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 احمدی نژاد، شکاف دربطن والیت و ادامھ نبرد درخیابانھا» تنفیذ و تحلیف«           
 

احمدی نژاد رئیس جمھورتقلبی ولی فقیھ ،درشرایطی برگزارگردید کھ مردم شجاع و قھرمان ایران » تنفیذ و تحلیف« مراسم مضحک 
درمقابل نیروھای "  و  زندان ،شکنجھ و اعتراف دیگر اثر ندارد درخیابانھا بافریاد مرگ بر دیکتاتور، خامنھ ای قاتلھ، والیتش باطلھ

درتھران . وحشی و آدمکش و تا بدندان مسلح رژیم صف آرایی کرد و خشم ونفرت خویش را از جالدان و خونریزان حاکم ابراز داشت
نوعی در حوالی میدان شھدا و بھ رغم حضور گسترده نیروھای انتظامی و امنیتی، تظاھراتھای موضعی و تجمع ھای اعتراضی مت

خیابانھای شمالی منتھی بھ میدان بھارستان برگزار گردید و مردم بویژه جوانان دختر و پسر بر ضد جنایت آفرینان تبھکار جمھوری 
 . اسالمی شعارداد و بی باکانھ با ھزاران نیروی بسیجی و پاسدار و امنیتی بھ مقابلھ پرداخت

توسل بھ شوھای مستھجن تلویزیونی و تواب سازیھای مسخره می تواند نمایش تنفیذ و تحلیف را بھ آرامی مافیای قدرت می پنداشت با 
لیکن مردم ایران مقھور سرکوب گریھا و اعتراف گیریھای مشمئزکننده نگردید و بھ . برگزار کند بطوری کھ آب از آب تکان نخورد

و انگشت اتھام بسوی جنبش عادالنھ و آزادیخواھانھ » انقالب مخملی«  ساختگی سناریوی. پیکار برحقش علیھ مستبدین حاکم ادامھ داد
مردم چنین توھین و تحقیری . مردم  بعنوان دست دراز شده امپریالیسم با شکست مفتضحانھ ای مواجھ گردید و کسی آن را جدی نگرفت

ندای اهللا واکبرشبانھ ، مراسم تنفیذ و تحلیف احمدی نژاد را را بر نتابید و با اعتراض ھرچند  پراکنده وجنگ و گریز خیابانی ودرقالب 
 درصدی شرکت مردم ٨۵حماسھ  مشروعیت .  " میلیونی را بروی و رھبرش تلخ گردانید٢۵بھ سخره گرفت و داستان آرای 

 .چون استخوانی در گلوی متولیان تاریک اندیش حاکم گیرکرده واحساس خفگی میکنند" درانتخابات 
 

 مرداد ماه سریعا در جھان منعکس ١۴ و ١٢ارتباطات الکترونیکی و توانایھای فنی نسل جوان،اعتراضات مردم در روز  بھ یمن 
گردید و ھمراه با ھمدلی وافشاگریھای ایرانیان مبارز و مترقی درخارج ازکشور عرصھ را بر رژیم اسالمی تنگ وآبرویی برای 

ان بھ نمایش مسخره تنفیذ و تحلیف ریاست جمھوری تف ریخت و بر استمرار و تداوم مردم ایر. دستاربندان کودتاچی باقی نگذاشت
مردم ایران بِویژه جوانان شجاع کشور چنان بر علیھ رژیم جمھوری . مبارزه علیھ رژیم احمدی نژاد و خامنھ ای و شرکاء تاکید ورزید

امروز دیگر سخن بر سر ابطال انتخابات .  رای انکار آن نیستاسالمی شورید و چنان ارکان حکومت را بھ لرزه درآورد کھ کسی را یا
سخن بر سر مرگ و دفن کردن نظام بربرمنش جمھوری اسالمی است کھ ھرروز قربانی میگیرد و برای . و رای مرا پس بده نیست

 .بقای طفیلی اش بھ ھر جنایت و دروغی مبادرت میورزد و حتا بھ یاران خودی نیز رحم نمی کند
تنفیذ و تحلیف درشرایطی برگزار گردید کھ  کھ بخش بزرگی از بدنھ رژیم مشروعیت انتخاب احمدی نژاد را بھ زیر سئوال برد مراسم 

عدم حضور ھاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس شورای مصلحت نظام و ھمینطور بی . و آن را بھ رسمیت نشناخت
و کروبی بھ کودتای انتخاباتی و عدم حضورشان در مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست اعتنایی  محمد خاتمی و انتقادات تند موسوی 

جمھوری بحران حکومتی وشکاف عمیق دربطن والیت را بھ نمایش گذاشت و نگاه مطبوعات ورسانھ ھای بین المللی را بھ خود  جلب 
 کھ یاد آور دوران سلطنت پھلوی و چاکرمنشی صحنھ مضحک خیز برداشتن احمدی نژاد برای بوسیدن دست  سید علی خامنھ ای. نمود

شخصیت شجاع و "ھویدا و دیگر نوکران درباری بودو جا خالی دادن رھبر وبوسھ احمدی نژاد بھ شانھ وی و سپس ستودن رھبر از
، یک » ھمنکاریکاتوری از انقالب ب«رئیس جمھور و بھ ریشخند گرفتن تظاھرات میلیونی مردم و قلمداد کردن آن بعنوان "  صادق

سیدعلی .  باردیگر حمایتش را از احمدی نژاد و درستی نتایج انتخابات اعالم داشت و کوچکترین نرمشی در قبال جناح رقیب نشان نداد
خامنھ ای اما با چنین موضع گیری روشنی سرنوشت خویش را با محمود احمدی نژاد گره زده و تشدید بحران سیاسی و ادامھ نزاع 

مردم . تشدید این بحران بازھم بیشتر بھ تضعیف کل نظام جمھوری اسالمی و انفراد آن می انجامد. حکومتی را نوید دادجناحھای درون 
 روز نبرد خیابانی،  تظاھراتھای با شکوه درمقابل باندھای چاقوکش لباس ۴۵. بھ عینھ دیدند کھ کوه موش زائید و رایشان مالخور شد

 نفر ١۵٠سیج و شکنجھ ھای وحشیانھ در زندانھای کھریزک و اوین و بھ شھادت رسیدن بیش از شخصی و نیروھای جھنمی سپاه و ب
از جوانان پر امید میھن فضای عمومی کشور و ذھنیت مردم را بشدت تغییر داد و مردمانی کھ  قبل از انتخابات بھ تغییراتی در 

مردم . محاکمھ کشیدن رھبران جمھوری اسالمی رضایت نمی دھندچھارچوب نظام قانع بودند امروز اما  بھ کمتر از سرنگونی و بھ 
 روز پیکار جانانھ علیھ رژیم، نبرد جمعی و تن بھ تن درمقابل باند مسلح  بسیجی و لباس شخصی ، ۴۵. ایران ھمانی نیست کھ قبال بود

..... کتاتور و مرگ بر علی خامنھ ایاحساس ھمبستگی و یگانگی و ندای نترسیم نترسیم ما ھمھ با ھم ھستیم  و شعار مرگ بر دی
رژیم . روحیھ انقالبی ، تجربھ گرانقدرو آموزش عملی بھ مردم داد کھ بی شک گنجینھ مھمی دربراندازی نظام جمھوری اسالمی است

ی برایش تره ھم رژیم امروز بشدت ضعیف شده و پشم و پیلھ ولی فقیھ ریختھ و کس. والیت فقیھ نیز ھمانی نیست کھ قبل از انتخابات بود
این .  سال اخیر اینچنین مفلوک و منفور وپریشان و درھم ریختھ نبوده است٣٠رژیم جمھوری اسالمی ھیچگاه در طول . خورد نمی کند

اوضاع اغازی برای پایان عمر این رژیم مافیایی است وتضادھای اجتماعی طبقاتی ایران آنچنان  عمیق و حاد است کھ از ھر جرقھ 
رژیم جمھوری اسالمی ودر راس آن علی خامنھ . ان  بر خاستن حریق بزرگ و شعلھ ورشدن اعتراضا ت توده ای است کوچکی امک

نبرد تا سرنگونی رژیم ضد انسانی و کثیف جمھوری اسالمی و استقرار . ای سرنوشتی جز سرنوشت رژیم منفور پھلوی نخواھد اشت
زادی احزاب و سندیکا و اجتماعات، لغو شکنجھ، برابری زن و مرد و احترام بھ حقوق آزادی و عدالت اجتماعی، آزادی بیان و عقیده، آ

 .خود را برای تالطمات آینده و رھبری مبارزه مردم آماده کنیم. انسانی ھمھ آحاد مردم ادامھ خواھد داشت

 !                        سرنگون باد رژیم فاشیستی سرمایھ داری جمھوری اسالمی
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تجاوز بھ زنان درزندانھا از زبان مھدی کروبی

  در زندانھابھ زنانالبتھ تجاوز.  نامھ مھدی کروبی بھ رفسنجانی درمورد تجاوز بھ زنان درزندانھا سروصدای زیادی کرده است
تجاوزات جنسی و ضد .  آغازنگردیده است١٣٨٨ ماه  خرداد ٢٢این تجاوزات از روز . جمھوری اسالمی تازه گی نداردتاریخ نظام در

خمینی علیھ جناح دکتر بنی صدر در خرداد ماه سال " امام "بشری بھ زنان ایران از سالھای نخستین انقالب بویژه پس از کودتای 
دراین مورد .  و سپس کشتار خونین جوانان کشور و قلع و قمع سازمانھای سیاسی شدت یافتھ و ھمچنان ادامھ دارد و عزل وی١٣٦٠

 سازمان عف بین الملل نیز بارھا  .صدھا سند وخاطرات تکان دھنده از زندانیان سابق انتشار یافتھ و در دست ھمگان قرارگرفتھ است
  درمورد ١٩٨۵ مورخ آوریل ۴در خبرنامھ سازمان عف بین الملل شماره . ن اشاره داشتھ است بھ  تجاوز و تحقیر زندانیان بویژه زنا

 :مردان زندانی در زندانھای جمھوری اسالمی چنین می خوانیم وتجاوز عنف بھ زنان

. شود ھا بدرفتاری می شوند و با آن رسد کھ زندانیان سیاسی در ایران، در صدھا بازداشتگاه مخفی پراکنده در سرتاسر کشور شکنجھ می گزارش می"
 ... گرفت بسیاری از این اماکن از سوی ساواک پلیس مخفی دوران شاه، بھ ھمین منظور مورد استفاده قرار می

نیان ھای شخصی، با تعداد زیادی از زندا ای است کھ از جملھ از مصاحبھ و مواد گوناگون و گسترده] اطالعات[ آید بر مبنای  آنچھ کھ در پی می
 . .. ھا، فراھم آمده است  سیاسی سابق کھ در خارج از ایران زندگی می کنند، طی سال

شود مثل  الملل گزارش شده است شامل مواردی می  تاکنون از طرف قربانیان پیشین بھ عفو بین١٩٨٠ھای دیگری از شکنجھ جسمی کھ از  گونھ
شود و از پشت بھ دست مقابل بستھ می شود، سوزاندن با  ز روی شانھ بھ پشت کشیده میھا آویختھ شدن با بدن کج، در حالی کھ یک بازو ا ساعت

 . برق و یا با سیگار، و انواع مختلف تجاوزھای جنسی، از جملھ تجاوز بھ عنف بھ مردان و زنان زندانی
ھایی  ھا و شکنجھ الملل از نحوه بدرفتاری  بینای کھ عضو ھیچ سازمان سیاسی نیست و کارش خدمات اجتماعی داوطلبانھ بوده بھ عفو  سالھ٢٣زن 

، وی بھ مدت پنج ھفتھ در ١٩٨٢بار دوم ، در اواخر . او دو بار از طرف پاسداران در تھران دستگیر گردیده بود. کھ دیده چنین گزارش داده است
اش مورد بازجویی  ھای سیاسی فرضی اره وابستگیو در طی این مدت بارھا درب. نگھ داشتھ شده است" انفرادی"ھای کمیتھ در  یکی از ساختمان

اند از دھان و  و مجبورش ساختھ] برھنھ شود[اش را بکند  اند لباس در یک موقعیت از او خواستھ. اند قرار گرفتھ و اسامی رفقایش را از وی خواستھ
 ..."او باکره بوده است. از مقعد در وی دخول کنند

 از شکنجھ و اعدام و تجاوز بھ زنان و سرکوب  سیاه دوراننآ کھ درتنداتمی ازجملھ کسانی ھس موسوی، رفسنجانی و خآقای کروبی،
 شکنجھ و  نسبت  بھ بھ انتقاد خود آقای کروبی اگر . ند دفاع میکنشان از مواضع امام بیشرمانھخونین مخالفین دفاع کرده و ھنوز ھم

 ، آقایان موسوی، رفسنجانی، خاتمی یاران خط امامی اشا باید بھ نقش خود و ابتدی رژیم صادق است اعدام و تجاوز بھ زنان درزندانھا
 را ایشان را درغیر این صورت مردم سخنان . نماید روشن  دھشتناک رادرقبال آن فجایعش و تکلیفد بپرداز٦٠و غیرو در سالھای 

 را ھرگز فراموش نخواھد کرد و مسببین آن ۶٠سالھای  تجاوز و کشتار زندانیان بیگناه در مردم ایران.  و نخواھد گرفتدجدی نمی گیر
 محاکمھ ھمھ سران و دست اندرکاران رژیم جمھوری اسالمی کھ بیش از صد ھزار نفر ملت زجر کشیده ایران برای. را نخواھد بخشید

ند، تیرباران نمودند، بیتابی  ایران نمی اندیشید و سر بلندیاز زنان و مردان این سرزمین را کھ جز سعادت و خوشبختی مردم و آزادی
 کھ باید دردادگاه خلق ایران محاکمھ وپاسخگوی صدھا سئوال بی پاسخ  است  این متھمین آقای  مھدی کروبی نیز یکی ازمیکند و 

 .ھمراه با مقدمھ آن از تارنمای سحام نیوز نقل میگردد نامھ درزیر بخشھایی از .باشدمادران و پدران داغدار ایران 
 

  : مالحظھ فرمایید نیوزحام از سایت س را متن نامھ با مقدمھ آن قسمتھایی ازدرزیر              
رفسنجانى رئیس مجلس خبرگان خواست با تشكیل یك ھیات بھ برخى شایعات و نحوه برخوردھا با   مھدى كروبى از ھاشمي

 روز پیش خطاب بھ آقاى ھاشمى ١٠رم این نامھ را حدود پد: باره گفت حسین كروبى فرزند او در این. شدگان رسیدگى شود بازداشت
ایشان تاكید داشت آقاى ھاشمى حتما بھ این نامھ پاسخ دھد و اقدام الزم را . طور خصوصى ارسال كرد نگاشت و آن را براى ایشان بھ

روز پاسخى بھ نامھ داده یا اقدامى صورت  ١٠پدرم تاكید كرده بود اگر تا . متاسفانھ آقاى ھاشمى پاسخى بھ نامھ ایشان نداد. انجام دھد
. اساسنامھ، بر نگرانى آقاى كروبى استوار است: حسین كروبى درباره مسائل مطرح شده در نامھ، گفت. كند نگیرد، نامھ را منتشر مي

وزھا بسیارى از افرادى كھ این ر. كنند، ھست شدگان بیان مي ھاى بیگانھ و غربى درباره نحوه رفتار با بازداشت ایشان نگران آنچھ گروه
آنھا آنچھ را دیده و . اند اند، بھ دیدار پدرم آمده و ماجراى رفتارى را كھ ضابطان و ماموران با آنھا داشتند، براى وى بیان كرده آزاد شده

 جمھورى اسالمى و شدگان خصوصا زنان و دختران، در شأن طبیعتا نحوه رفتار برخى از ضابطان با بازداشت. اند شنیده بھ دقت گفتھ
كنم ھر كس كھ  تنھا دغدغھ و نگرانى آقاى كروبى است، بلكھ من فكر مي آنچھ در نامھ آمده، نھ: وى تاكید كرد.ھیچ نظام دیگرى نیست

، مند است شود و عالقھ شنود، نگران مي این شایعات را خصوصا درباره وضعیت زنان و اتفاقاتى كھ درباره آنھا در حال انجام است، مي
بنابرھمین گزارش متن كامل  . البتھ ما امیدوار ھستیم تمام این خبرھا و شایعات تكذیب شود. این لكھ ننگ را اگر وجود دارد پاك كند

 : نامھ مھدى كروبى بھ ھاشمى رفسنجانى بھ این شرح است
 

 رفسنجانى  اهللا ھاشمي حضور محترم آیت
 ریاست محترم مجلس خبرگان رھبرى 

 رام با سالم و احت



 

 ٨١٣٨ماه مرداد            نیمھ دوم         ٣٧       توفان الکترونیکی شماره                                                ۴
جمھوري، حوادث تلخى بھ وجود آمد كھ بھ طور  بعد از برگزارى انتخابات دھمین دوره ریاست:  "کروبی نامھ اش را چنین آغاز میکند 

ھاى  از دستگیري.ھاى مختلف بھ آن پرداختھ شد ھا و رسانھ صوص آن، ھم از سوى جنابعالي، ھم از سوى افراد، گروهمفصل در خ
ھاى مردم تا فاجعھ خونین  حساب و كتاب، از ضرب و شتم و وارد كردن جراحات تا شھادت فرزندان این كشور، از حملھ بھ خانھ بي

 رخ داد كھ - كھ تاكنون سابقھ نداشتھ است-ھاى شھر ھا در سطح خیابان یز حتى با خانمانگ كوى دانشگاه و برخوردھاى خشن و وحشت
آمیز است كھ اگر بھ طور  آنچھ در این میان مطرح است در خصوص برخى از رفتارھاى شناعت. بسیار قابل تامل و پیگیرى است

باورشان حداقل براى من و شما كھ در طول قریب بھ نیم قرن اند، نشنیده بودم،  متواتر از افراد مختلف كھ در روزھاى اخیر آزاد شده
 . ایم سخت بود سردى و گرمى روزگار را چشیده

 روز ھمچنان اوضاعشان ٤٠محابا، بر سر مردم باتوم را خرد كردن، آنچنان كھ بعد از گذشت قریب بھ  از برخوردھاى خشن و بي
 . تغیرعادى است و عوارض آن روى بدنشان قابل مشاھده اس

 ".شدگان و مردمى كھ براى نماز جمعھ آمده بودند صورت گرفت ھتاكى و ابراز دشنام و فحاشى ركیك بھ افراد و نثار نوامیس بازداشت

  :کروبی درمورد فجایع اخیر درزندان و تجاوز بھ زنان چنین نوشتھ است
ام خواب از سرم ربوده شده  وز اخیر كھ این خبر را شنیدهدر دو ر. لرزم ام كھ ھنوز از آن بر خود مي اما موضوعى را شنیده....."  

اى مبالغھ، خوابم نبرد، تا  بھ بسترم رفتم ولى خدا شاھد است كھ بدون ذره. كردم حدود ساعت دو كھ خود را براى خواب آماده مي. است
ھاى  تى نماز صبح را نیز خواندم و تا نزدیكي بامداد كھ مجددا بلند شدم كمى قرآن خواندم، دوش گرفتم تا آب كمى آرامم كند، ح٤ساعت 

نیروھاى نام و نشان . اند ھاى حساس در این كشور بوده اند كھ داراى پست افرادى این مطالب را بھ من گفتھ.....طلوع آفتاب خوابم نبرد
ھا رخ داده است كھ چنانچھ  قى در زنداناند، اتفا این افراد اظھار داشتھ. اند دارى كھ تعدادى از آنھا نیز از رزمندگان دفاع مقدس بوده

اى است براى جمھورى اسالمى كھ تاریخ درخشان و سپید روحانیت تشیع را تبدیل بھ  حتى اگر یك مورد نیز صدق داشتھ باشد، فاجعھ
اى از   عده.......ھاى دیكتاتور از جملھ رژیم ستمشاھى را سفید خواھد كرد كند كھ روى بسیارى از حكومت ماجراى سیاه و ننگین مي

اند كھ منجر بھ ایجاد جراحات و پارگى در  اند كھ برخى افراد با دختران بازداشتى با شدتى تجاوز نموده شده مطرح نموده افراد بازداشت
رخى كھ ب اند بھ طوري از سوى دیگر افرادى بھ پسرھاى جوان زندانى با حالتى وحشیانھ تجاوز كرده. سیستم تناسلى آنان گردیده است

  ...... ".اند ھاى خود خزیده اند و در كنج خانھ دچار افسردگى و مشكالت جدى روحى و جسمى گردیده
 : کروبی در پایان نامھ اش بھ رفسنجانی  چنین  پیشنھاد داد 

بررسى و غرض و شفاف از طرف رئیس مجلس خبرگان رھبرى مورد  با توجھ بھ اھمیت مسالھ انتظار است این اقدام توسط ھیاتى بي
تا درسى براى آیندگان شود و فرصت بھ اراذل و اوباشى از این دست ندھد تا آبروى نظام و امام و . پیگیرى تا حصول نتیجھ قرار گیرد

شوم از این  بھ عنوان آخرین مطلب نیز یادآور مي. اسالمى را بر باد ندھند و خدمات ھزار سالھ روحانیت را مخدوش نمایند جمھوري
مھدى كروبى  -با آرزوى توفیق . سخھ تھیھ گردیده كھ یكى مھر و موم شده براى جنابعالى ارسال و دیگرى نزد بنده قرار داردنامھ دو ن

٧/٥/١٣٨٨ 
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 یتکار جمھوری اسالمی      نابود باد رژیم زن ستیز و جنا
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 پاسخ دندان شکن سندیکای کارگران شرکت واحد بھ اراجیف دادستانی   

را پیرامون اعتراضات بعد از انتخابات و دستگیرشدگان اخیر قرائت کرد و جنبش  کیفر خواستی ٨٨ مرداد ماه ١١ دادستان تھران در 
" صندوق مالی و دمکراسی" عظیم و برحق وعادالنھ مردم ایران  و ازجملھ سندکای شرکت واحد تھران را بھ موسسات برانداز نظیر

 .آمریکا نسبت داد
ت دموکراتیک مردم را بھ خارج و استعمار می چسباند تا از این طریق رژیم جمھوری اسالمی اولین بار نیست کھ بیشرمانھ اعتراضا

 . ھرعمل ضد انسانی و جنایتکارانھ اش را توجیھ نماید
 شعارھای دروغین ضد امپریالیستی بوده و با ھمین ترفند ھای ارتجاعی مبارزات واقعی، انقالبی و ٣٠تاریخ  تاریخ جمھوری اسالمی 

عم از کارگران، زحمتکشان، دانشجویان و زنان را سرکوب کرده و ایران را بھ زندان کھریزک ھمھ مترقی مردم زحمتکش ایران ا
توطئھ گران، کودتاچیان و قصابان جمھوری اسالمی ھمانند سربازان گریختھ ازجنگ، در زیر درختی . آزادیخواھان تبدیل کرده است

 کھ بھ زمین فرود می آید رژیم را از جا می پراند، وی از سایھ اش می ھر برگی. پناه برده و از ھر سو خود را درمحاصره می بینند
ھر منتقدی را بھ بند می کشد و ھمانند رژیم منفور شاه  وی را بھ خارج . ھر ندایی را با گلولھ پاسخ میدھد. ترسد و بھ ھمھ بد بین است

 بھ تئوری انقالب نرم بھ خودیھا نیز رحم نیم کند و بھ ھر سو انقالب مخملی نیز ورد زبان رژیم والیت وقیح شده و با توسل. می چسباند
وی نمی تواند و یا نمی خواھد بپذیرد کھ مردم جان بھ لب آمده ایران بپاخاستھ اند ورژیم کثیف ، ضد بشری و آدمکش . شلیک میکند

 چسباندغافل ازاینکھ کشتار و آزار و جمھوری اسالمی مبارزات  مردم میھن را بھ اجنبی می. سرمایھ داری اسالمی را نمی خواھد
شکنجھ وحشیانھ معترضین و نارضایتی عمومی بھترین خدمت بھ امپریالیسم وصھیونیسم است و رژیم چنین نقشی را بخوبی ایفا کرده 

 .و میکند
توطئھ ضد بھ بند کشیدن کارگران شریف و زحمتکش شرکت واحد و شکنجھ وحشیانھ منصور اسالو دبیر سندیکای شرکت واحد و

انسانی علیھ او، عین خدمت بھ امپریالیسم و استعماراست و سران رژیم را باید بھ جرم  ترور وجنایت دردادگاه خلق ایران محاکمھ 
سندیکای کارگران شرکت واحد بھ ادعانامھ دادستانی تھران پاسخ دندان شکنی داده و مقھور پرونده سازی ، ارعاب و . ومجازات نمود
حزب ما ضمن دفاع . ی جنایتکار اسالمی نگردیده واز حقوق عادالنھ و فعالیت مستقل خویش بھ دفاع برخاستھ استتوطئھ جمھور

قاطعانھ از حقوق کارگران شرکت واحد ، خواھان آزادی اعضای این سندیکا و رھبرش منصور آسالو از زندان است و ادعانامھ 
 .دادستانی تھران را بشدت محکوم میکند

 .      در زیر  بھ پاسخ سندیکای کارگران شرکت واحد بھ ادعا نامھ دادستانی تھران مالحظھ فرمائید          
                                                            * * * * * 

جوابى مختصر بھ ادعانامھ دادستانى تھران در مورد سندیكاى كارگران شركت واحد

 دادستان تھران كیفر خواستى را در خصوص حوادث پس از انتخابات و دستگیر شدگان اخیر قرائت کرد کھ ١٣٨٨در یازدھم مرداد 
سندیکاى كارگران شركت واحد وظیفھ خود میداند کھ بھ اعضایش و . در آن بھ سندیکای كارگران شركت واحد نیز اشاره شده است
منصور اسالو در زندان میباشد و پرونده سازی برای سندیکا یعنی پرونده جنبش کارگری در رابطھ با این مسائل توضیح دھد چرا کھ 

. سازی برای دیگر نھادھای جنبش کارگری 
 زیرمجموعھ كارگري؛ اگر بھ یاد داشتھ باشید در سال ھاى گذشتھ سندیكاى -٤  كیفر خواست دادستانى این گونھ ذكر شده است ٤در بند 

این جالب است كھ افرادى بھ .  بود كھ رھبرى آن را فردى بھ نام منصور ُاسانّلو برعھده داشتاتوبوسرانى اعتصابى را ایجاد كرده
ت بھ اعتصاب مى زنند اما حواسشان نیست كھ موسسات برانداز در آمریكا مانند دالیل مختلف از جملھ عقب افتادگى دستمزد خود دس

NED ات دیگر چندین میلیون دالر پول مى دھند تا بھ سندیكاھاى بھ صورت آشكار بھ موسس... ، صندوق مالى و دموكراسى و 
تمامى اسناد این كمك ھا در وب سایت سازمان . كارگرى در ایران كمك شود NED علت دسترسى آسان بھ این اسناد را .  موجود است

ھ دنبال مطلب و مسألھ خاصى خیلى از افراد معتقدند كھ اینھا چون مخفى كارى انجام نمى دھند پس ب. مى توان تظاھرسازى دانست
  .نیستند

ناخت از سندیکا و شخص اسالو اند ولی محرز است کھ این نوشتھ تنظیم اش بدور از ش ما نمیدانیم کھ این بخش را چھ کسانی تنظیم کرده
لمللی نشان دھند و ا اند کھ درایت اشان را در عرصھ بین نویسندگان این كیفر خواست در بخشھایى در خارج ھستند و سعی کرده.است

: اساس است میپردازیم بیشتر در جھت مرعوب کردن بوده برای ترساندن جنبش کارگري، ما بھ چند مورد این كیفر خواست كھ کھ بي
. اسم آقای اسالو را اسانلو نوشتھ حتی اسم واقعی ایشان را نمیدانستھ اند: یک
اده اند در صورتی کھ آن اعتصاب در رابطھ با عقب افتادگی دستمزد نبود اعتصاب سندیکا را بھ عقب افتادگی دستمزد نسبت د: دو

ارتباط سندیکا با : سھ NED .  ودیگر موسسات در کجای این قضیھ بوده است
طبق گفتھ خودشان کلیھ اسناد: چھار NED در سایت اش قابل دسترسی است چرا ھمانطوری کھ در دیگر بندھاى آن كیفر خواست بھ 

اند کھ سندیکا مخفی  رتباط پرداختھ شده از سندیکا ھم بھ ھمان نسبت شفافیت داده میشد و خودشان بھتر از ھر کسی گفتھذکر مبلغ و ا
. کاری انجام نمیدھد

سندیکا تشکلی مستقل و کامال صنفی است و برای ایجاد شرایط بھتر و اگاھی کارگران بوجود امده و بھ ھیچ گروه و حزب و حتی 
یى وابستھ و زیر سلطھ نیست و ھیج خط و ربطی ھم نمیگیرد دولت و کارفرما



 

    ۶                                                   توفان الکترونیکی شماره ٣٧     نیمھ دوم      مرداد ماه ١٣٨٨ 
ی شود سندیکاھای دنیا از یکدیگر سندکا تشکلی بین المللی میباشد و ھر گاه در ھر نقطھ جھان در مورد ھر تشکل کارگری بیعدالت-

حمایت میکنند و ھمانطور کھ شاھد بودید در مورد سندیکای شرکت واحد ھم این حمایتھا شد 
سندیكاى كارگران شركت واحد بعد از ثابت شدن بى كفایتى شوراھاى اسالمى كار توسط گروھى از كارگران حق خواه بنا شد و در این 

د اما بھ خاطر این چنین قضاوت ھاى نابھ جا ،گروھى از این كارگران وق معوقھ كارگران را زنده كننراه توانست با عزمى راسخ حق
ازادى خواه و حق طلب بعد از گذشت چند سال ھمچنان در راه رسیدن بھ حقشان با بى عدالتى و محرومیت از حقوق اجتماعى مواجھ 

و دو نفر از اعضاى این سندیكا ھمچنان در زندان بھ سر مى برند . ھستند
ران شركت واحد از زمان بازگشایى با روحیھ آھنین بھ فعالیتش ادامھ داده و بر اصل ضدیت خود با استعمار، استکبار و سندیکاى كارگ

استبداد پا فشاری کرده و در مبارزه اش برای بی حقوقی وبى عدالت، استقاللش را حفظ کرده، و مقھور پرونده سازی ھیچ نھادی نشده 
ھایش از ھر نوع ابزاری کھ اعضایش صحیح بدانند استفاده خواھد کرد و در این راه جنبش کارگری  است و در راه رسیدن بھ خواستھ

. ھمانند ھمیشھ از این عمل سربلند بیرون خواھد آمد و نیازی بھ فعالیتھای مخملی نمیبیند
ن ھم بسنده نکرده و در وحشت از جنبش کارگری ایران سالیان گذشتھ بھ عنوان محافل ضد کارگری معرفى شد و در سال گذشتھ بھ ای

سند و  ھای بي گسترش جنبش مستقل کارگری وایجاد وحدت وھمدلی بیشتر در میان کارگران وفعالین کارگری سعی کردند با اتھام زني
توطئھ اعتنایی بھ این جو مسموم  اما ھوشیاری فعاالن کارگری در بي. ھای فعال کارگری بھ اھداف خود برسند مدرک و تخریب چھره

وحال ما شاھد ھستیم کھ این امر از دست عواملشان بیرون آمده و خود دستگاه قضایی میخواھد این کار را انجام . ی آنان راخنثی کرد
. دھد کھ مثل سابق جنبش کارگری در مقابل این اتھامات خواھد ایستاد و خواھان آزادی فعالینش خواھد شد

سندیكاى كارگران شركت واحد 
رانى تھران و حومھاتوبوس

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

تحصن کارگران ھفت تپھ                             
این تحصن با .  مرداد ماه در محل کارخانھ دست بھ تحصن زدند١٦تپھ روز جمعھ کارگران ھفت : کانون مدافعان حقوق کارگرطبق اطالعیھ  

ھنگامی کھ نمایندگان شورای فرمایشی خواستند در مسالھ دخالت کنند کارگران با گفتن اینکھ چھ کسی بھ شما . صدای سوت کارگران آغاز گردید
شعارھایی نیز علیھ مسوول کارت زنی داده . د، اجازه ی مداخلھ را بھ آنھا نداده اندرای داده و شما را انتخاب کرده کھ حاال می خواھید مداخلھ کنی

. شد
: خواستھ ھای گارگران در این اعتراض بھ شرح زیر است

 اجرا شدن طرح طبقھ بندی مشاغل و افزایش دستمزدھا و حقوق ھا -١
) د اضافھ کاری ھا برای کارگران وجود داردمشکالتی در نحوه و میزان پرداخت دستمز( حل شدن مسالھ اضافھ کار-٢
این مسالھ روال عادی این واحد تولیدی نبوده است و اکنون کھ این طرح اجرا می شود برای کارگران مشکالتی .  زدن کارت ورود و خروج-٣

عت ده در کارخانھ حاضر بوده و سپس از جملھ اینکھ روزھای جمعھ در ماه ھایی از سال کھ فصل برداشت نیست، کارگران تا سا. پیش آمده است
در نتیجھ از تنھا . بھ منازل خود برمیگشتند اما با اجرای این طرح مجبورند روزھای جمعھ ھم تا پایان ساعت اداری در محل کار خود باقی بمانند

. فرصت برای بودن با خانواده ھایشان محروم می شوند
ران با تالش سندیکا قرار بود رسمی شوند اما اکنون بھ دستور مقامات باالتر تھدید بھ اخراج شده این کارگ.  جلوگیری از اخراج کارگران موقت-٤

.اند

 
 * * * * * 

 ادامھ دارداعتراضات شبانھ مردم تھران   
ھای گذشتھ  با ندای نواحی و مناطق مختلف تھران ھمانند شبھا و ھفتھ  در « مرداد ماه ، ٢٠، سھ شنبھ فعالین حقوق بشر ودمکراسیطبق گزارش 

 . اهللا اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور خواستار بر چیده شدن دیکتاتوری ولی فقیھ در ایران شدند
مردم تھران بصورت خانوادگی بر بام منازل،کوچھ ھا و خیابانھای فرعی حاضر شدند و شعار رسای مرگ بر دیکتاتور را سر دادند د و اسیران 

مردم با شنیدن دنائت و رذالت با اسیران بی دفاع در زندانھای ولی فقیھ بھ خشم . ات درنده خوی خود قرار می دھدبی دفاع را در معرض دستور
و امشب در بعضی مناطق بصورت گسترده حتی آنھائی کھ تا قبل از این با ھمسایگان خود از سر دادن شعارھا مخالفت می کردند خود بھ . آمده اند

مردم اکثر مناطق بر پشت بامھای خود حاضر بودند کھ از جملھ آنھا؛ جنت آباد، صادقیھ ، .و مرگ بر دیکتاتور پرداختندسر دادن بانگ اهللا اکبر 
ونك ،آزادى ، تھران پارس ، توحید، ستارخان، تجریش ، سید خندان ، مطھرى ، تخت طاووس ، میر داماد، جمھوري، قیطریھ ،شمس آباد کھ از 

نیروھای . شدت اعتراضات در تجریش ،توحید ،صادقیھ بیشتر از دیگر مناطق تھران بود. ادامھ یافت٢٢:٣٠ت  اغاز و تا ساع٢٢:٠٠ساعت 
».سرکوبگر ولی فقیھ کھ مورد نفرت مردم ھستند سرخورده و مایوس در بعضی از مناطق بصورت گلھ ای پرسھ می زنند
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نمایش کثیف محاکمھ زندانیان، کوس رسوائی واستیصال رژیم
 

در سالن اجتماعات اداره کل " اغتشاش و آشوب و متھمین پروژه شکست خورده کودتای مخملی"نخستین نشست بیدادگاه متھمان 
درمیان متھمین در نشست بیدادگاه کھ . نان صلواتی رئیس دادگاه انقالب اسالمی آغاز شد مرداد با سخ١٠دادگستری تھران، روز شنبھ 

چھره ھای شناختھ شده ای نظیر بھزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان انقالب اسالمی، میر  نفر حضورداشتند،١٠٠نزدیک بھ  
عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، دامادی دبیر کل حزب مشارکت، امین زاده عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، 

محمد ابطحی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، صفایی فراھانی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، رمضانزاده 
 . و شماری دیگراز زندانیان ناشناختھ بھ چشم میخوردند... عضو شورای مرکزی مشارکت

عدم اطالع و حضور وکال در دادگاه و نیز عدم مالقات وکال با موکلین از آغاز "ط این نمایش مشمئز کننده  و ضد بشری درشرای
دستگیری تا روز دادگاه، عدم تفھیم اتھام، بازجویی ھای طوالنی مدت کھ بھ گفتھ برخی ازمتھمان ھنوز ھم ادامھ دارد، نگھداری 

جناح حاکم با توسل بھ ھمھ . برگزارگردید..." ات با خانواده متھمان در سلول انفرادی، استفاده از انواع شکنجھ ھای روحی، عدم مالق
 ھدف رژیم ،مبانی و موازین اسالمی کھ مورد تائید و استفاده ھمھ این متھمین در گذشتھ بود بھ میدان آمد و بھ مصلحت اسالم تکیھ کرد

جنبش مردمی بھ جنبش مخملی تحت رھبری ازاین عمل ضد انسانی تدارک پرده سوم کودتا واعتراف گیری ھای بیشرمانھ وچسباندن 
امپریالیسم و استعمار و سرکوب خونین جناح اصالح طلب و یک دست کردن جناح حاکم و ادامھ سرکوب  و قلع و قمع جنبش مردم 

کنون کھ ا ":سناریوی چنین برنامھ ای در نشریات جناح احمدی نژاد بویژه در کیھان شریعتمداری بازتاب یافتھ است. ایران می باشد
این دانھ ھای درشت کسانی جز محمد ". دانھ ھای ریز اعتراف کرده اند باید بھ سراغ دانھ ھای درشت رفت و کار را یکسره کرد

 عزمش را جزم کرده تا با تشدید تضادھا و تا قبل از سازمانیابی ،جناح کودتاگر حاکم. خاتمی، موسوی، کروبی و رفسنجانی نیستند
 خرداد ماه  نقطھ عطفی ٢٩سخنرانی علی خامنھ ای درنماز جمعھ . ھا را متالشی و از صحنھ سیاست خارج کندجناح اصالح طلب آن 

دفاع قاطعانھ علی . حکومتی باقی نگذاشتھ استنقطھ عطفی کھ راھی برای اصالح طلبان درون. درتاریخ نظام جمھوری اسالمی بود
ات کذایی و رد ھرگونھ اتھام بھ تقلبات انتخاباتی اعالم جنگ بھ یارانی بود کھ در خامنھ ای از احمدی نژاد و تاکید بر سالمت انتخاب

طول سی سال حکومت جمھوری اسالمی در کودتاھای مشابھ علیھ رقبای حکومتی و کشتار و سرکوب مردم ایران شریک بوده و اینک 
ھانھ مردم آنرا بھ چھارچوب قانون اساسی بکشند و از برای نجات نظام جمھوری اسالمی بھ میدان آمده تا با کنترل جنبش آزادیخوا

 بزرگ بھ جناح اصالح طلب بود و برھرگونھ توھم و نھسخنرانی علی خامنھ ای یک .  پیشروی و رادیکالیسم انقالبی اش باز دارند
 . خوشبینی نسبت بھ تحول پذیری رژیم جمھوری اسالمی مھر باطل کوبید

  بدون ھیچ  گونھ ۶٧ تا ۶٠ھزاران کمونیست و انقالبی ترقی خواه در سالھای . می  تازه گی نداردبساط بیدادگاھھای  جمھوری اسال
گورستان خاوران سند زنده چنین . محاکمھ ای و پس از وحشیانھ ترین شکنجھ ھای روحی و جسمی بھ جوخھ ھای اعدام سپرده شدند

 انقالب اسالمی و دیگران ، این فرزندان جمھوری اسالمی کھ امروز ، ھمھ حضرات مجاھدین، بھزاد نبویآقایان ابطحی. جنایتی است
خود قربانی چنین نظام کثیفی شده اند در شکل گیری آن ماشین سالخی نقش داشتھ و ھرگز از حقوق انسانی و اولیھ انقالبیون و 

کمونیستھا  .  ن بارھا نشان داده اندکمونیستھا در زندان دفاع نکرده و ضدیت خویش را با نمایندگان واقعی کارگران و زحمتکشا
اگر ما کمونیستھا این نمایشات چندش آور و اعتراف گیریھای ضد بشری را محکوم کرده و از حقوق انسانی . دمکراترین انسانھا ھستند

کمونیستی و و دموکراتیک  ھر متھمی از جملھ آقایان ابطحی و شرکاء  دفاع میکنیم نھ یک امر تاکتیکی بلکھ از ماھیت عمیقا 
 . دموکراتیک ما بر می خیزد کھ حقوق بشر را امری طبقاتی و تجزیھ ناپذیر تحلیل میکنیم وبدان ایمان داریم

 
حزب ما برگزاری بیدادگاه  نمایشی و جعلی جمھوری اسالمی کھ توھین بھ انسان و انسانیت است  را بشدت محکوم میکند و خواھان 

رژیم کودتا در حال دست و پازدن است و ازجنبش عظیم مردم بھ وحشت . زندانیان سیاسی استآزادی فوری و بی قید و شرط ھمھ 
این نمایشات کذایی برخالف . این نمایشات اعتراف گیری ناشی از استیصال ، کرم زدگی درونی و میرندگی آن است. مرگ افتاده است

 .چھ صیغھ ایست“ رافت اسالمی“مردم بار دیگر می بینند کھ . تصور ابلھان حاکم تاثیر عکس بر مردم خواھد گذاشت و گذاشتھ است
 .خشم مردم شعلھ ورتر خواھد شد و قاطعانھ تر برای سرنگونی این نظام فاسد و ارتجاعی  بھ میدان خواھد آمد

 
 

 !سرنگون باد رژیم  فاشیستی و سرمایھ داری  جمھوری اسالمی     
 !آزادی فوری ھمھ زندانیان سیاسی

 ! سوسیالیسم این پرچم رھایی بشریتزنده باد

 )توفان(حزب کارایران
١٣٨٨ مرداد ١٢
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 رھبری جنبش یا سیاھی لشگر میرحسین موسوی؟

     
توده پرستان بار دیگر بھ . ز جنبش مردم و شرکت در آن بحث سابقھ داری درگرفتدر میان نیروھای سیاسی بر سر حمایت ا

سازمان فدائیان ". میدان آمدند و مدعی شدند کھ ما باید ھمان شعارھا و خواستھائی را تکرار کنیم کھ توده مردم بر زبان می آورند
د محدودیت برای تعقل، نفی نقش نیروی آگاه، دنبالھ روی طبیعتا ایجا.  کھ جریانی خودفروختھ است از این قماش بود"اکثریتخلق 

را وسیلھ ارعاب ساختن تا گمراھی مداومت یابد، “ ابھت مردمی“از پی جماعت بھ بھانھ اینکھ توده مردم این یا آن را گفتھ اند و 
ن بھ مفھوم آن است کھ یک جنبش ای. تنھا بھ مفھوم آن است کھ عنصر آگاه و با تجربھ مھار خویش را بدست جماعت ناآگاه بسپارد

 .فاقد رھبری و گیج و ویج بھتر از یک جنبش آگاه و با دورنماست
 

این توده پرستان ھمھ را دعوت می کنند و می کردند کھ ھمان شعارھای مردم را تکرار کنیم و بپذیریم کھ موسوی رھبر ماست و 
آنھا در واقع عصای دست میر حسین موسوی .  اسالمی نیستجنبش ما دارای رنگ سبز است و ھدفمان سرنگونی رژیم جمھوری

آنھا در حقیقت سیاھی لشگر میرحسین موسوی، . آنھا ھمدست یک جناح حاکمیت اسالمی بر ضد جناح دیگر می شدند. بودند
دم در جنبش توده مر. بودند... بر ضد مصباح یزدی، مجتبی خامنھ ای، ولی فقیھ و جنتی و... ھاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و

 .شرکت می کرد، قربانی می داد، فداکاری می کرد تا جناح رفسنجانی با سواری گرفتن از مردم از جناح خامنھ ای امتیاز بگیرد
این توده پرستان کھ راه افتاده بودند و ھمھ را تشویق می کردند کھ بھ طوطی تکرار شعارھای مردم بدل شوند و از خودشان 

 . یا جاھل اند و یا عامل ھاشمی رفسنجانی و فالحیان مبتکران قتلھای زنجیره ای در ایرانابتکاری نداشتھ باشند
  

ولی عنصر آگاه انقالبی باید در جنبش شرکت کند، . عنصر آگاه انقالبی وظیفھ اش ھرگز دنبالھ روی از توده ھا نیست و نبوده است
طبیعتا اگر ھدف عنصر آگاه ھوادار یکی از . ھا آموزش دھدبھ جنبش جھت دھد، مردم را در سوی صحیح ھدایت کند و بھ آن

جناحین حاکمیت کھ ضد انقالبی است، این باشد کھ میر حسین موسوی بھ جای احمدی نژاد قاتل دکتر سامی بنشیند، آنوقت تالشش 
ی و آگاه در جھت این در حالیکھ یک عنصر انقالب. در این است کھ خواستھای مردم را محدود کرده و مانع انکشاف آنھا شود

حرکت می کند کھ بھ مردم ثابت کند کھ راه نجات ایران نھ در تعویض جناحھای حاکمیت بلکھ در نفی تمامیت این نظام نھفتھ است 
و باید شعار سرنگونی این نظام را ترویج کرد و تبلیغ نمود تا مردم بھ لزوم این سرنگونی و این کھ راه رھائی و گام اولیھ در 

اگر قرار باشد چنین اقدامی صورت نگیرد و طوطی وار مردم بھ . رار یک ایران دموکراتیک و آزاد خواھد بود واقف شونداستق
وگرنھ . سپر بالی رفسنجانی ھا بدل شوند آنوقت این تسلسل و دور باطل، این شرایط انتخاب میان وبا و طاعون تا ابد ادامھ دارد

باین جھت تبلیغ لزوم سرنگونی رژیم . در پیش پای مردم است و باید بھ آن پاسخ دادباز در چھار سال دیگر پرسش امروز 
جمھوری اسالمی و تبدیل آن بیک نیروی مادی کھ طبیعتا در نتیجھ تجربھ عملی خود توده ھا نیل بھ آن ممکن است باید در دستور 

 روی از توده را بشکنند و بھ عنوان نیروی انقالبی آگاه بھ کار نیروھای انقالبی قرار گیرد و باید این طلسم توده پرستی و دنبالھ
. روند مبارزه مردم برخورد کرده و تنھا با این دورنما در رھبری آن شرکت کنند و مانع شوند تا بیشترین صدمات بھ آن بخورد

اه با بیشترین دستآورد دارا رھبری کمونیستی در این جنبش بھ مفھوم حفظ جنبش نیز ھست تا توده مردم کمترین قربانی را ھمر
چون . تر است تئوری ضد انسانی و در عین حال ضد انقالبی است“ بھتر و انقالبی“تئوری اینکھ ھرچھ بیشتر کشتھ شود . شوند

دقیقا می تواند بھ یاس و سرخوردگی جنبش بدل شود و آنارشیسم را تقویت کند کھ نتایج آتی آن بسیار مضر برای کل جنبش انقالبی 
تنھا طرح این شعار است کھ پرسش بعد از . لذا حزب ما خواھان طرح شعار سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی است. واھد بودخ

 کھ بعد از آن چھ می شود گام بعدی است کھ باید با ھمھ گیر شدن شعار یپرسش آنرا در دستور کار قرار داده و مطرح می سازد
ز شعار سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی حمایت می کند کھ دورنمای اما حزب . قبلی در دستور کار قرار گیرد

 .بعد از سرنگونی را نیز در متن خود دارد
 

 * * * * * *                                                                             

 رادر شغال استسگ زرد ب. احمدی نژاد و میر حسین موسوی مدافعان نظام اند
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 بھ بمناسبت) توفان(پیام ھمدردی دفترخارجی حزب کارایران
 درگذشت زنده یاد کامبیز روستا، مبارز راه آزادی و استقالل

                                        
 

 دھھ ۵کامبیز روستا مبارز قدیمی و با تجربھ جنبش راه آزادی، استقالل و دمکراسی ایران با سابقھ بیش از 
 در برلن ٢٠٠٩ ژوئیھ ٢۶پیکارعلیھ دو رژیم ارتجاعی و استبدادی سلطنت پھلوی و جمھوری اسالمی درسحر گاه 

 .بھ خاموشی گرائید
 و ضد ستم شاھی کامبیز روستا درکنفدراسیون جھانی محصلین و دانشجویان ایرانی مبارزات ضد امپریالیستی

درخارج ازکشور و تالش خستھ گی ناپذیر وی درافشای جنایات رژیم جمھوری اسالمی بویژه درجریان دادگاه 
 مبارزات میکونوس آلمان و افشای تروریسم دولتی دستاربندان حاکم در ایران، از یاد نخواھد رفت و گرمابخش

آزادیخواھانھ مردم ایران برای سرنگونی نظام سرمایھ داری جمھوری اسالمی و استقرار ایران آباد و آزاد و 
 .شکوفان خواھد بود

یاد کامبیز روستا را گرامی میدارد و ضمن عرض تسلیت بھ خانواده، دوستان و یاران او، ) توفان( حزب کارایران
 . او دربرلن می نماید بودن شب یادآرزوی موفقیت برای برگزارکنندگا

 
 !یاد و خاطره زنده یاد کامبیز روستا گرامی باد

 !سرنگون باد نظام سرمایھ داری جمھوری اسالمی
 !زنده باد ازادی و سوسیالیسم

 
 )توفان(دفترخارجی حزب کرایران

 ٢٠٠٩ اوت ١٣جمعھ 

 
  * * * * * 

 

 آرمان استخریان نوجوانی کھ در شیراز کشتھ شد
 

ی وارده جان  گان حوادث پس از انتخابات کھ در سوم تیرماه بر اثر شدت ضربھ  شده  سالھ فرزند احمد، از کشتھ١٦آرمان استخریان 
. خود را از دست داده است

لباس این تجمع بھ درگیری بین نیروھای بسیج و . یی کھ در تجمع سوم تیرماه شیراز حضور داشتھ است  سالھ١٦آرمان استخریان جوان 
 روز ١٧ وی در حدود  .شود در این درگیری استخریان مضروب و بھ بیمارستان نمازی شیراز منتقل می. انجامد شخصی با مردم می

در پرونده پزشکی علت فوت . در کما بوده و پس از فوت، جسد وی پس از سھ روز بھ صورت مشروط بھ خانواده تحویل داده شد
ھای  طور درگیری دارند روز واقعھ بھ علت حجم بسیار باالی جمعیت و ھمین شاھدان عنوان میکھ  تصادف ذکر شده است در حالی

گان خود در این تجمع  وی بھ ھمراه یکی از بستھ. جاری اساسا امکان حرکت و حضور اتومببیل در منطقھ درگیری وجود نداشتھ است
 .حضور داشتھ است

دھند و این خانواده تحت   وھای امنیتی امکان برگزاری ھرگونھ مراسم را بھ خانواده نمیی استخریان، نیر پس از تحویل جسد بھ خانواده
ھا و  شود حتا منزل مسکونی خود را در منطقھ فخرآباد شیراز ترک کند، ھمچنین نیروھای امنیتی تمامی پارچھ نوشتھ فشار مجبور می

 )خبرگزاری ھرانا(منبع                                                                 .ھای ارسالی را جمع کرده و با خود بردند دستھ گل
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  بازداشتی در روزھای اول درگیری ھا از زبان خودشان۴٠٠٠

 نفر توسط نیروھاي امنیتي ۴٠٠٠ مرداد ماه  اعالم داشت گفت كھ در ابتدا ٢٠وری اسالمی ایران روز سھ شنبھ  وه قضائیھ  جمھق
.  نفر دستگیر شدند۴٠٠٠ئل پیش آمده بعد از انتخابات  در مسا” سخنگو قوه قضائیھ رضا جمشیدي بھ خبرنگاران گفت  .بازداشت شدند

 " .آنھائي كھ در ناآرامیھا درگیر بودند بازداشت شدندآزاد شدند، ” خیلي زود” نفر ٣٧٠٠وی گفت 

 نفر اعالم ١٠ نفر و کشتھ شدگان را ۴٠٠رژیم جمھوری اسالمی در ابتدای تظاھراتھای خیابانی تعداد دستگیر شدگان را قریب بھ 
ناشی از فشار عظیم مردم، مادران  از حقایق را بھ اطالع عموم برسانند  ایاما آنچھ امروز موجب میشود این قاتالن کثیف گوشھ. داشت

 نفر است کھ این ۶٩شمار کشتھ شدگان طبق نظر علیرضا بھشتی سخنگوی کمیتھ تحقیق مجلس .  داغدار و اعتراضات بین المللی است
ن بیش آنچھ از سازمانھای حقوق بشر و تشکالت غیر دولتی درایران شنیده میشود شمار جانباختگا. رقم دوبرابر آمار دولت کودتاست

مبارزه خانواده ھا  برای آزادی فرزندانشان . ھزار نفر تخمین زده میشود١٠ رقمی بیش از  نفر  و تعداد بازداشت شدگان٣٠٠از 
ھمچنان ادامھ دارد و روزی نیست  کھ درمقابل زندان اوین تجمع نکنند و خشم و نفرت خودرا  نسبت بھ رژیم منفور جمھوری اسالمی 

 !مرگ بر رژیم فاشیست جمھوری اسالمی این قاتل جوانان آزاده و پرامید ایران. ا تلخ کرده است ابراز ننمایندکھ زندگی را بر آنھ

 
 مردم ایران کھ  سراسری بھ شعاراین روزھا شعار مرگ بر خامنھ ای، خامنھ ای قاتلھ والیتش باطلھ

 .مضمونش ھمان شعار سرنگونی جمھوری اسالمی است بدل شده است
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  بحران عمیق ،زمزمھ حذف علی خامنھ ای و شورایی کردن اصل والیت 

ھران نوشتھ روزنامھ سرمایھ چاپ ت.  گرانی بیداد میکند.وضعیت ایران بشدت بحرانی است، جامعھ بشدت دچار سقوط اخالقی است
 ھفتھ اخیر افزایشی بین چھار صد تا دوگوشت مرغ نیز در.  رسیده استیلو تومان درک۵٠٠ ھزار و ١٣است کھ قیمت گوشت ران بھ 

 بین ده تا پنجاه درصد افزایش داشتھ و سایر مواد خوراکی  تخم مرغ، میوه و شکرقیمت برنج و.  را نشان میدھدیلوھفتصد تومان در ک
تیاد، فحشاء، رشوه خواری و دزدی و جنایت و زورگوئی و خودسری مقامات مسئول و زیر پا گذاردن قانون خودشان و  فقر، اع.است

اعالم بی اعتباری ھمھ این قوانین خود ساختھ و اعالم رسمی اعمال سیاست استبدادی و نظایر آنھا، ھمھ و ھمھ دستآورد جمھوری 
 کھ حتی خودی ھا را شبا انتخابات قالبی احمدی نژاد و خامنھ ای  کودتاچی حکومتوئیم این را ما نمی گ. سرمایھ داری اسالمی است
است کھ می گوید ما بھ خودسری و پنھانکاری، و زد و بند خود   اسالمی رژیم مافیای سرمایھ داریاین . کنار گذارده است می گوید

 کودتا کردیم ، مردم را فریفتیم و بھ پای این ما ھستیم کھ . ه می گیریمما بھ مردم اعتماد نداریم و تصمیمات را پشت پرد. ادامھ می دھیم
 ما نیازی نداریم بھ مردم ایران گزارش .آرام مردم را داده ایمنیز پاسخ اعتراضات  و شکنجھ و کشتار صندوق رای کشاندیم  و با گلولھ 

ما ھستیم .  ما ایران را ملک خصوصی خود می دانیم.چیز دیگرنبودش بستیم  و نھ » استاندارد«  زندان کھریزک را فقط بھ خاطر.دھیم
 نیاز نظر مردم ما بھ . کھ تصمیم می گیریم چھ کسی حق دارد تا چھ حد بشنود و چھ کسی باید کر و کور باشد و حق حرف نداشتھ باشد

ما ھر کار را . ما بھ کسی توضیح نمی دھیم . قیم مردم است و بر ھمھ نظارت داردکھ ، مردم ایران صغیرند و آن ولی فقیھ است نداریم
مردم را  گر، رژیم اسالمی کودتا. کھ خودمان صالح بدانیم در میان محفل سّری خود تصمیم می گیریم و بھ ھمھ مردم تحمیل می کنیم

 بداند؟  این ھمان وضعی  را از آن خودنظام کثیفاز آن خود نمی داند، ھمھ چیز را از چشم مردم پنھان می کند پس چرا باید مردم این 
، تجاوز جنسی بھ پسران و دختران جوان  مردم، تقلب وقیحانھ، کشتار بیرحمانھانتخابات قالبی . است کھ اکنون در ایران پدید آورده اند

ی است  عمیقاذعان بھ شکست و اعالم بحران، تواب ساختن یاران دیروزی کھ خود در ساختن این ماشین سالخی نقش مھمی داشتھ اند،
 خرداد و تحوالت بعد ازآن ٢٢کودتای  .میگرداند نزدیک  بھ پرتگاه سقوط ھر روزکھ  رژیم را بھ بن بست کامل کشانده ووی را

و  "شورایی کردن اصل والیت وقیح" سیدعلی خامنھ ای و احتمالی عزل پیشنھاد.آغازی برای پایان عمررژیم جمھوری اسالمی است
 کھ این روزھا ی اسالمی برای خروج از بحران و حفظ جمھوری  تبھکاران، قصابان و جالدان اسالمیرفرم درچھارچوب قانون اساس

 ومردم ایران بھ کمتر از سرنگونی این نظام کثیف و خونریز کارساز نبودهطرح میگردد دیگر محافلی ازرژیم  جناح واز سوی 
سھ دھھ خون  الن، کالشان و زالوصفاتان کھ درخاللمردم ایران برای محاکمھ و مجازات این قات .رضایت نخواھد داد

کرده و خود  بیتابی  کرده انددر شیشھ را...   و ھمھ زحمتکشانکارگران،کارمندان، معلمان، دانشجویان ، روشنفکران، زنان و جوانان
نی کھ تالش برای حفظ این نظام مرگ بردروغگویان و مردم فریبا.  آماده می نماید و بر اندازی این نظام جھنمیرا برای نبرد نھایی
.چرک وخون دارند

                                                                * * * *

 !توفان ارگان مرکزی حزب کارایران را بخوانید و آن را بدست دیگران برسانید
 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
ھوری اسالمی، علیھ امپریالیسم جھانی،علیھ اری جمدبرای پیشبرد نبردعلیھ رژیم سرمایھ

رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبھ ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران بھ حزب 
 !کمک مالی کنید) توفان(کارایران 

 : از سایت اینترنتیاز انتشارات جدید توفانى اپاره
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