم شکست وگریز
 تیر درتھران و بسیاری از شھرھای ایران نشان داد مردم با اتکاء بھ ١٨برگزاری درخشان و قھرمانانۀ 

مدافع " اصالح طلب"  و با ارتقاء سطح شعارھا، اپوزیسیون جدید و متنوع مبارزاتیھاىنیروی خویش، با شیوه
دفاع از موسوی بھانھ . قانون اساسی اسالمی را پشت سر گذاشتند و کل نظام جمھوری اسالمی را ھدف قرار داده اند

سخن بر سر باز پس . دیگر سخن بر سر ابطال انتخابات نیست. ندامردم ما امروز کل رژیم را نشانھ گرفتھ. بود
.  استاىسخن بر سر مرگ و نابودی کل نظام و دررأس آن علی خامنھ. رفتن رأی ریختھ شده بھ صندوقھا نیستگ

و این . مفھومی جز مرگ بر جمھوری اسالمی ندارد" ، مرگ بر دیکتاتوراىمرگ برخامنھ"فراگیر شدن شعار 
 رژیم ونابودی کل نظام  ضد ھاى مھم جنبش مردم ایران است درسی کھ بدون کنار زدن ھمۀ جناحھاىیکی از درس

 دمکراتیک نظیر آزادی احزاب و اجتماعات، جدائی دین از آموزش و دولت، ھاىبشری اسالمی استقرار آزادی
ویژه کارگران و زحمتکشان،  الغای تفکیک جنسیتی و پوشش اجباری و متحقق ساختن حداقل حقوق حقۀ مردم بھ

 . باشد امکان پذیر نمی
 تیر نشان داد رمز موفقیت و پیروزی بر ارتجاع و دارودستۀ اراذل و اوباش ١٨   تظاھرات با شکوه

 مخفی ھاى و کمیتھھابدون تشکیل ھستھ. دھی است جمھوری اسالمی تشکیالت و باز ھم تشکیالت و سازمان
تھ و مسلح درمحل کار و محالت و تلفیق  مبارزۀ  پنھان با مبارزۀ علنی، امر پیروزی بر ارتجاع ھار سازمان یاف

 مخفی در شرایط کنونی شرط بقاء و تداوم پیکار علیۀ ھاىتشکیل چنین کمیتھ. جمھوری اسالمی غیر ممکن است
شرط پیروزی نھائی بر ارتجاع پیوستن  جوانان مبارز بھ حزب طبقۀ کارگر ایران و .  جمھوری اسالمی است

 .ھوری اسالمی و استقرار سوسیالیسم استاری جمدپیکاری نقشھ مند برای سرنگونی قھر آمیز نظام سرمایھ
خواھند و ھزاران بار  مردم این رژیم کثیف و ضد بشری را نمی.  جمھوری خس و خاشاک اسالمی باید برود

. …"رژیم شکنجھ و اعدام نمی خواھیم"، "رژیم دزد و دروغگو نمی خواھیم"، "خواھیم رژیم  اسالمی نمی"شعار 
بیند و تنھا با توسل بھ سرنیزه و ترور  یم اکنون خود را در محاصرۀ مردم ایران میرژ. درکوچھ و خیابان فریاد شد

چنین رژیمی کھ مورد خشم و تنفر اکثریت قاطع مردم ایران است دیر یا . کند  وحشیانھ، حکومت میھاىو اعدام
اشید و جز این نیز زود با پیکار متحد و متشکل کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان چون مقوائی فرو خواھد پ

 .نخواھد بود
 
 

)توفان(حزب کارایران 
toufan@toufan.org

www.toufan.org 
 
 
 
 

اری و فاشیستی جمھوری دسرنگون باد رژیم سرمایھ
 !اسالمی
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 !دھمین سالگرد قیام خونین دانشجویان گرامی باد ھیجده تیر،

 

 
 

، انفجارخشم فروخفتۀ ھزاران تودۀ ٧٨ھیجده تیرماه . رسد ویان فرا میدھمین سالگرد قیام شکوھمند دانشج
دانشجو بود کھ تضادھای عمیق جامعھ را بازتاب داد و موجب چنان تکانی گردید کھ رھبر بی کفایت و مرتجع 

را " بصدای انقال"  ھمانند شاه خائن سراسیمھ بھ میدان آمد و نالھ سر داد کھاىجمھوری اسالمی، سید علی خامنھ
 سرکوب و خفقان، بی پروا از زندان و شکنجھ بھ میدان آمدند و تنفر ھادانشجویان انقالبی ومبارز پس از سال. شنید

 اجتماعی نشان دادند و بھ کلیت دستگاه ھاىو انزجار خویش را علیۀ دودھۀ استبداد و ترور و پیگرد و نابرابری
شش روزۀ دانشجویان معروف گشت، نقطۀ عطفی در مبارزات این خیزش کھ بھ قیام .فاشیستی حاکمھ تف ریختند

اصطالح اصالح طلب دوم خردادی نشان داد کھ تنھا راه  دانشجویان  بوده و با درھم کوبیدن دیوار کاه گلی و بھ
 موجود، سرنگونی ھاىرھائی مردم ایران از ظلمت استبداد فاشیستی و فقر و فاقھ، فساد و فحشا و ھمۀ نابسامانی

 مرزبندی روشنی با تمامی جریاناتی کھ ٧٨قیام ھیجده تیرماه . اری جمھوری اسالمی استدمیز رژیم سرمایھقھرآ
سنگر " مشی مبارزۀ مسالمت آمیز"و پیروی از " نفی خشونت"و " ھاگفتگوی تمدن" بی محتوا نظیر ھاىپشت واژه

رد لیکن مبارزات دانشجویان ھرگز پایان قیام دانشجویان اگرچھ در نبردی نابرابر شکست خو. گرفتھ بودند، نمود
طرد و روکردن دست اصالح طلبان حکومتی جمھوری . نیافت و در اشکال مختلف درسراسر ایران ادامھ یافتھ است

 . اسالمی و تعرض بھ کلیت نظام اسالمی یکی از دست آوردھای مھم این قیام بود
، انفجارخشم فروخفتۀ ھزاران تودۀ ٧٨جده تیرماه ھی. رسد دھمین سالگرد قیام شکوھمند دانشجویان فرا می

دانشجو بود کھ تضادھای عمیق جامعھ را بازتاب داد و موجب چنان تکانی گردید کھ رھبر بی کفایت و مرتجع 
را " صدای انقالب"  ھمانند شاه خائن سراسیمھ بھ میدان آمد و نالھ سر داد کھاىجمھوری اسالمی، سید علی خامنھ

 سرکوب و خفقان، بی پروا از زندان و شکنجھ بھ میدان آمدند و تنفر ھاان انقالبی ومبارز پس از سالدانشجوی. شنید
 اجتماعی نشان دادند و بھ کلیت دستگاه ھاىو انزجار خویش را علیۀ دودھۀ استبداد و ترور و پیگرد و نابرابری

عروف گشت، نقطۀ عطفی در مبارزات این خیزش کھ بھ قیام شش روزۀ دانشجویان م.فاشیستی حاکمھ تف ریختند
اصطالح اصالح طلب دوم خردادی نشان داد کھ تنھا راه  دانشجویان  بوده و با درھم کوبیدن دیوار کاه گلی و بھ

 موجود، سرنگونی ھاىرھائی مردم ایران از ظلمت استبداد فاشیستی و فقر و فاقھ، فساد و فحشا و ھمۀ نابسامانی
 مرزبندی روشنی با تمامی جریاناتی کھ ٧٨قیام ھیجده تیرماه .  جمھوری اسالمی استاریدقھرآمیز رژیم سرمایھ

سنگر " مشی مبارزۀ مسالمت آمیز"و پیروی از " نفی خشونت"و " ھاگفتگوی تمدن" بی محتوا نظیر ھاىپشت واژه
شجویان ھرگز پایان قیام دانشجویان اگرچھ در نبردی نابرابر شکست خورد لیکن مبارزات دان. گرفتھ بودند، نمود
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طرد و روکردن دست اصالح طلبان حکومتی جمھوری . نیافت و در اشکال مختلف درسراسر ایران ادامھ یافتھ است
 . اسالمی و تعرض بھ کلیت نظام اسالمی یکی از دست آوردھای مھم این قیام بود

دردوھفتۀ اخیردر نبردی رویم کھ جنبش عظیم مردم ایران   امسال درشرایطی بھ استقبال ھیجده تیر می
 و احمدی نژاد را بھ چالش گرفت و اى و نابرابر رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی و دررأس آن علی خامنھىاتوده

چنان بھ پیکارعلیۀ تاریک  علیرغم تلفات و جان باختن بیش از صد تن ، صدھا مجروح و بیش از ھزار زندانی ھم
 خرداد کھ علیۀ تقلب وقیحانۀ انتخاباتی ٣٠ شکوه  و چند میلیونی مردم در تظاھرات با. اندیشان حاکم ادامھ میدھد 

 و حتا  بخشی ازبدنۀ  جز سرکوب عریان مردماىصورت گرفت چنان وحشتی  در دل ارتجاع انداخت کھ وی چاره
"  جمھوری اسالمی نظام را با بحران کاملھاىقول خودی رژیم کھ برای حفظ نظام بھ میدان آمد، ندیده وبھ

 اخیر گرازھای اسالمی و از طرفی ھاىگری تعرض بھ مردم آزادۀ ایران و وحشی. مواجھ ساختھ است" مشروعیت
 درون حاکمیت، جزتضعیف وانزوای بیشتر و تنفرعمومی نصیب جمھوری اسالمی ھاىتشدید اختالفات جناح
دیگر در نبردی شکوھمند بھ مردم شجاع ایران و در رأس آن دختران وپسران جوان بار . درکلیتش نکرده است

 . و احمدی نژاد تف ریختنداى گفتند وبھ سمبل این نظام کثیف و ضد بشری، علی خامنھنھ رژیم جمھوری اسالمی
 خرداد ٢۵ و اوباشان چاقوکش جمھوری اسالمی بھ کوی دانشگاه تھران در ھا حملۀ وحشیانۀ لباس شخصی

ب و مجروح ساختن شماری از دانشجویان پسر و دختر خللی در ماه امسال و بھ قتل رساندن چند دانشجو و تخری
 تیر فرصتی است تا بار دیگر جمھوری اسالمی و دارودستۀ اوباش وی را ١٨وجود نیاورده و  عزم دانشجویان بھ

بھ چالش گرفت، آزادی وحقوق دموکراتیک تمام آحاد مردم ورھائی فوری ھمۀ دانشجویان زندانی و تمامی دربندان 
 جانباختۀ اخیر، طرح محاکمۀ عامالن و آمران جنایت و ترور و کشتار و ھاىھمبستگی با خانواده. ریاد زدرا ف

ضرورت پیوند دانشجویان با کارگران و سایر زحمتکشان ازجملھ نکات مھمی است کھ باید مورد توجھ دانشجویان 
ِویژه کارگران بھ  د آن با سایر اقشار جامعھ بھارتجاع از نیروی متحد دانشجویان و پیون. مبارز و انقالبی قرارگیرد

بیند و در صورت رھبری خردمندانۀ انقالبی، رھبری حزب طبقۀ کارگر،  ترسد و خود را ضعیف می شدت می
 مخفی و تلفیق مبارزۀ  مخفی و علنی امری حیاتی برای ھاى وکمیتھھاتشکیل ھستھ. چون مقوائی فرو خواھد پاشید

 .ری اسالمی استادامۀ پیکارعلیۀ جمھو
طور کھ حزب ما بارھا تأکید کرده است مبارزۀ دموکراتیک و احترام بھ حقوق حقۀ مردم ایران جزء    ھمان

توان ھم بھ مبارزۀ ضد  ناگسستنی مبارزۀ ضد امپریالیستی و ضد استعماریست و تنھا در این صورت است کھ می
ل برشعار ھمھ با ھم و حرکات اعتراضی بودارو بی در و ترور و خفقان جمھوری اسالمی شفافیت داد و ھم مھرباط

تنھا در این . ند، دریدا رنگارنگ کمین کردهھاىپیکر کوبید و پرده ازسیمای حامیان دروغین مردم کھ درلباس
 آذر، روز دانشجو و ادامۀ ١۶ ریختھ شدۀ دانشجویان راه آزادی و استقالل درھاىتوان خون صورت است کھ می

 .ا گرامی داشت و آن را بھ پرچمی علیۀ ارتجاع  و امپریالیسم  تبدیل کرد تیر ر١٨آن، 
فرستد و از مبارزۀ   بھ دانشجویان عزیز درود می٧٨حزب ما  ضمن گرامیداشت جانباختگان ھیجده تیر 

اری جمھوری اسالمی کھ دشمن آزادی وعلم ودانش است و جان مردم را بھ دبرحقشان علیۀ رژیم فاشیستی سرمایھ
 . ورزد کند و بر پیوند این مبارزه با مبارزۀ بر حق کارگران و سایر زحمتکشان  ایران تأکید می ب رسانده دفاع میل

 

زنده باد اتحاد و پیوند دانشجویان با کارگران و سایر زحمتکشان ایران علیۀ 
 !جمھوری اسالمی

 !یاد تمامی جانباختگان خلق گرامی باد
 !جمھوری اسالمیاری دسرنگون باد رژیم سرمایھ

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم رھائی بشریت
 

 )توفان(حزب کارایران 
 ١٣٨٨تیرماه 

org.toufan.www
toufan@toufan.org
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 رژیم بربرمنش جمھوری اسالمی محکوم بھ سقوط است
 

ایران آبستن حوادث مھمی است
 

 متعدد مطبوعاتی بھ ھاى و اطالعیھھازات مردم ایران علیۀ جمھوری اسالمی، بیانیھبھ موازات گسترش مبار
 عالوه بر ھاارسال این بیانیھ. انتشاریافتھ است) توفان( مختلف از طرف شعبۀ بین المللی حزب کارایران ھاىزبان

 معتبر ھاى روزنامھبھ.. ی ضد جنگھا کارگری و شبکھھاى مارکسیستی لنینیستی و اتحادیھھاىاحزاب و سازمان
 حزب بھ یونانی و توزیع آن درمیان مردم و پناھندگان ھاىرفقای یونان با ترجمۀ بیانیھ. بین المللی نیز فرستاده شد

 و نشریات ھاسایت بیانیۀ حزب ھم چنین در وب. ایرانی ھمبستگی عمیق خود را نسبت بھ مردم ایران ابراز داشتند
مطلب زیر ترجمۀ یکی .  انعکاس یافتھ است... انمارک، نروژ، اسپانیا و فرانسھ وسایر احزاب برادر نظیر ترکیھ، د

این مطلب .  معتبر خارجی ارسال گردیدھاىاز مقاالتی است کھ درمورد اوضاع کنونی ایران تنظیم و بھ روزنامھ
ار مردم بر  حکومتی، کودتای ضد مردمی و کشتھاىپرده از ماھیت انتخابات ضد دموکراتیک، اختالفات جناح

 .دارد  می
 ھئیت تحریریھ

 ١٣٨٨تیرماه  
 

.  خورشیدی انتخابات ریاست جمھوری اسالمی درایران برگزار گردید٨٨ خرداد ٢٢ ژوئن برابر ١٢» 
چھار نامزدی کھ بھ قانون اساسی . عنوان نامزدھای انتخاباتی معرفی شدند چھارتن پس از غربال شورای نگھبان بھ

این انتخابات بھ خاطر ماھیت . می، اصل والیت فقیھ و قانون شرع اسالمی  التزام دارندارتجاعی جمھوری اسال
ست از ھا کارگری کھ سالھاى، احزاب، اتحادیھھاارتجاعی و ضد دموکراتیک آن ازجانب بخش اعظم سازمان

 مردم ناراضی ھااما علیرغم این، میلیون. ند، تحریم گردیداطرف رژیم جمھوری اسالمی غیرقانونی اعالم گردیده
کھ از اوضاع کنونی بھ تنگ آمده اند، درانتخابات شرکت کرده و خواھان برکناری دولت احمدی نژاد کھ جان مردم 

متاسفانھ مردم ایران این بارھم بھ دلیل فقدان یک آلترناتیو دمکراتیک و مترقی بین . را بھ لب رسانده است، گردیدند
. تر بین انتخاب وبا و طاعون قرارگرفتند و بھ میرحسین موسوی رأی دادند انتخاب بد و بدتر و بھ بیان واضح

شود، رفرمش در چھارچوب قانون اساسی  نامیده می" رفرمیست" غربی ھاىمیرحسین موسوی کھ در رسانھ
رفرم و تحوالت سیاسی کھ مورد . جمھوری اسالمی و ھرم حکومتی والیت مطلقھ فقیھ قابل بحث است و نھ بیشتر

آقای موسوی است شامل حق تشکل، تحزب، آزادی بیان و عقیده و حقوق دمکراتیک و الغای آپارتاید نظر 
 . باشد و استقرار یک سیستم دمکراتیک و سکوالر و مردمی نمی) تفکیک جنسیتی(جنسی

 تقلب آشکار و وقیحانۀ جناح احمدی نژاد  و بر آمد مردم علیۀ دستگاه حاکم و ھجوم وحشیانھ بھ تظاھرات
 تن و مجروح ساختن صدھا پسر و دختر جوان یک بار دیگر عدم گشایش سیاسی و ھامیلیونی و آرام  و کشتار ده

 اىجمھوری اسالمی و در رأس آن علی خامنھ. رفرم دمکراتیک در کادر جمھوری اسالمی را بھ اثبات رسانده است
 اىعلی خامنھ. اشیستی بھ مردم بی وقفھ ادامھ داردبر ادامۀ برخورد قھرآمیزعلیۀ مردم بیگناه تأکید کرده و حمالت ف

. ھمان راھی را انتخاب کرده است کھ رژیم شاه پیشھ کرده بود و سرانجام توسط انقالب مردم ایران سرنگون گردید
 تن کشتھ، صدھا نفر مجروح و بیش از ھزارنفر دستگیر و در زندان بھ ١٠٠طبق آمارھای انتشاریافتھ بیش از 

 .برند سرمی
 

 احمدی نژاد حامی فقرا نیست
 و تحلیل گران خارجی، احمدی نژاد را حامی و نمایندۀ اقشار ضعیف و فرودست ھابرخی از ژورنالیست
لیکن  . کنند وی  درانتخابات را ناشی از این نفوذ گستردۀ طبقاتی تحلیل می" پیروزی"جامعھ ارزیابی کرده و دلیل 

بیش . گوید اری ایران  بر خالف چنین ادعاھای غیرعلمی سخن مید سرمایھحقیقت برخاستھ ازواقعیت بیرحم جامعۀ
ست کھ ایران درگرداب بحران اھسال. باشند  سال می٣٠ درصد جمعیت ھفتاد میلیونی ایران جوان و زیر ۶٠از 

 دالر ھر بشکھ، نتوانست مرھمی برشکاف ١۶٠اقتصادی فرو رفتھ و حتا فروش نفت در باالترین نرخ ممکن، 
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بلکھ برعکس پول نفت توسط باندھای مختلف حکومتی بھ یغما رفت، بخش مھمی ازاین پول . یق طبقاتی باشدعم
 ولگرد و ھاىصرف دستگاه سرکوب نظیر نیروی بسیجی، سپاه پاسداران و لمپن پرلتاریا معروف بھ لباس شخصی

 بوروکراتیک و یا دالل، درخالل چھارسال دولت احمدی نژاد،  سرمایھ داران چھ از نوع. آدمکش گردید
چیزان  روحانیت در کلیت خویش در حرف ازضعفا و بی. تر شدند  کالنی بھ جیب زدند و از گذشتھ فربھھاىسرمایھ

رژیم جمھوری . اری را نمایندگی میکنددکند اما درعمل از طبقۀ بورژوا و مجموعۀ نظام فاسد سرمایھ دفاع می
 با رھنمودھای بانک جھانی و صندوق بین المللی پول تنظیم نموده، اسالمی از آنجا کھ سیاست خود را منطبق

و ا ھخصوصی سازی. ترکرده است طور فاحشی وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان را تنزل داده و وخیم بھ
طبق آمار بانک مرکزی ایران نرخ . تورم روبھ فزونی است. اخراج کارگران بھ طورسرسام آوری ادامھ دارد

بیکاری روبھ فزونی است و . باشد  درصد می۴٠صد اعالم گردید، اما در واقعیت امر نزدیک بھ  در٢٣تورم
نرخ مواد خوراکی و اولیۀ مردم .  درصد است٢٠مطابق مطبوعات رسمی جمھوری اسالمی  نرخ  بیکاری بیش از 

رای کارگران درسال جدید این درحالیست کھ حداقل دستمزد ب.  درصد افزایش یافتھ است۵٠ تا ۴۵در یک سال اخیر 
گران و کارشناسان خود رژیم جمھوری اسالمی حداقل حقوق  طبق نظر تحلیل.  تومان تعیین گردیده است٢۶۵٠٠٠

در اثر .  تومان باشد تا یک کارگر بتواند از پس مخارج سنگین زندگی بر آید٨۵٠٠٠بایست  مطابق تورم موجود می
ست ھا اخیر اخراج شده و اکنون ماهھاىژاد، ھزاران کارگر درطی سالھمین سیاست اقتصادی نئولیبرال احمدی ن

 اجتماعی رو بھ فزونی ھاىفقر، گسترش فحشا و اعتیاد، خودکشی، دزدی و بزه کاری. نداکھ حقوقی دریافت نکرده
  اقتصادی و سیاسی احمدی نژاد نھ تنھا پاسخگوی حل ھیچ یک ازاین مسائل نبوده بلکھ برعکسھاىاست و سیاست

 درصد مردم در زیرخط ٧۵طبق آمارھای رسمی کشور . اوضاع جامعھ را وخیم تر و بھ پرتگاه سقوط کشانده است
احمدی نژاد در واقع ادامۀ ھمان سیاست " مھرورز" اقتصادی  دولت  ھاىبرند و سیاست سرمی فقر بھ
 حکومتی ھاىطھ اختالفی بین جناحباشد و در این راب ارانۀ بازار در دوران ھاشمی رفسنجانی و خاتمی میدسرمایھ

گیری در میان کارگران و زحمتکشان و کًال اقشار تھی دست  بدین رو بیان این کھ احمدی نژاد نفوذ چشم. نیست
احمدی نژاد و دارودستۀ . خواند کند کذب محض است و بھ ھیچ وجھ با واقعیت نمی جامعھ دارد و از آنھا حمایت می
 . دست بھ تقلب زده تا بھ ھر طریق ممکن قدرت را حفظ کننداىوقیحانھوی با یک کودتا و بھ صورت 

 

 اعتراضات مردم بر حق است
 

 
 

 

 زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
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 در مقابل این کودتا و تقلب اىِویژه پسران ودختران جوان بھ صورت میلیونی و توده مردم ایران و بھ
دختران . فاشیستی نیروھای امنیتی و مسلح رژیم ھراسی بدل راه ندادندانتخاباتی ایستادند و از خشونت عریان و 

 ٣بیش از . گیر بود اعتراضات مردم تھران چشم. ندا در این حرکات اعتراضی ایفا نمودهاىجوان نقش ارزنده
یز، در شھرھای دیگر ایران نظیر رشت، تبر.  و تنفر خود را نسبت بھ رژیم نشان دادند آمدندھامیلیون نفر بھ خیابان

در خارج از کشور نیز .  نھ بھ ابعاد تھران بروز کرداى مشابھھاىتظاھرات.... اورومیھ، بابل، آمل، مشھد، اصفھان 
 ھاىشماری از اتحادیھ. چنان ادامھ دارد  علیۀ رژیم جمھوری اسالمی انجام گرفت و ھماىاعتراضات گسترده

 ھاىبسیاری از احزاب و اتحادیھ. مردم نشان دادندطور روشن ھمبستگی خود را با اعتراضات  کارگری ایران بھ
چھ کھ مردم ایران امروز  آن. چنان ادامھ دارد مترقی در خارج، از مبارزات مردم حمایت کرده و این امر ھم

دموکراسی، عدالت اجتماعی و یک حکومت سکوالر خواست اکثریت . رزمند روشن است طلبند و برای آن می می
طور شفاف و بی پرده دفاع نماید و از طرفی مخالف  صیت و نیروئی کھ از این مطالبات بھشخ. جامعۀ ایران است

 . دخالت و نفوذ امپریالیسم در ایران باشد دیر یا زود رھبری جنبش را از آن خود خواھد کرد
 باشند و دو انقالب بزرگ بھمن و مردم ایران دارای تاریخ درخشان ضد استعماری و ضد امپریالیستی می

ظاھر سرکوب گردید اما  جنبش مردم ایران بھ. مشروطھ ایران و ملی کردن صنعت نفت داللت بر ھمین امر دارد
 مردمی در ھاىمردم ایران بھ حمایت. ایران آبستن حوادث مھمی است. اوضاع، آتش زیر خاکستر است

  «. سراسرجھان نیازمندند
 

* * * * * * 
 

 جنبش مردمی و نقش نیروھای انقالبی 
   از یک رفیقاى مقالھ

 ١٣٨٨  سوم تیرماه  ــایران
 

داشت، ولی فقیھ صراحتًا بھ او اى چند ماه قبل از نمایشات انتخاباتی در مالقاتی کھ احمدی نژاد با خامنھ
شما برای چند ماه آینده برنامھ " : در این دیدار گفتاى خامنھ. بشارت انتصاب مجدد بھ مقام ریاست جمھوری را داد

ھدف از تائید صالحیت کاندیداتوری موسوی و کروبی . "! نکنید بلکھ برای پنج سال آینده برنامھ ریزی کنیدریزی
دوجانبھ چیزی جز گرم کردن تنور ھاى توسط شورای نگھبان والیت فقیھ و مناظرات تلویزیونی و افشاگری

ریدن مشروعیت برای رژیم در رأی و خھاى نمایشات انتخاباتی بھ منظور جلب حداکثری مردم بھ پای صندوق
و باندھای رقیب در ھا کرد این بود کھ با طرد جناح عرصۀ جھانی نبود ولی در عرصۀ داخلی ھدفی را کھ دنبال می

عرصۀ حاکمیت، قدرت را بھ طور کامل در دست خود قبضھ کرده و ھر گونھ صدای مخالف و منتقدی را در داخل 
 .با نیروی سرکوب نظامی خفھ کند

را بھ رھبری رفسنجانی و با " جنبش سبز" و باندھای رقیب ھم بیکار ننشستھ و طرح  ھا ھ جناحالبت
فردی، ھاى گری موسوی و خاتمی در دست داشتند و ھدفشان این بود کھ با وعده و وعیدھای دروغین آزادی مجری

 شمال شھری و ناراضیان از جوانان و زنان وابستھ بھ اقشار میانی و روشنفکران خرده بورژوا و اقشار نوکیسۀ
ھاى گری ذوب شدگان در والیت فقیھ را در جھت اھداف خود بھ پای صندوق گری و افراطی تحجرگرائی و قشری

آمریکائی و ھاى رأی کشیده و ضمن استفادۀ ابزاری از نیروی آنھا و ھم چنین با چراغ سبز دادن بھ امپریالیست
باشد ضمن جلب  تر است و خواستار امتیاز دھی و سازش می کھ معقولبھ عنوان نیروئی ھا اروپائی و صھیونیست

 .   ــ احمدی نژاد را بھ عقب نشینی وادارنداى حمایت و پشتیبانی آنھا، جناح خامنھ
از تقلبات و اى با اعالم نتایج قالبی انتخابات بھ فاصلۀ چند ساعت بعد از پایان رأی گیری، کھ در واقع ملقمھ

باشد، چنان وقیحانھ و آشکار و  متداول رژیم بود و ذاتی وجود منحوسش میھاى التان بازیو شارھا دروغگوئی
باندھای رفسنجانی و اصالح طلبان کھ در پس این اقدام، . عیان بود کھ فغان باندھای رقیب را ھم بھ آسمان رساند

راض در مقابل عملکرد کودتائی دیدند خواستار مقاومت و اعت نقشۀ شبھ کودتائی طرد کامل خود را از حاکمیت می
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اخذ ھاى آنھا مطرح کردند کھ در اعالم نتایج انتخابات تقلب شده و در صدھا شھر تعداد رأی. جناح والیت فقیھ شدند
یا این کھ بھ ھزاران ناظر انتخاباتی کھ نمایندۀ موسوی یا کروبی . شده بیشتر از واجدین شرایط در آن شھرھا بوده

یا این کھ چھار  . ندارأی گیری داده نشدهھاى دار، اجازۀ ورود بھ حوزه شتن کارت مجوز عکسبودند بھ بھانۀ ندا
ولی ھمین باند . گیری سفید بیشتر از حد نیاز چاپ شده و از سرنوشت آنھا خبری نیست میلیون  تعرفۀ رأی

باتی را زیر سئوال نبردند رفسنجانی و موسوی و کروبی و خاتمی ھرگز تعداد کل شرکت کنند گان در نمایشات انتخا
واقعیت این است کھ با تمام طرفندھای بھ کار گرفتھ شده بیش . چون در این دروغ مشترک، ھر دو طرف ذینفع بودند

 ساعت ١۴رأی گیری بھ مدت ھاى حوزه. از نیمی از تعداد کل اعالم شده در نمایشات انتخاباتی شرکت نکرده بودند
اگر حداقل در ھر دو دقیقھ یک رأی بھ صندوق ریختھ شده . تا ده شب باز بودنداز ساعت ھشت صبح )  دقیقھ٨۴٠(

 ۴۶٠٠٠با احتساب .  ساعت بیشتر نیست١۴ عدد در مدت ۴٢٠باشد مجموعۀ آراء ریختھ شده در ھر صندوق 
 ضرب ۴٢٠را در ھا اگر تعداد صندوق. شود  می۵٩٠٠٠ صندوق سیار کھ مجموعۀ آن ١٣٠٠٠صندوق ثابت و 

و ھا بنابراین ھمۀ جناح.  بیشتر نیست٢۴٧٨٠٠٠٠توانستھ در این مدت زمان اخذ شود  داکثر رأئی کھ میکنیم ح
باندھای دروغگو و متقلب حاکمیت در تائید دروغ شرکت ھشتاد در صدی مردم در انتخابات ذینفعند و بھ این دروغ 

 .معترض نیستند
و بھ دنبال آن دستگیری صدھا نفر از ھا و افشا گریتشدید تضاد باندھای مافیائی حکومت و اعتراضات علنی 

را برای مردم ناراضی اى اعضاء مجاھدین انقالب اسالمی و حزب مشارکت اسالمی و دارودستۀ رفسنجانی روزنھ
 . ریختھ و نفرت و انزجار خود را اعالم نمایندھا از کلیت جمھوری اسالمی گشود تا بھ خیابان

طور کامل در دست خود قبضھ  ۀ کامل حاکمیت از باندھای رقیب، قدرت را بھکھ مصمم بود با تسویاى خامنھ
کند دستور بھ اغتشاش و آشوب  کشاندن تظاھرات مسالمت آمیز مردم و ایجاد رعب و وحشت و عدم امنیت را 

بھ صادر کرده بود و ھدفش این بود کھ با ایجاد فضا و جو مناسب شرایط ذھنی و روحی مناسب را برای اقدام ش
صدر را با اقدامی کودتائی کنار گذاشتند بتواند   بنی۶٠طور کھ در خرداد کودتائی خود فراھم آورد و ھمان

 .دارودستۀ رفسنجانی و اصالح طلبان را کنار بگذارد
سران آمریکا و اروپا و اسرائیل از ھاى دادن مکرر حمایت اتھام آشوب طلبی و اغتشاش بھ مخالفین و نشان

ماشینشان خرد شده یا ھاى یشان آتش گرفتھ یا شیشھھاحکومتی و مصاحبھ با مردمی کھ مغازهاعتراضات ضد 
و چماق بھ دستان ھا شان عقب افتاده و نسبت دادن ھمۀ اقدامات لباس شخصی کاسبیشان تق و لق شده یا کار بانکی

البتھ در روزھای اخیر از . استرژیم بھ مخالفین و معترضین ھمھ و ھمھ نشاندھندۀ زمینھ سازی برای اقدامی قطعی 
 .کنند بھانۀ خطر خارجی ھم برای سرکوب اعتراضات مردمی استفاده می

صنفی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان و ضعف آلترناتیو انقالبی از ھاى متأسفانھ در شرایط ضعف تشکل
 بھره برداری دلخواه صورت پتانسیل مبارزاتی نسل جوان و نیروھای آزادیخواه و از شرایط و روزنۀ ایجاد شده

البتھ وظیفۀ ھمۀ نیروھای آزادیخواه و مردمی و انقالبی است کھ ضمن جھت دادن و رادیکالیزه کردن . گیرد نمی
اعتراضات و مبارزات مردم و افشاء چھرۀ واقعی ھمۀ باندھای جنایتکار رژیم ضمن عمق دادن بھ جنبش در جھت 

رزات با شروع اعتراضات و اعتصابات کارگران و زحمتکشان حول تعمیق این مبا. سازماندھی آن بکوشند
 . اجتماعی و سیاسی و طبقاتی خود امکان پذیر استھاى خواست

 
 

 * * * * * * 
 

 

ترین شکل تشکیالت پرولتاریا است  حزب عالی
 )لنین(
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  تیر١٨گزارشی کوتاه ازیک شاھد عینی پیرامون تظاھرات 
استشجاعت و رزمندگی زنان بی نظیر 

 شود روز بیشتر می اتحاد و ھمبستگی بین مردم ھر
 

حدود ساعت شش بعد از ظھر بھ طرف خیابان امیر آباد رفتیم مردم دستھ دستھ با آرامش در حال  .............
جلوی بیمارستان قلب . آمد مختلف بھ صدا در می ھاىگوشھتک و توک صدای مرگ بر دیکتاتور از . حرکت بودند
مرگ بر   نفر آدم بودند با صدای بلند شعار١٠٠ ًارستان را نمیدانم دختری جوان کھ در اطرافش حدودکھ اسم بیما

شعارھای دیگر این دختر جوان مرگ بر دیکتاتور و شعار . کردند میداد کھ اطرافیان ھم آن را تکرار می اىخامنھ
در این بین بود کھ از ھر طرف   و "ا نبینیتا والیت ر بمیری،) اىپسر خامنھ(  مجتبی،مجتبی" جدید ھم این بود کھ

بدانند بھ کی  کھ  کردند و بدون این گری تمام بھ مردم حملھ می  موتور سوار با وحشیھاىباطوم بھ دست اوباشان و
  تیرھاى مثل خرسھااین بیچاره. گذراندند  ھمھ را از دم تیغ خود می،زن و مرد کنند از پیرو جوان و حملھ می

مقابل شجاعت زنان قھرمان  دراینجا باید در. سیم آخربھ شدند، و گویا زده بودند  ور می سو حملھخورده بھ ھر 
شان و ق جھانیان معرفی کرد تا ببینند زنان چگونھ برای حقوۀایران  سر تعظیم فرود آورد و مبارزات آنھا را بھ ھم

 پاسداری را گرفتھ بود و ۀچنان یق نی آن بودم کھ زاىمن یک لحظھ شاھد صحنھ. رزمند  مردم ایران میۀحقوق ھم
 ئیھا با دیدن چنین صحنھًاجد." زنید ھران و برادران شما ھستند کھ شما آنھا را میابیشرف اینھا خو"داد میزد کھ 

ننگ بر . ؟ایران بدون حضور و شرکت این شیرزنان میسر است انسان بھ فکر فرو میرود کھ آیا کسب آزادی در
 ........... روی زمین ھستندھاىترین انسان  بزدل،ژست مردانھ پردازند و با  زنان میآنانی کھ بھ تحقیر

راندند   موتور سوار کھ وحشیانھ از این سو بھ آن سو میىاھآن پر بود از گروه اطراف خیابان میر داماد و
 گویا مردم بھ .فتندر  دیگر میۀ بھ کوچاى از کوچھاى مرگ بر خامنھ ،ولی مردم با شعارھای مرگ بر دیکتاتور

جنگ وگریز و پخش کردن نیروی . کرد تاکتیکی زدند کھ رژیم فکرش را ھم نمی. نداجنگ پارتیزانی روی آورده
 پر از دودھای غلیظ بود کھ ھا اغلب کوچھ.ترین نوع برخورد بھ سرکوبگران حکومتی بود انتظامی و پاسدار جالب
 ھاى کھ در ترافیک قرار داشتند با بوقئیھادر این میان تمام ماشین.  توسط مردم بودھادان نشان از سوزاندن زبالھ

 در این روز خیابان میر داماد در آتش می سوخت از پشت ًاواقع. ممتد با مردم ھمدردی وھمبستگی نشان میدادند
ر ھمبستگی  کھ با مردم دیدید بندرت مردم عادی را می. شد در ھمبستگی با مردم شنیده می  صدای اهللا اکبرھابام

تعداد موتور .  دادند  راه می، موتور سوارھاى خود در مقابل فاشیستھاى جوانان را بھ خانھھانبودند اغلب خانھ
 درحالی کھ بھ مردم حملھ ، کھ از ھمھ بیشتر مورد نفرت مردم ھستندھا و لباس شخصیھاسوارھا و بسیجی

 .بارید کردند اما وحشت نیز  از سر ورویشان می می
 سوار ماشین شدیم و بھ طرف خیابان انقالب رفتیم خیابان انقالب مملو از موتور سوارھا بود کھ ًاسریع

کردند و حتی پیر زنی را بھ شدت  وحشیانھ از سوئی بھ سوئی دیگر در حرکت بودند و نعره کشان بھ مردم حملھ می
 . مجروح کردند

 طور آشکار در تاکسی و اتوبوس و ھم ندارند و بکھ مردم دیگر ترسی  از رژی چھ کھ قابل توجھ است این آن
گویند  زنند و می  ھواخواھان نظام حرف میۀ و ھماى کودتا گران و باند احمدی نژاد و خامنھۀدر کوچھ و بازار علی

رژیم . طور آشکار از رژیم دفاع کند ھیابید کھ ب کمتر کسی را می. کارد بھ استخوانمان رسیده است دیگر بس است
 استفاده کند، گرفتار آمده و  سوءی آنھاأی کھ خود برای مردم گذاشت و آنھا را بھ انتخابات دعوت کرد تا از ردام در

 ............... داند چھ خاکی برسرش کند امروز نمی
 ھا شب بھ بعد صدای اهللا اکبر و مرگ بر دیکتاتور از روی پشت بام١٠ تیر از ساعت ١٨ بعد از ھاىدر شب

روز بیشتر   اتحاد و ھمبستگی بین مردم ھر. شبانھ اعصاب رژیم را خراب کرده استھا این فریاد .شنیده میشد
 ........شدت وحشت کرده است ھخصوص جوانان ب ھنیت مردم و بباشود و رژیم از خشم و عص می

 بھ امید  برقراری آزادی
  نابود باد نظام دیکتاتوری فاشیستی جمھوری اسالمی

 

 ک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد امپریالیستی استمبارزۀ دموکراتی
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 دروغ و ریا تا کی، وقاحت ھم حدی دارد
 

 
 

 متنوعی در سراسر جھان علیۀ رژیم منفور جمھوری ھاىدراعتراض بھ سرکوب و کشتارمردم ایران آکسیون
اس یافتھ است ترین آکسیون اعتراضی کھ درسراسر جھان انعک یکی از پر سر و صدا. اسالمی برگزار گردیده است

مطبوعات، رادیو . دوست و مترقی بھ سفارت جمھوری اسالمی در سوئد و اشغال آن بوده است حملۀ ایرانیان میھن
 خبری سوئد مفصًال  خبر تعرض بھ سفارتخانھ را انعکاس دادند و توجھ افکارعمومی را بھ ھاىتلویزیون و رسانھ

تواند مایۀ دلگرمی مردم تحت ستم و  چنین اقدامی نمی. دندسوی ایران و سرکوب خونین مردم میھن ما جلب نمو
این . کنند، نگردد رزمندۀ ایران کھ ھم اکنون با دست خالی در مقابل مزدوران فاشیست جمھوری اسالمی  پیکار می

د توان اعتراض پیروزمند کھ مبارزات بھ حق مردم را فریاد زد و بھ افشای بی امان آدمکشان اسالمی پرداخت، نمی
میھنان خود ھستند، نباشد و مورد حمایتشان   ایرانی آزاده در خارج از کشور کھ نگران ھمھامایۀ سربلندی  میلیون

لیکن ھنوز جریانات آلوده و جاعل و ارتجاعی ھستند کھ ھنری جزخدمت بھ  نظام کثیف جمھوری . قرار نگیرد
خردانھ حرکت باشکوه تعرض بھ  خود بی١٠٧رۀ پیک ھفتھ درشما" پیک نت"بنگاه دروغ پراکنی .اسالمی ندارند

نسبت داد و این اقدام را " حسین شریعتمداری و بقایای شبکۀ سعید امامی"سفارت جمھوری اسالمی را  بھ دارودستۀ 
 :در ھمین مورد چنین آمده است. جوش ایران تحلیل نمود  علیۀ جنبش خوداىتوطئھ

عید امامی را در سوئد سازماندھی کرده، با ھدف خنثی کردن  سۀعاملین حسین شریعتمداری کھ بقایای شبک» 
 کودتای انتخاباتی و ھمدردی با ۀجوش و سراسری ایرانیان خارج از کشور کھ جنبشی بزرگ را علی حرکت خود

این طرح . اصطالح تصرف کردندھ اند، سفارت جمھوری اسالمی در استکھلم را ب وجود آوردهھ مردم داخل کشور ب
  «. کارکنان سفارت صورت گرفت و اشغال کنندگان خود را حزب کمونیست کارگری معرفی کردندبا ھمکاری

تا آنجا کھ ما از رفقای خود  درسوئد و ! دروغ و ریاکاری تا کی. شرمی ھم حدی دارد وقاحت و بی
ام گروه و یا جات سایر جریانات انقالبی و مترقی اطالع یافتیم این حرکت اعتراضی تحت ن طور از نوشتھ ھمین

این کھ دست .   بھ صورت فردی تدارک دیده شداىاین آکسیون  درچھارچوب کمیتھ. حزب خاصی نبوده است
چسبانند ھدفی جز تخریب و بی اعتبار  آگاھانھ این حرکت را بھ حزب خاصی می" پیک نت"اندرکاران نابکار 

ھمان کسانی ھستند " راه توده"، بنگاه دروغ پراکنی "پیک نت"سردمداران .  کردن مبارزۀ ایرانیان آزادیخواه ندارند
پرداختند و در لو دادن مبارزین و خدمت بھ  کھ در گذشتھ در رکاب جمھوری سیاه اسالمی بھ شکار انقالبیون می

" رھبرشان " این بیخردان از سرنوشت غم انگیز . کردند سازمان  جھنمی امنیت جمھوری اسالمی نیز افتخار می
 کیانوری کھ پس از این ھمھ خوشخدمتی بھ رژیم سرانجام  قربانی خیانت خویش گردید، درس نمی گیرند " آیت اهللا

بھ رھبری میر حسین " اصالح طلب"و امروز نیز با ھمان مرام و رویۀ گذشتھ بھ دفاع از  بخشی از رژیم، جناح 
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ضین ضد رژیم بھ حسین شریعتمداری چسباندن معتر... پردازند و بازھم تکرار خیانتی دیگر موسوی و شرکاء می
 .است  کھ نفرت ھمگان را برانگیختھ است" راه توده"اوج دنائت و پستی جریان 

 حرکت اعتراضی ایرانیان مبارز و تعرض بھ سفارت جمھوری اسالمی با موفقیت پایان یافت و مورد حمایت 
 لعنت نصیب رژیم و مدافعان آن نظیر بنگاه از سوئی در این کارزار جز تف و.  نفر قرارگرفت ھاوتحسین  میلیون

چنان ادامھ دارد و درود ما بھ ھمۀ  این مبارزات  در سراسر جھان ھم. نگردید" پیک نت"دروغ پراکنی سایت 
 ! مبارزین آزادۀ ضد رژیم وضد امپریالیست

فارت جمھوری درسوئد را کھ بھ مناسبت تعرض بھ س) توفان(در زیراعالمیۀ رفقای ھوادار حزب کارایران 
 رسانیم اسالمی  انتشار یافت بھ چاپ می

 

 اعالمیھ
  رژیم فاشیستی جمھوری اسالمیۀگسترش اعتراضات درخارج کشورعلی

  جاسوسی رژیم جمھوری اسالمی دراستکھلمۀحملھ بھ الن
 

 این بی نظیر از. ترین و بی نظیرترین رخدادھای تاریخی بود شاھد یکی از بزرگ"جھان در چند روز اخیر، 
 گره کرده و بدون ترس از مرگ، بھ نبرد لشگریان وحشی تا بھ دندان مسلح ھاىجھت کھ جوانان مصمم ، با مشت

.  نفر جان باختند و صدھا تن مجروح گردیدند١٠٠بیش از . شتافتند و جسورانھ در این نبرد نا برابر رزمیدند 
ادر گردیدند در یک پیکار نا برابر و تنھا با عزمی رخدادی بھ عظمت نیروی توفندۀ شیر زنان و شیر مردانی کھ ق

ترین خصم دوران لشگریان سیاھی کھ مسلح بھ انواع   کوبنده و با پرتاب سنگ، با یکی از بزرگھاىراسخ با مشت
 .   قتالھ بودند، پنجھ در پنجھ اندازدھاىسالح

ن خویش و ھرگونھ حسابگری آری این شیر زنان و شیر مردان ایران جسورانھ و با گذشتن از جان شیری
 کوبیدند صخرۀ سر سخت سیاھی، چون طوفانی توفنده جھت رسیدن بھ ساحل آزادی، خود را بھ "مصلحت اندیشانھ"

طوفان خشم مردم در این چند روز قادر . عظیم و التیام نیافتنی" شکافی. "و شکاف عظیمی در آن ایجاد نمودند
سفاک را چون محمد رضاشاه مزدور بھ ى اخامنھ.  رژیم را درھم ریزدآدمخواران" ثبات و آرامش"گردید جزیرۀ 
آری این غیور زنان و مردان جوان ولی پر صالبت در خیزش بی نظیر خویش چنان زخم عمیقی بر . گریھ درآورد

 .  دشمنان ضد بشری وارد نمودند، کھ آغازی  جھت نابود کامل آن خواھد بود
 سال ٣٠ریزی کھ با بیش از  قدر قدرتی رژیم جانی و خون" بت" شد، بدین سان رزم جسورانۀ مردم قادر

 .   جلوه دھد، فرو ریزد" شکست ناپذیر"غایت فاشیستی سعی داشت خود را در انظار عمومی  استبدادگری و اعمال بھ
نیا را د" ده روز"ویژه  دختران و پسران جوان  با مبارزات بی باکانۀ خویش قادر شدند برای  مردم ایران بھ

کھ ظلم وستم، حتا ظلم و ستم رژیم تکان دھند و با ارادۀ سترگ بار دیگر بر روند دیالکتیک تاریخی مھر تائید زنند؛ 
  .سفاکی چون جمھوری اسالمی پایدار نخواھد بود

 سال نا ٣٠ سال استبدادگری ــ ٣٠در واقع این خیزش سترک و تاریخی نسل جوان ایران، نسلی کھ شاھد 
 بود، سرانجام - سال نا مردمی و ناکامی چیدن ٣٠ سال آه و حسرت داشتن یک زندگی آرام ــ ٣٠آشکار ــ برابری 

. رفت کھ طومار ننگین رژیم جھل و جنایت جمھوری اسالمی را درھم پیچد چون سمندری از خاک برخواست و می
ی نیازمند ستاد رھبری کنندۀ انقالبی بر اساس تجربۀ مبارزاتی صدھا سالۀ روند تاریخ، چنین تحول تابناک تاریخ

 . است
 دیگر کھ در نبرد با خصم سپاه وحشیان رژیم  جھت ندا  و صدھا نداھای ما مطمئن ھستیم کھ از خون سرخ

خاک افتادند،  ایجاد یک زندگی انسانی و شرافتمندانھ کھ در آن آزادی و دمکراسی برای آحاد مردم برقرار گردد، بھ
خ خواھد روئید و سرانجام علیرغم سد باز دارندۀ لشگریان وحشی، طومار این جرثومۀ فساد و  سرھاىھزاران اللھ

 .  تباھی را از میان بر خواھد داشت
رژیم را درھم شکند و نوید " جبروت"مردان قادر شد،  در یک کالم این خیزش سترگ سلحشور زنان و راد

ز کشور با تمام وجود، رزم این شیر زنان و شیر مردان را ما ایرانیان مقیم خارج ا. فردای تابناک را رقم زند
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رزمشان . داریم  و با تمام نیرو پشتیبانشان ھستیم و خواھیم بود ستائیم و درود بیکران خویش را نثارشان می می
 ! پیروز باد

 !ایرانیان آزاده
ادیخواه و انقالبی مقیم استکھلم  در حمایت و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران علیۀ تمامیت رژیم، ایرانیان آز

 یونی سفارت رژیم جمھوری ٢۶ اعتراضی، دیروز بعداز ظھر جمعھ ھاى آکسیونھابھ دنبال برگزاری ده) سوئد(
آنان با . اسالمی ایران، این النۀ جاسوسی و مرکز توطئھ چینی را برای مدتی بھ اشغال انقالبی خویش در آوردند

 وارد محوطۀ سفارت شده و با خشم انقالبی خویش ابتدا با تعدادی از مزدوران شکستن درب این مرکز توطئھ گری
و سرانجام با دخالت پلیس از سفارت . مسلح رژیم درگیر و چندین دستگاه خود روھای مزدوران را درھم شکستند

ش را از خارج شدند و با شعارھای کوبنده چون؛ مرگ بر رژیم جمھوری اسالمی، حمایت و پشتیبانی کامل خوی
 . مبارزات مردم ایران ابراز نمودند

ما از تمامی صلح . چنان ادامھ دارد  اعتراضی علیھ رژیم ایران در خارج از کشور ھمھاىاین آکسیون
دوستان و آزادیخواھان خواستاریم تا با شرکت ھر چھ گسترده تر خویش در حرکات اعتراضی علیھ رژیم بربرمنش 

مایت خویش را از مبارزات مردم ایران برای ایرانی آزاد و آباد و شکوفان رساتر جمھوری اسالمی، ھمبستگی و ح
 . نمایند

 
 !درود بیکران بررزمتان

 !مرگ بر رژیم فاشیستی مذھبی جمھوری اسالمی
 !زنده باد سوسیالیسم تنھا راه رھائی مردم ایران

 
 در استکھلم) توفان(ھواداران حزب کار ایران

 ٢٠٠٩ یونی ٢٧شنبھ 
  

** * * * *  
 

 
 

  از اراذل و اوباش و چاقو کشان دوران منفور پھلوییتصویر
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 و باندھای مافیائیھا لباس شخصی
 

 
 !بشناسید

این قاتل مزدور را  را بشناسید و بھ دیگران معرفی کنید. نظام جمھوری اسالمی بدون تکیھ بھ سرنیزه و باندھای 
مافیائی و آدمکش لباس شخصی یک روزھم دوام نخواھد آورد. وظیفۀ انقالب آتی ایران درھم شکستن ماشین 

سرکوب و محاکمۀ ھمۀ کسانی است کھ درکشتار مستقیم و غیر مستقیم مردم ایران نقش ایفا نمودند. مجازاتھاى 
سنگین درانتظار قاتالن مردم ایران است. بھ امید چنین روزی! 
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 این ننگ است یا جمھوری؟
 

 سال جنایت و خیانت است، تاریخ ترور و سرکوب ٣٠ی تاریخ تاریخ رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالم
تفکیک ( خونین مخالفین و شکنجھ و اعدام است، تاریخ زن ستیزی، تجاوز و اجرای بی کم و کاست آپارتاید جنسی 

این جمھوری مردم ایران .  ترین حقوق انسانی زنان ایران است یئو بی حرمتی  و پایمال کردن ابتدا)  جنسیتی
چھ بیشرمانھ . تواند داشتھ باشد  این نظام کثیف و شبانی اسالمی است کھ ھیچ قرابتی با جمھوریت ندارد و نمینیست

چنان از الزم و ملزوم بودن جمھوریت و   تیر ماه درتھران  ھم٢۶است وقتی ھاشمی رفسنجانی در نماز جمعھ 
ضرورت نظام  در ایران بر" تغییر"ن گوید و ھمانند سایر اصالح طلبان مذبذب و مدعیا اسالمیت سخن می

 !ننگ برجمھوریتی کھ با اسالمیت سازگار است. ورزد کید میأاسالمی ت+ جمھوری 
موضع تدافعی قرارگرفتھ است  شدت درھ  خرداد کھ ب٢٢جمھوری اسالمی با تقلب ننگین و کودتای سیاه 

ِویژه  ھشریف ایران ب دم  معترض و و سرکوب مرر جز کشتااىبرای حفظ نظام انگلی و ضد بشری خویش چاره
 ۀ دست بھ مقاومت زدند و لقممردم ما کھ این تقلب وقیحانھ را بر نتابیدند متحدًا. بیند دختران و پسران جوان نمی

ب مردم بھ دستگیری ارعارژیم برای زھر چشم گرفتن و .  درصدی را بر مافیای حاکم تلخ کردند٨۵ی  أچرب ر
ھرروز قربانی   ایران روی آورد وۀی ، تجاوز بھ زندانیان و قتل فرزندان آزادئآدم ربا معترضین، شکنجھ، ۀگسترد

مدتی . شود  خرداد  طوالنی است و ھر روز بر طول آن اضافھ می٢٢لیست جانباختگان بعد از کودتای . گیرد می
دیروز خبر .  خاک افتاد تاریک اندیشان ضد بشر قرارگرفت و بھۀپیش قلب جوان ندا آقا سلطان مورد اصابت گلول

امروز خبر پیدا شدن جسد دختر جوان، ترانھ موسوی چون بمب در سراسر . قتل سھراب جوان را بھ مادرش دادند
 و ھر. ایران پیچید و خشم و تنفر ھمگان را ازاین ھمھ رذالت و پستی و زن ستیزی جمھوری اسالمی بر انگیخت

 ....وز قتلی دیگرر
 ۀ ھفتم تیر، بازداشت گردید و طبق اخبار رسیده مورد تجاوز وحشیانھاى درگیریۀ ترانھ موسوی در حاشی

 ۀحوم جسد سوختھ و دلخراش این دختر جوان بعد از سھ ھفتھ در. موران امنیتی جمھوری اسالمی قرارگرفتأم
 . قزوین پیدا شد

جمھوری اسالمی موران امنیتی أترانھ موسوی نخستین زنی نیست کھ بدین شکل مورد تجاوز ھولناک م
کھ  بختکی چون جمھوری اسالمی بر فراز آسمان ایران در  تا زمانی. قرارگرفتھ است و آخرین آن نیز نخواھد بود

 ی ازئبرای رھا.  بقای ننگینش فروگزار نخواھد کردۀھیچ اقدام کثیفی برای ادام از گیرد و پرواز است قربانی می
 جز سرنگونی اىمیان زنان و مردان چاره و حقوق برابر کراتیک و آزاداین ھیوالی خون آشام و استقرار نظامی دم

رفتن کژراھھ است و فرجامی  "موج سبز"دنبال ھ ب.  تمامیت نظام بربرمنش جمھوری اسالمی نیست و نخواھد بود
 .س و سرخوردگی نخواھد داشتأجز شکست و ی

لناک جمھوری اسالمی و تجاوز مورد جنایت ھو در" زیرزمین"زیر گزارش مفصلی کھ در وبالگ  در
نفرت بر جمھوری  ننگ و. گذرد موران امنیتی بھ ترانھ موسوی  انتشار یافتھ است، از نظر خوانندگان گرامی میأم

 !زنده باد زنان قھرمان ایران! اسالمی
 

* * * * * * * * 
 

جنایت ھولناک دیگری از جمھوری : دا شدیی دختر جوان پ جسد سوختھ     
 موران امنیتی شدأاو قربانی تجاوز م:  دوست ترانھــاسالمی 
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 از ی وی ند كھ خانوادها مسجد قبا، گفتھھاىیشدگان ھفتم تیر در درگیر  ، از بازداشتیدوستان ترانھ موسو
 . اند ی قزوین خبرداده ی ترانھ در حومھ ی سوختھ یافتن جنازه

با خبر مرگ یكی از دوستان ترانھ موسوی دیروز برای پیگیری وضع ترانھ با منزل پدری او تماس گرفت و 
ی مكان و زمان تشییع ئ ترانھ از بازگوۀخانواد.  مواجھ شدــ  بین كرج و قزوینــاش   سوختھۀترانھ و یافتن جناز

 ، مكررھاى و تماسھاپس از پیگیری. توانند توضیحات بیشتری دھند  وی خودداری كردند و گفتند نمیۀجناز
خواستند كھ دیگر تماس نگیرند و در برابر سخن یكی از دوستان  موسوی از آنان ۀدوستان ترانھ با منزل وی، خانواد

 بگویند كھ ترانھ دستگیر شده و ھا او باید نوع مرگش را بھ جامعھ اطالع دھند و بھ رسانھۀترانھ كھ گفتھ بود خانواد
دانیم و   شنیده بودند كھ ما صالح كار خود را بھتر از شما می،پس از دستگیری بھ این سرنوشت دچار شده است

 .ش كسی حضور داشتھ باشداخواھیم در تشییع جنازه نمی
 روز ھفتم تیر در حوالی تقاطع ــخواھد نامش فاش شود   كھ نمیــ یكی از دوستانش ۀترانھ موسوی بھ گفت

 ۀ فرعی بین حسینھاىاو اتومبیل خود را در یكی از خیابان. میرداماد و خیابان شریعتی كالس آرایشگری داشتھ است
 ارشاد با یكی از دوستان ۀكند و پس از دیدن تجمع مردم در خیابان قبا و اطراف حسین رشاد و میرداماد، پارك میا

گوید كھ پیش از رفتن بھ آرایشگاه بھتر است سری بھ مسجد قبا بزنند و با دوست  گیرد و بھ او می خود تماس می
دوستش مانتوی سبز بھ تن و شالی سبز بھ سر داشتھ است  ۀوی كھ بھ گفت. گذارد خود در نزدیكی مسجد قبا قرار می

شود و  كھ در خیابان شریعتی منتظر یكی از دوستان خود بوده است از سوی مأموران حكومتی دستگیر می حالی در
ترانھ را سوار بھ ونی . بیند شده از دور وی را می در ھنگام دستگیری، دوست وی كھ بھ محل قرار نزدیك می

 ئیھا مسجد قبا در تماسۀشود و چند نفر از دستگیرشدگان واقع واھد دستگیری ترانھ بھ ھمین جا ختم نمیش. برند می
 منزل و ۀترانھ موسوی در زمان دستگیری شمار. دھند ش را بھ آنان اطالع میای وی، خبر دستگیری با خانواده

ش تماس اخواھد در صورت آزادی با خانواده دھد و از آنان می یكی از دوستانش را بھ چند نفر از دستگیرشدگان می
كسانی كھ در آن روز ھمراه با ترانھ بھ ساختمانی در حوالی . ش را بھ آنان اطالع دھنداگرفتھ و خبر دستگیری

گفتھ است نھ برای تجمع كھ برای شركت در كالس  كرده و می ند كھ او مدام گریھ میاشوند گفتھ  پاسداران منتقل می
 مسالمت ھاىیئند كھ ترانھ در راھپیماااما برخی از دوستانش خبر داده.  محل حضور داشتھ استآرایشگری در آن

 سبز، ۀ خرداد شركت داشتھ است و حتا پیش از انتخابات نیز با حضور در زنجیر٢٧ و ٢٦، ٢٥آمیز روزھای 
 .كرده است حمایت خود را از اصالحات و آزادی در ایران ابراز می

ستان ترانھ، پس از دو ھفتھ از دستگیری او، فردی ناشناس با منزلش تماس گرفتھ و بھ مادر  یكی از دوۀبھ گفت
گوید كھ مردم  این ناشناس بھ مادر ترانھ می. دھد ترانھ خبر بستری بودن وی را در بیمارستان امام خمینی كرج می

ند و ترانھ اگوید برخی تماس گرفتھ  میمادر ترانھ بھ ناشناس. ندادخترش را پس از تصادف، بھ آن بیمارستان رسانده
 مسجد قبا ندارد و ۀگوید ترانھ ربطی بھ حادث ند اما ناشناس میا مسجد قبا و در بازداشگاه دیدهھاىرا در درگیری

او پارگی رحم و مقعد . خواستھ با شلنگ سرم خودش را حلق آویز كند كھ می ست؛ چرااش ناموسی ا قضیھاحتماًال
الن بیمارستان ؤكنند اما مس  ترانھ بھ آن بیمارستان مراجعھ میۀخانواد. كند  شدن ترانھ ذكر میرا نیز دلیل بستری
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گوید كھ دختری را با موھای بافتھ شده دیده  كنند و تنھا یكی از پرسنل می بستری شدن ترانھ موسوی را تكذیب می
 .برند بیھوش میبیھوش می آورند و » حزب اللھی« او ۀاست كھ چند نفر با ظاھری بھ گفت

موران وزارت أدھد كھ م كند نشان می  تلفنی با مادر ترانھ بیان میۀجمالتی كھ این ناشناس در مكالم
 ترانھ را از سیاسی بودن قضیھ منحرف كنند و بھ آنان ۀند ذھن خانواداخواستھ  میھااطالعات و لباس شخصی

تا خانواده نیز پس از شنیدن خبر مرگ فرزندشان، از بقبوالنند كھ دخترشان از نظر اخالقی مشكالتی داشتھ است 
 . چند و چون مرگ وی خودداری كنندۀی دربارئپیگیری و پی جو

 تشییع پیكر وی و چگونگی درگذشتش عجیب بھ نظر ۀ ترانھ موسوی از دادن اطالعات دربارۀممانعت خانواد
شوند و  حكومت و وزارت اطالعات تھدید می قربانیان حوادث اخیر از سوی ھاىكھ تمامی خانواده رسد؛ چرا نمی

شود در صورتی كھ تشییع پیكر عزیزانشان و مراسم كفن و دفن و ختم آنان با حضور مردم و با  بھ آنان گفتھ می
 . شیون و نالھ برگزار شود مشكل حاد دیگری برای یكی دیگر از عزیزانشان اتفاق خواھد افتاد

 ایرانیان است؛ بنابراین پیگیری وضعیت ۀش تعلق ندارد و متعلق بھ ھماترانھ موسوی اكنون تنھا بھ خانواده
توانم با نام خود این اخبار را منتشر كنم؛ این كھ  این كھ من نمی.  تك تك ماستۀاو و چگونگی درگذشتش وظیف

ھمھ از خفقانی زنند   فرزندشان ھیچ حرفی نمیۀ ترانھ دربارۀتواند نامش را بگوید؛ این كھ خانواد دوست ترانھ نمی
دانند بھ راحتی و بھ سرعت این   خود میۀمن از دوستانی كھ وظیف.  ما حاكم استۀحكایت دارد كھ امروز بر جامع

 ترانھ تحقیق كنند و ۀ می خواھم بھ جای نشستن و محكوم كردن این و آن، دربار،نوع اطالع رسانی را محكوم كنند
یمان اھھانیان برسانند تا شاید بیش از این شاھد قربانی شدن ترانھخبرھایش را بھ گوش نخست ایرانیان و سپس ج

 . نباشیم
الزم است بگویم عكس ترانھ را نیز یكی از ھنرجویان آموزشگاه آرایشگری و از دوستان ترانھ در اختیار 

 . وبالگ زیرزمین قرار داد
zeerzamin.blogspot  

---------------------------- 
 " موران امنیتی شدأاو قربانی تجاوز م: "انھمصاحبھ با دوست تر

  
iranian009.blogfa : ش نوشتھ بودیم اکنون بھ قتل رسیده است، اترانھ م، زن جوانی کھ دو روز پیش در باره

موران امنیتی در جریان خیزش یک ماھھ مردم ایران نیست اما شاید داستان او أترانھ اولین و آخرین قربانی تجاوز م
 ھم گفتیم از طریق یکی از دوستان وی درجریان بازداشت و احتمال طور کھ قبًال  از بقیھ باشد، ما ھمانتر دردناک

چنین  تجاوز و مرگ ترانھ قرار گرفتیم و خوشبختانھ چند وبالگ دیگر از جملھ زیر زمین، چریک آن الین و ھم
کھ در اینجا با حرف شین (ابراین از دوست وی  ھافنینگتن پست نیز در این باره مطالبی را منتشر کردند، بنۀروزنام

 کوتاھی با ما انجام بدھد و جزئیات بیشتری از این ماجرای ھولناک ۀدرخواست کردیم تا مصاحب) کنیم از او یاد می
 .در اختیار ما قرار دھد

ل یم برخی از مشخصات و جزئیات را از اصاکنیم کھ بھ دلیل محذورات امنیتی ناچار شده یادآوری می
 .مصاحبھ حذف کنیم

توانم  نواخت نمی خواند و با مھارت پیانو می ترانھ بسیار زیبا و مھربان بود، با صدای زیبا و گرمی آواز می
 .ی و زندگی حاال با چنین بی رحمی زیر خاک مدفون شودئتصور کنم کھ این ھمھ زیبا

 :گفت، پرسیدم این ھا را شین با وقفھ بھ ما می
 ند؟اپیدا شدن جسد مطلع شدهخانواده کی از  ــ
 ۀکنیم دربار  سوختھ شده را تحویل بگیرند ولی ما ھر چقدر اصرار میۀند تا جنازا دیروز بھ قزوین رفتھــ

 .نداند و تھدید شدهادھند، بھ شدت ترسیده خواھند وی را دفن کنند توضیحی نمی کھ کجا می جزئیات دیگر و این
 
 

 زنده باد مبارزۀ متحد زنان 
 ! رژیم زن ستیز و سرمایھ داری جمھوری اسالمیعلیھ

 



 ٨١٣٨ماه  دادمر                          63       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٨

 

 ترانھ در روز ھفتم تیر در حوالی مسجد قبا دستگیر شد؟ ــ
ی ھم ئبلھ ترانھ در آن روز یک شال و مانتوی سبز با کفش پاشنھ بلند پوشیده بود و چون چشمان سبز زیباــ 

 حضور ھا در تجمع و درگیریود اما او اصًال را بھ خود جلب کرده بھاداشت البد بھ ھمین دلیل توجھ لباس شخصی
 این را گفتھ ، انداختندھاموران کھ او را در داخل خودروی مخصوص حمل بازداشتیأنداشت و بارھا با گریھ بھ م

 . ارشاد برودۀبود، اتومبیلش را ھمان حوالی پارک کرده بود تا بھ آموزشگاه آرایشش در حوالی حسین
 ه بردند؟بعد او را بھ بازداشتگاــ 
 بلھ او را بھ ھمراه حدود چھل دختر و پسر دیگر با چشم بستھ بھ یک بازداشتگاه مخفی کھ ساختمانی با ــ

 ندداد دیوارھای بلند در خیابان پاسداران بوده بردند و توی یک سالن بزرگ نگھ داشتند، دخترھا را بھ شدت آزار می
 ...ی او بیشتر از دیگران طول کشیده بودهئو بازجو
 دھد؟ ش را بھ دیگران میا تلفنۀترانھ در آنجا شمار ــ
ند و از چند دختر و اش برگشتھ بھ دیگران گفتھ کھ آزارش دادهای طوالنیئکھ از بازجو  بلھ ترانھ بعد از اینــ

 والدین و یکی دو نفر از دوستانش زنگ بزنند و خبر بدھند کھ او ھاىپسر جوان خواھش کرده کھ بھ شماره
دھند برای یک تماس کوتاه با   دخترھا اجازه میۀخصوص وقتی کھ بھ ھمھ کرده ب  شده و دائم گریھ میبازداشت
 .شود  بیشتر نگران می، زنگ بزنند بھ جز ترانھ،خانواده

 را بھ کالنتری ھابرند بھ اوین و بعضی  را میھاکنند بعضی  را از آن ساختمان منتقل میھا بازداشتیۀبعد ھم
 .شود  میھا بازداشتیۀدارند کھ این موضوع سبب نگرانی ھم دھند و فقط ترانھ را نگھ می مینوبنیاد تحویل 

 بعد با خانواده و دوستانش تماس گرفتھ می شود؟ ــ
 کھ ھمان شب یا روزھای بعد آزاد شدند و شماره را داشتند ھمھ با توجھ بھ نگرانی کھ ئیھا بلھ بازداشتیــ

موران با دخترھا را دیده بودند بھ خانواده و دوستان ترانھ زنگ أ مۀتار وحشیانبرای وضعیت ترانھ داشتند و رف
 .دھند کھ او بازداشت شده زنند و خبر می می

 کنند؟ ش پیگیری میاو خانواده ــ
کنند ولی ھیچ نشانی از او پیدا  وی پرایدش را در حوالی محل کارش پیدا میر بلھ بعد از چند روز خودــ

  پیشۀشود تا ھفت نمی
 ...گیرد کھ یک ناشناس تماس می ــ
گوید مشکل ترانھ ناموسی بوده و  گیرد و می  تماس می، از ربایندگان ترانھ بوده بلھ یک ناشناس کھ احتماًالــ
خواستھ خودش را جلوی اتومیبل بیندازد کھ   بازداشت نشده بلکھ بعد از تجاوز و پارگی رحم و مقعد میاو اصًال

 . سرم خودکشی کندۀبیمارستان امام خمینی کرج منتقل شده و بعد در آنجا ھم سعی کرده کھ با لولخودکشی کند و بھ 
کنند ولی اسم او در دفتر بیمارستان ثبت نشده بود ولی یکی از  خانواده بالفاصلھ بھ بیمارستان مراجعھ می

قبل در حالت بیھوشی بھ پرستاران محرمانھ بھ یکی از دوستانش گفت کھ دختری با این مشخصات چند روز 
 .بیمارستان آورده شده و بعد از چند ساعت ھم در ھمان حالت از بیمارستان خارج شده است

 ترانھ در اثر تجاوز مکرر در آخرین لحظات زندگی بھ با توجھ بھ این وضعیت ما حدس زدیم کھ احتماًال
 .بیمارستان منتقل شده و بسیار نگران شدیم

 این مدت چقدر موضوع را پیگیری کردند؟ ترانھ در ۀخانواد ــ
 مشکل اصلی ما ھمین سکوت خانواده و ترسی بود کھ از برمال شدن ماجرا داشتند، پدر و مادر ترانھ بسیار ــ

 نذر و نیاز و درمان ھامذھبی ھستند و باالتر از شصت سال سن دارند، ترانھ تنھا فرزند آنھا بود کھ پس از سال
زندگی خوبی برای او فراھم کرده بودند اما وقتی این جریان پیش آمد آنھا بھ شدت ترسیدند و صاحب آن شده بودند و 

حتی دیگر جواب ما را ھم ندادند در حالی کھ بھرحال ما ھم دوست ترانھ ھستیم و حق داریم بدانیم کھ پیکر عزیزمان 
 .کجا قرار است دفن شود

 ھیچ خبری از مراسم تشیع نیست؟ ــ
بھ خانواده خبر داده اند کھ جسدی با مشخصات ترانھ در حالی کھ سوزانده شده بود در بیابان ھای  نھ دیروز ــ

 موضوع دستگیری دخترشان چیزی ۀند کھ درباراش بھ شدت تھدید شدهابین کرج و قزوین پیدا شده ولی خانواده
 .نگویند

کنی کھ حقایق این ماجرا روشن   کشیده شده تصور میھا و وبالگھابھرحال حاال کھ موضوع بھ رسانھ ــ
 شود؟
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مان را  خواھم صدای ترانھ خاموش شود، صدای ما کھ این طور بی رحمانھ زیباترین دوست  من فقط نمیــ
 .از ما گرفتند، وحشیانھ چندین روز مورد تجاوز قرار دادند و بعد بدن بی جانش را سوزاندند و در بیابان انداختند

صدای زیبایش ھمیشھ توی گوشم بود حاال از دیروز تا بھ حال فقط صدای جیغ او خواند  وقتی ترانھ آواز می
ماند، او  یم در دلمان باقی میارا می شنوم، درد و رنج ترانھ بعد از دو ھفتھ تمام شد ولی درد و رنج ما تا وقتی زنده

 . ما بودۀتران
 ]٢٠٠٩ برابر با شانزدھم ژوئیھ ١٣٨٨بیست و پنجم تیر : تاریخ مطلب[

 
* * * * * * 

 
 :اطالعیھ

 وحشیانھ در بلوچستان اى ھاعدام
 ناشی از ضعف و درماندگی رژیم است

این خبر در .  تن را در بلوچستان بھ جوخۀ اعدام سپرده است١٣ تیرماه،  ٢٣جمھوری جنایتکار اسالمی  در 
 وحشیانھ ھاىاین اعدام. طور در سراسر جھان انعکاس یافتھ است  محلی و سراسری ایران و ھمینھاىرسانھ

آویزد و   مخالفین را بھ دار میھاست با ھمین ترفندھارژیم سال. کشور صورت گرفتھ است"  امنیت"ظاھر برای  بھ
لیکن آن کھ در سراسر ایران برای زنان و مردان و ھمۀ اقوام و . گوید سخن می" امنیت و تمامیت ارضی ایران"از

وجود منحوس جمھوری . وحشت آفریده است، نظام جمھوری اسالمی است ایران فضای ناامن و ترس و ھاىملیت
تابد و ھر  ترین مخالفتی را بر نمی رژیمی کھ کوچک. اسالمی خود دلیلی بر ناامنی در سراسر ایران است

 درشرایطی صورت گرفتھ است کھ ھااین اعدام. گوید، خود مظھر ناامنی است اعتراضی را با سرنیزه پاسخ می
خرداد بھ شدت احساس خطر کرده ٢٢وری اسالمی بعد از  تقلب مفتضحانۀ انتخابات قالبی و کودتای سیاه رژیم جمھ

، اىسید علی خامنھ.  و برای زھر چشم گرفتن از مردم  بھ تشدید فضای ترور و ارعاب روی آورده است
قاطعیت   ازکنار زده و بازھماری پرده ھا را داسالمی و طبقۀ انگلی سرمایھحفظ نظام برای اسالمی  مھوریرھبرج

 ایران ۀ لیکن جامع. و فرمان تیرباران و شکنجھ و اعدام مردم را در سراسر ایران صادر کرده استگوید سخن می
 با رژیم اسالمی ھا و مطالبات خود بھ میدان آمده و در تمام عرصھھاییر کرده و نسل جوان با خواستھشدت تغھ نیز ب

 روزھای اخیر، شعارھای کوبندۀ جوانان پسر و دختر در ھاىتظاھرات. دھد  راه نمی ھراسی بھ دلگیر است و در
 زوری کھ ۀ نشان از رشد و آگاھی مردم است و رژیم  با ھمھمھ ....  ایران، مبارزۀ مادران داغدارھاىخیابان

 ،بیرون  آمده استغولی کھ امروز از شیشھ .  این مبارزات گرددۀتاکنون زده است نتوانستھ مانع گسترش و توسع
بیند و بھ ھرسوئی   مردم جان بھ لب رسیده میۀ خود را درمحاصر جمھوری اسالمیرژیم. برگشت ناپذیر است

سرکوب "  و انقالب مخملیضد انقالب و محارب"کند و ھر صدای اعتراض و یا انتقادی را با فریاد  شلیک می
کند   حکومت مینشستن بر سرنیزهیجاد جو رعب و وحشت و  اعدام و اۀرژیم با توسل بھ پول نفت و در سای. میکند

  مردم ایرانۀ جمھوری اسالمی دشمن ھم.شدت واکنش نشان میدھدھ و با ھر فرد و نیروئی کھ قدرتش را تھدید کند ب
 ،برایش تفاوتی ندارد کھ این فرد مبارز فارس، ترک، بلوچ، عرب. کنند  مبارزانیست کھ نظامش را تھدید میۀو ھم

 مردم ۀرژیم  با سرکوب مداوم و نقض مستمر حقوق دموکراتیک و شھروندی ھم. باشد....  ترکمن و یا کرد ،منیار
قتل ندا آقا سلطان، سھراب اعرابی، ترانھ موسوی  و . بیند  جزاین برای بقای خود نمیاىایران عمل میکند و چاره

اینھا  ....، و ھزاران نفر دیگر در سراسر ایران روزنامھ نگار ۴۵ روز اخیر، بازداشت ۴٠صد ھا نفر دیگر در 
 خود را در مقابل اعتراضات مردم ضعیف و ناتوان وحشت است و رژیم جمھوری اسالمی و ھمھ برای ایجاد ترس

نقص مستمر حقوق بشر توسط رژیم  .  موجودیت رژیم جمھوری اسالمی با نقض حقوق بشرعجین است.بیند می
 ۀرژیم ھم. شناسد  نمی و بلوچطور کھ اشاره رفت وی، کرد و فارس و عرب  ھماناسالمی تجزیھ ناپذیر است و

 و نیروھای ھا کمونیستۀکند و دشمن شماره یک ھم حقوق دموکراتیک مردم سراسر ایران را نقض کرده و می
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 ۀندگی ھمایران با سرنوشت و ز فقدان حقوق بشر در.  کارگران و زحمتکشان و عموم مردم ایران استۀانقالبی، ھم
 نقض ،ایران باید رژیم جمھوری اسالمی ق حقوق بشر درقبرای تح. و بوم گره خورده است  این مرزھاىانسان

را برانداخت و برانداختن چنین رژیمی جز اتحاد و وحدت  ترین حقوق دمکراتیک و انسانی بشر  ابتدائیۀکنند
 ۀپیکارعلی. کیالتی واحد امکان پذیر نیست کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان ایران و با تشۀسراسری ھم

 ھاى قدرت ومبارزه برای حقوق بشر است و بدون مرزبندی با امپریالیسم نیز بخش جدائی ناپذیر از امپریالیسم
 نخواھد منزل مقصود   جمھوری اسالمی برای استقرار آزادی و حقوق دموکراتیک بھ سرۀعلیاستعماری، نبرد 

 . سیدر
کند و بر اتحاد و یکپارچگی ھمۀ کارگران و  یتکارانۀ مبارزین بلوچ را قویًا محکوم میحزب ما اعدام جنا

اری اسالمی ایران پای د ایران برعلیۀ نظام ظلم و زور جمھوری سرمایھھاىزحمتکشان و ھمۀ اقوام و ملیت
 .ایرانی آباد و آزاد و شکوفان درگرو یگانگی و پیکارمتحد مردم ایران است. فشارد می

!اری جمھوری اسالمیدگون باد رژیم سرمایھسرن
 !ی بشریتئزنده باد سوسیالیسم این تنھا پرچم رھا

 

 )توفان(حزب کارایران
 ١٣٨٨ تیر ماه ٢۶
org.toufan.www

toufan@toufan.org
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 تأسیس حزب مارکسیست لنینیست کمونیست ونزوئال
 

حزب پرچم "در گذشتھ . چند ماھی است کھ حزب مارکسیست لنینیست کمونیست ونزوئال تأسیس گردید      
این حزب نیز . شد حزب برادر ما و عضو کنفرانس جھانی احزاب مارکسیست لنینیست جھان محسوب می" سرخ

 روشن است کھ ھمبستگی .قرار داشت) توفان(مانند سایر احزاب برادر ھمیشھ مورد احترام حزب کار ایران 
دیگر ناشی از اعتقاد متقابل آنھا بھ نظریۀ علمی مارکسیسم لنینیسم  احزاب برادر و احترام متقابل آنھا نسبت بھ یک

.تواند نام پر افتخار کمونیست را بر خود بنھد ھر کس بھ مارکسیسم لنینیسم اعتقادی نداشتھ باشد ھرگز نمی. است
یک مارکسیست لنینیست باید بتواند این اصول اساسی را با .  است و نھ کافیاین شرط طبیعتًا شرط الزم

این امر . کار بگیرد تجربھ اندوزی از مبارزۀ طبقاتی و ارتقاء دانش علمی خویش در عرصۀ عمل نیز بھ درستی بھ
 میانۀ راه بر ند و ازا ھرگز از مشکالت راه نھراسیدهھاراحتی از ھمان روز نخست مقدور نیست ولی کمونیست بھ

.ندانگشتھ
.  ارزیابی از تحوالت ونزوئال بھ بیماری ارتجاعی تروتسکیستی دچار آمده بودندۀرفقای سابق ما در عرص

تالش احزاب برادر در .  بدل نمودھا و امپریالیستھاھمدست فاشیستھ کھ ھوادارانش را ب اىبیماری کشنده
 یکھ از سقوط این رفقای سابق جلوگیر ح جھانی برای این دراز مدت در سطح آمریکای التین و در سطھاىبحث

حزب . جائی نرسید و سرانجام کنفرانس احزاب مارکسیست لنینیست آنھا را از صفوف خود اخراج کرد ھشود ب
این حزب . کرد وی را عامل امپریالیسم  ارزیابی می پرچم سرخ اعتقادی بھ مستقل بودن رژیم چاوز نداشت و
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کند و  اری حمایت میدکھ از مناسبات سرمایھ زوئال حکومتی بر سر کار است کھ علیرغم اینفھمید در ون نمی
 مالی ھاى و سرمایھھاتواند بندھای وابستگی اقتصادی خویش را از کنسرن کھ نتوانستھ و نمی علیرغم این

 ھاى نیست و سیاستھاست امپریالیۀزیرا تابع دیکت.  از نقطھ نظر سیاسی این حکومت مستقل است،امپریالیستی ببرد
البتھ ھمواره این مبارزه میان حفظ استقالل ملی و ھجوم . کند  تدوین نمیھاخویش را بر اساس اوامر امپریالیست

 مالی و فشارھای سیاسی امپریالیسم وجود دارد و تا طبقات ھست نیز وجود خواھد داشت ولی مسلم است ھاىسرمایھ
 ھا جھانی گیر کرده و بھ امیال امپریالیستۀتر در تار و پود سرمای ند سریعایئی کھ فاقد استقالل سیاسھاکھ حکومت

 مستقل در جھان وجود دارند و وجود خواھند ھاى ناقض آن نیست کھ حکومتھانھند لیکن تمام این واقعیت گردن می
 رھائی ملی  ملل برای کسب آزادی وۀ طبقاتی و مبارزۀ مبارزۀ مستقل خود ثمرھاىپیدایش این حکومت. داشت
 ھا نھ بھ توسعھ طلبی و سرکرده گرائی امپریالیستھواداران امپریالیسم و یا نافیان تئوری امپریالیسم طبیعتًا. است

بخش و برای کسب و یا حفظ   بنام مبارزات رھائیاىبرای غارت جھان و نابودی استقالل ملل معتقدند و نھ بھ پدیده
 ۀما در ایران با نمون.  ھستندھا ممالک متحد امپریالیستۀھمیشھ در ھم عمل این جریانات ارتجاعی در. استقالل ملی

 و این احزاب از تجاوزات امپریالیستی . انواع و اقسامش روبرو ھستیمۀ در ھم"کارگری ایرانحزب کمونیست "
 .کنند حمایت می

را   آن،م کرده استقالل ملی قد علۀ نیز از جملھ جریانات ارتجاعی ھستند کھ بر علیاھترتسکیست
 .ندا بودهھا و فاشیستھادھند و در عمل ھمیشھ ھمدست امپریالیست  جلوه می"روانھ راست"

 موجود روشن کرده باشیم کھ چرا بخشی از بورژوازی ھاىاین مقدمھ را از آن جھت گفتیم تا از نظر واقعیت
م حاکم چاوز در ونزوئال از این زمره رژی. کنند  مقاومت میھااین ممالک در مقابل تھاجم و زورگوئی امپریالیست

 در جھتی است  بخشًا کھ پرولتاریای ونزوئال نیست ولی سیاستی را در پیش گرفتھ استۀاین رژیم نمایند. ستھارژیم
 رسمی ۀکوشند ونزوئال را بھ مستعمر  میھادر عوض امپریالیست. آید کھ خواست پرولتاریا نیز بھ حساب می

انداختن اعتصابات ارتجاعی و بھ نفع امپریالیسم، با انجام کودتای نظامی کھ ھر بار با با راه . خویش بدل سازند
ھمین نفس شکست . ند حکومت چاوز را سرنگون کنندا مردم درھم شکستھ شده است تالش کردهۀمقاومت سرسختان

 ھاىورده است کھ تودهوجود آھ  ضد امپریالیستی در امریکای التین بۀ در ونزوئال، موجی از مبارزھاامپریالیست
...  و، السالوادور، بولیوی، اکوادورما با این مبارزات در برزیل و مکزیک و آرژانتین. آورد مردم را بھ خیابان می

 .یماروبرو بوده
پرچم "حزب .  ونزوئال اختالفی بروز کردۀ برخورد بھ پدیدۀدر صفوف جنبش مارکسیست لنینیستی در نتیج

یاری  ھ در کنار نیروھای تروتسکیستی و ارتجاعی ب،ع مارکسیستی لنینیستی قرار داشت در مواض کھ سابقًا"سرخ
این .  و الیگارشی ونزوئال رفت و تالش کشور ونزوئال را برای حفظ استقالل ملی بھ فراموشی سپردھاامپریالیست
وانست وجود چنین دمل ت جنبش جھانی مارکسیستی لنینیستی نمی.  بدل شدھا بھ چرخ پنجم امپریالیستحزب عمًال

سکوت .  صدیق ونزوئال یاری رساندھاىکمونیستاز چرکینی را در درون خود تحمل کند و بھ گمراھی بسیاری 
ویژه در آمریکای جنوبی ھ  بھاتوانست بھ حیثیت مارکسیست لنینیست م با رضایت و یا سکوت حساب شده میأتو

 ھاى و تالشھا گرفت نھ تنھا این حزب را پس از بحثل جھانی تصمیمــ نشست عمومی احزاب م . لطمھ بزند
 وی در ونزوئال سازمان ۀ نظری مھمی را نیز علیۀفراوان برای نجاتش از صفوف خود اخراج کند، بلکھ مبارز

 . ل ندارد ــترین قرابتی با م  بھ کارگران و زحمتکشان ونزوئال بگوید کھ این جریان کوچک،داده
 "انترناسیونالیسم پرولتری"چھ مھم است اعتقادات نظری است و نھ آن نوع  آن ھابرای مارکسیست لنینیست

 یک زد و بند مافیائی است کھ با مارکسیسم "انترناسیونالیسم پرولتری"چنین .  علمی متکی نباشدۀکھ بر ھیچ زمین
شمنان مارکسیست  مستقر است و نھ با دھاھمبستگی جھانی تنھا بین مارکسیست لنینیست. لنینیسم قرابتی ندارد

 .نظر ما نوع درست برخورد کمونیستی است ھاین ب. لنینیست
 ىھاخاطر دشمنی با مارکسیسم لنینیسم ھمواره با بحث ھآنھا ب.  ولی نوع برخورد دیگری دارنداھرویزیونیست

خاطر ھ شن بکنند از زیر بار رھنمود خاص و بیان نظریات رو ژورنالیستی، لیبرالی و اتکاء بھ فرمالیسم تالش می
کوشند کھ   بی ربط میھاى کلی و نامفھوم و قطار کردن واژهھاىبا جملھ پردازی.  مردم فرار کنندھاىآگاھی توده

فھمد کھ در شرایط مشخص کنونی چھ کاری را   نشریات آنھا آخر نمیۀخوانند. از زیر بار مسئولیت شانھ خالی کنند
 . در عمل باید انجام دھد

آورد کارگران و ھمۀ زحمتکشان   دموکراتیک وجود دارد و این دستھاى ملی و آزادیدر ونزوئال استقالل
 . و آزادیخواھان جھان قرارگیردھاآن کشوراست و مبارزات مردم ونزوئال باید مورد حمایت ھمۀ کمونیست
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  وی در ھرھاى دفاع از دولت چاوز در مقابل امپریالیسم چک سفیدی نیست کھ بی قید و شرط از سیاست
عنوان نمونھ سیاست چاوز در قبال  جمھوری اسالمی، انقالبی   بھ. زمینۀ داخلی و بین المللی حمایت نمائیم

 و ازسوئی محکوم کردن جنبش اىارزیابی کردن حکومت  قرون وسطائی و آدمکش احمدی نژاد ــ خامنھ
سیاستی ارتجاعی و " مپریالیسماضد انقالب و دست درازشدۀ "آزادیخواھانھ و میلیونی مردم ایران تحت عنوان 

این .  ایران و ونزوئال علیۀ ارتجاع و امپریالیسم جھانی استھاىلمللی  بین خلقانفاق افکنی در امر ھمبستگی بین
گردد تا فشار بر  کھ دولت چاوز بھ فکر منافع ملی کشورخویش است و درعرصۀ جھانی بھ دنبال متحدینی می

لیکن دفاع بی قید وشرط وی از جمھوری اسالمی و تأیید سرکوب زنان، . کشورش را کاھش دھد قابل فھم است
شرم آور است و این وظیفۀ سنگینی است بر دوش حزب تازه تأسیس ...کارگران، روشنفکران و ھمۀ زحمتکشان 

لتاریا مارکسیست لنینیست کمونیست ونزوئال کھ با برافراشتن پرچم انترناسیونالیسم پرولتری پیکار قھرمانانۀ  پرو
و زحمتکشان ایران علیۀ رژیم فاشیستی جمھوری اسالمی را انعکاس دھد و بھ جلب حمایت خلق ونزوئال نسبت 

 . بھ مردم ایران کمر ھمت بندد
حال برای آشنائی بیشتر خوانندگان عزیز با مواضع و خط ومشی حزب مارکسیست لنینیست کمونیست 

 .رسانیم افتھ در زیر بھ چاپ میونزوئال دو سند زیر را کھ اخیرًا انتشار ی
ھئیت تحریریھ

 
   ونزوئالمردمخطاب بھ 

 
  جھانۀبھ کارگران ، مردم ونزوئال، و مردم ستمدیده و استثمار شد

 
ما خبر تشکیل حزب مارکسیست ــ لنینیست کمونیست ونزوئال را بھ اطالع مردم ونزوئال، بھ کارگران و 

 وجود تشکیالت رزمندۀ   حزب از بطن پرولتاریای ونزوئال  سر در آورد تا.دھقانان، و انقالبیون جھان میرسانیم
کارگران را بر اساس سانترالیسم دمکراتیک و  ایدئولوژی طبقۀ پیشرو در مبارزه بر علیۀ بورژوازی و تجلیات 

 .ایدئولوژیک آن تضمین نماید
کس، انگلس، لنین، و استالین متعھد  حزب مارکسیست ــ لنینیست کمونیست ونزوئال کھ خود را بھ اصول مار

حزب برای استحکام تشکیالتی طبقۀ کارگر و . داند در پاسخ بھ یک ضرورت برای طبقۀ کارگر شکل گرفت می
دست  برای دفاع از دستاوردھای  دمکراتیکی کھ در ونزوئال و آمریکای التین در روند مبارزات میھن پرستانھ بھ

کھ بھ ما امکان ایجاد فضائی برای تضمین نقش رھبری آنھائی کھ تولید کنندۀ آمده است پایھ ریزی شده، حزبی 
ند کھ  از طریق تالش ااینھا تولید کنندگان واقعی ثروت.  دھد ثروت ھستند، یعنی کارگران مزدی و دھقانان را می

 . کنند شان تمام نعمات مادی الزم برای زندگی را از طریق تغییر طبیعت تھیھ می روزمره
دانیم و برای ایفای نقش پیشرو طبقھ   بنیانگزاران مارکسیسم ــ لنینیسم متعھد میھاى خود را بھ آموزشما

اری و بھمراه آن استثمار و کل شرایط وجود استثمار کھ د کھ فراخوانده شده است تا سرمایھاىمبارزه میکنیم ، طبقھ
 . ون تکامل یافتھ است، نابود کندتحت آن بشریت از زمان ظھور جامعھ بھ طبقات تقسیم شده تا کن

برای تحقق این . ھدف راھبردی  حزب مارکسیست ــ لنینیست کمونیست ونزوئال کسب قدرت سیاسی است
، دھقانی، و مردمی ارتقا داده شوند بلکھ الزم است کھ رھبری سیاسی با اى اتحادیھھاىھدف کافی نیست کھ جنبش

کسب قدرت سیاسی تنھا از طریق . ف پا بھ عرصۀ وجود بگذاردآگاھی عمیق طبقاتی و اھداف راھبردی شفا
چون  کارگیری مارکسیسم ــ لنینیسم  ھم تشکیالت و کار تشکیالتی با سرمشق قرار دادن انقالبیون بزرگی کھ با بھ

 . چراغ راه عمل و پاسداری از اصول آن بھ پیروزی دست یافتند، امکان پذیر است
سازد و قانون تکامل ناموزون امکان  یسم شرایط نابودی آن را مھیا میبحران عمیق جاری در امپریال

آورد ،  پیروزی انقالب در یک یا گروھی از کشورھا کھ شرایط عینی و ذھنی در آنھا موجود باشند را بھ وجود می
ی را در حالی کھ تشکیالت کارگران و دھقانان و اقشار استثمار شده، تحت رھبری حزب پیشرو کسب قدرت سیاس

در این شرایط ما موجودیت حزب مارکسیست ــ لنینیست کمونیست ونزوئال را بھ  اطالع . نماید امکان پذیر می
این حزب مطابق و ھمساز با اصل انترناسیونالیسم پرولتری عمل نموده و بھ نیروھای . رسانیم ھمگان می
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عتماد داشتھ و بھ کنفرانس بین المللی احزاب و مارکسیست ــ لنینیست واقعی و تجارب جنبش بین المللی کمونیستی ا
 . پیوندد  مارکسیست لنینیست میھاىسازمان

 . مسلح، امکان ساخت پیدا میکندھاىسوسیالیسم تنھا با اتحاد کارگران و دھقانان در قدرت و توده
 !زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

 !ست ونزوئال بپیوندیدکارگران و دھقانان بھ حزب مارکسیست ــ لنینیست کمونی
 کمیتۀ مرکزی حزب مارکسیست ــ لنینیست کمونیست ونزوئال

  ٢٠٠٩مارس 
 ، در ونزوئال رفراندمی در مورد حق انتخاب مقامات دولتی، از چاوز تا دیگران،  ٢٠٠٩  فوریھ ١۵ در  

 ٢٠٠٧شابھی در سال رفراندم م.   در صد رأی مثبت بھ تصویب رسید۵۴ برگزار شد و با اىبدون محدودیت دوره
حزب مارکسیست ــ لنینیست کمونیست ونزوئال   قطعنامۀ سیاسی .   در صد رأی منفی بھ شکست انجامید٧/۵٠با   

 )مترجم. ( قبل از برگزاری آخرین رفراندم صادر شده است٢٠٠٩در ژانویۀ 

 
 حزب مارکسیست ــ لنینیست کمونیست ونزوئال قطعنامۀ سیاسی کمیتۀ مرکزی

 
 )صتلخی(

 
  وضعیت ملی

در وضعیت ملی کنونی، تجدید نظر در قانون اساسی جمھوری کھ در آن اجازه داده شود ھر مقام دولتی بدون 
این تجدید نظر . ترین مسئلۀ سیاسی است  حق نامزد شدن در انتخابات را داشتھ باشد بیانگر مھماىمحدودیت دوره

 بورژوائی کھ امر دمکراسی را بھ اىی مقامات قرار دارد ، ایدهدر قانون اساسی جمھوری در تضاد با ایدۀ جایگزین
اری مھندسی شده دولی برای حفظ و تعمیق روابط تولید سرمایھ" تغییر" تنزل داده و با ظاھر ھاجابجائی شخصیت

 . تا ھیچ جزء نظام تغییر نکرده و دیکتاتوری بورژوازی استمرار یابد
کشیدن بورژوازی از تخت قدرت و کسب قدرت سیاسی و استقرار برای ما مبارزه عبارت است از بھ زیر 

ما این اصالح در قانون اساسی را مثبت ارزیابی .  دیکتاتوری پرولتاریا بھ مثابۀ شکلی از دولت مناسب سوسیالیسم
منافع امپریالیسم در جھت . کند کنیم زیرا بھ تشدید تضادھای مشخص در رابطھ با امپریالیسم کمک می می

ئی متجلی شده کھ مخالف با این متمم قانون اساسی است و خواھان ایجاد سدی برای امکان  دائمی شدن ھاگیری
عوامل ارتجاع داخلی با حمایت کامل امپریالیسم برای ایجاد جو سردرگمی در بین . باشد ریاست جمھوری چاوز می

کنند کھ رأی  ایجاد جنگ روانی تالش می جعلی و ھاىمردم فعال ھستند و از طریق اقدامات تروریستی و خبرسازی
منفی برای رفراندم دست و پا کنند و در پس آن توطئۀ خود را در راه اندازی فوری رفراندمی برای برکناری چاوز 

اگر متمم قانون اساسی تصویب نشود آنھا بھ یک مبارزۀ داخلی برای یافتن . ازمقام ریاست جمھوری عملی نمایند
. گردانند دست زده ، تفرقھ را در جامعھ تشدید کرده، روند حرکت بولیواری را بھ عقب برمیجانشینی برای چاوز 

یشان را بھ پیش ھا سیاستھاکنند با ھمدستی امپریالیست ھم سعی می" خودی"ئی از بورژوازی ھازمینداران و بخش
ابکارانھ ھستند ولی از خودشان ھیچ خرى ھاآنھا دنبالھ رو سیاست. کنند ببرند اما آنھا نقش سرباز پیاده را بازی می

 . ندارند و حوزۀ نفوذ آنھا اقشاری از خورده بورژوازی انگلی و بوروکراتیک استاىبرنامھ
ند کھ مدافع ااز طرف دیگر، اقشار انقالبی، میھن پرست، مردمی و پرولتری در جریانی چپ، ھمگرا شده

در این جمع، برخی از روشنفکران انقالبی و تعداد .  دارند کارگر و دھقان اتکاھاىروند بولیواری بوده و بر توده
این مجموعھ با ھدف استمرار حکومت . و خرده بورژوازی حضور دارند" ملی"معدودی از عناصر بورژوازی 

بولیواری و غیر ممکن نمودن احتمال تجزیۀ آرا درسناریو انتخاباتی، کھ چاوز نفوذ خود را از دست بدھد، خواھان 
 . مم قانون اساسی استتصویب مت

بھ این دالئل، ما پیشنھاد متمم قانون اساسی را مثبت ارزیابی نموده و وظیفۀ جلب آرای اکثریت را بھ عھده 
 حزب است تا مردم را بسیج نموده و اى تودهھاىعھدۀ سازمان فعالیت برای انجام این وظیفھ بھ. گیریم می

الزم است بر نقاط .   بھ کار گیرندھاتشکیالت و آموزش توده سیاسی ھم چون رفراندم را برای بسط ھاىحرکت
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ضعف کھ در رفراندم قبلی خود را نشان دادند، یعنی نفوذ اپورتونیسم  و تمایالت خورده بورژوائی و سوء استفاده از 
 . مزیت شرکت در حکومت چاوز و حزب،  فائق آمد

و حضور رھبرانی با نفوذ ملی و بین المللی قابل در زمان جاری، با سطح تکامل مبارزات در آمریکای التین 
مالحظھ و با تمایالت چپ وضد امپریالیست آمریکا ، این امکان برای نیروھای انقالبی بھ وجود آمده تا بھ پیشرفت 

در این زمینھ ، حزب مارکسیست ــ لنینیست کمونیست . و استحکام  پایھ برای انقالب و سوسیالیسم  ادامھ دھند
 و امر تقویت حزب بھ منظور یافتن مسیر انقالب واقعی ھا باید نقش خود را برای ایجاد پیوند مستقیم با تودهونزوئال

ما بر این امر آگاھیم کھ روندھای جاری در آمریکای التین فقط دارای خصوصیات بورژوا . و سوسیالیسم بازی کند
ریکا در تضاداند ولی زیر نفوذ تفکرات سوسیال دموکراتیکی ھستند کھ با امپریالیسم بھ ویژه امپریالیست آم

 .باشند ند میادمکراسی و رفرمیسم و کینزی کھ ماھیتًا پوپولیستی و ضد کمونیستی
اری درود کھ بحران عمومی سرمایھ باید توجھ داشت کھ روند الحاق قانون اساسی در شرایطی بھ پیش  می

" جوشن بھ تن داریم"علیرغم گفتۀ دولت کھ ما . ه استحادتر شده و ضربۀ محکمی بر اقتصاد جھان وارد آورد
مبارزۀ .  زیادی در راه استھاىاقتصاد ونزوئال قادر بھ فرار از تمامی اثرات بحران نخواھد بود و رویاروئی

اگر در . طبقاتی حادتر شده و در مورد مشخص رفراندم در مورد متمم قانون اساسی تضادھا تشدید خواھند شد
مثبت  پیروزشود ارتجاع ونزوئال با استانداران و شھرداران تحت کنترل خویش سیاست مقابلھ با مردم رفراندم رأی 

را گسترش خواھد داد و سعی خواھد کرد در یک برنامۀ طوالنی مدت، کاراکاس را با کمک  شھرھای میراندا و 
دست راستی ھا بھ تھاجماتشان سرعت اگر رأی منفی پیروز شود . کارابوبو ومرزھای کشور با کلمبیا محاصره نماید

داده ، بھ خشونت فاشیستی برای رسیدن بھ نتایج مورد نظرشان دست زده، نیروھایشان را برای لغو فوری حکومت 
سوء استفاده ) نداکھ در حزب متحد سوسیالیست جمع شده(جمع آوری کرده و از اختالفات درونی طرفداران دولت 

این ممکن است کھ بھ خیانت آشکار، تشدید اختالفات . جمھوری آینده کسب قدرت نمایندنموده تا در انتخابات ریاست 
در ھر حالت نتیجۀ رفراندم برای آیندۀ کشور سرنوشت ساز . درونی، و پرتاب شدن بھ اردوی دشمن منجرشود

    بھ ویژه در کاراکاس برخوردھا شدید خواھند بودھاخواھد بود و در نواحی زیر نفوذ دست راستی
حضور پیشرو طبقۀ کارگر در این شرایط . کنند  از بی ثباتی شدیدی را ترسیم میاىھمۀ اینھا برای ما منظره

امری مبرم است  و الزم است کھ حزب جوان ما با آماده سازی تمام نیروھای خود  نقش تعیین کننده در مبارزه بھ 
 . عھده بگیرد

 

 نیست ونزوئالکمیتۀ مرکزی  حزب مارکسیست ــ لنینیست کمو
 

 
 
 

ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده اتاریخ کلیۀ  جوامعی کھ تا کنون وجود داشتھ» 
مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، . است، بھ استثنای تاریخ جامھۀ بدوی

ند و اکار و کارگر روزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش، ھمواره در تضاد بوده استاد
 یا بھ تحول انقالبی بار کھ ھراى ، مبارزه الینقطع، گاه نھان و گاه آشکاربھ نبردی

گردید، دست  سازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می
  «.ندازده

  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 
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 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
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