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 قھرمان ایران بی باکانھ علیھ گرازھای اسالمی میرزمدمردم 

  جمھوری اسالمی بازھم جنایت آفریدۀرژیم پوسید

با توسل بھ قھر ضد انقالبی خون  تاب نیاورد و مردمۀ وعادالناىمقابل تظاھرات عظیم توده بارھم در جمھوری جنایتکاراسالمی این
 کھریزک و ھاى سیاھچالۀروان و   تن را دستگیر٣٠٠ نفررا مجروح و بیش از ھاین ریخت، دهزم  تن از جوانان وطن را بر٩بیش از

  رژیم نظامیۀعلی... تھران، اصفھان، مشھد و تبریز و  مردم  ایران درۀ بھ  روز نبرد قھرمانانعاشوراامسال روز تاسوعا و . اوین کرد
لباس شخصی و  نفراز چاقوکشان و سرکوبگرانھامردم ده.ست، تبدیل گردید امنیتی جمھوری اسالمی کھ جان مردم را بھ لب رسانده اــ

 واقعیت .استداده  ضد بشر بھ این مزدوراناىجانانھخلع سالح کرده و با بھ آتش کشیدن خودروھای آنھا گوشمالیتھران بسیجی را در
کھ انقالب بھمن  طور برند و ھمان لح رژیم پی می مزدوران مسۀاین است کھ مردم کشورما گام بھ گام بھ ضرورت مقاومت قھرآمیزعلی

 . د کشیدن قدرت بھ زیر خواھۀاریک  نشان داد سرانجام با توسل بھ اسلحھ، رژیم درنده خو را از۵٧
شرایط  ی جمھوری اسالمی درئموضع تعرضی و رژیم مافیا  در کھندروشنی نشان دادھ  ب امروزویژه جوانان ایرانھ قھرمان بمردم 

رژیمی کھ ددمنش و آدمخوار است، سرزمین ما را بھ جوالنگاه مشتی اراذل و اوباش و آدمکش تبدیل کرده، . سقوط قراردارد تدافعی و
خون ھ فرستد، دستش ب  کھریزک و اوین میھاىگاه روی مردم ایران بستھ است، مبارزین را بھ شکنجھھ راه رشد و ترقی را ب

 تا نیل بھ آزادی مبارزات مردم ایران. بار ندارد سرنگونی فضیحت سرانجامی جز.... ایران آغشتھ استھاىترین فرزندان خلق گرامی
 دیر یا  این مبارزات.بسیارامید بخش است  و زنان ادامھ خواھد داشت و زحمتکشان، کارگران، روشنفکران، جوانانۀ ھمۀو حقوق حق

خو و  اندازه کھ درنده  تکامل خواھد یافت و رژیم را ھر اعتصابات عمومی و مقاومت قھر آمیزۀتری، بھ مرحل  نوینۀبھ مرحلزود 
آنھا بھ  پھلوی نخواھد داشت و تاریخ از فوررژیم من رژیم سیاه جمھوری اسالمی سرنوشتی جز. جنایتکار باشد سرنگون خواھد نمود

 .زشتی یاد خواھد کرد

 ایران را مردم ۀبربرمنشان کشتارکند و  جمھوری اسالمی حمایت میاری د فاشیستی سرمایھ رژیمۀحق مردم علی برۀاز مبارزحزب ما 
از تمامی نیروھای آزادیخواه و مردمی و  حزب ما .نماید شدت محکوم میھ  ب،کند آزادی و حقوق طبیعی خود طلب نمی کھ چیزی جز

  مردم ۀدانند بھ کشتار وحشیان طریق ممکن کھ خود صالح می خواھد کھ بھ ھر  انقالبی و بین المللی میھاىتمامی احزاب و سازمان
 .شدت محکوم نمایندھ اعتراض نمایند و رژیم خون آشام اسالمی را ب

 
 !اری جمھوری اسالمیدسرنگون باد رژیم سرمایھ

 ! مردم ایران ۀزنده باد نبرد قھرمانان  
 !زنده باد آزادی و سوسیالیسم

 )توفان(حزب کارایران
 ١٣٨٨ دیماه ۶
٢٠٠٩ دسامبر ٢٧

org.toufan.www
toufan@toufan.org

 



 ٨١٣٨ماه  دی                          ٢۴       توفان الکترونیکی شماره                                                 ٣

 

 

 
 حوادثی کھ رژیم بھ شدت از آنھا نگران است

 
 رھبر وارد ساخت، ۀرنگ پریدرخسار آذر و سیلی محکمی کھ بر١۶دانشجویان سراسر ایران در پس از مبارزات درخشان 

حال کھ این دستگاه مافیائی و  .، بازھم اوج بیشتری یافتھ استاى نظامی خامنھ-مبارزات عمومی مردم ایران علیۀ رژیم فاسد امنیتی
لیکن طلسم . یش بیافزایدھایاید مگر این کھ بر شدت وحشیگری می ناىبیند، چاره یش را نقش بر آب میھافاشیستی تمام  توطئھ

رژیم جمھوری اسالمی با عربده کشی و تھدید و ارعاب، . قدرقدرتی رژیم مدتھاست فروپاشیده و آن را دیگر یارای مقابلھ با مردم نیست
لیکن این بار . نین و شکنجھ و تجاوز کوبید آذر منع نمود و بازھم بر طبل سرکوب خو١۶دانشجویان و مردم را از شرکت درتظاھرات 

، اى ھزار دانشجو و مردم جان بھ لب رسیدۀ ایران با عزمی راسخ بھ میدان آمدند و با فریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ برخامنھھانیز ده
می را بھ لرزه کھریزک، شکنجھ و مرگ دیگر اثر ندارد بھ حاکمیت  جمھوری اسالمی تف ریختند و ارکان نظام  پوسیدۀ اسال

،  جھانی بازتاب یافتھۀ دربیش از دو ھزار رسان کھ تظاھرات روز دانشجو در ایران و پوشش خبری و تحلیلی این رویداد.درآوردند
 .تحسین برانگیز است

ن ھر روز درھمھ جا فریادھای اعتراض از مردم ایرا. شود کھ مقاومت مردم در کشور ما درحال اعتال است بھ وضوح دیده می
اری جمھوری اسالمی را بھ سراسیمگی، شتاب زدگی و تزلزل انداختھ دجنبش مردم ایران رژیم مافیائی سرمایھ. رسد بھ گوش می

 رھبر جنایتکار بر خود ھاىبیت رھبری از طنین شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر والیت سید علی و بھ آتش کشیدن عکس. است
ترین  ، عقب مانده"وااماما"بھ جلو و پخش تصویر بھ آتش کشیدن عکس امام جنایتکارش و فریاد لرزید و تالش نمود با تاکتیک فرار 

 آدمکش را بسیج و بھ ابزاری برای تصفیھ حساب نھائی و از ھم پاشاندن ھاى اجتماعی ، قوادان و قمھ کشان و لباس شخصیھاىگروه
ست افتضاح آمیزی روبرو گشتھ و کسی برای این جنجال مضحک و لیکن این تاکتیک نیز با شک. صفوف جنبش اعتراضی بھ کار گیرد

 و فریاد وااماما ھا بھ خیابانھا سال توطئھ و جنجال و بسیج لمپن٣٠تاریخ  جمھوری اسالمی تاریخ . شناختھ شده، تره ھم خورد نکرد
 از طرف رژیم دغلکار اسالمی بھ تظاھراتی کھ اخیرًا.  استاىاست، لیکن امروزسخن از بسیج بیست میلیونی سخن پوچ و بیھوده

این تظاھرات مفلوکان جیره خوار و . منظور بھ رخ کشیدن قدرتش در تھران صورت گرفتھ است از چند ھزارنفر ھم تجاوز نکرد
   صورت گرفتھ و ھنوز ھمھا و سرکوبگریھا میلیونی مردم آزادیخواه کھ بھ رغم تمام محدودیتھاىآدمکشان رژیم کجا و آن تظاھرات

ست ادامھ دارد و امر ھا و احمدی نژاد سالاىپاره کردن تصاویر رھبران جمھوری اسالمی از خمینی گرفتھ تا خامنھ. گیرد کجا می
 ھاىکنند و رشد و تکامل شعارھای مردم در تظاھرات مردم برای محاکمھ و بھ دار آویختن این جانوران خود را آماده می.  نیستاىتازه

درگذشت آیت اهللا منتظری و تظاھرات صدھا ھزار نفر در مراسم تشییع آن در قم  کھ با  شعارھای مرگ  .می گویدخیابانی جز این نیز ن
 شعار دیگر و بھ ھا و شعار این ماه، ماه خونھ، سید علی سرنگونھ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و دهاىبر دیکتاتور و مرگ بر خامنھ

 و باندھای آدمکش بھ ھاجان و میدان توپخانھ تھران و یورش وحشیانۀ لباس شخصیتبع آن ادامۀ تظاھرات در اصفھان، زن
 ۀجانشین فرماندحوادثی است کھ بھ شدت بیت رھبری را نگران کرده است، بھ طوری کھ اخیرًا ...  نفرھاتظاھرکنندگان و دستگیری ده

مھیداتی را برای تجمعات احتمالی روزھای عاشورا و تاسوعا ، سردار رادان در پاسخ بھ سئوالی مبنی بر این کھ پلیس تنیروی انتظامی
:در نظر گرفتھ است گفت

تجمع غیرقانونی کھ از خط قرمز رد نشده باشد پلیس در ابتدا تذکر خواھد داد و اگر آن تجمع از خط قرمز عبور کند با آن » 
 «... یکی از برخوردھا دستگیری خواھد بودشود کھ حتمًا  یبرخورد م

کرد اکنون   مختلف بسیج میھاى و مراسمھاش مردم را بھ خیابانااى جمھوری اسالمی کھ زمانی  با توسل بھ پایگاه توده رژیم
 و ازشعارھای اولیۀ ندامردم نیز بھ ضعف رژیم پی برده. بیند  جزممانعت و سرکوب  نمیاىترسد و چاره از بھ خیابان آمدن مردم می

شرکت . مر  نیز رھبران اصالح طلب جبھۀ سبز نظیر موسوی و کروبی را بھ وحشت انداختھ استانتخابات قالبی گذر کرده و این ا
آشورا و تاسوعا، روز قدس، . و سراسر ایران  رنگ کامًال سیاسی و برانداز دارد...مردم در تظاھرات قم، اصفھان، زنجان، شیراز،

 بر پیکر رژیم اىجویند و ضربھ ز ھر فرصتی و ھر شکافی سود می اھامجلس ختم در قم و اصفھان و دیگر شھرھا بھانھ است و توده
 .سازند وارد می

 !اری جمھوری اسالمی دسرنگون باد رژیم سرمایھ 
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 ھاىدر روز سھ شنبھ اول دی ماه در اعتراض بھ اجرای مجدد مراسم اعدام دو تن بھ نامیورش شجاعانۀ مردم سیرجان
 کھ بھ جرم سرقت مسلحانھ و حمل اسلحھ در دادگاه انقالب اسالمی محکوم شده بودند و بھ آتش اسماعیل فتحی زاده و محمد اسفندیارپور

کشیدن سکوی اعدام و جلوگیری ازاجرای این اقدام ضد بشری و درگیری با مزدوران رژیم از جملھ حوادثی است کھ رژیم را بھ شدت 
 وحشیانھ و شنیعی را بھ منظور زھر چشم گرفتن از مردم  بھ اجرا در  چنین اقداماتھارژیم کھ سال. بھ آیندۀ خود بیمناک کرده است

 ۴٠اگرچھ در اثر تیراندازی مزدوران رژیم  بیش از . آورده است، این بار اما از واکنش مردم غافلگیر گردید و بھ وحشت مرگ افتاد
 مشمئزکننده و ضد بشری را ھاىل دیدن چنین صحنھ جان بھ لب رسیده نشان دادند کھ دیگرتحمھاىند اما  تودهانفر کشتھ و مجروح شده

 خرداد ٢٢اعدام درمالء عام ابزاری در دست رژیم سفاک اسالمی برای مرعوب کردن مردم بوده و پس از کودتای انتخاباتی .ندارند
 جنایتکارانھ و ھاىوشتواند یک کشور را با این ر  ھیچ رژیمی در جھان نمی.نیز این قبیل نمایشات بربرمنشانھ افزایش یافتھ است

 حال رژیم باید .شوند ر در این گرداب غرق میت روز بیشھ ب شود و آنھا روز ناقوس مرگ رژیم نواختھ می.  اداره کندقرون وسطائی
 .بپذیرد کھ  نمایش اعدام درمالء عام برایش عواقب وخیمی در بر خواھد داشت و باید دست بھ عقب نشینی بزند

رژیمی کھ . درموضع تعرضی و رژیم مافیائی جمھوری اسالمی در شرایط تدافعی و سقوط قراردارد مردم کشور ما امروز 
ددمنش و آدمخوار است، سرزمین ما را بھ جوالنگاه مشتی اراذل و اوباش و آدمکش تبدیل کرده، راه رشد و ترقی را بھ روی مردم 

 ایران ھاىترین فرزندان خلق فرستد، دستش بھ خون گرامی  می کھریزک و اوین ھاىایران بستھ است، مبارزین را بھ شکنجھ گاه
مبارزات قھرمانانۀ مردم ایران علیۀ جمھوری اسالمی بسیار امید بخش  . سرانجامی جز سرنگونی فضیحت بار ندارد....آغشتھ است

ھبری حزب سیاسی واحد طبقۀ تری، بھ مرحلۀ اعتصابات عمومی و مقاومت قھر آمیز و ر است و این مبارزات باید بھ مرحلۀ نوین
اری اسالمی و تمامی دتوان بھ پیروزی نھائی دست یافت و از شر رژیم سرمایھ تنھا در این صورت است کھ می. کارگر بیانجامد

. مظاھر نظام کھن رھا شد
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دفتر جنایات رژیماعتراف بھ قتل عمد سندی دیگر بر
 

 این اعالم گر.  اعالم کرده است"قتل عمد"ی نیروھای مسلح ایران دلیل جان باختن سھ بازداشتی کھریزک را ئازمان قضاس» 
ی ئسازمان قضا. کند  ھا را رفع نمی ابھامکند، اما برخی   یشده تأیید م ھای یاد  دخالت نھادھا و مأموران دولتی را در قتلچھ رسمًا

   انتخابات ریاستۀ بازداشتگاه کھریزک، اعالم کرد کھ مرگ سھ نفر از معترضان بھ نتیجۀای دربار نیروھای مسلح ایران در اطالعیھ
شرح مفصلی از روند  خود با ۀی نیروھای مسلح در اطالعیئسازمان قضا.  بوده است"قتل عمد"جمھوری در این بازداشتگاه، ناشی از 

ھای پس از انتخابات، از تاریخ  گاه کھریزک، نوشتھ است کھ بھ دنبال وقوع حوادث و ناآرامی ی جانباختگان در بازداشت بررسی پرونده
اعزام ی بھ بازداشتگاه کھریزک ئ متھم با دستور مقام قضا١۴۵ تیرماه، تعداد ١٩ متھم و در تاریخ ٢٣ تیرماه، تعداد ٣ خردادماه تا ٢۵
 نفر ٩٨ متھمان اعزامی بھ بازداشتگاه کھریزک در جریان حوادث بعد از انتخابات، با آنان تماس گرفتھ شد و ۀی ھمئبا شناسا. اند شده

شده با   نفر یاد٩٨ نفر از ۵١. شکایت خود را بھ دادسرای نظامی تھران اعالم کردند و مصدومان بھ پزشکی قانونی معرفی شدند
ی نیروھای مسلح سپس با اشاره بھ ئ سازمان قضاۀاطالعی. کشند  گیری شکایت خود دست می از پی" یئو دلجوپرداخت خسارت "

 کھ دم نوشتھفر و محمد کامرانی و شکایت اولیاء  االمینی، امیر جوادی ھای محسن روح شدگان، بھ نام  نفر از بازداشت٣باختن  جان
 خود ضمن رد فوت نامبردگان بھ دلیل ابتالء بھ ۀت گرفت و پزشکی قانونی در نظریتحقیقات جامعی از متھمان، شھود و مطلعین صور

ید وجود آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد، علت درگذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعالم کرده ئبیماری مننژیت، با تا
 سپس با استناد بھ تحقیقات بھ عمل آمده، بازداشتگاه شده  یادۀشدگان را بدتر کرده است اطالعی شرایطی کھ وضعیت بازداشت. است

باختگان و مصدومان نیز بدون  این جان.  دارای شرایط نامناسب توصیف کرده است،کھریزک را بھ لحاظ زیستی، بھداشتی و تغذیھ
تگاه نیز سبب شده کھ تعداد ظرفیت محدود بازداش. اند دار و شرور نگھداری شده ھای الزم پزشکی در کنار برخی افراد سابقھ رسیدگی

برخوردھای ناھنجار و تنبیھات . اند ی محدود و وضعیتی سخت، ایام بازداشت خود را سپری کردهئزیادی از دستگیرشدگان در فضا
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ی ھای مختلف نیرو ھا و قسمت  نفری کھ از رده٢٢گوید کھ از  این اطالعیھ می. بدنی مأمورین نیز این شرایط بد را تشدید کرده است
 نفر را مجرم شناختھ و برای آنان کیفرخواست صادر کرده ١٢ اند نھایتًا انتظامی و افراد مرتبط، بھ عنوان متھم تحت تعقیب قرار گرفتھ

اند، بھ اتھام مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر بھ قتل عمد  برای سھ نفر از این عده کھ از شاغالن بازداشتگاه کھریزک بوده. است
ھای بازداشتگاه کھریزک و  ی نیروھای مسلح نامی از سھ متھم اصلی قتلئ سازمان قضاۀاطالعی. خواست مجازات شده استسھ نفر، در

 جمھورى اسالمى ایران در سھ ماه گذشتھ پنج دور محاكمھ فعاالن سیاسى، ۀیئ قضاۀاین در حالی است کھ قو. برد  سایر متھمان نمی
 خوانده "اعترافات متھمان انقالب مخملى"چھ كھ  و از رادیو و تلویزیون دولتى ایران نیز آنمدنى و معترضان را برگزار كرده است 

شدگان حوادث پس  کھ بازداشت" یئمقام قضا"شده بھ نام   یادۀچھ کھ در اطالعیھ ناگفتھ مانده است در اطالعی آن. شده است، پخش شد
این در حالی است کھ در حوادث پس از کھریزک بیش . ای نشده است یز، اشارهاند ن کھریزک انتقال یافتھاز انتخابات بھ دستور وی بھ 

. دانند  مخالفان نقش او در جنایات کھریزک را کلیدی می. ھا بوده است از ھمھ نام سعید مرتضوی، دادستان وقت تھران بر سر زبان
مرتضوی در حال . ھا قوت بخشیده است ین حدس و گمانھای ھوادار دولت، مانند علیرضا زاکانی نیز بھ ا ھای برخی از چھره افشاگری

 مبارزه با قاچاق ارز ۀنژاد نیز وی را با حفظ سمت بھ ریاست کمیت حاضر بھ معاونت دادستانی کل کشور منصوب شده و دولت احمدی
ی و ھم فرماندھان ئی قضاھا ھای پس از افشای جنایات در بازداشتگاه کھریزک، ھم مقام در ھفتھ و ماه. و مواد مخدر گمارده است

چنین  آنھا ھم. کردند ھای قبلی آنھا و از جملھ مننژیت اعالم می شدن سھ بازداشتی را ناشی از بیماری  نیروھای انتظامی و امنیتی کشتھ
  « ٨٨ آذر ٢٩رادیو صدای آلمان ... .دانستند شدگان را نادرست و غیرواقعی می  بازداشتای دیگر از تجاوز بھ عده

 
المینی و کامرانی کھ از فرزندان منتقد ھمدستان رژیم جمھوری اسالمی بودند و از ابا کشتھ شدن محسن روح قبًال نوشتیم کھ  ما

 "اصولی"گرایان با برخورد  کشتند اصول کھ از دیگران می اىتا لحظھ. گرا نیز بھ صدا در آمد  نبودند، فریاد جناح اصولھاآقازاده
ولی حال کھ پای خود آنھا بھ میان آمد .  برای آنھا جرم نیست عین مصلحت اسالم است"کفار"کشتن . ی نداشتندخود با این جنایات مخالفت

عدل "آنھا دیدند کھ از آن . ی ھستئکند دریافتند کھ انگار در این مملکت خبرھا  آنھا پارک میۀو دیدند کھ ماشین آدمکشی جلوی خان
کسی در جمھوری اسالمی اگر از خواص نباشد بھ . گستری نیست مرکز بیدادگستری استدستگاه قضائی مرکز داد.  خبری نیست"علی

 قدرت را در ۀ سرکوب شعبان بی مخی ھمھاىسازمان.  قدرتی نداردنیروی انتظامی اساسًا. جان و مال و ناموس خود متکی نیست
آقای .  نبوده است بست"استاندارد" کھریزک را کھ  مدعی شد کھ باید در زنداناىکار کھ بھ آبروریزی رسید شیخ خامنھ. دست دارند

را اعالم کرده است؟ وی بھ کدام مرجع این فرمان را داده   از کجا از وجود یک زندان سری با خبر بوده کھ حکم بستن آناىخامنھ
ند برای ای داشتھ و سّر"استاندارد"غیر  ھاىاست؟ نام کسی کھ باید فرمان را اجراء کند کیست؟ چرا کسی و یا کسانی را کھ زندان

ئی ھا ھستند چھ نوع زندان"استاندارد"ئی کھ ھا یعنی چھ؟ آن زندان"استاندارد"کنند؟ زندان غیر  کسب اعتماد مردم مجازات نمی
شد؟ صفت   اجراء می"استاندارد" ھاى انجام شد روش١٣٦٧ھستند؟ در زندانی کھ زھرا کاظمی بھ قتل رسید و یا کشتار سال 

 شکنجھ کھ از حد مجاز تجاوز کرده است؟ حد ۀناظر بر چیست؟ ناظر بر ساختمان زندان است و یا اعمال وحشیان "استاندارد"
 شکنجھ و آدمکشی کدام است تا ھمھ بفھمند کھ از آن مرز نباید پا را فراتر بگذارند؟ گیریم کھ رھبر از ۀاعمال وحشیان "استاندارد"

 درون ھاى خودسری جمعی خودسران رژیم خودسر و بی قانون کنونی است، تکلیف زندانۀجزندان کھریزک با خبر نبوده و این نتی
ئی ھستند کھ باید ناظر بر آن باشند کھ امنیت حفظ شده و بی قانونی صورت ھاشود کھ ھر دو ارگان وزارت کشور و دادگستری چھ می

ھا نبود و دو سال پیش دستور تعطیلی آن صادر شد  مان زندانسازبازداشتگاه كھریزك زیر نظر »: قائم مقام دادگستری تھران. نگیرد
«. شدندزنند كھ متأسفانھ امروز ھمھ دچار مشكل  بینند و دست بھ خودسری می از قانون مییك عده خودشان را فراتر

گرفتھ  ورت میجنایاتی کھ در زندان کھریزک ص. آید کھ ھدف سرپوشی بر جنایات آخوندھاست روشنی بر میھ از این گفتار ب
.  تکیھ کرده بودند"نمایندگان مجلس بـر غیراستاندارد بودن این بازداشتگاه"حداقل بھ اعتراف خودشان از دو سال قبل روشن بوده و 

 رژیم بر اساس قوانین ھاى استانداردھای یک رژیم مذھبی بوده است و مانند سایر زندانۀنظر ما دارای ھمھ البتھ زندان کھریزک ب
ھر کمیتھ چی یک زندان دارد و با ارعاب و .  شبیھ آن در سراسر ایران وجود دارندھاىھم اکنون ھم زندان. ابرجا ھستندقصاص پ

نیروی انتظامی فاقد قدرت . قانونی وجود ندارد تا از حقوق مردم با اتکاء بھ نیروی انتظامی حمایت کند. کند تھدید مردم را چپاول می
بینند و دست بھ خودشان را فراتر از قانون میعلت این است كھ یك عده": کند اعتراف میتری تھران خود قائم مقام رئیس دادگس. است

  ".اند سفانھ امروز ھمھ دچار مشكل شدهأ داده و متھادامر خوداھا بھ ك رغم گزارش زنند و علی میخودسری 
 در یک . قضائی نیروھای مسلح ریاکارانھ است ھمان طور کھ تأسف سازمانسف آقای حمید درخشان نیا ریاکارانھ استأت

 ۀ این افراد خودسر را کھ از زمان استقرار جمھوری اسالمی در ھمھ جا وجود دارند و دست دراز شدحکومت متکی بر قانون فورًا
 خویش را فراتر از قانون ،انھاین عده با اتکا بھ کدام نیرو و پشتو. شناسانند کنند و بھ مردم می  محاکمھ میند دستگیر کرده و علنًاارژیم

شوند   بھ خودسری مشغولند و دستگیر نمی"خودسر"کھ این افراد  دانند؟ بستن زندان کھریزک کھ البتھ دروغی بیش نیست تا زمانی می
ی مھم مجازات کسان. خودی خود یک ساختمان است و گناھی نکرده است کھ درش را ببندندھ ثیری دارد؟ زندان کھریزک کھ بأچھ ت

ربایند، بھ دختران و حتی مردان تجاوز کرده، شکنجھ  ند و مردم را میاکنند و فعال مایشاء است کھ حداقل دو سال است خودسری می
 .گیرند مورد تعقیب قرار نمی روند و کشند و راست راست راه می دھند و می می

 
 
 

 شود چھرۀ زشت جمھوری اسالمی در تجاوز وحشیانھ بھ زندانیان روشن می 
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 کھ رژیم جمھوری اسالمی بھ آنھا نیاز دارد تا  آن استۀقاتل و خودسر نشانگر،  ھمین سکوت در مقابل این آدم ربایان شکنجھ
اگر ادعای این آقایان صحیح باشد نیروی خودسر کسی است کھ حتی .  استفاده کند مجددًاھاریختن آب از آسیاباز بعد از وجودشان 

این خودسرھا علیرغم دستور رھبری بیش از دو سال . زند کند و بھ نظام ضربھ می خودسر عمل میخواند،  حرف آنھا را نیز نمی
 ۀشوند و روان شوند، پس بھ چھ دلیل این خودسرھا دستگیر نمی روند و تابع قانون نمی است کھ با خودسری زیر بار حرف کسی نمی

این رژیم متکی بر قوانین . اس بی قانونی و خودسری استوار استگردند؟ زیرا کھ رژیم جمھوری اسالمی بر اس زندان کھریزک نمی
 .زمینی نیست، متکی بر قوانین الھی است کھ مفسرش آخوندھا ھستند

 آذر ماه  مجبور گردید بخشی از حقیقت ٢٨حال بعد از این ھمھ دروغ و انکار و دغلکاری، سازمان قضائی نیروھای مسلح در 
اینھا .نداند اما ھنوز روشن نکرده است کھ مسئولین و فرماندھان اصلی چھ کسانی بودها بھ قتل رسیده در کھریزکاىرا بپذیرد کھ عده

ند اما ھم چنان اریاکارانھ و از روی ترس و سراسیمگی مسائل را سرھم بندی کرده و بھ ظاھر ازخانوادۀ قربانیان دلجوئی بھ عمل آورده
سرداراحمدی مقدم، فرماندۀ نیروی انتظامی، سردار رادان، جانشین وی و . کنند ان میگویند و حقایق اصلی پشت پرده را پنھ دروغ می

ند و وقیحانھ ھر نوع شکنجھ و قتل را ا بودهاىسعید مرتضوی دادستان وقت کل کشور کارگردانان و مجریان اوامر سید علی خامنھ
آنھا . ندا خودکشی و بیماری مننژیت ربط داده و توجیھ کرده نفر دیگر را بھھاالمینی و دهاانکارکرده و مرگ دکتر رامین، محسن روح

 درون زندان را ماستمالی کرده و با استفاده از تریبون صدا و سیما و کیھان شریعتمداری از نابکاران بیرحم و ھاىھمۀ جنایت
مرتضوی ھمانند سرنوشت سعید حال باید دید آیا سرنوشت  فرد منفوری نظیرسعید . گران بی وجدان بیشرمانھ دفاع نمودند شکنجھ

...  و عامل موساد بوده استھاامامی جنایتکار رقم خواھد خورد تا دل مردم را بھ دست بیاورند کھ بعلھ مرتضوی مسئول اصلی این قتل
ارزه از پائین آیا مردم ایران آرام خواھند گرفت و بھ تحقیقات سازمان قضائی نیروھای مسلح رضایت خواھند داد یا این کھ با فشار و مب

 . بھ چیزی کمتر از محاکمۀ علنی عاملین و آمران اصلی این جنایت رضایت نخواھند داد
رژیم امنیتی ــ نظامی اسالمی .  سال جنایت و دروغ و ریا و توطئھ بوده است٣٠ سال رژیم جمھوری اسالمی، تاریخ ٣٠تاریخ 

ئی نظیر  قطب ھامدن بھ حذف و تصفیۀ خونین مخالفان خود و حتا خودیبرای حفظ قدرت و امتیازات طبقاتی خویش از آغاز روی کارآ
دور از واقعیت نخواھد بود اگر چھرۀ . تکیھ کرده و عمل نموده است....زاده ،بازرگان، بنی صدر، سعید امامی، سروش و منتظری

 داروی نظافت بھ خوردش دھند و وی را  نظیر سعید مرتضوی را بھ خاطر حفظ ظاھر بھ پای محاکمھ بکشانند،اىمنفور و شناختھ شده
بھ ھر روی، اطالعیۀ سازمان قضائی نیروھای مسلح  و اعتراف بھ قتل عمد در زندان کھریزک سند ... از صحنۀ سیاسی حذف نمایند

ار قصابان دیگری بر دفتر جنایات جمھوری اسالمی است و مبارزات درخشان مردم ایران کھ این روزھا لرزه بر اندام کثیف و جنایتک
تبھکار و   کلیت رژیم کھخواھد شد بستھ  بھ طور واقعیزمانی درش کھریزک مخوف زندانحاکم انداختھ است ادامھ خواھد داشت و 

     .جزاین نیز نخواھد شد. جمھوری اسالمی سرنگون شودقتل و شکنجۀ 
 * * * * * * 

 
 )توفان(اطالعیۀ حزب کارایران

نتظریبھ مناسبت درگذشت آیت اهللا م

 و نفرتشان را از رژیم ابرازداشتنھزارنفر درقم دست بھ تظاھرات زدنئدصدھا 

، زندانی سیاسی سابق و از نظریھ پردازان و پایھ ، مبارز ضد رژیم منفور سلطنتهللا منتظری، مرجع سرشناس شیعیاناآیت
برد و مورد   در شھر قم در حالی کھ در حصر خانگی بھ سر می١٣٨٨ آذر ماه سال ٢٨ روز شنبھ  ،گذاران حکومت جمھوری اسالمی

هللا منتظری امروز دوشنبھ با حضور صدھا امراسم خاکسپاری آیت. ھوری اسالمی قرار داشت، درگذشتتعدی و تجاوز رژیم منفور جم
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ھزار نفر در شھر قم برگزار گردید و مردم با شعارھای کوبنده، نفرت و انزجار خویش را نسبت بھ سران جمھوری اسالمی، بھ ویژه 
 . قائل نیست، ابراز داشتندھا فقیھ کھ ارزشی برای انسان و محمود احمدی نژاد و بھ طور کلی والیتاىسید علی خامنھ

پردازان نظام جمھوری اسالمی است کھ درتدوین قانون اساسی ارتجاعی  گذاران و نظریھ هللا منتظری یک از بنیانا آیت
 تدوین و ،ن تعریفجمھوری اسالمی نقش مھمی ایفا نمود و بھ اعتراف خودش اصل استبدادی والیت فقیھ در قانون اساسی توسط ایشا

 .در قانون اساسی گنجانده شد
زندگی . هللا خمینی انتخاب کرداهللا منتظری را بھ عنوان قائم مقام و جانشین آیتاخورشیدی، مجلس خبرگان، آیت١٣۶۴درسال 

 تمیز نداد و بی توان این دو دوره را از ھم گردد و نمی دورۀ متفاوت تقسیم میبھ دودرطول سھ دھۀ اخیرهللا منتظری اسیاسی آیت
 . مسئولیت از کنار آن گذشت

حکومت اسالمی بھ ھر قیمت و ممانعت از اى ھدورۀ اول، دورۀ پایھ گذاری نظام جمھوری اسالمی و تالش برای تثبیت پایھ
نقالب و وردھا و تعمیق اآتعمیق انقالب از یک سو و صف آرائی  نیروھای مترقی و انقالبی در مقابل یورش ارتجاع برای حفظ دست

هللا خمینی و اهللا منتظری ھمسنگر با آیتادر این دوره، آیت. تحقق مطالبات دمکراتیک ھمۀ آحاد مردم ایران از سوی دیگر است
دوشادوش وی علیۀ اعتراضات بر حق مردمی و آزادیخواھانھ عمل نمود و بھ تائید سرکوب خونین خلق ُکرد، ترکمن صحرا، حملھ بھ 

 و ریشھ کن کردن ۶٠ خرداد ٣٠ و سرانجام تائید کودتای خونین ھاالب ننگین فرھنگی اسالمی، بستن دانشگاهدانشجویان و تائید انق
، ۶٠ ھاى ھولناک و وحشیانۀ جوانان و نوجوانان در کوچھ و خیابان و زندان درسالھاىتیرباران.  دمکراتیک پرداختھاىبقایای آزادی

تار آن زمان در حافظۀ تاریخی مردم ایران ثبت است و این دوره  نیز بخشی از  خورشیدی و فضای ارعاب و بربریت و کش۶٢ و ۶١
 ی غارتگراسیس بنیادھأ، تدر این دوره بسط خرافات و تجاوز بھ حقوق بشر و حقوق زنان. هللا منتظری استاکارنامۀ زندگی سیاسی آیت

 ھاکرد کھ سرانجام بھ حذف خودی  را پی ریزی می بنائیھاىو متجاوز در دستور کار بود و سنگ سرکوب ھاى، سازمانثروت مردم
 ۀکرد و حتی مدعی شد زلزل  نگاه میھا این ستمگریۀمنتظری در آن دوره با دید تائید بھ ھمهللا آیت. منتظری منجر شدهللا از جملھ آیت

ن بھ عنوان جانشین  توسط رھبری مجلس خبرگا١٣۶۴هللا منتظری درسال اباید توجھ داشت کھ آیت. طبس یک آزمایش خدائی بوده است
هللا خمینی انتخاب گردید و این بدان معناست کھ آقای منتظری حداقل تا این تاریخ در خطوط و عملکرد سیاسی با خمینی در یک اآیت

توانیم تاریخ   نمیھاما کمونیست. داشت سنگر قرارداشت، در غیر این صورت انتخاب ایشان توسط مجلس خبرگان محلی ازاعراب نمی
منتظری را در روند تحول و تکاملش مورد ارزیابی قرار هللا  بنام آیتاىما باید پدیده. کنیم و بر واقعیات آن پرده استتار بیافکنیمرا جعل 

 کنونی و آیندۀ ایران باید با آن بھ نحو ھاىاین امر برای ما یک تجربۀ قابل آموزش است کھ نسل.  در متن تاریخی بھ آن بپردازیم،داده
 .ی برخورد کنندعلمی نھ احساس

بینی و دوراندیشی  گردد کھ توأم با واقع  خورشیدی آغاز می۶۶ و ۶۵ ھاىهللا منتظری ازسالادورۀ دوم زندگی سیاسی آیت
 معیوب اسالمی در تجربۀ زندۀ زندگی اجتماعی است کھ با انتقاد و افشای جریان ھاىبندی جدید از تئوری سیاسی و آموزش و جمع

انتقادات منتظری بھ ادامۀ سیاست جنگ علیۀ عراق و در نھایت . اعدام مھدی ھاشمی برادر داماد وی ھمراه بودمک فارلین و سرانجام 
 و ایستادگی او درمقابل خمینی خون آشام، موجب برکناری وی از ١٣۶٧برخورد انتقادی ایشان بھ قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 

شما پس از این : "خواند و نوشت" ساده لوح" خطاب بھ منتظری، وی را اىی طی ارسال نامھخمین. مسند قدرت و قائم مقامی وی گردید
هللا منتظری آغاز گردید، حرمت و دیوارحفاظتی منزل وی در قم نیز تخریب و ااز آن تاریخ حمالت سیاسی علیۀ آیت". وکیل من نیستید

 انقالبی و دموکراتیک را ھاىنخست فعالیت ایشان گریبان سازمانسانسوری کھ در دورۀ .  و تألیفات ایشان جمع آوری شدندھارسالھ
هللا منتظری اما بھ رغم ھمۀ تھدیدات و شانتاژھای سیاسی، ازانتقاد بھ خمینی و یاران اآیت. رسید گرفتھ بود حال بھ در خانۀ ایشان می

شد   قربانی ھمان ساز و کاری می حال خودنتظریمهللا تآی. آدمخوار او باز نایستاد و شجاعانھ علیۀ باند ارتجاع حاکم بھ مقابلھ برخاست
 را بھ کام ھاهللاللھی را حفظ نکند ھمۀ آیتاماشین آدمخواری کھ حرمت آیت.  شریعتمداری را بھ کام خود کشیده بودهللا سابقًا آیتکھ

 .کشد خویش می
وی بارھا .  طبقاتی باالئی برخوردار بودهللا منتظری برخالف خمینی، نھ تنھا ساده لوح نبود، بلکھ بسیار دوراندیش و از شما آیت

 ھرج ومرج طلبانھ و خودسرانھ ھاىنمود کھ با شیوه اندیشیدند گوشزد می بھ رھبران جمھوری اسالمی کھ بھ منافع کوتاه مدت خود می
اوضاع کنونی ایران، . توان حکومت کرد و نظام اسالمی پایدار نخواھد ماند و بھ گور سپرده خواھد شد و بگیر و ببندھای وحشیانھ نمی

انفراد و نفرت ھمگانی از جمھوری اسالمی و در پرتگاه قرارگرفتن موجودیت کل نظام ھمھ و ھمھ در تائید دوراندیشی آقای منتظری 
و قابل " اسالم و دمکراسی"هللا منتظری در این جھت بود تا با اجرای اصالحاتی در چھارچوب نظام و آشتی بین اتمام تالش آیت. است

در ھمین راستا . اری ایران را از سرنگونی نجات دھدداسالمی برای مردم، جمھوری اسالمی سرمایھ" رافت"ھضم کردن اسالم و 
تفسیر دیگری از والیت فقیھ و نقش معنوی روحانیت در جامعھ و ارزش نھادن بھ نظر مردم و احترام بھ انسان و حق انتخاب کردن 

 . ارائھ داد
 خرداد را محکوم کرد و از مبارزات و حقوق دمکراتیک ٢٢عنوان رھبر معنوی اصالح طلبان، کودتای هللا منتظری بھ اآیت

مردم در چارچوب نظام دفاع نمود و تا آخرین روزھای حیات خویش در مقابل فاشیسم مافیای حاکم کوتاه نیامد و با سربلندی بھ درود 
 .حیات گفت

هللا منتظری با خمینی در سرکوب آزادیخواھان در اوان تأسیس نظام اآیتحزب ما ضمن خط کشی روشن با سیاست ھمکاری 
جمھوری اسالمی ایران، برآمد شجاعانۀ ایشان علیھ دارودستۀ فاسد و آدمخوار خمینی را در دو دھۀ اخیر مثبت و آن را بھ سود 

قانونی  ، غیروی بھ نقش معنوی روحانیتنظریات آقای منتظری و تکیۀ . نماید پیشروی مبارزات عادالنۀ مردم ایران ارزیابی می
 روشنی بودند کھ بر افکار بخشی ھاىاز والیت فقیھ ھستھ، تفسیر جدیدش  آنھاھاى، پذیرش رأی مردم و احترام بھ خواستخواندن دولت

ھا راه نجات مذھب منتظری در عمق استدالالتش تن. از روحانیتی کھ خواھان جدائی نسبی دین از دولت ھستند در آینده پرتو می افکند
بیند کھ دولت را از طریق این بند معنوی ھدایت  را در کناره گیری نسبی و محتاطانھ از دولت و پذیرش یک نقش پرنفوذ معنوی می
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این درسی است کھ وی بعد از سی سال تجربۀ شکست خوردۀ جمھوری اسالمی گرفتھ است و تراوشات فکری وی در این . کند می
شود  بھ ھمین جھت وی بھ درستی پدر معنوی اصالح طلبان تلقی می . اخیرش بھ طور بارز دیدھاى در موضعگیریتوان زمینھ را می

چنین حرکتی از نظر ما بھ طور عینی مثبت بوده و ھست زیرا بھ گشایش فضای . کھ برای نجات مذھب اسالم گام بھ پیش گذارده است
موضع گیری در قبال آقای منتظری باید . دنک میکاھد و فضای قابل تنفسی ایجاد  ، از فشار بار مردم میرساند باز سیاسی یاری می

 سیاسی ایشان با شناخت تاریخی و اجتماعی و در متن مبارزۀ ھاىارزیابی مشخص از شرایط مشخص باشد و از دریچۀ موضع گیری
 . طبقاتی صورت گیرد و نھ از منظر ایدئولوژی و باورھای مذھبی ایشان

 ھیچ تفاوت ماھوی بین مسیحیت، اسالم، بودا، زرتشت، یھودیت و بھائیت نیست و تمام  مدعیان حقوق ھا کمونیستاز نظر ما
دمکراتیک موظفند  بھ امر برابری مذاھب و جدائی دین ازدولت و آموزش تأکید ورزند و از تالش بیھوده برای آشتی دین با دمکراسی 

 . ر دین دیگر منافات داردبپرھیزند زیرا حقوق بشر با اسالم و یا ھ
هللا منتظری علیۀ اند با احترام بھ مبارزۀ نقادانھ و واقعبینانۀ آیتامردم قھرمان ایران کھ این روزھا ارتجاع را بھ لرزه درآورده

بر دارند  استبداد و اختناق سیاسی ھاىنگرند و یاد ھمۀ کسانی را کھ حتی گامی ولو کوچک در برانداختن پایھ حکام فاسد اسالمی می
 .تاریخ ایران آنھا را ھرگز فراموش نخواھد کرد. دارند گرامی می
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 درود ما بھ مادران شجاع عزادار ایران

ند امادران عزادار ایران نیز کھ فرزندان عزیزشان را از دست داده. مام عرصھ ھا در حال اعتال استمبارزات مردم ایران در ت
این مادران ھر روز شنبھ در اعتراض . نداشجاعانھ متشکل شده و با ابتکار خویش پرچم مبارزه با رژیم جنایتکار اسالمی را بر افراشتھ

کنند و با اتحاد و یگانگی، رژیم نظامی ــ امنیتی اسالمی را بھ چالش   تجمع میبھ  قاتالن و قصابان حاکم در پارک اللۀ تھران
 نیروھای انتظامی و مزدوران لباس شخصی ادامھ داشتھ و یادآور مبارزات ھاىاین مبارزات بھ رغم فشارھا و سرکوبگری. گیرند می

چم مبارزه علیۀ رژیم دیکتاتوری نظامی را بر افراشتند و زنان شجاع آرژانتین است کھ برای محاکمۀ جالدان و قاتالن فرزندانشان پر
 .   درمبارزه علیۀ فاشیسم حاکم کھ مورد حمایت امپریالیسم آمریکا بود ایفا نمودنداىنقش شایستھ

طبق گزارش رسیده از تھران مادران عزادار، مادر ندا آقا سلطان، اشکان سھرابی، سھراب اعرابی، رامین رمضانیریال، سعید 
 دی ماه در بھشت زھرا حضور یافتند و با گلباران کردن ۴اسی و علیرضا افتخاری و سایر جانباختگان در تھران روز جمعھ عب

  .آرامگاه عزیزانشان، یادشان را گرامی داشتھ و بار دیگرعھد بستند تا محاکمۀ آمرین و عاملین جنایت و کشتار از پای نخواھند نشست
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  .شان را گرامی داشتند عزادار پیوستند و با اعالم ھمبستگی با آنھا یاد عزیزان از دست رفتھرھگذران بسیاری بھ مادران 
تا زمانی کھ . آشتی ناپذیر و دشمن بی رحم ودرنده است،شود کھ پیکار لوحۀ بلند ھزاران جانباختۀ راه آزادی بھ ما یاد آور می

یگانھ راه . از زجر و شکنجھ وکشتار مصون بدارد موجود نخواھد بودکند ھیچ قانونی کھ مردم را  رژیم جمھوری اسالمی حکومت می
 .رھائی مردم ایران سرنگونی رژیم قتل و جنایت اسالمی و استقرارحکومت مردمی، دمکراتیک و عدالتخواه است

 
 
 

 !یاد شھیدان را زنده بداریم
 !درود ما بھ مادران عزادار

!ش برویمدر راھی کھ با خون آنھا ترسیم شده است بھ پی
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ایران بھشت تجار و مافیای حاکم و جھنم کارگران 
کھ نابودی تولید صنعتی و کشاورزی داخلی و حذف طبقۀ کارگر صنعتی را  تحت عنوان " تحول اقتصادی"طرح 

و ایجاد جھنمی کند، ھدفمندانھ در خدمت بورژوازی بزرگ تجاری و باندھای مافیائی حاکم  شوک تراپی دنبال می
.واقعی برای کارگران است

وی پس از دیدار از . دھد  کشور خبر میھاى در صد از کارخانھ۴٠محمد رضا خباز، مخبر اقتصادی مجلس از توقف حدود 
 تولیدی و صنعتی نشستیم، ھاىگذاران بخش گران و سرمایھ گوید وقتی پای صحبت صنعت می: " شھرک صنعتی فالورجان اصفھان

شھرک صنعتی طوس در مشھد و . البتھ ھمھ جای کشور تقریبًا ھمین طور است. کردیم از این ھمھ درد دل کھ اینھا داشتندتعجب 
کنند   کار نمیھا در صد از کارخانھ۴٠نزدیک بھ . شھرک صنعتی البرز در تھران و بسیاری جاھای دیگر نیز وضعیت مشابھی دارند

 ."دکنن و دستھ دستھ کارگران را بیکار می
 
 
 

 
پیوند جوانان، زنان و روشنفکران با طبقۀ کارگر از شرایط پیروزی بر نظام 

 است
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نویسد صنعت روی و سرب در  دھد و می  واحد تولیدی معدنی گزارش می۶٠٠خبرگزاری ایلنا از رکود رو بھ  ورشکستگی 
 رشتھ ١۶ رشتۀ صنعتی، ٢۶نویسد از   میاین خبر گزاری در گزارشی دیگر. برد ترین روزھایش بھ سر می بدترین شرایط و سخت

در حال حاضر صنایع حوزۀ نساجی، پوشاک، کفش، فوالد، قند و شکر، سیمان، سیم و کابل، . در حال رکود و ورشکستگی است
. کنند الستیک، پالستیک، سرب و روی، لولھ و پروفیل، لوازم خانگی و صنایع پائین دستی پتروشیمی با یک سوم ظرفیت خود کار می

 واحد بزرگ صنعتی نیمھ ١۴٠٠ میلیارد تومان بھ نظام بانکی کشور وجود دارد و حدود ٢۵٠٠ واحد صنعتی با بدھی ۶٧٠٠بیش از 
 .تعطیل وجود دارد

تر و   میوه روز بھ روز کاملھاىدر بخش کشاورزی روند نابودی شالیزارھای برنج، مزارع چای و نیشکر و چغندر قند و باغ
 . ضافھ می شودبھ لیست آن ا

 گمرکی و سیل واردات کاالھای بنجل مصرفی از چین و کره، بنگالدش و پاکستان، تایوان و ویتنام، ھاىحذف و کاھش تعرفھ
 صنعتی و کشاورزی شده است با ھاىئی از رشتھھااندونزی و مالزی و ترکیھ کھ در شرایط فعلی باعث رکود و ورشکستگی در بخش

بھ ورشکستگی کامل تولیدات صنعتی و کشاورزی  داخلی ختم شود و از این طریق ضرباتی جدی از نظر رود کھ   میھاحذف یارانھ
 .کمی و کیفی بھ طبقۀ کارگر وارد آورد

، عدم پرداخت بھ موقع حقوق و دستمزدھا، بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری، فقر و ھافقدان امنیت شغلی، اخراج
، روانپریشی، خودکشی، قتل و صدھا معضل اجتماعی دیگر و در یک کالم ھا پاشیدگی کانون خانوادهگرسنگی و بی خانمانی، از ھم

احمدی نژاد و " عدالتخواه"و" مھرورز" اقتصادی جمھوری اسالمی و از جملھ کابینۀ ھاىایجاد جھنمی برای کارگران  پیامدھای برنامھ
 .اواست" تحول اقتصادی"طرح 

افزاید  این خبرگزاری می. ی در سال جاری نسبت بھ سال گذشتھ افزایش سی درصدی داشتھ استبنا بھ گزارش ایلنا بیکار
 .دانند شوند و برخی از مسئوالن این وضع را طبیعی می کارگران دستھ دستھ اخراج می

ی شاغل  در صد نیروھا۶٧. ھیچ تضمینی برای امنیت شغلی وجود ندارد: "گوید حسن صادقی رئیس اتحادیۀ پیشکسوتان می
 ".کنند کشور در قالب قراردادھای موقت کار می

شرکت خودرو سازی .  جاری ھزار نفر از کارگران را اخراج کردھاىدر ماه گذشتھ شھرداری کرج بھ بھانۀ کاھش ھزینھ
ن معدن زغال سنگ صد و ھفتاد نفر از کارگرا.کروز پانزده نفر از کارگران خود را کھ بیش از پنج سال سابقۀ کار داشتند اخراج کرد

 . سال سابقۀ کار داشتند، اخراج شدند١٨داربید، خون و حتکن کھ بعضی از آنھا 
شعار عدالت محوری، مھرورزی و : "گوید اولیا علی بیگی نایب رئیس شوراھای اسالمی کار در گفتگو با خبرنگار ایلنا می

این کھ قانون در حق کارگر اجرا . شود  نشده و نمیھاریکمک بھ خلق خدا شامل کارگران بھ ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکا
 ٣٠٠گیرد و رسید   ھزار تومان حقوق می١۵٠شود تسویھ حسابش را امضاء کند، مبلغ  شود و قبل از آغاز بھ کار مجبور می نمی

یگر کھ ھمگی حکایت از  مورد دھاکنند و ده  ساعت کار می١٢ ساعت در روز کار کند اما ٨کند، باید  ھزار تومانی را امضاء می
 ".کند  نامشروع است کھ دولت عدالت خواه بھ آن توجھ نمیاىقانون شکنی دارد آیا خواستھ

 مختلف از جملھ کارگران کارخانھ فرنخ و مھ نخ قزوین، کارگران ھاىطی یک ماھۀ اخیر ھزاران نفر از کارگران شرکت
یراز بھ طرق مختلف از جملھ بستن جاده و اجتماع در مقابل استانداری شرکت صنایع اراک، کارگران شرکت مخابرات راه دور در ش

 .و فرمانداری و غیره بھ عدم پرداخت حقوق و مطالبات  اعتراض کردند
 روز متوالی در مقابل استانداری فارس تجمع کرده و بھ ١٨کارگران شرکت مخابرات راه دور : بھ گزارش پایگاه خبری سفیر

از خواب غفلت بیدار " خود با پالکاردھای ھاى نفر از آنھا بھ ھمراه خانواده۵٠٠کنند و  وق خود اعتراض می ماه حق١١عدم دریافت 
 .  در ورزشگاه حافظیھ، محل سخنرانی محمود احمدی نژاد تجمع کردند"نان در سفره نداریم"، "شوید صنعت فارس در خطر است

تاکنون شعار عدالت عمًال معکوس عمل کرده : "نویسد یس جمھور می بھ رئاىحسن صادقی رئیس اتحادیۀ پیشکسوتان در نامھ
در .  ھزار تومان باید ھزینۀ زندگی را تأمین کنند٢۶٣امروز کارگران با حقوق .  بھ اغنیاء کمک کرده استھاو تورم و رشد قیمت

توان انتظار داشت کھ یک  ست چگونھ میچنین وضعیتی کھ متوسط ھزینۀ خانوار بیش از دو برابر این رقم بر اساس آمارھای موجود ا
 اعمال شده توسط ھاى مسکن، درمان، آموزش،خوراک و پوشاک بر اساس سیاستھاىھزینھ. زندگی شرافتمندانھ امکان پذیر باشد

دید  دچار تھھادولت جنابعالی، آن چنان فشار را بر طبقات ضعیف و مزد بگیر افزایش داده کھ امروز سالمت روحی و جسمی خانواده
 ".تر آن کھ امید بھ بھبود وضعیت در آینده ھم بر اساس سوابق تاریخی متصور نیست شده است و از ھمھ مھم

در .  مستقل کارگری ادامھ داردھاىتھدید و اخراج، بازداشت و زندانی،توطئھ و تالش بھ منظور تفرقھ در رابطھ با فعالین تشکل
 صد میلیون تومانی ھاىشوند و برای آنھا تا تشکیل دادگاه وثیقھ در سنندج بازداشت می نفر از فعالین کارگری ١۴ آذر ماه ١٣تاریخ 

 .صادر کرده اند
 خانوادۀ کارگران زندانی ھفت تپھ کھ از قاضی پرونده، تقاضای مرخصی برای ھمسرانشان را نموده بودند با  تالش قاضی در 

گوید بھ دلیل این کھ رئیس ھیئت مدیرۀ  قاضی پرونده بھ آنھا می. شوند یجھت تفرقھ بین کارگران زندانی و خانوادۀ آنھا مواجھ م
 معاند جمھوری اسالمی درخواست کمک مالی نموده است تا آخرین روز حکم با مرخصی ھاىسندیکا آقای علی نجاتی از گروه

 .ھمسرانتان موافقت نخواھم کرد 
در درون شرکت آقایان اجازۀ جمع آوری : "گوید ن مورد می رضا رخشان سخنگوی سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپھ در ای

 ھاىدھند کما این کھ بنده را چند روز پیش بھ حراست شرکت احضار کردند و بھ من ھشدار دادند کھ حق جمع آوری کمک کمک نمی
شود برای  م دستاویزی میو کارگران داخل کشور صورت گیرد باز ھھا اىدر بیرون شرکت ھم اگر کمکی از ھم طبقھ. مالی را نداریم

 قاضی پرونده اضافھ ھاىاو با اشاره بھ تفرقھ افکنی". کنید مخالف نظام پول جمع آوری میى ھاآقایان کھ شما از معاندین و گروه
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 دانم دوست عزیزمان آقای نجاتی بھ نیت خیر و انسان دوستانھ و بھ نیت کمک بھ کارگران زندانی این تا آنجا کھ من می: "کند می
 ".شماره حساب را داده بود

متأسفانھ صدای مشترک ما کارگران در : "گوید  میھارضا رخشان در مورد قراردادھای سفید امضاء و ھدفمند کردن یارانھ
شود؛ نھ فقط در بحث قراردادھای   مستقل و پراکندگی در میان کارگران، در ھیچ جا شنیده نمیھاىجامعھ بھ خاطر عدم وجود تشکل

آید ولی متأسفانھ نقش کارگران  ترین فشارھا بر گردۀ کارگران می ھم عمده" ھاھدفمند کردن یارانھ"اء، ما دیدیم کھ در بحث سفید امض
کنند و باز ھم نقش کارگران بھ عنوان  در مورد تغییر قانون کار ھم دارند آن را بھ ضرر کارگران تصویب می. شد ھیچ انگاشتھ می

 اى کارگری بھ آن نقطھ برسیم کھ صدای کارگران بھ اندازهھاىباید با ایجاد تشکل. چ انگاشتھ شده است این قضیھ ھیھاىیکی از طرف
".بلند شود کھ ھیچ کس نتواند آن را نادیده بگیرد

توان رژیم ضد کارگری جمھوری  یافتھ است کھ می  متشکل و پیگیر و سازماناى در تائید بیان رضا رخشان تنھا با مبارزه
اما راه نجات نھائی کارگران . ا وادار بھ عقب نشینی نمود و برخی از مطالبات صنفی را از حلقوم این آدمخوران بیرون کشیداسالمی ر

اری جمھوری اسالمی و استقرار یک دشریف ایران از جھنم فقر و بیکاری و گرانی و فالکت موجود، حزبیت و برانداختن نظام سرمایھ
 .ز این راه برای برون رفت از بحران اقتصادی متصور نیستراھی ج. نظام سوسیالیستی است

 * * * * *
 

 توسط یک اسرائیل از اعضای بدن فلسطینیان رژیم نژادپرست  ۀاستفاد فشایا
 پزشک اسرائیلی

 
 

 بین المللی  منعکس شده ھاى و خبرگزاریھاوش اعضای بدن مبارزین فلسطینی بھ طور وسیع در رسانھمدتی است قتل و فر
اسناد انکارناپذیر را " ارگان مرکزی حزب کارایران مقالۀ تحلیلی و مفصلی  تحت نام ١٣٨٨ توفان، آذرماه ١١٧درشمارۀ . است
آمد و موشکافانھ بھ افشای جنایات ضد بشری رژیم صھیونیستی و دراین مورد بھ رشتھ تحریر در" کنیم بینیم ولی باور نمی می

سند درھمین رابطھ .  خبری قرارگرفتھاىپرست اسرائیل پرداخت کھ مورد توجھ بسیاری از خوانندگان نشریۀ توفان و سایت نژاد
مورد فروش اعضای بدن فلسطینیان  در ٢٠٠٩ دسامبر ٢١دیگری  اخیرًا در تائید اسناد منتشره در توفان در وبسایت بی بی سی مورخ 

ابتدا بھ بخشی . در زیرعین مطلب را مالحظھ فرمائید.توسط یک پزشک اسرائیلی انعکاس یافتھ کھ خواندنش خالی ازفایده نخواھد بود
:از مقالۀ توفان توجھ کنید

ھ نامیم ب تی فردی را مسیحی میوق. کنیم منظورمان بیان اعتقادات مذھبی افراد است یھودی صحبت می  وقتی ازھاما ایرانی"
.  از تبعیض وجود ندارداىنشانھ... ، زرتشتی و، مسلمان، مسیحی یھودیۀدر واژ. خاطر آن است کھ اعتقاد مذھبی وی را نشان دھیم

ت کھ ئی اسھا و زشتیھاداوری نامیم آن یھودی را در نظر داریم کھ دارای تمام آن پیش  می"جھود" کسی را ھاولی وقتی ما ایرانی
 .را ھموزن یھودی قرار داد توان آن جھود در ایران بار منفی دارد و نمی. گویند  میھا یھودیۀیھودی ستیزان در بار

قدری سنگین است ھ این اتھام ب. یدارا شنیده  شما نیز آنبستند کھ حتمًا در ایران و در ممالک اسالمی اتھامی را بھ جھودھا می
 را کھ نامشان محمد است در زمان یکی از اعیادشان ھاشایع است کھ جھودھا بچھ مسلمان. ا داردکھ انسان از باور کردن آن پرو

کشند تا خونش جاری شده و از آرد فطیر   مملو از آرد وی را می نشانند و بھ بدنش تیغ می، در سینی بزرگی دورش می کنند،دزدند می
 تھیھ کرده و "ربانی"تی در مصر مسلمانان بنیادگرا فیلمی ھم از این مراسم ح.  را نوش جان کنند"نان مقدس"ساختھ نان بپزند و این 

 مسیحی را در زمان ھاى در اروپا شایع بود کھ جھودھا بچھ.دھند را بھ جوانان برای ایجاد نفرت ضد جھود نشان می لمسلمین آنااخوان
ین افسانھ بحد کافی تھوع آور است کھ ھیچ انسان متمدنی تا اینجای ا. کشیدند کشتند و خونشان را سر می ، میدزدیدند عید پاک می

 .یاد آوردھ را تکرار کرده و یا ب حاضر نباشد حتی آن
، کشند کنند و خون آنھا را می  در ایران آدم دزدی میھادر زمان شاه شایع بود کھ اسرائیلی. یافت کار بھ اینجا نیز خاتمھ نمی

 حتی بعد از انقالب افرادی بودند .کنند  را برای سربازان اسرائیلی بھ اسرائیل ارسال میھااندازند و این خون جسدشان را در چاه می
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 ۀ دوم از افسانۀاین افسان. ندارا دیده بھ مقامات باال گزارش داده ولی ترتیب اثری ندیده کردند کھ خود بھ چشم آن کھ سوگند یاد می
 .شد کرد و از این ھمھ نفرت ضد جھود در شگفت می میرا باور ن نخست شگفت آورتر بود و ھیچ عقل سالمی آن

ما کھ دوبار در گذشتھ از این ھمھ اتھامات و سیاست یھودی ستیزی در شگفت شده بودیم حال از اخبار جدیدی کھ در مورد 
 .شود شود شگفتیمان چند برابر افزون می  منتشر میھاصھیونیست

 از ھیچ جنایتی رویگردان ھا حقیقت داشتھ و صھیونیستھاتمام این افسانھتصور کنید کسی بھ سراغ شما بیاید و بگوید کھ 
، آیا بھ گاه در مقابل ناباوری شما اسنادی رو کند کھ شگفتی شما را بھ مرز ناباوری برساند و شما را بھ سرگیجھ دچار سازد آن. نیستند

 درستی در ۀز منظر دیگری مورد مطالعھ قرار دھم چھ بسا کھ ھستپنداشتم حال باید ا چھ را کھ تا کنون افسانھ می گوئید کھ آن خود نمی
 در آمریکای جنوبی ھمھ جھودند؟  اعضای بدن  باندھای فروش، مگرکند  مگر مافیای مواد مخدر چکار می.باشدنھان آن 

م اسرائیل را  بھ قلم دونالد بوستروم اسنادی منتشر کرد کھ خش٢٠٠٩ اوت ١٧ مورخ "آفتون بالت" معتبر سوئدی ۀ نشری
 ھا و مسیحیھا اگر کشتن بچھ مسلمان.....برانگیختھ و از دولت سوئد خواستھ است مطالب درج شده در این نشریھ را تکذیب نماید

آنھا با واقعیت ارتش آدمکش .  افسانھ نیستھارا با یھودی ستیزی بی اعتبار کرد ولی کشتن فرزندان فلسطینی شد آن افسانھ بود و می
 فلسطین ۀست تضییق حقوق کودکان را در سرزمین اشغال شدھاسازمان حقوق بشر کھ مدافع کودکان جھان است سال. طرفنداسرائیل 

یش مملو از کودکان ایرانی است ھاکھ زندان رژیم صھیونیستی اسرائیل کھ رژیم آدمکش احمدی نژاد را مبنی بر این. کند محکوم می
 فلسطینی دیوار کشیده و آنھا را مجبور کرده کاند، بر دور کواستنی یملو از کودکان فلسطیش مھا، زنداندھد مورد انتقاد قرار می

 قصاص رژیم ھاى فاشیستی ھستند مانند دادگاهھاى نظامی اسرائیل کھ دادگاهھاىحتی دادگاه.  تغذیھ کنندھا اسرائیلیۀاست کھ از خاکروب
 اسرائیل شکنجھ شده بھ ھاىاین کودکان در زندان. کنند محکوم میلمدت ا طویلھاى سالھ را بھ حبس١٢جمھوری اسالمی کودکان 

 . جھانی حقوق بشر از این ھمھ جنایت وحشیانھ اسناد کافی در اختیار دارندھاىشوند و سازمان تجاوز تھدید می
آن یک تکذیب تبلیغاتی و عربده کشی دروغگویان صھیونیست حرف مفت است زیرا کھ دزدیدن اعضای بدن و خرید و فروش 

 این ۀاین جھت ھمھ دھد کھ دولت صھیونیست اسرائیل فاقد این وجدان است و ب  تاریخ نشان میۀتجرب.  وجدانی و اخالقی استۀمسئل
رژیمی کھ بیش از یک میلیون فلسطینی را در نوار غزه محاصره کرده بھ آنھا گرسنگی . چسبد این رژیم غاصب میھ اتھامات ب

 سرطانی است کھ بر ضد بشریت ۀصھیونیسم یک غد.  ابائی نداردھا شوند از تجارت اعضای بدن فلسطینی آنھا نابودۀدھد تا ھم می
 ".مان از بین بردأکند باید صھیونیسم و امپریالیسم را تو عمل می

 درمورد فروش اعضای بدن فلسطینیان توسط یک پزشک ٢٠٠٩ دسامبر ٢١حال بھ سندی کھ در وبسایت بی بی سی  مورخ 
:یلی افشاء شده است توجھ کنیداسرائ

 
 کرده است گوید اسرائیل از اعضای بدن فلسطینیان کشتھ شده برای پیوند عضو استفاده می دکتر ھیس می"

 ھاى خانوادهۀ بدون اجازھا از اعضای بدن فلسطینیان و اسرائیلی١٩٩٠ ۀیک پزشک اسرائیلی اذعان کرده است کھ در دھ
 .شده است  میآنان، برای پیوند عضو استفاده

 قلب و ۀ چشم، پوست، دریچۀگوید ھنگامی کھ وی رئیس انستیتوی پزشکی قانونی ابوکبیر بود، از قرنی دکتر یھودا ھیس، می
ی گفت کارمندان انستیو پس از ئدکتر ھیس در مصاحبھ با یک دانشگاه آمریکا .شده است استخوان قربانیان برای پیوند استفاده می

 .بستند  جسد را میھاى این کار نشود، با استفاده از چسب پلکۀشم، برای این کھ کسی متوج چھاىبرداشتن قرنیھ
 .گوید یک دھھ قبل پایان یافتھ است  معمول بوده ولی میید کرده کھ این روش قبًالئارتش اسرائیل تا

ر ھیس نیز استفاده شده ی از مصاحبھ دکتئھادر گزارش مربوط بھ این موضوع کھ از تلویزیون اسرائیل پخش شد از بخش
 .بود

 سوئدی است کھ مدعی شده بود ۀ یک روزنامۀگوید این گزارش یادآور مقال لمقدس میابتانی بل، خبرنگار بی بی سی در بیت
 .کرد سربازان اسرائیلی بھ خاطر فروش اعضای بدن فلسطینیان اقدام بھ قتل آنان می

 ماه اوت خود سربازان ارتش اسرائیل را متھم کرده ھاى در یکی از شماره سوئدۀبالدت، پرتیراژترین روزنام روزنامھ آفتون
 از سوی یک مقام ناشناس ھادر این گزارش، فروش اعضای بدن فلسطینی. فروشند بود کھ اعضای بدن فلسطینیان کشتھ شده را می

 .سازمان ملل تائید شده بود
 سوئدی را یھودستیزی خوانده بود و از دولت سوئد خواستھ ۀامدولت اسرائیل این اتھام را بھ شدت رد کرده و گزارش روزن

 .بود انتشار این گزارش را محکوم کند
 .اما دولت سوئد گفتھ بود این امر مغایر با حق آزادی بیان است

یل را  خود بھ اسرائۀ سوئد بھ دلیل تنش میان دو کشور، سفر برنامھ ریزی شدۀاین مناقشھ سبب شد کھ کارل بیلد، وزیر خارج
 ".لغو کند

!مرگ بر رژیم نژاد پرست و صھیونیست اسرائیل
!زنده باد نبرد قھرمانانۀ خلق فلسیطن برای استقالل ملی
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 اولین توفانی شھید بھ مناسبت سی و نھمین سالگرد 
  رفیق نصراهللا جعفر نژاد یادی از

 
 ایران از ھاىی خلقئاتفاق سایرھمرزمانش در راه رھاھ  کھ ب بجنورد بودۀاولین رفقای توفان شاخ رفیق نصراهللا جعفرنژاد از 

 .کردند  میمبارزه ، پھلویۀقید و بند امپریالیسم و رژیم دست نشاند
 ٦٠گیرند کھ متعاقب آن قریب بھ  ی و پیگرد شدید رژیم فاشیستی شاه و ساواک قرار میئ مورد شناسا١٣٤٩این رفقا در سال 

رفیق جعفرنژاد کھ از اعضای . شوند می  خراسان و اصفھان توسط دژخیمان پھلوی دستگیر، بھ تھرانرفقای ما طی چند تھاجم نفر از
توانست   بجنورد بود و در بین دھقانان زحمتکش بجنورد و در پوشش آموزگاری بھ فعالیت انقالبی مشغول بود بالطبع نمیۀفعال شاخ

کھ ساواک مشھد در  وقتی و.  قرار نگیردھاترین شکنجھ جھت تحت وحشیانھاین  از مورد کینھ و نفرت آدمکشان رژیم پھلوی نباشد و
 او ، نتوانست کاری از پیش ببرد،گرفت ت میأ لنینیسم نشــ انقالبی مارکسیسم دیشۀ پوالدین رفیق کھ از آرمان خلق و از انۀمقابل اراد

 جالدان اوین قرار ھاى مدید تحت بدترین شکنجھھاىمدترفیق جعفرنژاد . سپارند را بھ تھران انتقال داده و بھ دژخیمان اوین می
 او ذلت تسلیم بر دژخیمان را بھ مرگ پرافتخار. کند  و لب از لب باز نمیسینھ محفوظ میمانددر  اما اسرار خلق را ،گیرد می

وحشیانھ  ھاى شکنجھ و عاقبت پس از کارگر ترجیح میدھدۀ ایران و در راه طبقھاى بھ مرگ پرافتخار در راه خلق،غرورآفرینو
 را )توفان ( حزب کار ایران، کارگر ایرانۀخون خویش نھال احیای حزب طبق رسد و با  بھ شھادت می١٣٤٩ دی ١٣ طوالنی درو

 .کند آبیاری می
لیم ش تسا وی را نیز بھ خانوادهۀرژیم شاه از بیم خشم مردم ھیچ گاه از این جنایت رذیالنھ نامی نبرد و حتی پیکر تکھ پاره شد

گاه فراموش نکرده و نام و راھش را با فعالیت مستمر در   تابناک او را ھیچۀ خاطر،ما رھروان راه پرافتخار این رفیق ارزنده. نکرد
 باشد تا با یاد آوری مبارزات قھرمانانۀ .ورزید و در آرزوی احیاء آن بود جاودانھ زنده خواھیم داشت سازمانی کھ او بدان عشق می

انباختھ کھ عاشقانھ جانشان را فدای کارگران و زحمتکشان و سوسیالیسم کردند و معرفی تاریخ زندگی آنھا بھ نسل جوان  جھاىتوفانی
 .ایران کھ ھم اکنون پرچم پیکارعلیۀ دژخیمان رژیم جمھوری اسالمی را برافراشتھ است، راه پرافتخارشان را ادامھ دھیم

 
 

 !یاد رفیق نصراهللا جعفرنژاد گرامی باد
 !ننگ و نفرت بر دو رژیم ارتجاعی و مستبد پھلوی و جمھوری اسالمی

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم رھائی بشریت

  
 

 )لنین(ترین شکل تشکیالت طبقاتی پرولتاریا است  حزب عالی
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پنجمتحریف کنندگان تاریخ قسمت 
 مسکو از لحاظ بین الملل ھاىزمینۀ مادی دادگاه

در حالی کھ دو دادگاه اول بیشتر بھ مسائل داخلی شوروی مربوط بود دادگاه بوخارین در رابطۀ مستقیم با شرایط بین المللی آن 
 .زمان قرار داشت و بدون درک اوضاع جھانی قابل بررسی نیست

 فاشیسم ھیتلر در آلمان بھ ١٩٣٥ ــ ١٩٣٣ ھاىوروی در سال تروریستی در شھاىبیاد بیاوریم کھ تقریبًا ھمزمان با اوج فعالیت
 ھیتلر بھ قدرت رسید و اولین اقدامش غیرقانونی اعالم ١٩٣٣در سال . ترین کشور امپریالیستی زمان سربلند کرده بود عنوان عمده

. شیسم از اول روشن بود ماھیت فاھاحداقل برای کمونیست. کردن حزب کمونیست و زندانی کردن و کشتار صدھا کمونیست بود
 : در مسکو برگزار گردید، فاشیسم را١٩٣٥کھ در سال ) کمینترن(ھفتمین کنگرۀ جھانی بین الملل کمونیست 

 «ترین عناصر سرمایۀ مالی  ترین و امپریالیستی ترین، شوونیستی دیکتاتوی علنی و تروریستی مرتجع» 
 

 :تعریف نموده و اظھار داشت
 

ر حال تدارک جنگ انتقامجویانھ علیۀ فرانسھ، تقسیم چکسلواکی، الحاق اتریش،  آلمان دھاىفاشیست» 
آنھا قصد دارند از این مناطق بھ . باشند نابودی استقالل دول بالتیک و جدا کردن اوکرائین از اتحاد شوروی می

 «.  جھان استھدف آنھا جنگ جھانی برای تقسیم مجدد. عنوان پایگاھی برای حملھ بھ شوروی استفاده نمایند
 ).  ــ نیویورک١٩٣٥ چاپ ٥٥ و٥٦ بین الملل کمونیست صفحات ٧ کنگرۀ ھاىقطعنامھ(
. بینی شده در قطعنامۀ کمینترن آغاز نمود  سال بعد از این پیش بینی داھیانھ، فاشیسم آلمان جنگ را دقیقًا با سلسلھ مراتب پیش٤

عظیم ساختمان سوسیالیسم و مبارزات طبقاتی ناشی از آن دست بھ گریبان ولی برای کشور جوان شوروی سوسیالیستی کھ با مشکالت 
بود، جنگ امپریالیستی در واقع با بھ قدرت رسیدن فاشیسم در آلمان آغاز گشتھ بود و این فقط یک مسئلۀ زمان بود کھ ھیتلر کدام لحظھ 

 .را برای حملھ بھ شوروی مناسب ببیند
 : گفت١٩٣٦ر  در سال استالین در مصاحبۀ خود با  روی خوا

 
کنند بلکھ  امروزه دیگر جنگ را اعالم نمی. تواند ھر لحظھ و بھ طور غیر مترقبانھ آغاز گردد جنگ می» 

 «. کنند شروع می
 

پس در چنین شرایط بین المللی کھ امپریالیسم جھانی بھ رھبری امپریالیسم آلمان روزانھ موجودیت اولین و تنھا کشور 
توان نام دیگری  کرد، موج تروریسم و خرابکاری را در شوروی چگونھ باید ارزیابی نمود؟  مگر می را تھدید میسوسیالیستی جھان 

بھ غیر از تضعیف پشت جبھھ، آماده کردن زمینھ برای تجاوز فاشیسم؟  در چنین شرایطی یک رھبری با مسئولیت . برای آن قائل شد
بدون شک تاریخ چنین . اتی بزند کھ در شرایط دیگری آن چنان ضرورتی نداشتھمجبور بود جھت تحکیم پشت جبھھ دست بھ اقدام

 .کردند نمود اگر انھا دست کسانی را کھ قصد خنجر زدن از پشت را داشتند، قطع نمی رھبرانی را محکوم می
وم ارزیابی نموده و  در پیروزی فاشیسم در جنگ جھانی داىویلیام فاستر دفع این ستون پنجم دشمن را در شوروی عامل عمده

 :نویسد می"  انترناسیونال٣تاریخ "در کتاب 
 

بار عمدۀ جنگ بر دوش اتحاد جماھیر شوروی قرار داشت و اگر عالوه بر آن، ھنگامی کھ بھ مبارزۀ مرگ و زندگی مشغول » 
قب آن برای جنگ و برای تمدن جاسوس، خرابکاران و ضد انقالبیون داخلی خود ھم بجنگند، عوااى ھشد کھ با دستھ بود، مجبور می

 « . شد جھانی مسلمًا مصیبت بار می
 

ما زودتر از این مطلب گذشتھ و وارد . از آنجائی کھ مسائل بین المللی در طول بررسی دادگاه بوخارین بیشتر روشن خواھد شد
 :شویم اصل موضوع می

 
 دادگاه بوخارین

 
نگ دوم جھانی رسالت تاریخی درھم شکاندن ستون پنجم دشمن سوسیالیسم  مسکو کھ در آستانۀ جھاىترین دادگاه آخرین و مھم

 بھ طور علنی و در حضور سفیران دول خارجی و با نظارت خبرنگاران بین المللی در مسکو ١٩٣٨را بھ عھده داشت، در ماه مارس 
نی دادگاه بوخارین، سفیر آمریکا در یکی از شاھدان عی.  نفر دیگر بودند١٨تشکیل شد و متھمین آن بوخارین، ریکف، یاگودا و 

فرستاد و بعدھا مجموعۀ گزارشات و  این شخص روزانھ گزارشات خود را از این دادگاه بھ واشنگتن می. شوروی، جوزف دیویس بود
ات ضد ش قصد تبلیغااز آنجائی کھ این سفیر در گزارش دھی. انتشار داد" ماموریت در مسکو"خاطرات خود را در کتابی تحت عنوان 

تر برای دولت خود منعکس کند، خاطرات او سند تاریخی قابل اعتمادی  کرد واقعیات را ھر چھ دقیق کمونیستی نداشت بلکھ سعی می
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در این کتاب خاطرات، در مورد . طرفی کھ در جستجوی حقیقت است، را تشکیل دھد تواند پایۀ قضاوت ھر شخص بی بوده و می
 :خوانیم دادگاه بوخارین می

 
 "١٩٣٨ مارس ٢مسکو "
 

بھ ھر . بوخارین و ریکف امروز در کاخ اشراف سابق کھ اکنون کاخ کارگران نام دارد، آغاز گشت" راست"دادگاه علیۀ گروه 
سفارتخانۀ خارجی فقط یک برگۀ ورودی تعلق داشت و بھ ھمین خاطر من مترجم نداشتم و در ردیف جلوی خبرنگاران آمریکائی 

پھلویم نشستھ بود و تمام " گوزنیچ"ولی ھم چنین وزیر کشور استلند، سرگرد . ر بودم بھ مترجم آنھا اطمینان کنمنشستھ بودم و مجبو
معاون سابق کمیسر خارجی  . موھایم بر تنم سیخ شد وقتی متھمین را دیدم... کرد گفتگوھای دادگاه را برایم با صدای آھستھ ترجمھ می

ھم چنین وزیر سابق تجارت کھ . م را بھ عنوان سفیر بھ او تقدیم کرده بودم، جزو متھمین بودامھکرستینسکی  کھ یکسال پیش معرفی نا
 .درست ھمین روزھای سال گذشتھ با ھم نھار خورده بودیم

یکی علنی بودن آن چھ در . سازد خاطرات این شاھد عینی دومسئلھ را کھ جزو مشخصات برجستۀ این دادگاه بودند، روشن می
 خارجی در مسکو و ھم چنین تمامی خبرنگاران مطبوعات خارجی بھ ھاىتمام سفیران سفارتخانھ.  چھ در سطح بین المللیسطح ملی و

ترین مقامات حزب و دولت  شرکت در این دادگاه دعوت شده بودند نکتۀ برجستۀ دیگر این بود کھ متھمین تا قبل از دستگیری در حساس
ترین متھمین بوخارین و  برد، در حالی کھ معروف ند نفر کھ شخصًا با آنھا تماس داشت نام میسفیر آمریکا فقط از چ. قرار داشتند

 .ریکف اعضای سابق دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب بلشویک و یاگودا کمیسر سابق امور داخلی کشور بودند
 است، نظری بھ جرائم متھمین  متھمین برسیم کھ خود افشاء کنندۀ بخش بزرگی از حقایقھاىقبل از این کھ بھ بازجوئی

گزارش دادگاه بلوک "الزم بھ گفتن نیست کھ تمامی گفتگوھای این دادگاه دقیقًا پروتکل شده و در کتاب قطوری تحت عنوان . افکنیم می
ز  ما اھاىتمامی نقل قول.  مختلف ترجمھ شده و بھ چاپ رسیده استھاى بھ زبان١٩٣٨مسکو " ھا و ترتسکیستھاضد شوروی راست

 :خوانیم در ادعا نامۀ دادستان چنین می.  متھمین و سخنان دادستان از این منبع استھاىبازجوئی
 مختلفی در ھاى و دستجات و گروهھا و ترتسکیستھاکند کھ جریان موسوم بھ بلوک راست تحقیقات بھ عمل آمده ثابت می» 

 و سوسیال ھا، طرفداران زینویف، منشویکھاراستی، ھا زیر زمینی ضد شوروی ترتسکیستھاىاز گروه: ساخت خود متحد می
این نتیجھ را .  اوکراین، روسیۀ سفید، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و آسیای مرکزیھاىرولوسیونرھا گرفتھ تا بورژوا ناسیونالیست

ایر مناطق اتحاد جماھیر شوروی  سھاى دادگاهھاىچنین پرونده نھ تنھا تحقیقات بھ عمل آمده در این پرونده بھ دست می دھد، بلکھ ھم
 در دیوان عالی ١٩٣٧ ژوئیھ ١١ گروه توطئھ گران نظامی توخاچفسکی  و دیگران کھ در تاریخ ھاىسوسیالیستی بخصوص دادگاه

نماید و بھ ھمین ترتیب دادگاه دیوانعالی جمھوری شوروی سوسیالیستی گرجستان  اتحاد جماھیر شوروی تشکیل شدند، آن را تائید می
اعضای بلوک .  ژوئیھ گروه بورژوا ــ ناسیونالیست گرجی بھ رھبری میدوانی، اکوجاوا و دیگران را محکوم نمود٩ھ در تاریخ ک

ترین پشتیبانی در داخل اتحاد جماھیر شوروی تمامی امید خود را در مبارزه علیھ نظام اجتماعی   بدون کوچکھا و ترتسکیستھاراست
ت کسب قدرت منحصرًا بھ کمک نظامی تجاوزگران خارجی بستھ بودند، تجاوزگرانی کھ این قول سوسیالیستی حاکم در شوروی جھ

 آسیای ھاىکمک خود را بھ شرط تجزیۀ اتحاد جماھیر شوروی و جدا شدن اوکرائین، مناطق ساحلی باختر دور، روسیۀ سفید جمھوری
 «. ن داده بودندمرکزی، گرجستان و آذربایجان از اتحاد جماھیر شوروی بھ توطئھ گرا

بھ ھمین خاطر حضور شخصی . سازد و این جنبۀ بین المللی آن است این ادعا نامۀ دادستان جنبۀ دیگر این دادگاه را روشن می
کنند کھ بھ نفع آلمان و ژاپن جاسوسی  جالب اینجاست کھ وقتی متھمین اعتراف می. سفیران دول خارجی نیز در دادگاه تصادفی نبود

ولی تا قبل از این کھ این جنبۀ مھم بین المللی را . کنند فیران این دو کشور جلسۀ دادگاه را بھ عنوان اعتراض ترک میکردند، س می
 کار آنھا بھ چندین بازجوئی کھ ظاھرًا جنبی و کم اھمیت جلوه ھاىبیشتر باز کنیم، اجازه بدھید جھت روشن شدن اھمیت متھمین و روش

 :گوید  از متھمین بنام  چرنف، کمیسر سابق کشاورزی در دادگاه چنین میکنند، گوش فرا دھیم؛ یکی می
 بود دستور دادم ھابرای شیوع مرگ بین چھار پایان در شرق سیبری بھ  گیسنبورگ  رئیس بخش دامپزشکی کھ جزو راست» 

 ١٩٣٥این مسالھ بھ سال . بفرستدرا بھ شرق سیبری کھ شیوع این بیماری در سطح باالئی بود، ) آنتی ھوواکس ( واکسن سیاه زخم 
 اپیدمی سیاه زخم شرق سیبری را فراگرفت، واکسن بھ اندازه کافی وجود نداشت کھ بدنبال آن، رقم ١٩٣٦وقتی در سال . گردد برمی

 «.  ھزار اسب در اثر بیماری بھ ھالکت رسیدند٢٥دقیق را نمیدانم، ولی حداقل 
 :خوانیم در بازجوئی متھم دیگری بنام  زلنسگی  می

 در اثر اقدامات شما و یا یکی دیگر از عناصر فعال گروه، تخم مرغ در مسکو ١٩٣٦دادستان ــ آیا این درست کھ در سال » 
 شد ؟ پیدا نمی

 .متھم ــ بلھ
 دادستان ــ آیا یادتان ھست در چھ مقطعی اوضاع وخیم شد ؟

 واگن تخم ٥٠ تقریبًا ١٩٣٦توانم بگویم این است کھ در طول سال   میمتھم ــ دقیقًا یادم نیست در کدام ماه بود، ولی آن چیزی کھ
 «. مرغ در اثر عملیات سابوتاژ نابود شدند

 :و یا در بخش دیگری از بازجوئی  زلنسکی
 ریختند ؟ کردند، خرده شیشھ داخل کره می آید کھ اعضای تشکیالت شما کھ در صنایع لبنیات کار می دادستان ــ آیا پیش می» 
 .شد افتاد کھ خرده شیشھ داخل کره پیدا می ھم ــ اتفاق میمت

. بایستی فرق این دو مسئلھ را تشخیص دھید شما می. شود بلکھ با آن مخلوط می. شود نمی" پیدا"دادستان ــ خرده شیشھ در کره 
 آیا چنین بود یا نھ ؟
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 «. ریختند آمد کھ خرده شیشھ در کره می متھم ــ مواردی پیش می
در رابطھ با . یکی ضربھ وارد آوردن بھ اقتصاد ملی و دیگری ایجاد نارضایتی بین مردم. ن نوع اقدامات روشن استھدف ای
 :گوید متھم دیگری بنام شارانگویج  می) ایجاد نارضایتی بین مردم(این ھدف دوم 

ر دھقانی کھ بھ کلکتیو کشاورزی کردیم کھ ھ در جریان اشتراکی کردن کشاورزی، ما در روسیۀ سفید سیاستی را دنبال می» 
برای . کردیم دنبال می) تحریک(ما این سیاست را بھ عنوان پرووکاسیون . شد پیوست بھ عنوان دشمن نظام شوروی ارزیابی می نمی

ب و بستیم کھ موجب نارضایتی و ایجاد جو آشو کردند، چنان مالیات سنگینی می دھقانانی کھ در مقابل کلکتیویزاسیون مقاومت می
بعدھا کمیتۀ مرکزی حزب تصمیماتی گرفت کھ سیاست ما را اصالح نموده و . گردید اعتراض در میان دھقانان کلکتیویزه نشده می

 «. جوی کھ در اثر تحریکات ما بین دھقانان کلکتیویزه نشده بھ وجود آمده بود بھتر شد. اوضاع را تغییر داد
گردد بخصوص کھ بھ طور سازمان یافتھ و آگاھانھ  بھ انقالب و مردم محسوب میگر چھ این اعمال ھر کدام برای خود خیانت 

 رھبران و مسئولین گروه کامًال ناچیز جلوه ھاىگرفت و اجرا کنندگان آن ھمگی اعضای حزب بودند، در مقابل جنایت انجام می
 واقع حزبی زیر زمینی در داخل حزب علنی تشکیالتی کھ در. ترین رھبر این تشکیالت مخفی بوخارین بود بدون شک مھم. کند می

بر خالف افراد رده پائین گروه بوخارین در مورد شرکت مستقیم خود در عملیات مشخص گروه، تاکتیک سکوت، نفی و . بلشویک بود
 از طریق ھاتکرد، آن ھم بعداز مشخص شدن فاک یا عدم اطالع را انتخاب کرده بود و فقط مسئولیت کلی خود را بھ طور عام تقبل می

بھ فرمولبندی . کرد در ھر فرصتی دفاع سیاسی و فلسفی از خود و مواضع خود بکند او حتی سعی می. مدارک و شواھد انکار ناپذیر
 :اعتراف بوخارین دقت نمائید

امی م، پس بنابراین مسئولیت تما بودهھا و ترتسکیستھاکنم کھ یکی از رھبران برجستۀ این بلوک راست من اعتراف می» 
حال چھ از آنھا اطالع داشتھ و چھ نداشتھ و چھ در آنھا فعاالنھ . شوم ئی را کھ این تشکیالت ضد انقالبی انجام داده متقبل میھاجنایت

 «. شرکت داشتھ و چھ نداشتھ باشم
 .ھمین تاکتیک از طرف ریکف یکی دیگر از رھبران گروه اتخاذ شده بود

بھ . کند ل تمام دادگاه شرکت خود را در عملیات مشخص و حتی اطالع از آنھا نفی میجالب توجھ این است کھ بوخارین در طو
کند کھ ھدف گروه سرنگونی قھرآمیز دولت شوروی بود و این کھ آنھا انتظار کمک از طرف دول خارجی  عنوان مثال او اعتراف می

.  کمک قرار بود مناطقی را از کشور در اختیار آنھا بگذارندبود را داشتند و در مقابل این" یک جنگی کھ قابل پیش بینی"را بھ واسطۀ 
 :کند وقتی دادستان سئوال می

 "حتی از طریق تضعیف نیروھای نظامی ؟"
 :دھد بوخارین جواب می

 ."فھمید حداقل در حضور من صحبت از آن بھ میان نیامد این سئوال مورد بحث قرار نگرفت، می"
کند کھ یکی دیگر  مثًال بعد از این کھ بوخارین اعتراف می. وع برخوردھا بین او و دادستانبازجوئی بوخارین پر است از این ن

کند کھ آیا ترور سرگئی کیروف عضو دفتر سیاسی کمیتۀ  از اھداف گروه ترور، رھبران حزب و دولت بود، دادستان از او سئوال می
 .مرکزی و مسئول حزب در لنینگراد بھ دستور گروه انجام گرفت

 .دانم وخارین ــ این را من نمیب
 انجام گرفت؟" ھا و ترتسکیستھابلوک راست"کنم کھ آیا این ترور بھ دستور  دادستان ــ من از شما سئوال می

 .دانم، رفیق دادستان کنم کھ نمی بوخارین ــ و من تکرار می
  ندارید ؟دادستان ــ پس یعنی شما و مشخصًا در این مورد یعنی ترور سرگئی کیروف اطالعی

 ...بوخارین ــ مشخصًا در این مورد، نخیر
 )کند قاضی قبول می.  (خواھم از متھم ریکوف سئوال کنم اجازه می)  رو بھ قاضی(دادستان 

 دانید ؟ دادستان ــ متھم ریکف، شما در مورد ترور سرگئی کیروف چھ می» 
 . در ترور کیرف اطالعی ندارمھاریکف ــ من از شرکت راست

 تر،  آیا شما از تدارکاتی کھ ھدف ترور اعضای حزب و دولت را داشتھ، اطالعی دارید؟ ان ــ کلیدادست
 تروریستی و در تدارکات عملیات ھاىریکف ــ بھ عنوان یکی از رھبران جناح راست این بلوک در سازماندھی تعدادی گروه

بلکھ امروزه معتقدم کھ ترور کیروف از طرف . العی ندارممن از رابطۀ جناح راست با ترور کیروف اط... تروریستی شرکت داشتم
 «. البتھ ممکن است کھ فقط من اطالع نداشتم.  بدون اطالع جناح راست انجام گرفتھاترتسکیست

گوید کھ بوخارین و ریکف ھر  دھد و یاگودا می بعد از این بازجوئی دادستان متھم دیگری بنام یاگودا را مورد سئوال قرار می
کرد، اتھام  اتھام دیگری کھ دادستان مطرح می.  کھ مسئلھ مورد بررسی قرار گرفت شرکت داشتنداىوغ گفتھ و آنھا در جلسھدو در

گران قصد داشتند از طریق عوامل خود در  جریان از این قرار بود کھ توطئھ. جاسوسی و مذاکره با دول خارجی از جملھ آلمان بود
سیاست تحریک آمیز، جنگ زودرسی را با آلمان بھ شوروی تحمیل نموده و بعد از شکست ارتش دستگاه دولتی با دنبال کردن یک 

گران با  چرا کھ توطئھ. این یک نقشۀ کامًال واقع بینانھ و خطرناکی بود. سرخ و سقوط دولت شوروی زمام امور را بھ دست گیرند
ا اشغال کرده بودند و از آنجائی کھ ھنوز کشف نشده بودند  حساسی رھاىتشکیالت مخفی خود در داخل حزب و دستگاه دولتی مقام

جوزف "سفیر آمریکا در آن زمان در شوروی . گیریم جھت اثبات این تز از خود اسناد تاریخ کمک می.  داشتنداىقدرت اجرائی قوی
 ه  بعدادامھ در شمار:    نویسد کرد، در خاطرات خود می کھ دادگاه بوخارین را شخصًا دنبال می" دیویس
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ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده اتاریخ کلیۀ  جوامعی کھ تا کنون وجود داشتھ» 
مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، . ۀ بدویعاست، بھ استثنای تاریخ جام

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

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

 مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست  
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