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 ر، روز پرافتخار جنبش دانشجوئی ایران آذ١۶ھراس رژیم از مراسم 
 

 
 

کشد و بھ جمھوری خون آشام اسالمی نشان داده کھ  آتش خشم مردم ایران زبانھ می. رسد  آذر روز دانشجو بزودی فرا می١۶
 آبان، ١٣ قھرمان ایران در رژیم جمھوری اسالمی پس از سیلی محکمی کھ از مردم. خاموش شدنی نیست، پردامنھ و سوزان است

وی با تشدید سرکوب و بگیر و بھ بندھای وحشیانھ و ضرب و شتم . روز دانش آموز خورد سرگیجھ گرفتھ و بھ سیم آخر زده است
حم  آذر بایستند و بھ کسی ر١۶دانشجویان در سراسر ایران  بھ مزدوران آدمکش خود آماده باش داده تا با تمام قوا در مقابل تظاھرات 

  آبان ماه بھ معترضان ھشدار٢٧ خبری روز پنچ شنبھ ى دادستان کل کشور در گفت و گوی ویژهاىمحسن اژهدر ھمین رابطھ . نکنند
از این بھ بعد با ھر گونھ اقدامی کھ موجب اخالل در نظام شود، بدون ھیچ اغماضی برخورد خواھد شد و ھیچ عذر و : "کید کردأداد و ت

 ."ست پذیرفتھ نیاىبھانھ

مصطفی آھوخوش، ھاى  بھ نامدانشجوی دانشگاه صنعت نفت ۶ صدوراحکام انضباطی اخراج و محرومیت از تحصیل برای*
 ھراس رژیم و ایجاد فضای ىو اینھا ھمھ نشانھ... امین نیکزاده،  وند، حجت عربی، سھند بختیارپور، پیام پیکری، خسرو موسی

 تجدید نظر ھر گونھ احکام سبک را پاره کرده و بر صدور اشد ىچنین در جلسھ گاه ھمرئیس دانش.  آذر است١۶ ىارعاب در آستانھ
 .مجازات برای فعالین دانشجویی تأکید ورزیده است

پس از سھ بار بھ تعویق افتادن دادگاه برند و   بھ سر می دانشجوی شیراز در بازداشت١٨  امیرکبیر،ىطبق گزارش خبرنامھ *
  طبق ھمین گزارش. دادگاه انقالب شیراز برگزار شد٢ ى آبان، این دادگاه در شعبھ١٣ بازداشت شده در روز دانشجویان دانشگاه شیراز

 آذر ماه ١٨ی در مورد بازداشت شدگان بھ ئ دادسرای دادگاه انقالب، صدور حکم نھا١۴ ى تن از این افراد بھ شعبھ۴ ىبا ارجاع پرونده
لمالقات ای باید در زندان عادل آباد شیراز در بازداشت بمانند و تا صدور حکم ممنوعئااین دانشجویان تا صدور حکم نھ. موکول شد

ی، زاھدی، ئی، جاللی، سعید رضائبنا. آذر در بازداشت خواھند بود١۶ این دانشجویان تا پس از استدادستان شیراز اعالم کرده . ھستند
ی، یحیی طاووسی، ندا اسکندری، خدیجھ ئالح پور، کاظم رضا علی ص،ظھوریان، عارف، پورفتحی، طاھری، صفرپور و پورسلطان

مسیح اهللا حقیقت جو از دیگر دانشجویان دانشگاه شیراز نیز در زندان اطالعات شیراز ، دکتر قھرمانی، نظری، شیروانی و باقری
 .برند در بازداشت بھ سر می) ١٠٠پالک (

، مازیار یزدانی نیا، شوانھ ی، علی دنیاری، سیاوش صفوینظرمیالد حسینی کشتان، علی  آذر،١طبق خبرگزاری ھرانا  * 
مریخي، علی عباسي، و رحمان یعقوبی دانشجویان دانشگاه مازندران کھ بھ اتھام اخالل در نظم دانشگاه بھ دلیل تجمع در دانشگاه در 

 . ضربھ شالق محکوم شدند١٥تعزیری و  خرداد، در خرداد و تیر ماه گذشتھ در بازداشت بودند، ھر کدام بھ شش ماه حبس ٢٦تاریخ 
کاظم پور و یاسر  موسوی، احمد میرطاھری، علیرضا زرگر، امیر چیان، علیرضا  امیرکبیر، حمید قھوهىبھ گزارش خبرنامھ*

 . بازداشت شدند آبان٢٨  طباطبایی در عصر روز پنج شنبھىمعصومی دانشجویان دانشگاه عالمھ
 تن از دانشجویان ٢ مھندسی و ى تن از دانشجویان فعال دانشکده٢٢ آبان، ٢٨ جشنبھ  روز پنمشھد  فردوسی در دانشگاه 

 . انضباطی احضار شدندىدانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی بھ کمیتھ
 .......  و

از اعتراضات  ــ احمدی نژاد اى ھراس رژیم ضد بشری خامنھى آذر، نشانھ١۶ ىاین یورش وحشیانھ بھ دانشجویان در آستانھ
تظاھرات . یابد و دیگر مربوط بھ یکی دو شھر و چند دانشگاه نیست  آن ھر روز گسترش میىعمومی مردم ایران است کھ  دامنھ

 مردم ایران از دانشجو و کارگر و زن و مرد  و پیر و جوان در آن ھا آبان فقط محدود بھ دانش آموزان نگشت و میلیون١٣باشکوه 
 استبداد سیاه ھاىویاروئی با گرازھای  اراذل و اوباش اسالمی باکی بھ دل راه  ندادند و قھرمانانھ در مقابل طفیلیشرکت داشتھ و از ر

گوش رژیم منفورجمھوری اسالمی ھنوز بھ فریاد مردم بدھکار نیست و چاره را در سرکوب و قتل و شکنجھ . قرون وسطائی ایستادند
 باالتری  ى متحدانھ و زور متوسل شوند و تظاھرات خود را بھ مرحلھىجز این کھ بھ مبارزه دیگری ىبرای مردم نیز چاره. بیند می

 قمھ کشان ھاىکشی رژیم کودتا گوشش بدھکار نیست کھ مردم دیگر ھراسی از وی  ندارند و درمقابل عربده.  ارتقاء دھند نیست
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آیند بلکھ ھمان  نیروھا و مردم  ھ تنھا دانشجویان بھ میدان می آذر امسال، ن١۶در . زنند  و متحد میاىاسالمی دست بھ مقاومت توده
 .آیند وبانگ رھائی سر خواھند داد  را بھ اشغال خود در آوردند بھ میدان میھا آبان خیابان١٣دالوری کھ در روز قدس و 

 و سراسری مردم و اىودهرویم کھ قوای رژیم اسالمی در اثر مبارزات ت  امسال درحال و روزی  بھ استقبال روز دانشجو می
. بیند   آزادی میى مردم تشنھھا میلیونىنزاع درونی بر سر قدرت و انزوای بین المللی  تحلیل رفتھ است و خود را درمحاصره

 پی در پی  نھ تنھا مانع رشد اعتصابات کارگری و مبارزات دانشجوئی و مردمی نگردید ھاىسرکوب و شکنجھ و تجاوز جنسی و قتل
 دانشگاھی منفک ىفضای  پر تالطم  جامعھ . خاموش شدنی نیستھا خشم مردم را صد چندان کرده و این خشم بھ این زودیبلکھ آتش

از فضای  بحرانی  و رو بھ انفجارجامعھ نیست و این بار نیز دانشجویان دراتحاد با  سایر مردم ایران اعم از کارگر و زنان و جوانان و 
زندانی "،  " قاتلھ، والیتش باطلھاىخامنھ"، "مرگ بر دیکتاتور" ستم  بھ میدان خواھند آمد و با فریاد روشنفکران و سایر اقشار تحت

 شعار متنوع و مردمی ھاو ده"...کھریزک، شکنجھ، تجاوز دیگر اثر ندارد"،  "مرگ براین دولت مردم فریب"، "سیاسی آزاد باید گردد
 ــ اىفت و بار دیگر داغ ننگ ونفرت را بر پیشانی رژیم امنیتی نظامی خامنھگرازھای لباس شخصی پوش را بھ چالش خواھند گر

 حکومت  فاشیستی ى فراوان پرچم مبارزه علیھھاىست با دادن قربانیھادانشگاھیان اعم از دانشجو و استاد سال .کوبند احمدی نژاد می
 ىخانھ ضد علم ودانش کھ دانشگاه را با پادگان و مکتب مشخص و اصولی خود را در مقابل رژیم ھاىمذھبی را بر افراشتھ و خواستھ

، کوتاه شدن )آپارتاید جنسی(جدائی دین از آموزش و لغو قوانین تبعیض جنسیتی . دوران قرون وسطی عوضی گرفتھ، طرح کرده است
باشند کھ رژیم  یعی و انسانی میو مطالبات طب...دار از دانشگاه، آزادی بیان و عقیده  دست نیروی انتظامی و مأموران امنیتی و چماق

روحانیت مرتجع کھ  دشمن سوگند . بیند  جز سرکوب نمیاى جمھوری اسالمی قادر بھ پاسخگوئی بدانھا نیست و چارهىپس مانده
بیند از روی ترس و استیصال دست بھ مقاومت   علم و دانش  است و مرگ خویش را در رشد فکری و علمی دانشجو میىخورده

.پردازد  امکانات امنیتی  بھ سرکوب دانشجویان آزادیخواه  و آینده سازان میھن میىزند و با تکیھ بر سرنیزه و ھمھ ارتجاعی می
 این بگیر وببندھا ، زندان و شکنجھ و اعدام و از سوئی تھدید و ارعاب و آزار و ىاما ھمان طور کھ اشاره رفت  علیرغم ھمھ

رزمند و امسال   مبارزه خاموش نگردیده و دانشجویان سنگر بھ سنگر علیھ مستبدان حاکم میىشعلھ...  دانشجویان وھاىاذیت خانواده
روند کھ  رژیم اسالمی در باتالق بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  نیز در شرایطی بھ استقبال این روز پرافتخار دانشجوئی می

بیند و حتا بھ موافقین قانون اساسی و اصالح طلبان درون  می جز توسل بھ سرنیزه و سرکوب عموم مخالفین ناىفرورفتھ و چاره
کند و چون خرس زخمی بھ  ند، رحم نمیااری جمھوری اسالمی بھ کار گرفتھدحکومتی کھ تمام  تالش خود را برای حفظ نظام سرمایھ

 .  خود عمیقًا بیمناک استىز آینده ــ احمدی نزاد نھ راه پیش دارد و نھ راه پس و ااىرژیم اسالمی خامنھ. برد ھر سوئی یورش می
چپ و "آنجلسی کھ بنام  گرای لوس کشی روشن با جریانات مشکوک وعلنی    جنبش دانشجوئی باید با ھوشیاری و خط

 ى آزادیخواھی سرمیدھند، برزمد وبر پاکیزگی مبارزهىند و در کنار سلطنت طلبان نعرهابھ نیروھای خارجی چشم دوختھ" کمونیست
 . دارد تأکید ورزداى جنبش دانشجوئی کھ سنت دیرینھى، ضد امپریالیستی وعدالتخواھانھدموکراتیک

 مشترک ضد ارتجاع جمھوری اسالمی، ضد ھاى ایران و خواستھھاى دانشجویان باید بر امر اتحاد سراسری دانشگاه
 سیاسی شریعت رضوی، بزرگ ھاىبھ یاد داشت کھ افقباید . امپریالیستی و عدالتخواھانھ تکیھ کنند و از تفرقھ و پراکندگی پرھیز نمایند

 در مقابلھ با ارتجاع و استبداد و امپریالیسم جان فدا کردند، یکی نبود لیکن در برابر دشمن واحد چون ١٣٣٢ آذر ١۶نیا و قندچی کھ در 
 مشترک مردم ایران باید متحدًا بھ  یاران و رفقای دانشجوی خود آموختند کھ در مبارزه برای آرمانىتن واحد قیام کردند و بھ ھمھ

حزب ما نیز با احترام بھ این سنت درخشان دانشجوئی ایران بر پیکارمتحدانھ و پیوند با کارگران و زحمتکشان تأکید . پاخاست
تحت  آحاد مردم ایران سرانجام ى دانشجویان، کارگران و زنان و جوانان و ھمھىورزد و ایمان دارد کھ مبارزات حق طلبانھ می

اری جمھوری اسالمی را سرنگون و میھن را از شر دیو استبداد و استثمار و تمام د کارگر رژیم سرمایھىرھبری حزب واحد طبقھ
 .مظاھر نظام کھن و بقایای قرون وسطائی رھا خواھد ساخت و جز این نیز نخواھد بود

 
 
 
 
 

 !درود بھ جنبش پرافتخار دانشجوئی ایران
 !ویان با کارگران و زحمتکشان ایران زنده باد پیوند  دانشج

 !سرنگون باد رژیم قتل و جنایت جمھوری  سرمایھ داری اسالمی 
 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم رھائی بشریت

 
 ) توفان(حزب کارایران

١٣٨٨آذر ماه 
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آذر، ماه آتش وخون

خلق آذربایجان . گذرد  پھلوی در آذربایجان میشصت و سھ سال از نبرد حماسھ آفرین خلق ترک و کشتار وحشیانھ رژیم  منفور
 زور و ستم ملی، سالح برکف بھ پاخاست و ى قتل وغارت، علیھى امپریالیبسم، علیھى شاه، علیھى رژیم سرسپردهىقھرمانانھ علیھ

 دمکرات آذربایجان ىاین خلق، بھ رھبری فرقھ.  از خاک خونبار ایران بھ اھتزاز در آورداىپرچم آزادی و آزادگی را بر فراز پاره
را بھ دست گرفتھ و بھ ا ھکارخانھ.  بود، رھا ساختھ و بین دھقانان تقسیم کردھااراضی و امالکی را کھ زیر چنگال سیری ناپذیر فئودال

ادری را بھ دانشگاه را پی ریخت و زبان م.   کارانداخت، بیکاری را برانداخت، ارتش ملی را بنیاد نھاد و بھ آبادانی شھرھا دست  یازید
 مراکز بھداشتی و درمانی دست زد و بھ تنظیم روابط بازار و ىبرای فراھم آوردن بھداشت ودرمان عمومی بھ توسعھ. رسمیت شناخت

برای رھائی زنان ازقید ستم مضاعف، حق تساوی حقوق زنان با مردان را نھ تنھا  بھ رسمیت شناخت بلکھ برای . بازرگانی پرداخت
 .ریخ این مرز و بوم آن را جامھ عمل پوشاندنخستین بار درتا

 ھاى ازجھان کھ پرچم آزادی و آزادیخواھی بھ اھتزاز در آید با چنگ و دندان و دسیسھاىو مرتجعین در ھر نقطھا ھامپریالیست
رژیم  .  ی در امان نمانداین است کھ خلق آذربایجان نیز از این تھاجم فاشیست. برند تا آن را در نطفھ خفھ نمایند مختلف بھ آن ھجوم می

 از آن خونبار  تاریخھاى دست یازید کھ برگاىگماشتھ پھلوی  بھ سرزمین قھرمان پرور ستارھا و باقرھا ھجوم برد، بھ کشتار وحشیانھ
نانھ در  کرد قھرماىخلق رزمنده.  آذربایجان محدود نگردید، بلکھ بھ کردستان ایران نیز کشیده شدىاین تھاجم فاشیستی بھ خطھ. است

ش جان باختند کھ از آن جملھ نام رھبران محبوب خلق ا نبرد رویاروی، بسی فرزندان آزادهىبرابر رژیم جالد شاه ایستاد و درعرصھ
 آذربایجان ھاى خلقىرژیم جنایتکار پھلوی ھر سالھ کشتار وحشیانھ. کرد تا جاودانھ جاوید در قلب آزادگان ایران زنده خواھد ماند

رفت ،وطن   رژه میھاش درخیاباناگرفت، ارتش پوشالی جشن می" روز نجات آذربایجان"  آذر ماه  تحت عنوان٢١ دروکردستان را 
 را بھ عنوان این کھ گویا اىتبلیغات مزورانھ. داد دوستی و استقالل بھ خورد مردم می فروشی و سرسپردگی خویش را بھ نام میھن

لیکن جشن آن جنایتکار دیری نپائید و بھ دست پرتوان . دید ن ایران جدا کنند تدارک  میند سر را از تاخواستھ  ترک و کرد میھاىخلق
 رضا خان قلدر کھ این روزھا برای مردم ىچھ بیشرمانھ است کھ نوه.  تاریخ سرنگون گشتىکوش ایران بھ مزبلھ  سختھاىخلق

بھ کشتار فاشیستی بیش از بیست ھزار ى ارین اشارهت گوید کوچک ریزد و از دمکراسی و حقوق ملت ایران سخن می ایران اشک می
 و نیروھای ھا مرداد و سرکوب خونین کمونیست٢٨نفر از خلق آذربایجان و خروج ھفده ھزار نفر از کشور ندارد، درمورد کودتای 

 ىھ مردم ایران وعدهکند و با پرروئی تمام ب وقیحانھ سکوت می" خواھد بھ گذشتھ برگردد نمی"ملی و مترقی  تحت عنوان این کھ 
 !دھد؟ دمکراسی و حقوق بشر می

 رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی نیز پس ازغصب قدرت سیاسی با دست یازیدن بھ جنایاتی ھولناک در کردستان و سراسر 
ان را بھ حدی ایران نشان داد کھ در بیرحمی و کشتار و قتل عام مردم از رژیم خائن پھلوی سبقت گرفتھ و سرکوب و اعدام آزادیخواھ

شاه عادل بوده، کمتراز "ند کھ اچی سالھاست دم گرفتھ مزدوران پھلوی. رسانده است کھ حتا بقایای رژیم گذشتھ را طلبکار کرده است
؟ اما !ساخت  پھلوی را سرنگون میىزد و رژیم پوسیده بایست دست بھ انقالب می بنابراین ملت ایران نمی" رژیم اسالمی کشتھ است

 شاه را تطھیر و مجددًا رژیم فاسد سلطنتی و ىتوان کشتار رژیم سرسپرده رفندھا  و اشاره بھ فجایع جاری درایران نمیبا این ت
 ى آذربایجان و کردستان در  شصت و سھ سال پیش، کشتار علیھھاىکشتار خلق. عروسک دست امپریالیسم را بھ مردم ایران حقنھ کرد

 .لوی ثبت گردیده است بشریت است و در تاریخ سیاه رژیم پھ
 درخشان تاریخ ایران اىھچھره.  سراسر ایران خاموش شدنی نیستھاى مبارزات کارگران و زحمتکشان و خلقى اما شعلھ

، ، فواد سلطانیمعینی، شریف زاده، ، قاضی محمد، فریدون ابراھیمی، امیرخیزی، تقی ارانی، حیدر عمواغلی، باقر خاننظیر ستارخان
 و ، آرسن آوانسیان، وارطان ساالخانیان، کوچک شوشتری، انوشھ، وزیریان، مختاریمبشری، ،  سیامکن فاطمی، حسیدکتر مصدق

 الھام  مشترکشانى مبارزهحاد مردم ایران ھستندآ مورد احترام و افتخار ھر یک از  کھفرزندان مشترک این آب و خاک ، آنھا نظایر
 و استقالل ایران جاری شده و زادی کھ خون این مردمان در نھر مشترک آدھد  می و نشانبخش مبارزات انقالبی مردم ایران بوده

توان درنھایت پیروزی و سعادت و خوشبختی   مشترک است کھ میىبا الھام از این مبارزه . و خواھد بودمظھر مجسم یگانگی آنھا بوده
 .را برای ایران بھ ارمغان آورد

 ھاى خلقىجمھوری اسالمی نیز ھمانند رژیم منفور پھلوی بھ ھمت اتحاد تنگاتنگ ھمھ حزب ما ایقان دارد کھ رژیم  فاشیستی 
در .  اسالمی، ایرانی آباد و آزاد و شکوفان بنا خواھد گشتىایران سرنگون خواھد شد و بر ویرانی کاخ ظلم زور رژیم پس مانده

حقوق کارگران و زحمتکشان تأمین خواھد گشت و این  ایران، تساوی حقوق زن و مرد، تحقق ھاى خلقىایرانی کھ تساوی حقوق ھمھ
  . کارگر سرخواھد کشیدى پوالدین زحمتکشان بھ رھبری گردان واحد و سراسری پرولتاریا ، حزب واحد طبقھىامر از سرپنجھ

 !ننگ و نفرت بر بقایای رژیم جنایتکار پھلوی
 

 !سرنگون باد رژیم جمھوری اسالمی
 

 !تگان راه آزادی و استقالل ایران گرامی باد تمامی جانباخىیاد و خاطره
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ددمنشی رژیم اسالمی نشانھ ثبات وی نیست، نشانھ ترس مرگ آنست 
 

                           
 

م ایران علیۀ نظام فاسد و ارتجاعی  درون حکومتی، پیکار عمومی مردھاىپس از کودتای انتخاباتی و تشدید اختالفات جناح
فریاد مرگ بر دیکتاتور و شعار . رسد فریاد اعتراض مردم در سراسر ایران بھ گوش می. جمھوری اسالمی اوج بیشتری یافتھ است

 اىھ  چند ماه اخیر منحصر بھ یک شھر و دو شھر  نیست و این تظاھراتھاىدر تظاھرات..... و"  قاتلھ، والیتش باطلھاىخامنھ"
دانشجو، کارمند، کارگر و دانش آموز، مادران و پدران داغدار و . شود شکوھمند بھ یک قشر و دو قشر از مردم جامعۀ ما  محدود نمی

نقش . در آن شرکت دارند... از کرد و آذری، فارس و بلوچ و عرب و ارمنی ... برند  بھ سر میھاکسانی کھ فرزندانشان در زندان
 با تمام اى نظامی خامنھ-رژیم امنیتی.  خیابانی برجستھ و قابل تحسین استھاىور گستردۀ زنان در تظاھراتجوانان و بھ ویژه حض

گذرد سرپوش بگذارد، افسانۀ ثبات رژیم مھرورز  تواند بر روی آن چھ در سراسر ایران می وسائل اختناق و سانسور خویش دیگر نمی
 . باور ندارند است کھ سرایندگانش ھم بھ آناىاسالمی، افسانھ

گردد و درھر کوی برزنی از جنایت و دزدی و فساد نظام اسالمی سخن  تر می   نارضایتی در بین مردم ھر روز گسترده
رسد  کھ دانشجویان  روزی از شیراز خبر می. رسد ھرروز خبری از مبارزات جوانان و اعتصاب کارگران بھ گوش می. رود می

روز . دانشگاه این سنگر آزادی، فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر این دولت مردم فریب سردادنددختر و پسر دوشادوش ھم در حیاط 
روزی از اعتصاب کارگران لولھ سازی اھواز و اعتراضات . رسد دیگر خبر از تجمع مادران داغدار در پارک اللۀ تھران بھ گوش می

مرگ "و "  جنگیم، بجنگ تا بجنگیمھاىما بچھ"لم و صنعت و شعار کارگران ھفت تپھ و روز دیگر خبر اعتصاب غذای دانشجویان ع
اری اسالمی از این ھمھ اعتراض و درژیم سرمایھ. شود از طریق فیلم ویدئو و یوتوپ بھ سراسر جھان گزارش می" بر دیکتاتور

 فاشیستی لباس شخصی بھ ھراس مرگ افتاده و بھ ھمھ جا قشون" اىمرگ بر خامنھ"و " مرگ بر دیکتاتور"عمومی شدن شعار 
زند، جوانان را  بندد، دست بھ تجاوز جنسی می  آنھا را میھاىبرد، دست کشد، زبان مردم را می فرستد، برای ھر کسی قداره می می

المینی اکند، قتل محسن روح کند، حتا بھ یاران نزدیک خود و معتقدین بھ نظام جمھوری اسالمی نیز رحم نمی درمالء عام اعدام می
اخیرًا نیز برای پاک کردن آثار جنایت در . ی از این دست استا  تن دیگر نمونھھا در زندان کھریزک و دهالمینياروح دکتر ندفرز

اندرجانی پزشک وظیفۀ بازداشتگاه کھریزک را وحشیانھ بھ قتل رساند و ناشیانھ علت مرگ  سالھ، رامین پور٢۶زندان کھریزک ،جوان
 نیروی ۀفرماند (سردار احمدی مقدم دانند کھ  کارگردانان پشت پرده آدمکشانی نظیر اما ھمھ می. م داشتاین جانباختھ را خودکشی اعال

 صورت مستقیم در حوادث کھریزک  ھستند  کھ بھمرتضوی دادستان وقت کل کشور و سعید)جانشین وی(، سردار رادان )انتظامی
سراسیمگی جالدان رژیم در ھمھ . رامش و امنیت رژیم آدمخوار اسالمی نیست قادر بھ حفظ آھالذا ھیچ یک ازاین تالش. دخالت داشتند

تعداد . گردد بر تعداد  قربانیان ھر روز افزوده می.  در کار استاىبینند کھ بگیر و ببندھای بی سابقھ ھمھ می. خورد جا بھ چشم می
بینند ولی علیرغم آن چھ گرازھای   را میھا این درندگی  مردمھاىتوده. بازداشت شدگان چند ماه اخیر سر بھ چند ھزار نفر زده است

 جمھوری اسالمی را با تشدید مبارزات خویش پاسخ ھاىگردند، افزایش درندگی خواھند، دچار ترس و واھمھ نمی اسالمی می
قان استفاده کرد تا دستش  تمام تالش خویش را بھ کار گرفت و از ھمۀ وسائل ترور و خفاىباند تبھکار احمدی نژاد ــ خامنھ. گویند می

 و ھا خرداد، دادگاه٢٢ھزاران ھزار دروغ گفت و برای حقانیت کشتارھای وحشیانۀ مردم پس از . خواھد باز بماند برای ھر کار کھ می
 ھرگز  و را شنیدندھا لیکن مردم ایران این دروغ .سخن گفت" انقالب نرم و مخملی"شوھای نمایشی برگزار کرد و از توطئۀ 

حتا جناحی از رژیم نیز کھ امروز برای حفظ نظام و جلوگیری از فروپاشی آن در اپوزیسیون قرارگرفتھ است بھ . رنکردندباو
توان گفت کھ نفرت مردم نسبت بھ رژیم امنیتی ــ نظامی احمدی نژاد ــ  بھ جرئت می. خندد  و بدان باور ندارد  باند حاکم میھاىدروغ
پیکار قھرمانانۀ مردم ایران . گردد ھیچ گاه بھ اندازۀ امروز نبوده است شود و تبلیغ می  بھ آن چھ گفتھ می، بد بینی آنھا نسبتاىخامنھ

موج مبارزات مردم ایران بھ خارج از کشور ھم . فشارد رژیم جمھوری اسالمی را بھ سراسیمگی انداختھ است و حلقوم وی را می
 رژیم و تھدید و ترور مخالفین دیگر کارساز نیست و ھاىعربده کشی.کرده استسرایت کرده و عرصھ را بر رژیم و مزدورانش تنگ 

 .پردازند دوست با عزمی راسخ وھمسو با مبارزات مردم ایران بھ افشای جنایات رژیم  جمھوری اسالمی می نیروھای مترقی و میھن
 
 

زنده باد مبارزۀ کارگران، زحمتکشان، دانش آموزان و دانشجویان بر 
 جمھوری اسالمی ایراناری دم سرمایھعلیۀ رژی
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باید امید داشت کھ این مبارزات بھ مرحلۀ نوینی، . مبارزات مردم ایران علیۀ رژیم جمھوری اسالمی بسیار امید بخش است
 کھ باید علیۀ توھمات سیاسی و منحرفین رفرمیست. مرحلۀ اعتصابات عمومی و سرانجام مقاومت قھرآمیز علیۀ ارتجاع داخلی بیانجامد

ند، مبارزه کرد و بر پاکیزگی جنبش دمکراتیک مردم و تفکیک ناپذیر بودن آن از پیکار ضد امپریالیستی ابھ اصالح رژیم چشم دوختھ
 .اری و ضد بشری جمھوری اسالمی  تأکید ورزیددو ضد استعماری و سرنگونی تمامیت نظام سرمایھ

رھبری واحد و فرماندھی سیاسی نظامی واحد  و بھ رھبری حزب واحد مبارزات مردم ایران باید بھ مرحلۀ نوینی، بھ مرحلۀ 
کوبد  باید با تفکر پوسیدۀ خرده بورژوائی و آنارشیستی کھ بر طبل سیاست غیر واحد و تصمیمات غیر واحد می. طبقۀ کارگر بیانجامد

ودن آن را بھ اثبات رسانده است پرداخت و جنبش را ایستاد و بھ افشای بی امان این تز انحرافی کھ تاریخ بارھا بی اساس بودن و باطل ب
توان بھ پیروزی نھائی دست یافت و جامعھ را ازظلمت  تنھا در این صورت است کھ می. از گزند دشمنان رنگارنگ انقالب رھانید

 .ظاھر نظام کھن رھانیداری اسالمی، از بیکاری، فقر، گرانی، فساد و دزدی، ترور و شکنجھ و قتل و جنایت و تمامی مدرژیم سرمایھ

 
 * * * * * * 

 :ھاطرح ھدفمند کردن یارانھ
 تر کردن سفرۀ زحمتکشان اران و خالیدتر کردن سرمایھ فربھ

 
 برخالف ادعاھای کذب مقامات جمھوری اسالمی نھ در جھت کمک بھ طبقات و اقشار کم درآمد جامعھ، ھاھدفمند سازی یارانھ

اران گردن کلفت از این درای عضویت رسمی در سازمان تجارت جھانی است کھ فقط سرمایھبلکھ در جھت اجرای شرایط الزم ب
برند و در راستای تخریب و ورشکستگی صنایع و تولیدات کشاورزی داخلی و  گسترش بیکاری و تعمیق شکاف  عضویت سود می

 .طبقاتی است
یران برای عضویت در سازمان تجارت جھانی باالخره  بعد از بیست و سھ بار تقاضای دولت ا١٣٨۴در پنجم خرداد ماه سال 

این سازمان ایران را بھ عنوان عضو ناظر پذیرفت؛ کھ البتھ ھنوز تا پذیرش عضویت رسمی آن راھی طوالنی و پر درد سر در پیش 
ن ھشت سالۀ کابینۀ در طی دورا. ندا حاکمیت در طی کردن آن وحدت نظر و عمل داشتھھاىالبتھ این راھی است کھ ھمۀ جناح. است 

 اقتصادی دورۀ قبل ھاىاو و دوران ھشت سالۀ کابینۀ خاتمی و تداوم سیاست" تعدیل اقتصادی" نئولیبرالیستی ھاىرفسنجانی و سیاست
و ھم چنین در دوران پنج سالۀاخیر کابینۀ احمدی نژاد بھ طور پی گیر در زمینۀ ایجاد " طرح ساماندھی اقتصادی"تحت عنوان 

کھ یکی از معیارھای مھم از نظر سازمان تجارت جھانی در سنجش آمادگی " آزاد سازی اقتصادی"مناسب در جھت  ھاىزمینھ
 از ٢٠٠۵این سازمان در بررسی کھ سال . ، اقدام کنند"طرح تحول اقتصادی"کشورھا برای پیوستن بھ این سازمان است تحت عنوان 

آورده بود ایران را در ردۀ صد و چھل و ھشتمین و بھ بیان دیگر ھشتمین  کشور جھان بھ عمل ١۵۵نظر میزان آزادی اقتصادی 
این کھ کابینۀ احمدی نژاد چھار نعلھ در جھت ھر چھ بیشتر خصوصی سازی و حذف و تعدیل . کند  اقتصاد بستۀ جھان معرفی می

 بھ دوران رفسنجانی و خاتمی با جدیت و داند کھ نسبت ست و این را از افتخارات کابینۀ خود میھا گمرکی و حذف یارانھھاىتعرفھ
آزاد "پیگیری بیشتری در این راه اقدام کرده است را باید در راستای اجرای دقیق رھنمودھای بانک جھانی و صندوق بین المللی پول و 

با ) سوبسیدھا( ھاآن ھدفمندی کھ آقای احمدی نژاد در مورد حذف یارانھ. مورد نظر سازمان تجارت جھانی دید" سازی اقتصادی
 .کند در واقع اجرای دستورات سازمان تجارت جھانی است پیگیری دنبال می

افزایش قیمت نفت و گازوئیل و بنزین و گاز و برق و آب و بذر و کود و نھال از طرفی باعث فشار مضاعف بھ تولید کنندگان 
 قدرت رقابت با وارد کنندگان کاالھای مشابۀ خارجی و صنعتی و کشاورزی داخلی و سوق دادن آنھا بھ سمت ورشکستگی بھ دلیل عدم

 .شود از طرف دیگر باعث گسترش بیکاری و افزایش تورم و کاھش قدرت خرید زحمتکشان و بھ فالکت کشاندن ھر چھ بیشتر آنھا می
 ھاند کردن یارانھبا اجرای طرح ھدفم: "مشاور وزیر صنایع و معادن سید رضا فاطمی بھ خبرنگار مھر در خرم آباد می گوید

 دچار مشکل و زیر مجموعھ آنھا ر رشتھ از صنایع کشور از جملھ صنایع حوزۀ نساجی، سیمان، فوالد، قند و شک٢٠بیش از 
 ."شوند می

در حال حاضر صنایعی مانند نساجی، سیم و : "نویسد خبرگزاری ایلنا در گزارشی تحت عنوان صنعت ورشکستۀ ایران می
 در صد ۴٠ تا ٣٠، پالستیک، سرب و روی، لولھ و پروفیل، لوازم خانگی و صنایع پائین دستی پتروشیمی با کابل، فوالد، الستیک

واحدھای نیمھ ...  میلیارد تومان بھ نظام بانکی کشور وجود دارد٢۵٠٠ واحد صنعتی با بدھی ۶٧٠٠بیش از ... ظرفیت خود فعال ھستند
در آستانھ ... شرکت ھای بزرگی مثل ایران خودرو، ایرالکو، صدرا و ... مل می شود واحد را شا١۴٠٠تعطیل و دارای بحران بیش از 

 ."ورشکستگی قرار دارند
 در صد واحدھای صنعتی در ٩٠بیش از : "نویسد ایلنا در ھمین گزارش از قول رئیس خانۀ صنعت و معدن استان زنجان می

أمین سرمایۀ در گردش ھستند کھ این معضل، سبب رکود صنعت در استان حال فعالیت و یا متوقف استان، دارای مشکل نقدینگی برای ت
 ."شده است

 باعث یکدست شدن بازار ھاحذف یارانھ: "گوید عباس وطن پرور یکی از سرمایھ داران بخش صنعتی در مصاحبھ با ایلنا می
 داخلی و وارد کنندگان محصوالت خارجی بر  میان تولید کنندگانھامصرف ایران خواھد شد زیرا در حال حاضر بھ دلیل ھمین یارانھ
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در .  بھ دلیل نابودی تولید کنندگان، بازار ایران یکدست خواھد شدھاسر تصاحب بازار، اندک رقابتی وجود دارد کھ پس از حذف یارانھ
 اىای سرمایھ در صد آن بھ کاالھ١٢حال حاضر آمارھای گمرک کشور حاکی از آن است کھ از مجموع واردات انجام شده تنھا 

 ."اختصاص دارد و مابقی آمار واردات بھ کاالھای مصرفی ضد تولید اختصاص دارد
در بخش تولیدات کشاورزی ھمان طور کھ شاھد ورشکستگی کارخانجات چای سازی و شکر و نابودی مزارع چغندر قند و 

 نھال، شاھد گسترش این روند در آیندۀ نزدیک خواھیم  بذر و کود وھاىمیوه بودیم با حذف یارانھى ھاشالیزارھای برنج و نابودی باغ
.بود

 دولت موظف است بھ تدریج و حداکثر تا پایان برنامۀ پنج سالھ نسبت بھ حذف ھا الیحۀ ھدفمند کردن یارانھ۴طبق مادۀ 
) بذر و کود و نھال  (و نھادھای کشاورزی  ) مسافری( گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی ھاىیارانھ

 .اقدام نماید
 میلیون نفر از جمعیت ۵٠: "گوید سید عبداهللا عمادی عضو کار گروه طرح تحول اقتصادی در مصاحبھ با خبرگزاری مھر می

،  ھزار میلیارد تومان بھ عنوان درآمد طرح٢٠ ھزار تا ١٠مجلس ...شوند مند می  بھرهھاکشور از مزایای طرح ھدفمند کردن یارانھ
یابد و از مبلغ   درصد از مبلغ یاد شده مستقیم و غیر مستقیم بھ مردم اختصاص می۵٠بر اساس مصوبۀ مجلس . پیش بینی کرده است

 دولتی تعلق خواھد ھاى در صد نیز بھ ھزینھ٢٠و ) بخوان نیروھای خودی( در صد بھ نھادھای تولیدی و صنعتی ٣٠باقی مانده نیز 
 .گرفت

 ١۶ تومان، گازوئیل از ٢۵٠ تومان بھ ١٠٠رت گرفتھ توسط آینده نیوز، در صورتی کھ قیمت بنزین از بر اساس محاسبات صو
 ھزار ١۴ تومان برسد و قیمت نان ھم سھ برابر شود، در آمدی در حد ٣۵ تومان بھ ١٧ تومان و برق از ھر کیلو وات ١٠٠تومان بھ 

مبلغ یعنی ھفت ھزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت بھ دریافت کنندگان آید کھ نصف این  میلیارد تومان برای دولت بھ وجود می
حال اگر سھم یک خانوادۀ چھار . باشد  ھزار تومان می١١خواھد بود کھ متوسط سرانۀ ھر نفر حدود )  میلیون نفر۵٠(یارانۀ نقدی 
گاز و برق آنھا دو برابر و ھزینۀ بنزین و نان آنھا سھ ، ھزینۀ ھا ھزار تومان کمک نقدی باشد در مقابل حذف یارانھ۴۴نفره، ماھانھ 

 برابر شدن قیمت گازوئیل، ۶باشد و البتھ بھ دلیل   ھزار تومان در ماه می۴۵ بسیار بیشتر از ھاشود کھ مجموعۀ این ھزینھ برابر می
 .یابد کاالھا نیز بھ شدت افزایش می اتوبوس و مینی بوس، قیمت تمام شدۀ محصوالت کشاورزی و ھزینۀ حمل و توزیع کلیۀ ھاىکرایھ

اگر قرار است کاالھا بر اساس قیمت : "گوید صنعت و معدن کشور در مصاحبھ با ایلنا میى ھاھادی غنیمی فرد رئیس خانھ
مادۀ و این در حالی است کھ طبق ." جھانی و واقعی بھ مصرف کنندگان داده شود بنابراین باید دستمزدھا نیز بھ نرخ جھانی داده شود

 کھ موقتًا مسکوت گذاشتھ شده بر توقف افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان شاغل و باز ھا الیحۀ ھدفمند کردن یارانھ١٣
 .نشستھ تأکید شده است

 درصد خواھد بود باعث گسترش فقر و ۶٠ تا ۵٠ مختلف بین ھاىافزایش تورم حاصلھ از اجرای این الیحھ کھ طبق پیش بینی
کنند خواھد شد و بھ دنبال آن  ین کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران کھ حتی در حال حاضر نیز در زیر خط فقر زندگی میفالکت ب

بی .  اجتماعی خواھیم بودھاى و شورشھابا گسترش ورشکستگی صنایع داخلی و تولیدات کشاورزی شاھد گسترش بیکاری و بحران
 نظامی و اطالعاتی و امنیتی برای سرکوب مبارزات اىاری جمھوری اسالمی بھ کابینھدیھدلیل نیست کھ در چنین شرایطی نظام سرما

 .مردمی نیاز دارد
 

راه برون رفت از این معضل جز اتحاد و ھمبستگی کارگران و زحمتکشان  
 !و پیکار مشترک و سازمان یافتھ نیست

 
 
 
 

ارزۀ طبقاتی نبوده ند،جز تاریخ مبا کھ تا کنون وجود داشتھیتاریخ کلیۀ  جوامع» 
مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، . ۀ بدویعاست، بھ استثنای تاریخ جام

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

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

  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 
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 بیانیھ چند تشکل کارگری درحمایت ازھمرزمان خود
  

ترین  تدائی جز تشدید سرکوب و پایمال کردن اباىاری جمھوری اسالمی برای برون رفت از بحران خویش چارهدرژیم سرمایھ
 الی ١٣روزی نیست کھ فریاد کارگران ازاخراج و تبعیض وعدم دریافت حقوق خود کھ در بسیاری موارد . بیند حقوق کارگران نمی

گردد و مبارزه برای کسب نان و ایجاد  ھرروز برتعداد اعتصابات کارگری افزوده می.  ماه بھ درازا کشیده است، بھ گوش نرسد١۵
جنبش کارگری ایران برای کسب منافع فوری .  یابد  کھ بتواند ازحقوق حقۀ کارگران دفاع نماید، گسترش میتشکل مستقل کارگری
 فوق و کسب منافع آتی یعنی تأثیر گذاری در روند تکامل اجتماعی در جھت منافع طبقاتی خود، راھی جز ھاىخود، از جملھ خواست

کھ رژیم استبدادی و ضد کارگری جمھوری اسالمی از تشکیالت مستقل سندیکائی بی دلیل نیست . اتحاد و ھمبستگی و تشکیالت ندارد
 .کند ترسد و چنین سبعانھ با فعالین کارگری در این عرصھ برخورد می مثل جن از بسم اهللا می

بین المللی اخراج و پرونده سازی و دادگاھی کردن و محکوم کردن آنھا بھ زندان و شالق و شکنجھ و پایمال کردن ھمۀ قوانین 
 سازمان بین المللی کار کھ خود امضاء کنندۀ آن بوده است، ھمھ و ھمھ ھاىنامھ چون منشور جھانی حقوق سندیکائی و مقاولھ ھم

 . مستقل و واقعی کارگری استھاىنشاندھندۀ میزان وحشت و ھراس جمھوری اسالمی از سندیکاھا و اتحادیھ
 ورشکستۀ نئولیبرالیستی و رھنمودھای مخرب صندوق بین ھاىپیش گرفتن سیاستجمھوری اسالمی در بیست سالۀ اخیر با در 

المللی پول و بانک جھانی با مقررات زدائی در جھت حفظ امنیت سرمایھ و علیۀ امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان شرایطی را ایجاد 
ز ده نفر و قراردادھای موقت از شمول قانون کار  کمتر اھاىکرده است کھ بیش از ھشتاد در صد کارگران بھ بھانۀ کار در کارگاه

کاھش تولید "، تحت عنوان )شرایط خاتمۀ کار( قانون کار ٢١بھ مادۀ " ز"خارج ھستند؛ و بیست در صد بقیھ را ھم با اضافھ کردن بند 
ر وضعیتی قرار داده است کھ ، د"و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری

 .تواند اخراج کند کارفرما ھر وقت اراده کرد می
اری بزرگ تجاری، تولید داخلی و صنایع را دحذف تعرفۀ گمرکی و سیل گستردۀ واردات و ایجاد تسھیالت بانکی بھ نفع سرمایھ

و شکر و چای و صنایع غذائی شروع شد، روندی کھ با ورشکستگی صنایع نساجی . بھ رکود و فروپاشی و ورشکستگی کشانده است
جمھوری اسالمی کھ با اتخاذ سیاست عدم حمایت از تولید داخلی، صنایع و کشاورزی را با . رود کھ دامن بقیۀ صنایع را بگیرد می

مایتی از بحران روبرو کرده و زندگی و امنیت شغلی کارگران را بھ مخاطره انداختھ است، معضل بخش تولید و صنعت را قوانین ح
جمعی و دائمی و حذف  کند و راه برون رفت از بحران را لغو قراردادھای دستھ کارگران و افزایش دستمزد کارگران معرفی می

 .داند  اجباری و بازنشستگی میھاىبیمھ
 توسط ھارانھخورد، بلکھ با سیاست ھدفمند کردن یا  اکنون نھ تنھا ھیچ امیدی برای بھبود شرایط معیشتی کارگران بچشم نمی

 .تر خواھد گشت اری اسالمی، اوضاع اقتصادی کارگران ھنوزھم وخیمدرژیم سرمایھ
در شرایط بحرانی فعلی و تھاجم سرمایھ برای پایمال کردن حقوق کارگران حمایت و ھمبستگی روشنفکران و دانشجویان و 

 مستقل و واقعی کارگری و خواست آزادی فوری ھاىیھسایر اقشارزحمتکش جامعھ از پیکارکارگران برای ایجاد سندیکاھا و اتحاد
اخیرًا تعدادی از فعالین و تشکالت کارگری با انتشار . رھبران کارگری و ھمۀ دربندان سیاسی امری مبرم و نیازجنبش کارگری است

کارگران برای تشکیل بیانیۀ مشترکی ھمدردی و حمایت خود را از ھمرزمان خود اعالم داشتھ و ھمگان را بھ حمایت از مبارزۀ 
كمیتۀ در زیر بخشی از این بیانیھ کھ با امضای . ندا مستقل کارگری و آزادی فعالین کارگری از زندان دعوت نمودهھاىاتحادیھ

ھیئت بازگشائی سندیكای   آزاد كارگران،ھاىكمیتۀ پیگیري ایجاد تشكل   مستقل كارگری،ھاىھماھنگي براي كمك بھ ایجاد تشكل
اتتشاریافتھ است، از نظر خوانندگان عزیز  جمعي از فعالین كارگری و کارگران فلزکار مکانیک ش و تزئینات ساختمان،كارگران نقا

 .گذرد می

 
 مبارزه باز نخواھد ماندۀادام زجنبش کارگری با تھدید و ارعاب ا

  
 !كارگران و مردم آزادیخواه و مبارز 

  
ی ئھاان واقعی و مروجان تشویش اذھان عمومی و برھم زنندگان امنیت جامعھ آنآری از نظر ما کارگران، مجرم............«

 کاالھای اساسی مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحمیل فشار مضاعف بھ مردم کارگر و مزد ھاىھستند کھ با حذف یارانھ
نھ . کنند کشانند و بالکل از ھستی ساقط می یبگیر، در واقع این طبقھ را بیش از پیش بھ بی حقوقی کامل و فقر مطلق و افالس م

چون منصور اسانلو و ابراھیم مددی و علی نجاتی و فریدون نیکو فرد و جلیل احمدی و قربان علی پور و  کارگران و فعالینی ھم
و  !!!!  امنیت ملیۀ تشویش اذھان عمومی و اقدام علی مھر و محمد اشرفی و بسیاری دیگر کھ بھ دالیل واھی حیدری محمد

 بھ خاطر دفاع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات اقتصادی و سیاسی این طبقھ از جملھ ایجاد  خزعبالتی از این نوع و در واقع
 بھ زندان ،شرکت در مراسم روز جھانی کارگر و اعتراض بھ بی حقوقی کارگران و مردم بھ جان آمده  مستقل کارگری،ھاىتشکل

 متعدد سرمایھ، تحت انواع فشارھا و تضییقات سپری ھاى از وقت و زندگی خود را در زندانھاوند کھ مدتش افتند و مجبور می می 
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ی و ئکنند و سود جو برند کھ از حقوق انسانی و طبقاتی خویش دفاع می سر میھ آری این کارگران بھ این خاطر در زندان ب. کنند
.کشند   را بھ چالش میارانداستثمار بی حد و حصر کارگران، از جانب سرمایھ

 بھ ویژه كارگران زنداني و توقف کامل تھدید و ی، زندانیان سیاسۀ فوري و بدون قید و شرط ھمیما ضمن درخواست آزاد
 اول ماه مھ سال ۀارعاب کارگران و فعالین این طبقھ و احضارھای مکرر و پی در پی آنان، یك بار دیگر بر مطالبات قطعنام

ترین راه   کارگری بھ عنوان اساسیاى مستقل و تودهھاى كارگران براي ایجاد تشكلۀ و ضمن دعوت از ھمپافشاري نموده ،٨٨
 آزادي خواه و عدالت طلب جامعھ تقاضا داریم کھ بھ ھر ھاىو انسان  كارگران ۀدستیابي بھ مطالبات بر حق و طبقاتی خویش از ھم

 ضد كارگري و ضد انساني صاحبان سرمایھ بلند نموده و در دفاع از اىھشكل ممكن، صدای اعتراض خود را نسبت بھ اعمال شیوه
آزادي زندانیان سیاسی، از  حقوق کارگران و پیگیری حقوق و مطالبات این طبقھ از جملھ اعتراض بھ احضارھای مکرر کارگران و 

 » . دریغ نورزندیھیچ كوشش

  ماستیآگاھي و مبارزه رمز پیروز  تشكل، اتحاد،
 
 * * * ** * * 
 

 
 

  رژیم،رد فعال سیاسی ُک، داخلی و بین المللی برای نجات جان احسان فتاحیانۀعلیرغم اعتراضات گسترد
 وی را در زندان سنندج  آبان ماه ٢٠ چھارشنبھ  سحرگاه   جھانی در اسالمی بی اعتنا بھ اعتراضاتجنایتکار

دردی و ھمبستگی با خانواده و نزدیکان  ضمن  ابراز ھماىبا انتشار اطالعیھ) توفان(حزب کارایران . اعدام کرد
 کرد و از ھمگان خواست تا این  شدت محکوم ھ  بۀ این  ھم میھن مبارز ُکرد رااعدام وحشیاناحسان فتاحیان، 

در زیر اطالعیۀ حزب و رنجنامۀ احسان فتاحیان  ھمراه با . بربریت  و توحش اسالمی را فورًا محکوم نمایند
 .گذرد  نظر خوانندگان گرامی توفان الکترونیکی میشعری از فریدون مشیری از

)توفان(  حزب کارایرانۀاعالمی
 !کنیم  محکوم می احسان فتاحیان را شدیدًاۀاعدام جنایتکاران

 
صیح روز چھار . رژیم جمھوری اسالمی ایران بار دیگر دست بھ وحشیگری زد و برگی بر دفتر قطور جنایات خویش افزود

 جمھوری اسالمی احسان را در دادگاه اولیھ بھ ۀرژیم جنایت پیش. رد احسان فتاحیان در سنندج اعدام شدرز جوان ُک آبان، مبا٢٠شنبھ 
 خویش رژیم ۀدلیل مقاومت احسان در برابر اتھامات ساختگی و پایبندی بر باورھای عدالتجویانھ  سال زندان محکوم کرده بود ولی ب١٠

علیرغم اعتراضات وسیع داخلی و بین المللی، رژیم بیدادگر جمھوری اسالمی حکم اعدام . کوم نموددر دادگاه بعدی او را بھ اعدام مح
 .اجرا در آورد و خود را با نفرت و انزجار عمومی مردم روبرو ساختھ احسان را ب

 اسالمی ایران ابراز  محکوم نموده و انزجار خود را از رژیم جمھوریاعدام احسان فتاحیان را شدیدًا) توفان(حزب کار ایران 
 .نمائیم  احسان فتاحیان عمیقا اعالم ھمدردی میۀما با خانواد. دارد می

ھ گیرد کھ رژیم جمھوری اسالمی در بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ب اعدام احسان فتاحیان در شرایطی صورت می
" مرگ بر دیکتاتور"بھ اعتال دارد و در ھر کوی و برزن فریاد  نظام پوسیده و ارتجاعی اسالمی رو ۀبرد و مبارزات مردم علی سر می

پندارد کھ با بھ بند کشیدن مخالفین و  در این شرایط ، رژیم بیھوده می. رسد گوش میھ ب" زندان، شکنجھ، اعدام، دیگر اثر ندارد"و 
اختھ و مانع پیشروی چنبش انقالبی ایران تواند مردم را مرعوب س  فعالین سیاسی و ایجاد فضای ترس و وحشت میۀ وحشیانھاىاعدام



 ٨١٣٨ماه  ذرآ                          ۴١        توفان الکترونیکی شماره                                                ١٠

 

. عکس برای حاکمان داشتھ استۀ  درست نتیجھاطور کھ تاریخ بارھا نشان داده، اعدام احسان و احسان در چنین شرایطی ، ھمان. گردد
تواند جنبش  م نمیرژی.  دار بکشاندۀ را بھ چوبھاتواند احسان و احسان رژیم جمھوری اسالمی در واپسین حیات ننگین خویش فقط می

 . دار ببردۀوبچ میلیونی برای مطالبات بر حق خود را بھ پای ۀ تودۀو مبارز
اندوه از دست دادن احسان را بھ نیروئی برای برچیدن نظام ... رد و بلوچ و فارس و آذری و ترکمن و عرب و مردم ایران از ُک

 ھا نابرابریۀآزادی و عدالت اجتماعی و رفع ھم جھت استقرار انھ دراری اسالمی تبدیل نموده و متحددخون و شمشیر جمھوری سرمایھ
و فرجام چنین رژیم کثیف  احسان فتاحیان نشان از ضعف و درمانگی جمھوری اسالمی است ۀاعدام بربرمنشان. بھ نبرد ادامھ خواھد داد

 .و ضد بشری جز سرنگونی قھرآمیز و محاکمھ و مجازات عامالن و آمران قاتالن مردم ایران نیست
 
 

 !مرگ بر رژیم جنایت و اعدام جمھوری اسالمی
 !زنده باد آزادی و سوسیالیسم

 )توفان(حزب کار ایران 
 ١٣٨٨ آبان ٢١

............... 
   احسان فتاحیانۀرنجنام  

 
  راھی ست کھ خواھان در نوشتن آنمىنشان دھنده

 یمھا زیر قدمھاخش خش برگ
 بگذار تا فرو افتی: گوید می

 .گاه راه آزادی را باز خواھی یافت آن
 

آن . کنم  در کنار خویش حس می،ترین زمان ترین فضا و صمیمانھ حتی اکنون کھ آن را در قریب, م اھرگز از مرگ نھراسیده
 اکنون ،نھ با مرگ کھ با دالیل مرگ سر صحبت دارم. یست دیرینھ بھ این ملت و سرزمینئ چراکھ آشنا،شناسم بویم و بازش می یرا م
ای کھ از " ما"توان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟  آیا می, و آزادی ترجمھ اش نموده اند دگردیسی یافتھ و بھ طلب حق " تاوان"کھ 

 آیا آنان ،یما بھ سوی یک جھان بھتر و عاری از حق کشی در تالش بودهاىیم در طلب یافتن روزنھاوم شدهبھ مرگ محک" آنان"سوی 
 ند؟ا ی خود واقفىنیز بھ کرده

. ی کھ مھد تمدن میھنم بوده استئ آنجا، آنجا کھ بزرگیش ورد زبان ھم میھنانم است،در شھر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم
 ستمی در حق ،ید کھ تبعیضی را و وضعیتی ناروا را بفھمم و از اعماق وجود درکش نمایم کھ گویای ستم بودم بدان سویم کشاقطور ذھن

اسفا کھ   اما وا،ی ستم و رفع آن بھ ھزاران فکرم راھبر شدئ پیگیری چرا، انسانیاى مجموعھمن چنان فردی انسانی و در حق من چنان
 تصنعی بھ مکانی ھاى و سرکوب کرده بودند کھ در داخل راھی نیافتم و ورای محدودهآنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را محجور

. م من را بدان سو کشاندا سودای یافتن خویش و ھویتی کھ از آن محروم شده،" کوملھ شدمىمن پیشمرگھ: "دیگر و مامنی دیگر کوچیدم 
ھراز گاھی بھ قصد تجدید . ه باعث انقطاع من از زادگاھم نشددور شدن از خواستگاه کودکی ھرچند آزاردھنده و سخت بود اما ھیچ گا

 دستگیرم کردند و بھ قفسم ،دیدار را بھ کامم تلخ کردند" آنان" اما یک بار ،گشتم  نخستین میى خانھىدیدار و بازیابی خاطرات روانھ
 ھمان سرنوشت تراژدیک و غمناک ھمراھان و فھمیدم کھ!!  دستگیر کنندگانمىی انسان دوستانھئاز ھمان آغاز و با پذیرا. انداختند

 ناعادالنھ و  حکمی کامًال، تحت نفوذ دادگاه سرسپرده و شدیدًا، پرونده سازی،شکنجھ: رھرو بھ انتظار نشستھ است رھروان این راه پر
 ...... و در نھایت مرگ،سیاسی

 و پس از چند ساعت مھمان بودن در ٢٩/٤/٨٧پس از دستگیری در شھر کامیاران بھ تاریخ : تر بگویم بگذارید خودمانی
  فردی کھ خود را معاون ، در حالی کھ دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود، اطالعات آن شھرىاداره

ونھ الزم بھ ذکر است کھ ھرگ(کرد شروع بھ طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتھامات واھی نمود  دادستان معرفی می
م ا عدیدهھاىیئبدین ترتیب اولین دور بازجو).  ممنوع استی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقًائبازپرسی قضا

سلولی کثیف :  اطالعات استان کردستان در شھر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربھ نمودند ىھمان شب بھ اداره. کلید خورد
ینی و ئاز آن بھ بعد شب و روز داالن پا!. گذشت  سال از مالقاتشان با آب و پاکیزگی میھا دهی کھ احتماًالئامطبوع و پتوھای نئبا دستشو

بازجویان محترم در جھت .  بھ تسلسلی پایان ناپذیر و سھ ماھھ تبدیل شد، طاقت فرساىی با چاشنی کتک و شکنجھئ بازجوھاىاتاق
پرداختند   در این سھ ماه بھ طرح اتھاماتی عجیب و غریب می،سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزشارتقای منزلت شغلی خویش و در 

 ، و در عملیاتی مسلحانھ شرکت نموده بودمھاعلی رغم آزمودن تمامی روش. کھ خود بھتر از ھرکس بھ کذب بودن آنھا ایمان داشتند
 نظام بود کھ بھترین گواه در یگانھ بودن ىاثباتی عضویت در کوملھ و تبلیغ علیھتنھا موارد . اتھاماتی کھ در بسیار در اثبات آن کوشیدند

. م با تبعید بھ زندان رامھرمز دادأ سال حبس تو١٠ اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج حکم بھ ى شعبھ،ی دادگاه بدوی استأاتھامات ر
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ی از امر ئ اما در این یکی نمونھ کھ بھ ظاھر قصد تمرکز زدای بوده استئساختار اداری و سیاسی ایران ھمیشھ دچار آفت تمرکز گرا
 از دیوان عالی ــ حتی اعدام ــبھ تازگی اختیار و صالحیت تجدید نظر در احکام متھمین سیاسی را در باالترین سطح . قضا را داشتند

وی و در نھایت تعجب و برخالف قوانین  با اعتراض دادستان کامیاران بھ حکم بد،نداگرفتھ و بھ محاکم تجدید نظر استان سپرده
 ىبر پایھ.  سال زندان را بھ اعدام تبدیل نمود١٠ چھارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم ى شعبھ،موضوعھ و داخلی خود ایران

 صادره از حداقل باشند کھ حکم ین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنھا در صورتی مجاز بھ تشدید حکم بدوی میئ قانون آ٢٥٨ ىماده
 حداقل حکم در این ــ) دشمنی با خدا( یعنی محاربھــ اتھام وارده یبر طبق کیفر خواست دادستان. مجازات مقرر در قانون کمتر باشد

 غیر حقوقی و سیاسی ،تا پی بھ غیر قانونی م با تبعید را با این حداقل مقایسھ کنیدأ سال تو١٠ ىمورد یک سال است حال خود فاصلھ
 .ودن حکم اعدام ببریدب

 اطالعات منتقل و در ى از زندان مرکزی سنندج بھ بازداشتگاه اداره مجددًا،البتھ ناگفتھ نماند کھ مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم
. زبان آورم  ویدیوئی بھ اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جمالتی در رد افکار خویش برىآنجا از من خواستھ شد طی یک مصاحبھ

 گفتند حکمم را بھ اعدام تبدیل خواھند  نامشروع آنان نشدم و آنھا نیز صراحتًاى من حاضر بھ قبول خواستھ،یرغم فشارھای شدیدعل
پس آیا انسان . دی اثبات نمودنئ و سرسپردگی دادگاه را بھ مراجع امنیتی و غیر قضاد کھ خیلی زود بھ عھد خویش وفا کردن،نمود
 !بگیرد؟ اىتواند بر آنان خرده می

 حقوق و ى از دریچھ در ھر زمان و در قبال ھر فرد و موضوعی بی طرف مانده و صرفًا،قاضی سوگند خورده کھ ھمھ جا
تواند ادعا نماید کھ سوگند را نشکستھ و بی طرف و عادل باقی  کھ امین قاضی این سرزمین بھ قھقرا رفتھ می, قانون بھ جھان بنگرد

ی ایران بھ اشاره یک ئ قضاھاىھنگامی کھ کل سیستم. رسند تی بھ تعداد انگشتان یک دست ھم نمیون قضامانده است؟ بھ زعم بنده چنی
آیا , نماید  محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می، محاکمھ، دستور بازداشت،بازجوی بی دانش و عاری از ھرگونھ سواد حقوقی

 ...... خانھ از پای بست ویران است،حت ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آریتوان بر یک یا چند قاضی خرده پای یک استان ھمیشھ ت می
 وی بھ غیر قانونی بودن اجرای ، کیفر خواستىحال علیرغم این کھ در آخرین مالقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کننده

چنین پافشاری کردن بر  تھ پیداست کھ ایننا گف. اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند,  اکنون اذعان داشتىحکم در ھنگامھ
افراد عضو این محافل تنھا از .  قضائیھ استى فشارھای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوهى نتیجھ،اجرای حکم بھ ھر نحو ممکن

ی  برای آنان ورا،نگرند یک زندانی سیاسی می  فیش حقوقی و اغراض و نیات سیاسی خویش بھ موضوع مرگ و زندگیىزاویھ
اسناد .  حتی اگر اولین حق ھمزاد بشر یعنی حق حیات باشد، قابل طرح و تصور نیستاى"مسئلھ"گونھ  اھداف غیر مشروع خویش ھیچ

 .انگارند  آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز ھیچ و بیھوده می،جھانی و بین المللی پیشکش
 کردستان خواھد شد باید گفت ى بھ نام مسئلھاىگ من موجب حذف مسئلھ مر،اگر بھ گمان زورورزان و حاکمان: اما سخن آخر

ورتر خواھد  را شعلھ نھ مردن من و نھ ھزاران چون من مرھمی بر این درد بی درمان نخواھد بود و چھ بسا آتش آن. زھی خیال باطل
 ".ھر مرگ اشارتی است بھ حیاتی دیگر"بی گمان . نمود

  احسان فتاحیان            
 ١٧/٨/١٣٨٨   ندان مرکزی سنندجز

 
 اى خشِم بھ جان تاختھ، 

 توفاِن شرر شو اى بغِض گل انداختھ، 
  ،فریاِد خطر شو اى روِى برافروختھ

  ،خود پرچِم ره باش اى مشِت برافراختھ
 شو اى حافِظ جاِن وطن،  افراختھ تر

 رو ریزد،از خانھ برون آى از خانھ برون چیست كھ از خویش بھ در شو گر شعلھ ف
 بشتاب و میندیش ور تیغ فرو بارد،

 اى سینھ سپر شو خاِك پدران است كھ دسِت دگران است ھان اى پسرم،
 ِ حوصلھ بشكن شرم آیدم از این ھمھ صبِر تو، ىخانھ نگھداِر پدر شو دیواِر مصیبت كده

ر وطن را بھ قضا و جگر شو مسپا ظفر شو تا خود جگِر روبھكان را بدرانى چون شیر درین بیشھ سراپاى،
 قدر اى دوست خود بر سِر آن، تن بھ قضا داده،

 قدر شو فریاد بھ فریاد بیفزاى، 
 كھ وقت است در یك نفِس تازه اثرھاست، 

 ! اثر شو ایرانِى آزاده
 جھان چشم بھ راه است ایرانِ كھن در خطر افتاده، 

 ِم سیھ فام، سحر شوخبر شو مشتى خس و خارند، بھ یك شعلھ بسوزان بر ظلمِت این شا
 فریدون مشیری
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ھامصلحت اسالم و نفی توده

 بھ پایان رسید فورًا سران روحانیت خود را جلو اىوقتی در ایران انتخابات با تقلبات پی در پی بھ نفع احمدی نژاد و خامنھ
 محکمی بھ دھان اجانب بود و نشان داد کھ این حکومت تا بھ چھ  در صد مردم در انتخابات مشت٨٥انداختھ و مدعی شدند کھ شرکت 

 رژیم جمھوری اسالمی مشروعیتآنھا از شرکت وسیع مردم در انتخابات برای نشان دادن . حد مورد احترام و عالقۀ مردم ایران است
. و روزھا بر این اساس تبلیغ کردندھاگرفتند و ساعت کمک می

 درصدی مردم ایران در انتخابات ٨٥ و ۀمشارکت گسترد":  در امور خارجی حتی مدعی شدعلی اکبر والیتی مشاور رھبر
 ." بھ نظام استھااخیر ریاست جمھوری بیانگر ایمان و اعتماد ایرانی

 در ٨٥رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان انتخابات ریاست جمھوری با  ": خبرگزاری ایرنا گزارش داد٢٥/٣/١٣٨٨در تاریخ 
 ."کت مردم را بھترین نماد دموکراسی خواندصد مشار

شود  در بیانیۀ جامعۀ اسالمی نمایندگان ادواری مجلس شورای اسالمی کھ از حماسۀ بھ یاد ماندنی و بی بدیل خلق صحبت می
ی بر ی مھر تائیدأ اخذ رھاىایط در پای صندوقر در صد از واجدین ش٨٥بی شک حضور قریب بھ چھل میلیون نفر یعنی  ":می آید

 ".مردم ساالری دینی حاکم بر این کشور است
رأی . ، رأی بھ یک یا چند جناح نبود بھ یک یا چند نفر نبودنی ملت ایراأر":  نوشتاىھیئت رزمندگان اسالم با صدور بیانیھ

 ".بود...، راه روشن امام خمینی اصیل انقالبھاىقاطع ملت بزرگ ایران بھ آرمان
ید ا با خلق یک حماسۀ ملی بی نظیر بھ جھانیان ثابت کردهامروز شما ملت بزرگوار":  خود نوشتجبھۀ اصولگرایان در بیانیۀ

 ...".کھ تحت ھیچ شرایط حاضر نیستید دست از پشتیبانی اسالم و انقالب و والیت بردارید
 نظام دینی مردمی را بھ  مردم شریف ایران در انتخابات بار دیگرۀشرکت بی سابق ":در بیانیۀ جامعۀ روحانیت مبارز می آید

."عنوان یک مدل جدید موفق حکومتی بھ جھان عرضھ کرد
 برای کسانی کھ از اساس با نقش مردم دشمنی داشتھ، برای انسان احترامی قائل نیستند و رأی مردم برایشان ھااین پرگوئی

 بھ ھاوقتی مردم میلیون. ریبی را بھ دھان بگیرندپشیزی ارزش ندارد از این جھت مصلحت بود تا تبلیغات سیاسی بکنند و شیپور عوامف
، وقتی مردم بیان کردند کھ حکومت  ریختند و بھ انتخابات تقلبی اعتراض کردند و خواھان ابطال انتخابات ضد مردمی شدندھاخیابان

ضائیھ و عضو شورای نگھبان   روحانیت بھ زبان محمد یزدی رئیس سابق قوۀ ق.تقلبی فاقد مشروعیت است زیرا مورد تائید مردم نیست
آنھا مشروعیت خویش .  نظام جمھوری اسالمی از مردم نشأت نمی گیردمشروعیتو ھمدست احمد جنتی و مصباح یزدی مدعی شد کھ 

معلوم نیست این ریاکاران کھ تا دیروز از حضورمیلیونی مردم در انتخابات سرمایھ تبلیغاتی برای نظام تبھکار . را از خدا دارند
وری اسالمی ساختھ بودند چگونھ بھ یک باره نقش ھمان مردم را کھ مبنای مشروعیت آنھا بودند با بی شرمی بھ صفر رساندند و جمھ

.گیرند  خویش را نھ از مردم بلکھ از اسالم میمشروعیتمدعی شدند کھ 
تید بھ چھ مناسبت اساسًا انتخابات برگذار از این ریاکاران باید پرسید کھ اگر شما برای رأی مردم و تصمیم آنھا ارزشی قائل نیس

کند و اکثریت و اقلیت آراء تعیین کننده نیست بھ چھ مناسبت مردم را تشویق بھ شرکت  کنید؟ اگر نتایج انتخابات برای شما فرقی نمی می
نیز حق رأی دھید تا تعداد شرکت  سالھ ١٥خواستید بھ جوانان  کنید؟ حتی شما می  آن چنانی صادر میھاىکنید و بیانیھ در انتخابات می

تنھا بعد از این کھ کارشناسان شما بھ شما گوشزد کردند کھ جوانان ھمھ بھ میرحسین موسوی رأی . کننده در انتخابات افزایش یابد
.دھند و این تصمیم شما حکم تیر خالص را برایتان دارد از آن صرفنظر کردید می

آورید و یا نفی  ید و بر اساس مصلحت روحانیت، نیروی مردم را بھ حساب میبھ ھر صورت شما ثابت کردید کھ ریاکار
، کسی کھ تا بھ این حد دشمن مردم کشورش شما تاجرید و کاسبکار و کسی کھ تا بھ این نسبت بھ مردم کشورش بیگانھ است. کنید می

رژیمی کھ تا این اندازه بھ مردم عناد . یھ دھدتواند بھ اجانب تک ترسد تنھا می ، کسی کھ تا بھ این حد از مردم کشورش میاست
  .زند سزایش مرگ و سرنگونی است و جز این نیز نخواھد شد ورزد و دست بھ قتل و کشتار می می

 

 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی 
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  فروپاشی دیوار برلنۀدر بار
 تا برای ھمیشھ دست از ھا اخطاری بود برای طبقۀ کارگر و خلقاین! شده است» پیروز « شد کھ گویا اقتصاد بازار  ادعا می

 ھاىلمللی احزاب و سازماناطور کھ کنفرانس بین بیست سال بعد، ھمان... زیر سئوال نبرندھ مقاومت کشیده و دیگر نظام موجود را ب
 نرفتھ و مبارزه برای یک تغییر در جامعھ،  زیر بار آنھا خود بدان اشاره کرده، طبقۀ کارگر و خلقۀ لنینیست در اطالعیــمارکسیست 

لمللی احزاب و ا کنفرانس بینۀیم، قسمت اعظم اطالعیامطلبی کھ ما در اینجا چاپ کرده. بیش از پیش، در دستور کار قرار دارد
پانیائی و فرانسھ،  ایتالیائی و اسھاىزبانھ برای آشنائی با متن کامل آن، ب. گیرد  لنینیست را در بر میــ مارکسیسیت ھاىسازمان

 . تواند بھ سایت ما مراجعھ نماید خواننده می
اعالم کرده بودند کھ ... زدند  میالدی، سخنگویان امپریالیسم دم از پایان تاریخ می١٩٨٩در نخستین روزھای حوادث سال 

از آن ... تولید اجتماعی را بپذیردکھ مالکیت خصوصی بر وسائل  انقالب بھ گذشتھ تعلق داشت و بشریت ھیچ افق دیگری ندارد جز این
 برای تسخیر جھان توسط " پیشگیرندهھاىجنگ"، "حق دخالت در امور داخلی دیگر کشورھا"حضرات سیاست نئولیبرال، یعنی ... پس

ای دیوارھای ولی ما شاھد بن...  مردم با تشدید حمالت بورژوازی روبرو شدندھاىطبقۀ کارگر، توده. امپریالیسم آمریکا را تحمیل کردند
دیوارھائی برای جدا کردن اولیگارشی مالی، کھ در تجمل و افراط . یما و ستمکشان بودهھاتری برای اسارت استثمار شونده مرتفع

کھ قادر باشند از آنھا بھره مند  کنند بدون این  را ایجاد میھاکھ با کار خود تمام ثروت خورد، از انبوھی زن و مرد، آنان غوطھ می
دیوارھائی در مسیر تاریک اندیشی، بی خبری، اختناق ...  امپریالیستی و کشورھای وابستھھاىدیوارھائی میان مشتی قدرت. ..گردند
ما شاھد رشد بی مانند ... صیھونیسم در فلسطین بنا کرد... دیوارھائی مثل آن کھ در مقابل مھاجران برپا کردند یا آن کھ... مذھبی

کردند، اما طولی نکشید   قالب می"آزادی و دمکراسی"آنھا خود را ضامن ... یما اقتصادی و مالی بودهھاىانگلیسم، سوداگری، بحران
بر ...  نئولیبرالیۀکھ این الفاظ مالیخولیائی بھ تشدید دیکتاتوری گروھی از کشورھای امپریالیستی و انحصارات مالی منجر شد، بھ سلط

 دمکراتیک در ھاىد جدید ھندوراس یا در آفریقا، بھ نقض حقوق کارگران و آزادیصدھا کشور و ملت وابستھ، بھ کودتا، مثل مور
 .  سمت خودکامگی و فاشیسم گرایش دارندھ  پلیسی کھ بیش از پیش بھاىبسیاری کشورھا، بھ دولت

 و ھایکا، زرادخانھس آنھا امپریالیسم آمرأ امپریالیستی و در رۀ بیست گانھاى داده بودند، اما قدرت"صلح در جھان" ۀآنان وعد
راه انداختند با صدھا ھزار قربانی، ھ  تجاوزکارانھ و عملیات تروریستی بھاىند، یک سری جنگادستگاه نظامی خود را تقویت کرده

گفتھ بودند . تر کرده است خطر یک درگیری جھانی را بزرگ...  انحصاری تشدید شدهھاىرقابت میان کشورھای امپریالیستی و گروه
ویرانی کشیده، ھ بینیم کھ مسابقھ بر سر سود حداکثر نظام زیست محیطی را ب  حفاظت خواھند کرد، ولی ما می"حیط زیستم"کھ از 

بازگشت "صحبت از . اری، با عطش سیری ناپذیر خود برای سود، اصال با ھستی نوع بشر سازگار نیستددھد کھ سرمایھ نشان می
 ...  در کشورھای شرق اروپا بود؟"آزادی

 ...  جھان زیر بار نرفتھ اندھاى این بیست سال گذشتھ، نھ طبقۀ کارگر و نھ زحمتکشان، بیشتر خلقدر
 سیاسی و اجتماعی، ۀدھد، بھ برآمدی تازه در مبارز  طبقاتی رفتھ رفتھ جای خود را بھ مقاومتی ھمھ جانبھ میۀفروکش مبارز

سال گذشتھ، ما شاھد احیای مبارزه، شاھد  در این ده. دھد  میطرق مختلف در کشورھای متفاوت بروزھ  کھ خود را باىمبارزه
 . یما بورژوازی، بودهۀ، با وجود تعرض فزایندھا قابل توجھ آن در میان کارگران و خلقھاىپیشرفت

 بازیگران نبرد برای... فروپاشی دیوار برلن صدای زنگ پایان تاریخ را بھ صدا در نیاورد، برعکس، حرکت آن را تسریع کرد
 ... تحول اجتماعی برپایند، آماده نبردند

بورژوازی گرفتار یک بحران اقتصادی مھیب از .  میالدی قرار داریم١٩٨٩کلی متفاوت با سال ھ ما امروز در شرایطی ب
اتب مرھ بورژوازی امروز ب.  نداردھا کارگران و خلقھاىاری است و ھیچ راه حلی برای مطالبات و آرماندمحصوالت قوانین سرمایھ

 ...  ضعیف در زنجیر تسلطش بسیارندھاىبیشتر از دیروز آسیب پذیر است و حلقھ
 واحدی از مبارزه در قبال تعرض ۀدھد تا جبھ این وضعیت طبقۀ کارگر و زحمتکشان را در برابر ضرورتی عاجل قرار می

 دمکرات،  و انقالبیون تمام نیروھای واقعًاھاتالزم است کھ کمونیس... وجود آوردھ  بھااری، در قبال ارتجاع و امپریالیستدسرمایھ
سمت یک تغییر، کھ در جھان بسط ھ  ضد امپریالیستی و ضد فاشیستی، برای تقویت گرایش بۀمترقی و چپ را برای تحرک مبارز

 ... ، متحد کنندھایابد، خاصھ در آمریکای التین و آسیا، برای گسترش ھمبستگی بین المللی در میان خلق می
کنند،   این نظم اجتماعی در حال زوال را پیشنھاد می"سامان دادن"کھ  اری، در قبال تخیل آناندابر تدابیر دول سرمایھدر بر

اری سوسیالیسم دکھ تنھا راه خروج از بحران عمومی سرمایھ کنند کھ آالم امپریالیسم درمان پذیر نیست، و این  اعالم میھاکمونیست
  ...مند مولدینجامعھ نقشھ پرولتاریائی است، 

لھ مطرح است و راه حل ئبیست سال بعد از فروپاشی دیوار برلن، انقالب سوسیالیستی بیش از ھر زمان دیگری یک مس
 لنینیسم، برافراشتن پرچم اکتبر و شورا، ــخواھد، با تحکیم و ایجاد احزاب کمونیستی نیرومند برای برافراشتن پرچم مارکسیسم  می

 .رولتاریائیپرچم انقالب جھانی پ
 

  لنینیستــ مارکسیست ھاىکنفرانس بین المللی احزاب و سازمان ــ  ٢٠٠٩اکتبر 
 

 La Forge) – ٢٠٠٩ نوامبر ۵٠١تلخیص از ارگان مرکزی حزب کمونیست کارگران فرانسھ، شماره (
 

اری، فاشیسم، صھونیسم و دمرگ بر سرمایھ! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
پریالیسمما
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اء بھ نیروی خوداتک
 

. تشکلی است کھ تنھا بھ نیروی خود و یاری ھواداران خویش متکی است) توفان( حزب کار ایران
داند و ھمیشھ نسبت بھ اخاذی مالی از  اخاذی مالی را از منابع اجنبی ننگ می) توفان(حزب کار ایران

توانند   نمی،کنند ریالیسم اخاذی میکھ از امپ نیروھائی. منابع امپریالیستی و ارتجاعی ھشدار داده است
ند و با ا پر منافع برای خویشھاىمدافع منافع مردم ایران باشند این عده در پی کاسبکاری و ایجاد دکان

 را برای توجیھ "استفاده از تضادھای امپریالیستی"تعدادی انگشت شمار از روی عوام فریبی تئوری 
آنھا برای فریب اعضاء صمیمی خویش بھ این . نداختھمین حقوق بازنشستگی ساأگماشتگی خویش و ت

تواند بھ این ننگ تن در دھد زیرا تمام فعالیت  نمی) توفان( حزب کار ایران.  احتیاج دارندھاتئوری
. سیاسی وی نقض غرض خواھد بود

 جدید فعالیت ھاى و عرصھھا منجر بھ افزایش فعالیت طبقاتی در ایران، طبیعتًاۀتشدید مبارز
مبارزه با ھمدستان انقالب مخملی و عمال  . محدود است) توفان( توانائی حزب کار ایران. ودش می

 و ھاطلبد کھ ما بھ افزایش فعالیت  می،مخفی امپریالیستی و صھیونیستی در درون جنبش مردمی
عدت ھر مسا. برای این پیکار بھ یاری یاران خویش نیاز داریم. فزائیماتبلیغات خویش در این عرصھ بی

بھ ) توفان( بھ حزب کار ایران. آید از قطره است کھ دریا پدید می. تواند برای ما مفید باشد کوچکی می
 را آبونھ شوید و آدرس "توفان" ۀنشری. پرست یاری مالی رسانید عنوان یک حزب کمونیستی و میھن

ور خواھد کرد کھ در کار  ما را مجب،فشار مالی حزب. خود را برای دریافت نشریھ بھ اطالع ما برسانید
طبیعی است کھ خوانندگانی کھ تمایلی بھ آبونھ شدن نشریھ ندارند باید . توزیع توفان صرفھ جوئی نمائیم

حزب ما علیرغم این بر روی مساعدت . حساب کنند کھ از دریافت نشریھ در آینده نزدیک محروم شوند
 .کر استکند و پیشاپیش از شما متش مالی ھموطنان عزیز حساب می

 شعبھ مالی و انتشارات
 )توفان(حزب کارایران
 

درفیس بوک) توفان(حزب کارایران
Toufan HezbeKar 
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 تحریف کنندگان تاریخ

 )٤( استالینیسمۀافسان    

 بزرگ مسکواى ھ دادگاه
 

ئی کھ بیش از ھمھ مورد توجھ افکار عمومی قرار گرفتند و بورژوازی نیز بیش از ھمھ روی آنھا در ھااهو اما برسیم بھ آن دادگ
این دادگاھھا کھ متھمین آنھا از جملھ کادرھای باالی حزب بودند و بھ خاطر مبارزۀ تروریستی . تبلیغات ضد کمونیستی خود تکیھ میکند

 :بارت بودند ازعلیۀ سوسیالیسم مورد محاکمھ قرار گرفتند، ع
یاد " مرکز تروریستی ترتسکی ــ زینویف" ــ دادگاه زینویف و کامنف کھ در مدارک رسمی از آن بھ عنوان دادگاه علیۀ ١

 . نفر دیگر بودند١٤ تشکیل گردید و متھمین آن بھ غیر از زینویف و کامنف ١٩٣٦این دادگاه در سال . شود می
 ١٩٣٧کھ در ژانویۀ "  مرکزیت موازی ترتسکیستی و ضد شوروی"نوان دادگاه علیۀ  ــ دادگاه  پیاتاکوف و رادک تحت ع٢

  نفر دیگر بودند و باالخره١٣تشکیل شد و متھمین آن بھ غیر از رادک، پیاتاکوف، سوکولنیکوف، سربرریاکوف  و 
این، آخرین و . شود ده مینام بر" ھا و ترتسکیستھابلوک راست" ــ دادگاه بوخارین کھ از آن بھ عنوان دادگاه علیۀ ٣

 . نفر دیگر بھ عنوان متھمین١٨ بود با بوخارین، ریکوف، یاگودا و ١٩٣٨ مسکو در سال ھاىترین دادگاه بزرگ
 افسر ارتش ١١ دادگاه کھ ھمگی علنی بودند، باید از یک دادگاه نظامی نیز نام برد کھ غیر علنی بود و متھمین آن ٣در کنار این 
 نفر محکوم بھ اعدام شدند و بقیھ بھ ٥٠ نفر مورد محاکمھ قرار گرفتند کھ از میان آنھا ٦٦ دادگاه در مجموع ٤ سرخ بودند در این

 . طوالنی محکوم گردیدندھاىحبس
مبنای این احکام مدارک بھ دست آمده از فعالیت متھمین، تعداد زیادی شواھد افراد مربوطھ، اعترافات تعدادی از متھمین و روند 

گشتند، طوری   وسیعی از مردم شوروی تشکیل میھاىنھ تنھا علنی بلکھ مستقیمًا با حضور توده) بھ غیر از یکی( بود کھ ھاگاهخود داد
 و کلیۀ مطالب رد و بدل شده ھا این دادگاهھاىتمامی پرونده. کند صحبت می" نمایشیھاى دادگاه"کھ بورژوازی در تبلیغاتش ھمواره از 

 خارجی ترجمھ شده و بھ عنوان مدارک ھاىترین زبان منتشر شده و بھ مھم" گزارش دادگاھی"وان در جلدھای قطوری تحت عن
 .نداتاریخی در دسترس عموم

ترین دادگاه یعنی دادگاه بوخارین را  پردازیم و در آخر مھم ما نخست بھ دو دادگاه اول  و عمدتًا بھ دادگاه زینویف و کامنف می
 .مورد بررسی قرار خواھیم داد

 :خوانیم دربارۀ دادگاه اول در پرونده چنین می
 قانون جزائی اتحاد جماھیر ٥٨ و ١٩بھ خاطر جنایت در رابطھ با مواد ... ادعا نامھ علیۀ زینویف، کامنف، یودوکیموف و» 

 .شوروی سوسیالیستی
در جلسۀ خود در لنینگراد فعالیت  دادگاه نظامی دیوانعالی اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی ١٩٣٥ ژانویھ ١٦ و ١٥در تاریخ 

. را کھ رھبران اصلی آن زینویف، کامنف، یودوکیموف و باگایف بودند، مورد بررسی قرار داد" مرکز مسکو"گروه ضد انقالبی مخفی 
ل از در طول چندین سال فعالیت ضد انقالبی چندین گروه مخفی متشک" مرکز مسکو"دادگاه بھ این نتیجھ رسید کھ گروه موسوم بھ 

 ١٩٣٤کرده؛ از جملھ فعالیت ضد انقالبی گروه نیکالیف، کوتولینوف را کھ در اول دسامبر سال  طرفداران زینویف را رھبری می
رھبری ایدئولوژیک و " مرکز مسکو"دادگاه بھ این نتیجھ رسید کھ . ترور ناجوانمردانۀ رفیق سرگئی کیروف را بھ اجراء در آورد

ویف را در لنینگراد بھ عھده داشتھ و از تمایالت تروریستی این گروه نھ تنھا آگاھی داشتھ بلکھ این تمایالت سیاسی گروه طرفداران زین
کردند ولی شرکت در ترور را منکر شده و فقط مسئولیت  این را حتی متھمین زینویف و کامنف نیز اعتراف می. را تشویق کرده است

 .گرفتند اخالقی و سیاسی آن را بھ عھده می
اما طوری کھ اکنون روشن شده است دادگاه در آن تاریخ یعنی یک سال و نیم پیش اطالعات کامل در مورد ترور رفیق سرگئی 

 مخفی ترتسکیستی را از طرف ھاىرا از طرفی و رھبران گروه" مرکز مسکو"اطالعاتی کھ نقش واقعی رھبران . کیروف نداشت
 .کند فداران زینویف فاش می زیرزمینی و تروریستی طرھاىدیگر در فعالیت

 تروریستی ھاى در رابطھ با کشف تعدادی از گروه١٩٣٦ کھ در سال ئیھا کھ امروزه در دست است، فاکتئیھابر مبنای فاکت
مرکز "تحقیقی بھ دست آمدند، باید این نتیجھ را گرفت کھ محکومین دادگاه علیۀ اى ھــ ترتسکیستی و طرفداران زینویف توسط ارگان

 یعنی زینویف، کامنف، یودوکیموف و باکایف در واقع نھ تنھا از تمایالت فاشیستی طرفداران خود در لنینگراد مطلع بودند، بلکھ "مسکو
 نفر نامبرده ھمراه با عدۀ دیگری از ٤تحقیقات اولیھ روشن کرده است کھ . نداسازماندھندگان مستقیم ترور رفیق سرگئی کیروف بوده

ند کھ علیۀ رھبران ا تروریستی دیگری نیز بودهھاىھ از آنھا نام برده خواھد شد، مبتکرین و سازماندھندگان برنامھمتھمین کھ در ادعانام
 «. حزب بلشویک و دولت شوراھا در حال تدارک بودند

ل با چنین فاش نمودند کھ طرفداران زینویف فعالیت جنایت آمیز خود را در رابطۀ مستقیم و در وحدت کام این تحقیقات ھم
 :جدیدی کھ از آنھا نام برده شد، عبارتند ازاى ھفاکت. دادند ُبرد، انجام می  و شخص ترتسکی کھ در خارج بھ سر میھاترتسکیست
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شکل تشکیالتی این وحدت؛  ایجاد مرکزیت .  با گروه زینویف بھ وجود آمدھا وحدت ترتسکیست١٩٣٢ــ اواخر سال ١» 
یعنی زینویف، کامنف، یودوکیموف، و باکایف از طرف گروه زینویف و ھم چنین سیمرنف، واحدی بود متشکل از متھمین دادگاه 

 .ھاترواگانیان و مراچکوفسکی از طرف ترتسکیست
 ــ شرط اصلی وحدت این دو جریان ضدانقالبی، بھ رسمیت شناختن ترور فردی علیۀ رھبران حزب بلشویک و دولت شوراھا ٢

 .توسط طرفین بود
این بلوک تحت رھنمودھای مستقیم ترتسکی کھ از طریق افراد معینی بھ مرکزیت ) ١٩٣٢از سال (ریخ بھ بعد  ــ از این تا٣

گشت تمامی فعالیت دشمنانۀ خود را علیۀ حزب و دولت عمدتًا روی سازماندھی عملیات ترور علیۀ رھبران عالیرتبۀ  واحد منتقل می
 .حزب بلشویک و دولت شوراھا متمرکز نمود

 اقدامات ھادید و این گروه  تروریستی مشخص را تدارک میھاىین جھت مرکزیت واحد این بلوک سازماندھی گروه ــ بد٤
عملی مشخص را جھت ترور رفقا استالین، وروشیلف، کاگانویچ، کیروف، اورژنیکیدزه، ژدانف، کوسیور، پوستیشف و دیگران انجام 

 .داده بودند
 تروریستی متشکل از نیکالیف، رومیانزف، ھاىرگئی کیروف توسط یکی از این گروه رفیق س١٩٣٤ دسامبر ١ ــ در تاریخ ٥

ماندلستام، لوین، کوتولینوف و دیگران بھ دستور مستقیم زینویف و ترتسکی تحت رھبری مستقیم مرکزیت واحد، ناجوانمردانھ بھ قتل 
 . وانعالی جماھیر شوروی سوسیالیستی محکوم گشتند توسط دادگاه نظامی دی١٩٣٤ دسامبر ٢٩ و ٢٨رسید و نامبردگان در تاریخ 

دھندۀ این   بھ عمل آمده از زینوف، کامنف، یودوکیموف، یاکایف، مراچکوفسکی و تعداد دیگری از متھمین نشانھاىبازجوئی
 بھ این ھدف است کھ تنھا انگیزۀ تشکیل بلوک واحد ترتسکی، زینویفسکی، تصرف قدرت بھ ھر قیمت و مؤثرترین وسیلھ جھت رسیدن

 .سازماندھی عملیات تروریستی علیۀ رھبران عالیرتبۀ حزب و دولت بوده است
 زحمتکش اتحاد جماھیر شوروی عاری از ھر گونھ سالح ایدئولوژیک ھاىگاه در طبقۀ کارگر و توده ترین تکیھ بدون کوچک

، رھبران این بلوک ضد انقالبی ترتسکی، زینویف و  سوسیالیستی میھنھاىو برنامۀ سیاسی و پر از تنفر بی حد و مرز علیۀ پیروزی
کامنف باالخره در باتالق تروریسم کامًال فرو رفتھ؛ با ھارترین دشمنان حکومت شوراھا پیمان اتحاد بستھ و بدین ترتیب بھ نیروی 

ل امید خود را بھ این بستھ بودند کھ آنھا اوای. نداند، تبدیل گشتھاسازماندھندۀ بقایای طبقات استثمارگر کھ در اتحاد شوروی سرکوب شده
اما وقتی کھ .  اولیۀ سوسیالیسم در شوروی مشکالتی ظھور خواھند کرد کھ حکومت شوراھا از پس آن برنخواھد آمدھاىبعد از موفقیت

لمللی، جنگ و مان سربلند بیرون آمد، تمامی امید خود را بھ حاد شدن روابط بین ا دیدند کھ حکومت بر مشکالت فائق گشتھ و میھن
 مخفی تروریستی تشکیل ھاىاز آنجائی کھ این امید نیز بھ یأس تبدیل گشت، دست بھ اسلحھ برده، گروه. شکست قدرت شوروی بستند

 .برند داده و ناجوانمردانھ ترین وسیلۀ مبارزه یعنی ترور را بھ کار می
زب و دولت، دیگر با این دلیل خود کھ سیاست نادرست توطئھ گران ترتسکیستی ــ زینویفیستی امروزه مبارزۀ خود را علیۀ ح

کنند، طوری کھ در گذشتھ  دھد، توجیھ نمی حزب و دولت و این کھ حزب بلشویک کشور و دولت شوراھا را بھ سوی نابودی سوق می
نۀ ساختمان سوسیالیسم در  بھ دست آمده در زمیھاىکردند، آنھا امروزه انگیزۀ اصلی خود را در استفاده از ترور در موفقیت ادعا می

، ورشکستگی کامل ھابینند، چرا کھ این موفقیت اتحاد جماھیر شوروی و در رابطھ با شکوفائی اقتصادی و فرھنگی کشور می
امروزه تمامی انگیزۀ . زند  را بھ نمایش گذاشتھ و بدین جھت تنفر آنھا را دامن میھا و زینویفیستھاایدئولوژیک و سیاسی ترتسکیست

 «. گردد  در انتقامجوئی از قدرت شوروی بھ خاطر نقش بر آب ساختن تزھای سیاسی شان خالصھ میآنھا
 ).١٩٣٦نقل از گزارش دادگاه علیۀ مرکزیت ترتسکی ــ زینویف، مسکو (
 

اه تجدید در واقع یک دادگ. پس این دادگاه کھ اولین دادگاه در میان سھ دادگاه بزرگ علنی کھ در مسکو تشکیل شده بودند، بود
 کھ ترور سرگئی کیروف مورد بررسی قرار گرفت زینویف و کامنف فقط مسئولیت ١٩٣٥نظر بود، چرا کھ یک سال پیش یعنی 
یک سال پیش آنھا انکار . در حالی کھ ھر نوع رابطۀ تشکیالتی را با این جنایت منکر شدند. اخالقی و سیاسی این ترور را پذیرفتند

ریزی این جنایت شرکت داشتھ و در واقع سازماندھندگان اصلی آن بودند، بدین جھت نیز بھ عنوان  و برنامھکرده بودند کھ در تدارک 
 جدیدًا بھ دست آمده ثابت شده بود کھ ھاىولی اکنون توسط اسناد و فاکت. شریک جرم از لحاظ قضائی فقط بھ حبس محکوم شده بودند

آنھا نھ تنھا در رابطۀ مشخص تشکیالتی با گروه تروریستی . گرفت یقت را دربر نمیاعتراف یک سال پیش آنھا دروغ بوده و تمامی حق
 مخفیانھ بلوک واحدی با ترتسکی تشکیل داده بودند در حالی کھ در آن ١٩٣٢کھ مرتکب این جنایت شده بود، قرار داشتند، بلکھ از سال 

ین دو گروه سابق اپوزیسیون داخل حزبی، علیۀ حزب و دولت متحد بنابرا. بردند  از ترتسکی علنًا بھ عنوان دشمن خلق نام میھاسال
 علنًا در تضاد با خط و مشی حزب ٢٠ ھاى کھ از اوایل سالھااز طرفی ترتسکیست. شده و تا حد اتحاد تشکیالتی نیز پیش رفتھ بودند

ب بر سر امکان ساختمان سوسیالیسم در یک  بحث و جدل در داخل حزھامبنی بر ساختمان سوسیالیسم قرار داشتھ و باالخره بعد از سال
 بھ خاطر فراکسیونیسم یعنی تشکیل مخفیانۀ ١٩٢٧کشور و مخالفت شدید آنھا با برنامۀ صنعتی کردن سوسیالیستی کشور در سال 

 .سازمان خود در داخل حزب بلشویک از حزب اخراج گشتھ بودند
 مخالفت خود را با خط و مشی حزب شروع کرده و بھ خاطر ٢٠ ھاىو از طرف دیگر طرفداران زینویف کھ از اواسط سال

گاه مورد مجازات قرار نگرفتند ولی مسلمًا مورد انتقاد  فعالیت ضد حزبی اخراج شده ولی بعد کھ بھ اشتباه خود پی برده بودند، ھیچ
 از لحاظ تشکیالتی نیز بالطبع کردند، مورد حمالت سیاسی قرار گرفتھ و قرار گرفتھ و ھمان طور کھ خودشان مبارزۀ سیاسی می

 عضو داشت، برنامۀ ٧٥٠٠٠٠ کھ حزب بلشویک بیش از ٢٠ ھاىبھ عنوان مثال در اواسط سال. اقداماتی علیۀ آنھا انجام گرفتھ بود
جاوز  ت٤٠٠٠مقدار رأئی کھ ترتسکی برای برنامۀ خود بھ دست آورد، از . سیاسی اپوزیسیون در مقابل برنامۀ حزب بھ رأی گذاشتھ شد

این شکل مبارزۀ .  دانشگاھی و واحدھای فرھنگی آمده بودندھاى تمامًا از حوزه٧٤٦٠٠٠گذشتھ از این، این رأی در مقابل . کرد نمی
 ٣٠ ھاى سوسیالیسم در سالھاىشد و روشن است کھ باالخره بخصوص بعداز پیروزی سیاسی حزب بود کھ با مخالفین بھ کار بستھ می
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یشان را آلوده بھ خون بھترین و فداکارترین ھا مشخص شد کھ دست٣٠ ھاىوقتی در اواخر سال.  کامل آنھا گشتمنجر بھ انفراد سیاسی
موقعی کھ در دادگاه در . ند مسلم است کھ بھ سزای اعمال خائنانۀ خود رسیدنداترین کادرھای حزب کرده فرزندان طبقۀ کارگر و مؤمن

آنھا در نزد کارگران و دھقانان کھ بھبود وضع . ندگان طبقات استثمارگر اشک ریختند مردم محکوم شدند، فقط باقیماھاىحضور توده
 اىکردند، دارای ذره خود را تحت رھبری حزب بلشویک و در رأس آن استالین روز بھ روز با تمام گوشت و پوست خود حس می

کند کھ گویا استالین جھت  یغات دروغین بورژوازی ادعا میاین آقایان بھ ھیچ وجھ رقبای استالین نبودند، آن طور کھ تبل. حیثیت نبودند
 را، راه انداختھ و از این طریق ھژمونی خود را آن ھم بھ خاطر قدرت ھااز صحنھ حذف کردن رقبای خود در رھبری، این دادگاه

 سیاسی ھاى سال ھدفھاىود، سالاین آقایان سیاسیون پس ماندۀ سابق بودند کھ بعد از انفراد سیاسی کامل خ. طلبی مستحکم کرده است
 مردم زحمتکش اولین کشور سوسیالیستی جھان بودند، مردمی کھ ھاىبردند و مورد تنفر عمیق توده خود را با اعمال جنایت پیش می

 استثمار، پاره شدن زنجیرھای استثمار را مدیون حزب پرافتخار بلشویک و در رأس آن رھبر محبوب خود استالین ھابعداز قرن
 ):١٩٣٦اوت (سخنان یکی از آنھا یعنی کامنف در دادگاه گویای این حقیقت است . دانستند می

من بھ این نتیجھ رسیده بودم کھ سیاست حزب و سیاست . شد توطئۀ تروریستی توسط من، زینویف و ترتسکی رھبری می» 
شور سوسیالیستی امکان پذیر است یعنی این کھ  است کھ در یک کاىرھبری پیروز شده بود و منظورم از پیروزی، آن پیروزی سیاسی

ما . امید ما مبنی بر امکان یک انشعاب در رھبری نیز نقش بر آب شده بود. گیرد  زحمتکش قرار میھاىاین سیاست مورد قبول توده
 در مقابل مردم برکناری این گروه از رھبری و بی حیثیت شدن آن. روی گروه راست ریکوف، بوخارین و تومسکی حساب کرده بودیم

توانست حساب کرد، چرا کھ رھبری  توانست منجربھ سقوط رھبری شود، نمی مشکالت جدی کھ می. این امکان را مسدود ساخت
: فقط دو راه باقی می ماند. ترین دوران را یعنی صنعتی کردن کشور و اشتراکی کردن کشاورزی را پشت سر خود گذاشتھ بود مشکل

، بدون پالتفرم سیاسی، اىترین حمایت توده حزب بھ طور قطعی و کامل و یا ادامۀ آن ولی این بار بدون کوچکیا خاتمۀ مبارزه علیۀ 
 ).نقل از ھمان جا(«  . ما راه دوم را برگزیدیم. بدون پرچم یعنی بھ وسیلۀ ترور فردی

و ساختگی بوده و دارای سندیت  مسکھاىالبتھ تبلیغات دروغین بورژوازی مدعی است کھ تمام اظھارات متھمین در دادگاه
شان یک سال  شود کھ اگر چنین است پس چرا زینویف و کامنف در دادگاه اولی منتھی در مقابل این ادعا این سئوال مطرح می. نیست

 پیش ھر گونھ شرکت مستقیم خود را در ترور سرگئی کیروف منکر شده و فقط مسئولیت اخالقی آن را پذیرفتند؟ اگر شیوۀ مقامات
بود، چرا این کار را یک سال پیش نکرده و کار  شوروی گرفتن اعترافات ساختگی و دیکتھ شده تحت فشارھای روحی و جسمی می

 یکسره نکردند؟ جالب توجھ این جا است کھ ھمان طور کھ متھمین یک سال پیش ١٩٣٥متھمین را با صدور حکم اعدام در دادگاه سال 
او از . بھ اظھارات کامنف توجھ کنید. گویند در قتل منکر شوند، اکنون نیز تمامی حقیقت را نمیموفق شدند، شرکت مستقیم خود را 

کردند و اضافھ  گوید کھ او و رفقایش مدتی روی آنھا حساب می کند و می ش صحبت میاگروه راستیون یعنی بوخارین و دارو دستھ
متکشان بھ کلی از دست داد، امید او و رفقایش یعنی زینویف، کامنف و کند کھ از آنجائی کھ این گروه حیثیت خود را در میان زح می

و آن این بود کھ . دو سال بعد ثابت شد. گذارد او در این میان کامالًً آگاھانھ مسئلۀ دیگری را مسکوت می. ترتسکی نقش بر آب گشت
 ملحق شده بود، بھ طوری کھ بلوک نامبرده در ھاا و زینویفیستھگروه بوخارین بعد از برکناریشان از رھبری بھ بلوک ترتسکیست

کردند  دانستند ولی اعتراف نمی روشن است کھ تمام متھمین این را می. واقع از سھ گروه ترتسکی، زینویف و بوخارین تشکیل شده بود
اعترافات آنھا . ود نجات دھندتوانند از دارو دستۀ خ توانند سکوت کنند و ھر چھ کھ می شان این بود کھ تا آنجا کھ می چرا کھ تاکتیک

سکوت در مقابل . شد کھ مقامات امنیتی کشف کرده بودند و با سند و مدرک و شواھد ثابت کرده بودند در واقع فقط شامل مطالبی می
فراد کودنی گذشتھ از این در میان متھمین ا. کرد این مطالب برای متھمین غیر ممکن بود ولی سیر وقایع، حقیقت را قدم بھ قدم فاش می

سیمرنوف حتی منکر شرکت خود در گروه بود در حالی کھ متھمین دیگر . کرد شد کھ ھمھ چیز را نفی می نیز مانند سیمرنوف پیدا می
از آنجائی کھ بلوک ترتسکی ــ زینویف ائتالفی . کردند و بعدھا فاش شد کھ او رابط گروه با ترتسکی بوده است شرکت او را تائید می

وه راست بوخارین نیز بھ آن ملحق شد و بعدھا چندین گروه ناسیونالیستی و بقایای احزاب دوران تزاربھ آن پیوستند، گسترش بود کھ گر
تشکیالتی آن نیز ناگزیر بود طوری کھ در کنار مرکزیت واحد آن مرکزیت دیگری نیز موازی آن بھ وجود آمد کھ تحت رھبری 

 علیۀ این مرکزیت دوم تشکیل گردید و بھ دنبال ١٩٣٧دومین دادگاه در سال . کرد و فعالیت می دیگر عمدتًا در مسکاىپیاتاکوف و عده
اعترافات پیاتاکوف و رادک حتی گروھی از توطئھ گران در رھبری نظامی ارتش سرخ کشف شد کھ ھم چنین تحت تعقیب قضائی 

 .قرار گرفت
 بھ فعالیت خود افزوده و در حال تدارک یک کودتای نظامی ھاوریستبعد از اولین دادگاه تر. مبارزه با شدت تمام ادامھ داشت

 کارگران و دھقانان اىدر این مدت حزب وظیفۀ اصلی خود را در بسیج توده.  بعدی نقشۀ آنان را نقش بر آب ساختھاىبود ولی دادگاه
 . بزرگی بھ دست آوردھاى می دید و در این راه پیروزیھاعلیۀ این توطئھ

 در مسکو تشکیل گردید کھ از لحاظ اھمیت بر دو دادگاه اول ١٩٣٨ومین و آخرین دادگاه بزرگ در ماه مارس بدین ترتیب س
 را ھا و ترتسکیستھابرتری داشت چرا کھ ھستۀ مرکزی فعالیت تروریستی را بھ محاکمھ کشیده و مغزھای رھبری کنندۀ بلوک راست

 معروف شد چون گروه راست بوخارین و ھا و ترتسکیستھالوک راستاین بلوک بدین جھت بھ ب. بھ سزای اعمال خود رساند
 ادامھ دارد.         و عناصر را بھ عھده داشتندھاترتسکیست ھا دو جریان اصلی آن بودند و رھبری سایر گروه

زنده بادسوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت 
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