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  ستم جنسی و طبقاتی ۀ مارس، روزھمبستگی بین المللی زنان علی٨فرخنده باد 

ویژه دختران ھ رویم کھ زنان قھرمان ایران ب لمللی زنان میاامسال درشرایطی بھ استقبال ھشت مارس، روز ھمبستگی بین
 اىھیچ اقدام جنایتکارانھ و بربرمنشانھ. سنگر مبارزه حماسھ آفریدند ھوری زن ستیز اسالمی پیشگام بودند و در جمۀجوان در نبرد علی

رژیم از ترس گسترش مبارزات زنان .  آنھا گرددۀنتوانست مانع بھ خیابان آمدن زنان مبارز ایران و فریاد آزادیخواھانھ و برابری طلبان
 ضات خیابانی بھ وحشت مرگ افتاد و برای مرعوب کردن زنان دست بھ کشتار و شکنجھ و تجاوز زنانھ گرفتن اعتراو شکل کامًال

سوی ندا آقا سلطان و بھ خاک افکندن وی و آزار و بھ ھ تجاوز جنسی بھ ترانھ موسوی و سوزاندن پیکرش، شلیک گلولھ ب. وحشیانھ زد
 نظام ضد بشر و ۀرشد و پیشرفت مبارزات زنان علی خوندھا ازھمھ نشان ازھراس رژیم کثیف آ دیگر بند کشیدن صدھا زن مبارز

 عظیم بعد از ھاىتظاھرات. چرخد  طبقاتی میۀمردساالر اسالمی است کھ لوالی دربش بر تبعیض و ستم جنسیتی و  استثمار وحشیان
 ایفا و مھر اىنقش عظیم و تعیین کننده خرداد نشان داد کھ زنان ایران در انقالب آینده و سرنگونی جمھوری اسالمی ٢٢انتخابات تقلبی 

 . خود را بر جنبش آزادیخواھانھ مردم ایران خواھند کوبید
شود   کھ متولد میاىاز لحظھ" موجود زن. "شود یک، دو و یا چند  نکتھ خالصھ نمی  ایران درۀجامع  تبعیض زن درۀاما مقول

زندگی خصوصی    درھاترین چرخش  روزمره گرفتھ تا مھمۀترین مسئل اھمیت مورد بی بندد، باید در کھ رخت ازجھان می تا ھنگامی
 . ند، پیروی نمایدادوختھ ش کھ برایش بریده  واشرعی اسالمی و" الگوی"ش از او اجتماعی

کید دارند کھ اسالم واالترین مقام را بھ زن بخشیده أشان، ھنوز ت  اناثھاىزمامداران و سخن پردازان عمامھ بسر رژیم و نوچھ
سطح ریاست جمھوری و رھبری   و دولتمردان دست اول کشوری حتی درھاآخر در کدام کشور جھان سراغ دارید کھ شخصیت. ستا

تو ..... ، پوشش اسالمی، مقنعھ، چادر، مانتوی اسالمی"حجاب برتر" زن اھمیت بدھند و ھم و غمشان بشود" الگوی"کشور این ھمھ بھ 
ترین  ی نظام اسالمی کھ کوچکئ کلیدی و سمبل فرمانرواۀدیگری ندارد و حجاب  شده است مسئلی این مملکت ھیچ مسئلھ و مشکل ئگو

فساد   گناه وۀسرچشم" بالقوه" این دید کھ زن. ی را بلرزاندئ این نظام قرون وسطاھاىرعایت آن، می تواند پایھ نرمشی در انعطاف و
 صریحًا حقوق انسانی زن را نتیجھ باید ھویت و در تواند باشد و ی آن می دینی و اخالقھاىنھایت بھ باد رفتھ ارزش جامعھ  و در در

دشمنی ادیان چھ یھودی و چھ مسیحی و چھ . یھودیان و مسیحیان بھ عاریھ گرفتھ است  را اسالم ازکفن سیاھش پیچید، کرد و در انکار
پروردگار ما و پروردگار عالم را کھ  شکرخدا را،": دعای صبحگاھی مردان یھود ادا می شود در. اسالم با زن تاریخ طوالنی دارد

 ."مراھم چون زن نیافرید
معرض نابرابری و تبعیض طبقاتی و پی  کنند نھ تنھا در جوامع اسالمی زندگی می طورکلی زنانی کھ درھ زنان ایران و ب

کنند کھ بدون  سیستم و نظامی زندگی میآن نظر شایان توجھ خاصی ھستند کھ در آمدھای اجتماعی مترتب از آن قراردارند، بلکھ از
شرع اسالمی، برنظام والیت  گزاری کشور، بر قانون ارکان این آپارتاید جنسی بر  وھاستون. استوار است" آپارتاید جنسی"مبالغھ بر 

 ھاىیده راملت پوسھاىاین روبنا و فرھنگ. مردساالری بنا گردیده است شدت واپسگرای فئودالی وھ  بھاىفرھنگ وسنت بر فقیھ و
ما، پس  کشور زمامداران عباپوش و عمامھ بسر در. دان تاریخ بسپارند  سال پیش بھ زبالھ٢٠٠ی ئدیگر کوشیدند با انقالبات بورژوا

 حقنھ کنند کھ سیستم اقتصادی اىدارند آن را بھ جامعھ اصرار ند واه آن را از اعماق قرون وسطا بیرون کشیدۀ فسیل شدھاىمانده
 سیاست ایران نیز منعکس ۀصحن  دراین ناسازگاری و تناقضات اجتماعی طبیعتًا. باشد ی شاخص روابط تولیدی آن میاردسرمایھ

 خیابانی زنان ایران با لباس ۀ قھرمانانھاىدرگیری. بیند  جز سرکوب زنان نمیاىرژیم برای حل این تناقضات چاره. گردد می
 روز ، آذر١٦ روز دانش آموز، روز قدس، ، آبان١٣ ھاىتظاھرات  امنیتی در آدمکش و نیروھای جنایتکار انتظامی وھاىشخصی

 سال حاکمیت ٣١ بازتاب سیاست سرکوب و ضد زن در طول ،یکمین سالگرد انقالب  بھمن سی و٢٢دی روزعاشورا و ٦دانشجو، 
اری جمھوری د برافکندن رژیم سرمایھجھت اتحاد با ھمرزمان مرد پیگیرانھ در ارتجاعی سیاه جمھوری اسالمی است و زنان ایران در

 . دارند ی گام برمیئ قوانین پوسیده و قرون وسطاۀاسالمی و الغای کلی
حال رشد نیز زنان اولین قربانیان بحران و  کشورھای پیشرفتھ و در رسد کھ در شرایطی روز جھانی زن فرا می امسال در

 ھاىاری و امپریالیستی  وموقعیتشان در زمینھد سرمایھۀکشورھای بحران زدسایر  وضع زنان در یونان و در.  ندارکود اقتصادی بوده
ی جامعھ چون بھداشت و خدمات پزشکی، آموزش و پرورش، کار و حرفھ، حقوق مدنی و جایگاه اجتماعی و ئی و زیر بنائروبنا

تعرض بھ . ھ گرایش بھ پسرفت نیز داردخود نپوشیده است، بلکھ  عمل بۀبرابری و مساوات میان زن و مرد نھ تنھا جام.... سیاسی 
اری جھانی کھ با لباس دتاریخ نشان داد کھ سرمایھ. خیزد اری برمیدجوامع پیشرفتھ صنعتی از ماھیت نظام سرمایھ حقوق زنان در

زن تنھا . اشد زن را  پاسخگو بۀ تاریخ شد نتوانستھ و نخواھد توانست مسئلۀوارد صحن" برابری و آزادی"ترقی و پیشرفت و با پرچم 
آن جامعھ برافتاده و  تواند یک انسان و عضو برابر جامعھ عرض اندام کند کھ مناسبات بھره کشی و استثماری در  میاىدرجامعھ

تنھا با برانداختن . ی معنوی مردان و زنانئ واپسگرا جای خود را بھ فرھنگی بدھد کھ بستری باشد برای شکوفاھاىفرھنگ و سنت
 ۀجامع  کارگر، جز درۀآزادی زنان و تساوی کامل آنان با مردان جز با دست طبق. توان بھ این وضع پایان بخشید  طبقاتی میۀجامع

 .گرو پیروزی سوسیالیسم است آزادی واقعی زن در. جریان ساختمان سوسیالیسم امکان پذیر نیست سوسیالیستی و در
 

 زنده باد مبارزۀ متحد زنان
 ! داری جمھوری اسالمیعلیھ رژیم زن ستیز و سرمایھ
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گوید و یقین دارد کھ زنان تحت ستم و مبارزر ایران با اتحاد  و  حزب ما این روز تاریخی را بھ زنان شجاع ایران  تھنیت می

اری و درا در سرنگونی رژیم زن ستیزجمھوری اسالمی و زدودن تمامی قید و بندھای سرمایھ یکپارچگی نقش شایستھ و تاریخی خود
 .و جزاین نیز نخواھد بود اری با سربلندی ایفا خواھند کرددرمایھماقبل س

 
 

! مارس روز جھانی زن گرامی باد٨
 !لغو فوری حجاب اجباری

 !ین ارتجاعی ضد زننلغو فوری تبعیض جنسیتی و تمامی قوا
 !ی کامل دولت از دین و آموزشئجدا

 !اری جمھوری اسالمیدرژیم  زن ستیز سرمایھ سرنگون باد
!باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریتزنده 

)توفان(حزب کارایران
     ٢٠١٠مارس  

www.toufan.org
toufan@topufan.org
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  بھمن٢٢ مردم بھ حکومت نظامی درۀجسوران ،نھ
 

د استبدادی و ضد رژیم والیت فقیھ کھ پس از کودتای انتخاباتی  مردم میھن ما درادامۀ مبارزات درخشان و تحسین برانگیز ض
 بھمن، سی و یکمین سالروز انقالب بار دیگر بھ میدان آمد بھ رژیم منفور و ضد ٢٢خرداد ماه ارکان نظام را بھ لرزه انداخت، در

روشن است کھ  ابعاد .  تف ریختاىامنھبشری جمھوری اسالمی نھ گفت و بازھم بھ سرکردۀ این نظام  فاسد و استبدادی، سید علی خ
حکومت محکوم اسالمی چند ھفتھ قبل . توانست باشد  گذشتھ نبود و نمیھاىاعتراضات خیابانی مردم در حد و اندازۀ تظاھراتى اتوده

ای  و بگیر و ببندھھا بھمن و با درس آموزی از تظاھرات شکوھمند عاشورا و ضربات ناشی از آن، دستگیری٢٢از تظاھرات 
 را بھ نام محاربھ با خدا بھ دارآویخت، برخی را بھ صورت آشکار و پنھان ترور کرد، درعرصۀ جبھۀ اىعده.  را آغاز کرداىگسترده

 ھمراه را در ید کنترل خویش گرفت، سرویس ایمیل گوگل و جی ھاى و تلفنھااطالع رسانی نیز سرعت اینترنت را کند کرد، پیامک
.  را از کارانداخت و عمًال در سراسر ایران حکومت نظامی اعالم نموداى ماھوارهھاىتلویزیون. کل مختل نمودرا قطع و یا بال.. میل و

رھبران محافظھ کار .  نبود کھ بھ ھراس افتاد و مانع گستردگی تظاھرات مردمی گردیداى نظامی خامنھ-از طرفی این فقط رژیم امنیتی
 بھمن بھ تکاپو افتادند و برای کنترل جنبش دمکراتیک مردم و ٢٢ قبل از تظاھرات اھاصالح طلب در خارج و داخل کشور نیز مدت

بار دیگر نقش مخرب  مردم ایران کمرھمت بستند و یک" تندروانھ و ساختارشکنانھ"آرام نگاه داشتن اوضاع و ممانعت از شعارھای 
رای خلع سالح روحی مردم و رھنمود ازعدم توسل بھ تالش ب. خویش را در ضربھ زدن بھ جنبش آزادیخواھانۀ مردم ایفا نمودند

خشونت در مقابل خشونت ضد بشری ارتجاع تا بھ دندان مسلح و تالش برای کنترل مبارزۀ مردم در کادر قانون اساسی جمھوری 
 .  را بھ تحلیل بردھااسالمی بھ شدت بھ جنبش ضربھ زد و قوای بخشی از توده



 ٨١٣٨ماه  اسفند                          ۴۴       توفان الکترونیکی شماره                                                 ٤

 
 بھمن از طریق ٢٢سایت جرس وابستھ بھ عطااهللا مھاجرانی، محسن کدیور و شمار دیگری از اصالح طلبان روزھای قبل از 

و مرگ ى اسی و صدای آمریکا تمام ھمشان را بھ کار گرفتند تا مردم را از بانگ شعار مرگ بر خامنھ بی خارجی نظیر بیاى ھرسانھ
 حکومت -جمھوری اسالمی آری«، »اهللا اکبر« بر این نظام مردم فریب باز دارند و بھ جای آنھا شعارھائی نظیربر والیت فقیھ و مرگ 

دیگر  اینان ھمگی دست در دست یک. را بھ مردم بقبوالنند »...درود بر سھ سید حسینی ــ خمینی و موسوی و خاتمی» خودکامان ھرگز
ت صادر کردند تا جنبش دمکراتیک مردم از مرز قانون اساسی و چھار دیوار پوسیدۀ و یک صدا  بھ مردم فتوای عدم توسل بھ خشون

آقای موسوی و کروبی و شرکاء تالش داشتھ و دارند تا مردم را بھ پیاده نظام خود برای چانھ زنی با . نظام والیت فقیھ خارج نگردد
 دی، روز عاشورا بھ مذاق ۶کوه و قھرمانانۀ مردم در روز تظاھرات پرش. جناح حاکم و کسب امتیازات سیاسی اقتصادی تبدیل کنند

 ھاىاین آقایان با صدور بیانیھ.  بھ وحشت انداختاى نظامی خامنھ-اصالح طلبان نیز خوش نیامد و آنھا را ھمانند جناح امنیتی
مودند بار دیگر بر وفاداری و التزام  بھمن اتخاذ ن٢٢ کھ قبل از راه پیمائی اى آشتی طلبانھ و سازشکارانھھاىرنگارنگ و اتخاذ سیاست

خود بھ نظام جمھوری اسالمی تأکید ورزیدند و بھ خواست دمکراتیک و مترقی مردم کھ بر نفی تمامیت نظام اسالمی و بر اصل 
  نھ یک جمھوری اسالمی نھ یک کلمھ  بیشتر و"تأکید بر. آزادی، استقالل و جمھوری دمکراتیک ایرانی استوار است پاسخ منفی دادند

 مصمم برای نبرد با ارتجاع و اى ارتجاعی  با ارادهھاىمردم اما بھ رغم چنین تالش.  شعار این رھبران اصالح طلب بود" کلمھ کمتر
بھمن بھ میدان آمدند ٢٢در روز "  یا حسین میرحسین و سھ سید حسینی"بی اعتناء بھ رھنمودھای اصالح طلبان و امتناع از شعارھای 

 بھ جناح حاکم کھ برای حفظ نظامش حکومت نظامی برقرار کرده بود، نشان دادند کھ اىرگ بر دیکتاتور و مرگ برخامنھو با شعار م
تعمیق . شعلۀ خشمشان خاموش شدنی نیست و بھ پیکارشان تا نیل بھ حقوق دمکراتیک و آزادی و عدالت اجتماعی ادامھ خواھند داد

 .تر نموده است  طبقاتی را نیز شفافھاىبندی صفمبارزات مردم و رادیکالیزه شدن شعارھا 
 میلیونی ھاحضور ده"و " معاندان و فریب خوردگان داخلی" بالفاصلھ پس از برگزاری راه پیمائی کھ ازاى پیام سید علی خامنھ

 دستگاه ھاىضعفسخن گفتھ بود، نشان از ورشکستگی و ھراس وی از ادامۀ اعتراضات مردم بود و نتوانست و نخواھد توانست " ملت
 . ساختار شکنانھ و براندازانۀ مردم پنھان کندھاىحاکمھ را در مقابل موج نارضایتی و راه پیمائی

باید با   بھمن و نکات قوت و ضعف آن خواھند آموخت کھ برای پیشروی و ارتقاء مبارزاتشان می٢٢ مردم ایران از راه پیمائی 
ھا را نیز بھ میدان بکشانند و با اتکاء بھ این  طبقات تھی دست قدرت مانور رژیم  را طرح مطالبات سوزان کارگران و زحمتکشان آن

ارتقاء این مبارزات و جا انداختن شعار اعتصاب عمومی و فلج ساختن چرخ . درھم کوبند و راه مبارزه و پیروزی را ھموارسازند
این . ی تنفسی برای جنبش دمکراتیک مردم ایران استحیات تولید و خدمات جامعھ، راه خروج از وضعیت فعلی و باز شدن فضا

یم و باز ھم ا ماه اخیر از آغاز خیزش میلیونی مردم تا کنون مشھود بوده و ما ھمواره بر آن تأکید ورزیده٩کمبودی است کھ در خالل 
راسری مبارزات مردم، در ھمین فشاریم کھ بدون بھ میدان آمدن طبقۀ کارگر و دیگر اقشار زحمتکش در ابعاد س بر این امر پای می

شرکت پراکندۀ کارگران در راه پیمائی اعتراضی خود بھ . سطح باقی خواھد ماند و چشم اندازی برای پیروزی وجود نخواھد داشت
 خیابانی و پیوند این مبارزات بھ طور ھاىموضوع مھم طرح مطالبات کارگران در تظاھرات. خود موضوعی را حل نخواھد کرد

 را از طریق شعارھا و مطالبات روشن و ھاکارگران باید بھ تدریج این راه پیمایی. با طبقۀ کارگر و عموم زحمتکشان استسراسری 
 .شفاف کارگری و عدالت جویانھ از آن خود بدانند و مستقیمًا وارد میدان شوند و نقش تاریخی خود را در این نبرد ایفا نمایند

 متنوعی ھاى پیکار علیۀ دشمن بیرحم، آدمکش و تا بھ دندان مسلح جمھوری اسالمی تاکتیک کھ نکتۀ قابل توجھ دیگر این است
توان مبارزه علیۀ ارتجاع را فقط بھ یک شکل از سازماندھی، آن ھم تنھا درعرصۀ مجازی، اینترنت و فیس بوک  طلبد و نمی را می

.  ریزی دراز مدت برای تداوم مبارزه امری حیاتی است مخفی در محل کار و زیست و برنامھھاىتشکیل ھستھ. محدود کرد... و
و نفی حزبیت و سازماندھی متمرکز و ھدفمند " ھاخود سازماندھی توده" کھ بر طبل ھاشعارھای بی محتوا و نھیلیستی رفرمیست

 و اىنۀ مسائل پایھپیوند با مردم در محل کار و زیست و طرح صبورا. کوبند ره بھ جائی نخواھند برد و محکوم بھ شکست است می
مطالبات کوتاه مدت و دراز مدت جنبش، تدقیق دقیق صف دوستان و دشمنان جنبش، طرح صحیح استفاده از تضادھای درونی 

 رژیم با حفظ استقالل و بدون دنبالھ روی از این جناح و یا آن جناح از بورژوازی، سود جستن ازتضادھای جمھوری اسالمی ھاىجناح
رژیم صھیونیستی اسرائیل و طرح صحیح مطالبات دمکراتیک و پیوند آن با مبارزۀ ضد اجنبی و ضد استعماری و  و ھاوامپریالیست

از جملھ مسائل مھمی ... تمرکز شعارھا  بر دشمنان عمده و پرھیز از طرح شعارھای فرعی و غیر عمده، نظیر مرگ برچین و روسیھ
 جز یأس و سرخوردگی نخواھد اى و دور از منطق کھ نتیجھاىرگونھ ھیجانات لحظھھستند کھ باید مدام بر آنھا تأکید ورزید و از ھ

 .داشت، اجتناب نمود تا این مبارزات بھ ثمر بنشیند
اری جمھوری اسالمی است و این نخستین گام برای دست یافتن دراه رستگاری مردم ایران راه سرنگونی قھرآمیز رژیم سرمایھ

کشان، حق تشکل حزبی و سندیکائی، آزادی بیان و عقیده، جدائی دولت از دین و آموزش مذھبی، لغو بھ حقوق اولیۀ کارگران و زحمت
این مطالبات تنھا زمانی متحقق خواھند . است... آپارتاید جنسی و برابری بین مردان و زنان و لغو ھر گونھ تبعیض ستم قومی و ملی

 .راھی جز این راه، برای کسب پیروزی نھائی متصور نیست.  گرددگشت کھ سرکردگی پرولتاریای ایران در این جنبش تأمین
 

 
 

 !ھوری اسالمی سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جم             
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 عبدالمالک ریگی رھبرجنداهللاسرنوشت غم انگیز

داد و وزیر برای دستگیری ریگی خبر" رانھازعملیات غافلگی" اسفند وزارت اطالعات جمھوری اسالمی۴بامداد سھ شنبھ 
کشور، مصطفی محمد نجار کھ ھمراه با محمود احمدی نژاد بھ استان خراسان سفرکرده بود، از دستگیری و انتقال ریگی بھ داخل سخن 

این شاھکار  ":نوشت و از قول وزیر اطالعات" سربازان گمنام و ریگی جنایتکار"روزنامۀ کیھان با آب و تاب فراوان از . گفت
 ."اطالعاتی را صرفًا متعلق بھ ایران دانست

  
وزیر اطالعات جمھوری اسالمی بارھا در مصاحبھ با خبرنگاران تأکید کرده است کھ دستگیری ریگی و این شاھکار اطالعاتی 

 مورد پشتیبانی مستقیم و ھااما واقعیت چیست؟ سازمان جنداهللا سال.  اطالعاتی خارجی بوده استھاىبدون ھرگونھ ھمکاری با سازمان
غیر مستقیم امپریالیسم آمریکا برای تجزیۀ ایران  بوده و این سازمان ازطریق خاک پاکستان و حمایت سازمان اطالعات این کشور 

در دورۀ ریاست جمھوری جرج بوش طرح . کرد ش را در بلوچستان برای تجزیۀ ایران سازماندھی میاعملیات نظامی و تدارکاتی
 ھاى نظامی و اشغال ایران بھ طور جدی در پنتاگون مورد بحث قرارگرفت و بھ تبع آن، سیاست حمایت مالی و نظامی از جبھھتجاوز

 ھاىرنگارنگ مخالف رژیم بھ عنوان اھرم فشار مرزی بر جمھوری اسالمی از جملھ اقداماتی بود کھ  بھ  تصویب رسید و در رسانھ
ایاالت متحده آمریکا از عملیات « نیز بارھا در مقاالتش از حمایت  آمریکائی منتقدنگار  زنامھ سیمورھرش رو.غربی نیزمنعکس گردید

دالرھای آمریکائی و وعدۀ حکومت خودمختار و آن ھم الگوی کردی ــ . نام برد و اھداف آمریکا را برشمرد»  رژیم ایران ۀجنداهللا علی
 کھ درک نادرستی از حل مسئلۀ ملی داشتند و تکیھ بھ ئیھا و سازمانھاز جبھھعراقی آن در منطقھ، سازمان جنداهللا و برخی دیگر ا

 اىکردند بھ آلت دست امپریالیسم و نظم نوین منطقھ امپریالیسم و نیروھای خارجی را تنھا راه تحقق حقوق دمکراتیک خود ارزیابی می
نستان و منتفی شدن فعلی حملۀ نظامی بھ ایران و روی  جرج بوش درمنطقھ بھ ویژه درعراق و افغاھاىشکست سیاست. آن تبدیل نمود

 و خطراتی را ھاکار آمدن باراک اوباما و طرح جدید دیپلماسی برای تحقق منافع بلند مدت آمریکا و تأمین سرکردگی آن، محدودیت
للی در زمینۀ انرژی اتمی، تحریم سیاست جدید آمریکا در برخورد با ایران سیاست فشار بین الم. برای متحدین سابق آمریکا فراھم نمود

 ھاىو بسیج افکارعمومی از یک سو و از سوی دیگر نان قندی در قالب دادن امتیازات سیاسی بھ رژیم، نظیر عدم حمایت از سازمان
ی دستگیری عبدالمالک ریگ. اپوزیسیون مسلح و ایجاد فضای اعتماد و ھمکاری متقابل در چھارچوب منافع آمریکا در منطقھ است

تأکید مدام وزیر کشور و وزیر اطالعات .  آمریکا مورد بررسی قرارگیرداىتواند خارج از این سیاست منطقھ رھبر جنداهللا نمی
 اطالعاتی خارجی در دستگیری ریگی خود دلیل بر ھمکاری رژیم با چنین ھاىجمھوری اسالمی مبنی بر عدم ھمکاری با سازمان

 فقط تبلیغات ،شود اقتدار نظام جمھوری اسالمی و شاھکار اطالعاتی نام برده می"ت رژیم از  است و آن چھ در مطبوعائیھاسازمان
  تارنمای خود درسازمان جنداهللا  در رد نظرات جمھوری اسالمی . سیاسی برای روحیھ بخشیدن بھ سربازان و اوباشان خودی است

ھای مخفی آمریکا، افغانستان و پاکستان در آن  ه کھ سرویستروریستی دستگیر شد رھبر مقاومت، در یک عملیات ضد«: نوشتھ است
بھ این اعتبار شاھکار اطالعاتی رژیم جمھوری اسالمی شاھکار یک دروغ بزرگ بھ اندازۀ دروغ جرج بوش و . ».اند شرکت داشتھ

 .سناریوی دستگیری صدام حسین است

امپریالیسم آمریکا باید . ز کشتی بان را سیاستی دگر آمدحقیقت این است کھ تاریخ مصرف سازمان جنداهللا بھ سرآمده و امرو
اگر یکی از پیش .  را در دستور روز قرار دھدئیھانشینی حسن نیت خویش را نسبت بھ رژیم نشان دھد تا رژیم اسالمی نیز عقب

 نظیر جنداهللا است، ئیھا جمھوری اسالمی برای ھمکاری با آمریکا در منطقھ، دست کشیدن آمریکا  در حمایت از سازمانھاىشرط
حال اگر چنین سیاستی منافع دو طرف را تأمین . اقدام اخیر و تحویل ریگی نخستین گام جدی در راستای تحقق چنین سیاستی است

 و جریاناتی است کھ سرنوشت خود ھاکند پس باید منتظر معامالت پشت پردۀ بعدی بود کھ این خود خطری جدی برای ھمۀ سازمان می
 .ندااست امپریالیسم و ارتجاع در منطقھ گره زدهرا بھ سی
 

 و محافلی کھ ھنوز تکلیف خود را با امپریالیسم ھاانگیز ریگی رھبر سازمان جنداهللا باید درسی باشد برای سازمان سرنوشت غم
  فضیلتی ، سرسپردگی منطقھ و مبارزه با اشغالگری و استعمار از خیانت وھاىند و بھ جای ھمبستگی با خلقادر منطقھ روشن نکرده

 ایران راه اتحاد و ھمبستگی در پیکار با ھاىراه رستگاری ھمۀ خلق. ندا امپریالیسم تبدیل شدهاى منطقھھاىساختھ و بھ زائدۀ سیاست
رانی تنھا با اتکا بھ نیروی خویش و استقرار ای. رژیم جمھوری اسالمی است و این پیکار جدا از مبارزه با امپریالیسم در منطقھ نیست

راھی .  طبقاتی، تبعیضات ملی و قومی و مذھبی پایان دادھاىتوان بھ نابرابری دمکراتیک و آزاد از استبداد و ظلم و زور است کھ می
 .  جز این راه برای تحقق حقوق دمکراتیک مردم ایران متصور نیست

 
 

مرگ بر سرمایھ داری، فاشیسم، ! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
!صھیونیسم و امپریالیسم
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 منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران

 و
 »کمیتۀ ھماھنگی « افکنانۀ  تفرقھ ھاىتالش

 چھار سندیکا و اتحادیۀ مستقل کارگری با تأکید بر نقش تعیین کنندۀ طبقۀ ۵٧بھ مناسبت سی و یکمین سالگرد انقالب بھمن 
کارگر در برچیده شدن حکومت استبدادی و ستم و خفقان سلطنتی و آرزو و امیدھای کارگران و زحمتکشان کھ بعد از سی و یکسال بھ 

 کارگر و مزد ھا و درماندگی میلیونھاس تبدیل شده و امروز جز فقر و بدبختی و بیکاری و دستمزد زیر خط فقر، طرح قطع یارانھیأ
بار دیگر مانند کارگران صنعت   حداقلی کارگران و زحمتکشان یکھاىبگیر برای زندگی آنھا بر جای نمانده است؛ با طرح خواست

 آزادیخواھانھ و ضد دیکتاتوری مردم ایران پرچم مبارزاتی خود را کھ بیان کنندۀ خواست اکثریت نفت در مقطعی حساس از مبارزات
 .افرازد مطلق جامعھ است می

 
 .کنند  حداقلی خود را بھ شرح زیر اعالم میھاى سندیکائی خواستھاىتشکل

 
 اعتراض، تجمع، آزادی بیان، ھای مستقل کارگری، اعتصاب،  بھ رسمیت شناختھ شدن بی قید و شرط ایجاد تشکل ــ١

 .مطبوعات و تحزب
 .ھای اجتماعی از زندان  فعالین کارگری و دیگر جنبشۀلغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلی  ــ٢
 خود کارگران از طریق نمایندگان منتخب آنھا در مجامع عمومی افزایش فوری حداقل دستمزدھا بر اساس اعالم نظر ــ ٣
 .کارگری

 . پرداخت گردداى و بی ھیچ عذر و بھانھ کارگران باید فورًاۀ باید متوقف و دستمزدھای معوقھاطرح ھدفمند کردن یارانھ  ــ۴
 نھادھای ۀمین امنیت شغلی برای کارگران و تمامی مزد بگیران، لغو قراردادھای موقت و سفید امضاء، برچیده شدن کلیأت   ــ۵

 . کار و تدوین و تصویب قانون کار جدید با دخالت مستقیم نمایندھای منتخب مجامع عمومی کارگرانھاىیطدست ساز دولتی از مح
 و یا بھ سن اشتغال رسیده ندا باید متوقف گردد و تمامی کسانی کھ بیکار شدهاىاخراج و بیکار سازی کارگران بھ ھر بھانھ  ــ۶

 . بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی برخوردار شوندۀر از بیم بھ کار ھستند باید تا زمان اشتغال بھ کاۀو آماد
 قوانین تبعیض آمیز نسبت بھ زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی ۀلغو کلی - ٧

 .ھای زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرھنگی و خانوادگی عرصھ
 اقتصادی و رفع ھرگونھ تبعیض در پرداخت مستمری ۀز یک زندگی مرفھ و بدون دغدغبرخورداری تمامی بازنشستگان ا  ــ٨

 .مین اجتماعی و خدمات درمانیأمندی آنان از ت بازنشستگان و بھره
ژادی و مذھبی از   ھای ملی و ن تمامی کودکان باید جدا از موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین، نوع جنسیت و وابستگی  ــ٩

 .و رایگانی برخوردار شوند وزشی، رفاھی و بھداشتی یکسان امکانات آم
اول ماه مھ باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و ھر گونھ ممنوعیت و محدودیت   ــ١٠

 .برگزاری مراسم این روز ملغی گردد
 .سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

 .ان کشت و صنعت نیشکر ھفت تپھسندیکای کارگر
 . آزاد کارگران ایرانۀاتحادی

 .انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
 ١٣٨٨   بھمن ماه٢١

* * *
امروز وظیفۀ ھمۀ نیروھای آزادیخواه و مترقی و مردمی این است کھ با تمام قدرت ضمن دفاع از وحدت و ھمبستگی کارگران 

 مطرح شده در این منشور را در مبارزات روزمرۀ خود و در تمام اجتماعات و تظاھرات و اىیھ پاھاىو زحمتکشان، خواست
 مطرح کنند و بھ این وسیلھ بھ ثمر رسیدن مبارزات ضد دیکتاتوری و آزادیخواھانۀ خود را ھااعتراضات و اعتصابات و راھپیمائی

 .تضمین کنند
 کارگران توسط چھار تشکل اىتقلیل مطالبات پایھ" مطلبی تحت عنوان  حداقلی طبقۀ کارگرھاىبعد از انتشار منشور خواست

نامد، از موضعی آنارشیستی و کودکانھ،  می» کمیتۀ ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری « توسط گروھی کھ خود را " سندیکائی
ان و زحمتکشان بھ ایفای نقش واقعی  و سندیکاھای کارگری و تالش در جھت تفرقھ افکنی در صفوف کارگرھاضمن تبلیغ علیۀ اتحادیھ

 .پردازد خود بھ عنوان اسب تروای ارتجاع حاکم با نقاب ماوراء چپ می
 قالبی کھ در جریان اعتصاب کارگران الستیک سازی البرز در مھر ماه سال قبل خواستار تصرف و اعالم مالکیت ھاىاین چپ

خواستند با ادارۀ پیروزمندانۀ کارخانھ و لغو کار مزدی در الستیک  میاری بودند و دکارخانھ توسط شورای انقالبی و ضد سرمایھ
سازی البرز آن ھم زیر سایۀ جمھوری اسالمی حاکمیت شورائی کارگری برقرار کنند؛ این بار نیز با مغلطھ کردن در مفھوم اتحادیھ و 
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 کودکانھ و آنارشیستی ھاىپردازی مجددًا با خیالشورا و وظایف متفاوت و جایگاه آنھا و تبلیغ رفرمیست بودن سندیکا و اتحادیھ 
 .فرستاده و یا در واقع بھ بی عملی بکشانند" شورا"خواھند در صفوف کارگران تفرقھ افکنده و آنھا را دنبال نخود سیاه  می

 :  کارگری نوشتھاىمارکس در بارۀ اتحادیھ
. دھد اران ادامھ میدت روزانھ و دائم خود را علیۀ سرمایھاتحادیھ، تشکیالت حقیقی پرولتاریا است کھ بھ وسیلۀ آن مبارزا"

 ."اتحادیھ برای کارگران مکتب مبارزه است
  

کارگران صنوف متعدد مانند صنایع فلز کاری، ساختمانی، معادن، حمل و . یک تجمع صنفی کارگران است اتحادیۀ کارگری
، اتحادیۀ صنف خویش را دائر کرده تا بتوانند متحدًا از حقوق خویش اى حرفھھاىھر کدام بر اساس منافع اقتصادی و ویژگی... نقل و

دست صدا ندارد و باید کارگران را برای کسب  فھمند یک کارگران در این تجمع می. در مقابل کارفرمایان و دولت متحد آن دفاع کنند
علولیت ناشی از کار، ارتقاء متناسب حقوق با  ساعت کار روزانھ، بیمۀ بازنشستگی، بیمۀ درمانی، بیمۀ م٨. حقوق خویش جلب نمود

افزایش سطح گرانی زندگی و تورم، پرداخت دستمزد در زمان بیماری، ممانعت از اخراج کارگران؛ ھمھ و ھمھ از نتایج کار دستجمعی 
 و بھ مصالحھ با ماند اری باقی میداین مبارزۀ متحد ھمیشھ در چارچوب مناسبات سرمایھ.  خود آنھاستھاىکارگران در اتحادیھ

کنند کھ  چپ روھا فکر می. تر است ھدف از مصالحھ کنار آمدن با استثمارگران در شرایط مناسب. انجامد اران و دولت میدسرمایھ
 و یا حتی بخش ھاآنھا سازش با کارفرما را در خاتمۀ ھر اعتصاب در شرایطی کھ تمام خواست. ھر اعتصابی باید بھ انقالب برسد

نامند حال آن کھ دستآورد ھر  کشان می با بھره" سازش گندیده"و " گاوبندی" کارگران برآورده شده است را ھاىواست از خاىعمده
 اران، توانائی ادامۀ اعتصاب، ایجاد موج ھمبستگی در میان سایر داعتصاب کارگری وابستھ بھ درجۀ فشار کارگران بھ سرمایھ

مناسب،  در یک شرایط نا. اعتصاب الزامًا با پیروزی ھمراه نیست.  کشان کشان آوردپیروزی را باید. باشد می.. کارگران و مردم
استوار منجر  امیدی در عناصر کارگری و سرخوردگی در عناصر نا تواند بھ شدت شکست بخورد و بھ ایجاد موج نا اعتصاب می

 ھاى کارگری کھ کلیۀ این تشکلھاىسراسری اتحادیھسازمان . این است کھ برای پیروزی اعتصاب باید آن را از قبل تدارک دید. شود
 ُبرندۀ کارگران در تضمین مداومت اعتصاب، ُبرد تبلیغاتی و بسیج نیروی ھاىصنوف گوناگون را در بر بگیرد یکی از سالح

 .ھمبستگی است
 

ا بھ کف گیرند و کنند کھ بتوانند قدرت سیاسی ر برای آن تجمع می.  کسب قدرت سیاسی ھستندھاىتنھا سازمان شوراھا
. شود محصول شرایط دوران انقالب است و در اوج مبارزات کارگری با ھدف کنترل و مدیریت و اعمال قدرت طبقاتی تشکیل می

کنگرۀ شوراھا حزب نیست، کنگرۀ نمایندگان منتخب مردم است کھ . کند کنگرۀ شوراھا دولتمردان را برای ادارۀ کشور انتخاب می
 .دھد معھ را تشکیل مینمایندۀ اکثریت جا

 
 کارگری ھستند، اولی رکن حکومتی و برای کسب قدرت سیاسی و ھاىشورا و سندیکا علیرغم این کھ ھر دو از جملھ تشکل

اری داری در ممالک سرمایھدتغییر بنیادی جامعھ است و دیگری تنھا برای بھبود شرایط زندگی در چھارچوب مناسبات حاکم سرمایھ
دیگر عوضی گرفت بلکھ مجاز نیست کھ ماھیت  نھ تنھا نباید این دو شکل سازمانی را با یک. درت سیاسی نیستاست و ھدفش کسب ق

 ساخت کھ زیانش تا بھ امروز گریبان جنبش انقالبی ایران را اىآن را یکی کرد و وظایف مستقل آنھا را در ھم ریخت و از آن ملغمھ
  .گرفتھ است

ی، حزب مارکسیست لنینیست، فرجامی جز شکست ندارند و دیر یا زود بھ چرخ دندۀ  شوراھا بدون رھبری حزب پرولتر
 کارگر ھویت ۀحزب بھ طبق.  کارگر بھ حزب خود بھ ستاد فرماندھی خود برای جنگیدن نیاز داردۀطبق. بورژوازی تبدیل خواھند شد

 "بی حزبی" ارتجاعی ھاىتئوری. آورد حرکت در می بغرنج طبقاتی در مسیر درست بھ ۀدھد و وی را آگاھانھ در مبارز طبقاتی می
 کارگر و پیروان راه وی را از نظر فکری و ۀ طبقاھ زیرا این تئوری.تر است  رژیم جمھوری اسالمی خطرناکھاىاز سرکوب

زب جلوگیری کھ کشتار رژیمھای فاشیستی کھ اقدامی فیزیکی است کافی نیست تا از رشد دائمی ح در حالی. کند عقیدتی خلع سالح می
این جھت باید با ضد ھ ب. ریزد کند و آب بھ آسیاب ھمان سرکوب فیزیکی می  عنصر آگاه را فلج می، تخریبی عقیدتیۀمبارز. کند

 .کردو درشت جنبش کارگری با پرچم حزبیت مبارزه   دشمنان ریزۀ و ھمھا، با تروتسکیستھاسندیکالیست ، با آنارکوھاحزبی
 کارگری توسعھ یابد و ھاى پاکیزه کنند و تالش کنند دامنۀ اتحادیھھارا از افکار مغشوش آنارشیستکارگران باید صفوف خود 

تنھا در این صورت است  .شعاراتحاد طبقاتی ھمۀ کارگران برای تحقق حقوق حداقل صنفی سیاسی و مطالبات دمکراتیک برجستھ گردد
 . جز این نیز راه دیگری متصورنیست. ودتوان شرایط پیروزی و پیشروی کارگران را فراھم نم کھ می

 

* * * * * * * 
 

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

ند و بھ نبردی الینقطع، گاه نھان و اش، ھمواره در تضاد بودهروزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمک
 یا بھ تحول انقالبی سازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک بار کھ ھراى ، مبارزهگاه آشکار

  )مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست(   «       .نداگردید، دست زده طبقات متخاصم ختم می
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 نام گرانیھ  و بالئی بنزدیکی شب عید

بھ برکت رژیم تبھکار جمھوری اسالمی مصائب مردم میھن ما از اندازه بیرون است، آنھا امنیت ندارند، وضع آموزش و  
برند و  مافیای رژیم رنج میھاى بھداشت اسفناک است، مسکن ندارند و اجاره خانھ سرسام آور است، از بی حقوقی و خودسری

ند و اکنون در آستانۀ شب عید طبق آخرین گزارش بانک مرکزی قیمت کاالھا بھ ویژه کاالھای اهست کھ از گرانی بھ ستوه آمدھاسال
رود درحالی کھ  وری باال میآبھ طور سرسام... مورد نیاز عمومی مانند گوشت، حبوبات، میوه و سبزیجات، قند و شکر، و لبنیات 

مردم ما بھ زحمت گذران . ء دولت در سطح نازلی باقی مانده استدستمزد کارگران و زحمتکشان، حقوق آموزگاران و کارمندان  جز
ند کھ حتا تھیۀ نان خالی و سکونت در یک اطاق اکنند و اکنون در چنان تنگنائی قرارگرفتھ زندگی خود و خانوادۀ خود را سرھم می

 .کوچک نیز از توانائی آنان بیرون است
گوید و ھیچ پاسخی برای  ست و تا دلتان  بخواھد  دروغ میجمھوری اسالمی یک رژیم مافیائی ا" مھرورز"رژیم 

افزایش . اران گردن کلفتد و سرمایھھا ابتدائی مردم ندارد جز بھ کار گرفتن  زور و سرکوب و حفظ امنیت برای آقازادهھاىنیازمندی
یل سود ھر چھ بیشتر است و ار انگل و سودجو بھ تحصد در درجۀ نخست ناشی از آزمندی بی حساب و کتاب مشتی سرمایھھاقیمت

تواند جلوی سود جوئی طبقاتی را کھ  خواھد و نھ می  نھ میاىاری جمھوری اسالمی بھ رھبری احمدی نژاد و خامنھدرژیم سرمایھ
ات بی بند و برای مبارزه با گرانی باید تولید داخلی را افزایش داد و از وارد. خود در زمرۀ آنھا و نماینده و مدافع منافع آنھا است بگیرد

رژیم درھای مملکت را بھ سوی واردات خارجی کامًال گشوده است و بورژوازی دالل ایران کھ انحصار بازار را در . بار جلو گرفت
برای . تر بفروشد کند تا آنھا را بازھم گران  رنگارنگ اجناس را احتکار میھاىهللاید قدرت خود دارد با تبانی با مقامات مسئول و آیت

رژیمی کھ فساد سراپای آن را فراگرفتھ است و تمام مسئولین امر از ولی فقیھ گرفتھ تا احمدی نژاد و سرداران آدمکش سپاه پاسداران 
 و حاجی جبارھای مرده خور کوچھ بازاری و مزدوران بسیجی و جیره خوار در اندیشۀ چاپیدن مردمند، قیمت کاالھا و ھاهللاتا آیت

جمھوری اسالمی ھر چھ بیشتر بر مسند قدرت باقی بماند بالی بیشتری بھ ارمغان . واند بھ سود مردم باشدت توزیع محصوالت نمی
 . گذرد اری جمھوری اسالمی مید رھائی مردم شریف ایران از سرنگونی رژیم تبھکار سرمایھھاىھمۀ راه. آورد می

در تھران امروز انتشار یافتھ است خود زبان گویائی  اسفند ماه ۵گزارش زیر درمورد افزایش سرسام آور کاالھا کھ مورخ 
. روند است بر ماھیت فاسد رژیم جمھوری اسالمی و بیانگر این کھ مردم میھن ما در چھ شرایط اسفناکی بھ استقبال نوروز می

 .تراز سال گذشتھ است نوروزی کھ  بھ برکت رژیم اسالمی سفرۀ اکثریت مردم زحمتکش ایران خالی
 

  وزتھران امر
ھاى تازه،   قیمت میوه بنا بر آخرین گزارش بانك مركزى از متوسط قیمت خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در تھران،« 

 قبل از آن افزایش ۀ نسبت بھ ھفت٣٫٦ و ٦٫٧، ٢٫٤، ٧٫٨ مورد گزارش بھ ترتیب ۀمرغ در ھفت  گوشت مرغ و تخم  ھاى تازه، یسبز
فراھاني، رئیس شوراى اصناف كشور   یابد كھ قاسم نوده  یحالى افزایش م جارى در  ى آخر سالھا قیمت گوشت مرغ در ھفتھ. یافت

ماه بھ   بھمن٢٠كنندگان مرغ خبر داد تا مرغ تازه از   تولیدۀاى با وزارت بازرگانى و اتحادی ماه امسال از امضاى توافقنامھ اواسط بھمن
 .  تومان توزیع شود٢٤٥٠ماه بھ قیمت  مدت سھ

دار  ھاى یخچال  در ماشینكاال مرغ تازه مستقیم ۀھاى عرض ى صورت گرفتھ تا در نمایشگاهئھا بیني  او پیشۀچنین بھ گفت ھم
طورى كھ قیمت مرغ در سطح شھر   ى الزم را براى تنظیم بازار مرغ نداشت بھئرسد كھ این روش پاسخگو یتوزیع شود اما بھ نظر م

ى بودند كھ نسبت بھ ئھاى كاال  نوسان است اما گوشت قرمز، روغن نباتى و حبوب از دیگر گروه تومان در٣٢٠٠ تا ٢٨٠٠تھران بین 
 .  درصد افزایش قیمت را تجربھ كردند٠٫٦ و ٠٫٦، ٠٫٩ قبل از آن بھ ترتیب ۀھفت

دھند   یرا نشان م درصدى ٠٫٣ و ٠٫٣ھاى   قبل از آن بھ ترتیب افزایشۀى لبنیات و برنج نیز نسبت بھ ھفتئھاى كاال قیمت گروه
 ١٠در عین حال قیمت .  كاھش قیمت داشت٠٫١ و ٠٫٢ قبل از آن بھ ترتیب ۀ مذكور نسبت بھ ھفتۀاما قیمت قند و شكر و چاى در ھفت

ى مورد بررسى بانك مركزى نسبت ئ گروه كاال١١ماه قبل از آن و قیمت تمام    مشابھۀ مورد گزارش نسبت بھ ھفتۀى در ھفتئگروه كاال
 .  مشابھ سال قبل افزایش یافتۀفتبھ ھ

گوشت مرغ با افزایش   ماه قبل بھ ترتیب،  جارى نسبت بھ  ماه سال  بھمن٣٠ منتھى بھ ۀدار افزایش قیمت در ھفت ركورد
در عین حال قیمت قند، شكر و . ھاى تازه با افزایش ھشت درصدى ھستند ی درصدى و سبز٨٫٩ھاى تازه با افزایش  ، میوهیدرصد١٢
ھاى تازه و  میوه.  درصد افزایش یافتھ است٣٦٫٨ و ٤٩ مورد گزارش نسبت بھ سال قبل از آن بھ ترتیب ۀت گوشت قرمز در ھفتقیم

 .  درصد افزایش قیمت داشتند٢٠٫٦ و ٣٢٫٢گوشت مرغ نیز نسبت بھ سال قبل بھ ترتیب 
پاستوریزه  پاستوریزه و پنیر غیر است غیر در گروه لبنیات، قیمت م٨٨/١١/٣٠ منتھى بھ ۀ، در ھفتیبھ گزارش بانك مركز

 مورد گزارش، بھاى سایر اقالم این گروه ثابت ۀدر ھفت.  پاستوریزه اندكى كاھش یافتۀ قبل افزایش داشت ولى بھاى كرۀنسبت بھ ھفت
 اقالم این گروه ۀدر گروه برنج، قیمت ھم. رفت ی ریال فروش م٥٠٠ھزار و ٣١ تا ٢٧اى  مرغ افزایش یافت و شانھ بھاى تخم. بود

 مستقر ھاىیفروش در خواربار. اندكى افزایش داشت، در گروه حبوب بھاى نخود ثابت بود و قیمت سایر اقالم این گروه افزایش یافت
 . شد  یدر میادین زیر نظر شھردارى اقالم حبوب عرضھ نم

 
 

  امپریالیستی استمبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد
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شد و پرتقال درجھ یك   ی تھران انار، انگور و لوبیا سبز عرضھ نم ی، در میادین زیر نظر شھرداریرد بررس موۀدر ھفت
ینى قرار داشتند، بھ نرخ مصوب ئ اقالم میوه و سبزى تازه را كھ تعدادى از آنھا از نظر كیفى در سطح پاۀ كمى داشت ولى بقیۀعرض

 . فروختند  یبار شھردارى م تره  و  سازمان میادین میوه
 اقالم ۀھاى تازه، قیمت ھم كردند كھ در گروه میوه   یھاى سطح شھر اقالم مرغوب میوه و سبزى تازه را عرضھ م یفروش  میوه

ویژه كدو سبز   قیمت سایر اقالم این گروه بھ. ھاى برگى بدون تغییر بود یھاى تازه، بھاى سبز یدر گروه سبز. این گروه افزایش داشت
 مورد بررسي، بھاى ۀدر ھفت.  گاو و گوسالھ و گوشت مرغ افزایش داشتۀدر این ھفتھ قیمت گوشت گوسفند، گوشت تاز. فتافزایش یا

 . قند و چاى خارجى اندكى كاھش ولى قیمت شكر و انواع روغن نباتى اندكى افزایش داشت
 درصد ٢٫٦پاستوریزه معادل  صد و پنیر غیر در١٫٠پاستوریزه معادل   مورد گزارش، در گروه لبنیات بھاى ماست غیرۀدر ھفت

 .  درصد كاھش یافت٠٫١ پاستوریزه ۀ قبل افزایش ولى قیمت كرۀنسبت بھ ھفت
 .  درصد افزایش داشت٣٫٦مرغ معادل  قیمت تخم. بھاى سایر اقالم این گروه ثابت بود

 درصد و برنج ٠٫٣رنج داخلھ درجھ یك  درصد، ب٠٫٨تایلندى معادل   مورد بررسي، در گروه برنج قیمت برنج غیرۀدر ھفت
 درصد ١٫٢ تا ٠٫٥قیمت سایر اقالم این گروه بین . در گروه جنوب بھاى نخود ثابت بود.  درصد افزایش یافت٠٫٥داخلھ درجھ دو 

 . افزایش داشت
در گروه . یش یافت درصد افزا١٢٫٢  تا ٢٫٣ اقالم این گروه بین ۀ قیمت ھم،ھاى تازه   مورد گزارش، در گروه میوهۀدر ھفت

 تا ٠٫٤ درصد و بھاى سایر اقالم این گروه بین ٤٩٫٠بھاى كدو سبز معادل . ھاى برگى بدون تغییر بود ی قیمت سبز ھاى تازه یسبز
 .  درصد افزایش داشت١٣٫٤

 ۀت تاز درصد، گوش٠٫٨ قبل قیمت گوشت گوسفند معادل ۀ مورد بررسى نسبت بھ ھفتۀ، در ھفتیبر اساس گزارش بانك مركز
 .  درصد افزایش یافت٦٫٢ درصد و گوشت مرغ ١٫٠گاو و گوسالھ 
 درصد، ٠٫٧ درصد كاھش ولى قیمت شكر معادل ٠٫١ درصد و چاى خارجى ٠٫٥ مورد گزارش، بھاى قند معادل ۀدر ھفت

». درصد افزایش داشت٠٫٢ درصد و روغن نباتى مایع ٠٫٦روغن نباتى جامد 
 
 

* * * * * * * 
 
 

 انقالبی ۀزرفیق توفیق ادیب سمبل مقاومت کھ بھ تاریخ جاودانیادی ا
 پیوست ایرانزحمتکشان

 بھ وی. رفیق ادیب ازخطۀ آذربایجان بود.  توفیق ادیب استرفیقاسفند امسال بیست وھشتمین سالگرد اعدام جنایتکارانۀ 
 ، برای استقرار دموکراسی در ایران،رای آزادی ایراندانست کھ ب کرد زیرا می ات ملی خود تکیھ میقلعکمونیست بودن خود بیش از ت

قدر مورد ستم است کھ   ھمان آذری کارگر، کارگر ایران نیاز استۀ طبقۀ بھ اتحاد ھم رفع ھرگونھ ستم ملی و قومی و مذھبیبرای
 ۀشکیالت و ملزومات مبارزکرد کھ منافع ت  وی در جائی فعالیت می..... و مازندرانی آذری و یا کردی، خراسانی،کارگر خوزستانی
 کارگر بر ۀ و مبارزات طبق متشکل شد کارگر ایرانۀحزب واحد و سراسری طبق در دانست کھ باید  وی می. طلبید طبقاتی آن را می
اری و پایان دادن ددانست راه نجات بشریت از بربریت نظام سرمایھ  میوی. اری جمھوری اسالمی را رھبری نموددضد رژیم سرمایھ

 و ھا فارس با فرزندان سایر خلق، عرب، آذربایجانی، رفقای کمونیست کردۀمبارز. گذرد منزل سوسیالیسم می نفرت ملی از سربھ 
ما بھ حزبی نیاز داریم کھ . کند  انترناسیونالیستی تشکیالت ما حکایت میۀ از روحی، قومی و مذھبی ایران در تشکل ماھاىاقلیت

.  کارگر باشدۀدھد ایمان راسخ بھ ایدئولوژی طبق چھ اعضاء آن را بھ ھم پیوند می ی داشتھ باشد و آن فرعۀ ملی در آن جنبھاىوابستگی
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 رفیق توفیق ادیب رفیق .  کارگر استۀ حزب طبقۀموزد کھ تعلق طبقاتی بر تعلق ملی ارجحیت دارد و مشخصآ  بھ ما میکمونیسم
ن رزمید و در این راه جان باخت و رفیق دیگر ما احمد مجلسی رفیق فارس ما بود کھ  کارگر ایراۀی طبقئ کھ برای رھاآذری ما بود

 تنگاتنگ با رفقای سازمان انقالبی ۀکرد و سپس در رابط  در ھمکاری با رفیق فواد سلطانی در غرب ایران فعالیت میھاسال
با رفقای کوملھ در تھران در سحرگاه یورش ارتجاع قرار گرفت و سرانجام جانش را بر سر قرار ) کوملھ(زحمتکشان کردستان ایران 

 رفیق عبدالھ حسن زاده پیشمرگ حزب ما درکردستان، رفیق کرد ما بود کھ توسط رژیم قتل و جنایت اسالمی بھ خاک .از دست داد
 .....افتاد

خواند کھ صرفنظر  را فرا می ایران گلگون است و این امر ما ھاى کارگر ایران از خون فرزندان تمامی خلقۀراه پیروزی طبق
 متحد شویم و برای امر مقدس استقرار سوسیالیسم در ایران کارگرۀ قومی در صفوف حزب واحد طبقھاىاز تعلقات ملی و وابستگی

ب ما حز. یما مبارزان راه سوسیالیسم دست زدهۀ خود و ھمۀگاه ما بھ بھترین تجلیل از رفقای جانباخت آن.  مشترک بنمائیمۀایران مبارز
باختن رفیق توسط حزب   بالفاصلھ بعد از جان١٣۶٢ یاد نامۀ زیر نخستین بار در اسفند ماه سال .در این راه مصمم پیش خواھد رفت

ما امسال بھ بھانۀ بیست و .  در کتاب یادوارۀ جانباختگان توفانی بھ چاپ رسید١٣۶۴در ایران منتشر گردید سپس با تغییراتی درسال 
رسانیم و یاد و خاطرۀ این رفیق ارزندۀ  جانباختن رفیق توفیق ادیب این یاد نامھ را ھمراه با شعری از وی بھ چاپ میھشتمین سالگرد 

 .داریم کمونیست توفانی را کھ جانش را در راه رھائی کارگران و زحمتکشان و استقرارسوسیالیسم فدا کرد گرامی می

 
 ادی و سوسیالیسم گرامی بادیاد رفیق توفیق ادیب و ھمۀ جانباختگان راه آز

 !اری جمھوری اسالمیدسرنگون باد رژیم سرمایھ
 ھئیت تحریریھ

١٣٨٨اسفند 

ی خود را در اردبیل ئوی تحصیالت ابتدا.  متوسط متولد شد نسبتًااى در اردبیل در خانواده١٣٣٤ در تیرماه توفیق ادیبرفیق « 
 خود را در این دانشسرا و ھاى رفیق اولین جوانھۀ مبارزه جویانۀروحی. تبریز شد سالگی وارد دانشسرای ١٦پایان رسانید و در سن ھ ب

. موران ساواک قرار گرفتأد بھ رژیم شاه نمایان کرد و بھ ھمین سبب او چندین بار در آنجا مورد اذیت و آزار پلیس و مردر برخو
ی قرار گرفت کھ بھ سادگی با آنھا پیوند ئھا در خدمت تودهرفیق توفیق پس از پایان تحصیالت در روستاھای اطراف اردبیل معلم شد و

 .داشت
 ٦٠پس از خرداد .  رفیق بھ حزب پیوست و تا آخرین دم حیات در این سنگر انقالبی باقی ماند، حزبء بھ ھنگام احیا٥٦در سال 

د بھ تبریز گریخت و در آنجا زندگی مخفی عنوان یک کمونیست توفانی در منطقھ شناختھ شده بوھ  از آنجا کھ رفیق ب،و با شروع اختناق
 بھ ٦١ماه  نداشت و باالخره در این رابطھ در اوایل دی  انقالبی دست برۀترین شرایط از مبارز آغاز نمود و نزدیک بھ دوسال در بد

 .  ھمراه ھمسر و فرزندش کاوه دستگیر شد
کھ دژخیمان دو راه در جلوی او   بھ ھنگامی٦٢ند  اسف٢٥ جسمی و روحی در سحرگاه ھاى ماه شکنجھ٥رفیق توفیق پس از 

 پایمردی در عشق بھ ۀیب این کمونیست انقالبی و این نمونت رفیق مرگ را پذیرفت و بدین تر،مرگ یا مصاحبھ تلویزیونی: گذاشتھ بودند
 با سری برافراشتھ بھ تاریخ  لنینیسم و حزب و این سمبل مقاومت و فداکاریــ کارگر و اعتقاد و ایمان بھ مارکسیسم ۀخلق و طبق

 را با او در اىرفیقی کھ در واپسین روزھای حیات رفیق توفیق چند لحظھ.  خلق انقالبی ما پیوست و برای ھمیشھ جاودانھ شدۀجاودان
 :گفت بیمارستان گذرانده بود چنین می

ر شکنجھ رژیم با . مارستان تبریز بستری گردید افتاد و در بیء بسیار زیاد لب بھ سخن نگشود بھ حالت اغماھاىرفیق در ا
ر  رفیق روی تخت بیمارستان و در حالی .نماید تلویزیونی دعوت ۀبستری کردن او قصد داشت کھ خوبش کند و بھ مصاحب کھ بر ا

راش و با و با ھمان وضع دلخ) (.......) توانست برود و نھ بھ جلو بخوابد ولی نھ راه می(توانست بھ پشت بخوابد  شکنجھ تنھا می
 :بیحالی ناشی از شکنجھ چنین گفت

 
 کار عاشق غرق در خون شدن است

 غرق در خون شدن وز خویشتن بیرون شدن است
 این منزل اوست از عشق ھنوز

  استشدنم راھی بس دراز تا بھ مجنون

او از . ندنک یش را خود تعیین میرفیق توفیق از معدود کسانی بود کھ زندگی خویش را آگاھانھ سامان داده و چگونھ مردن خو
رفیق . ترجیح دادافتادن زحمتکش ایران بود کھ مرگ ایستاده را بر زندگی بھ زانو ھاى  کارگر و خلقۀ طبقۀ آن قھرمانان جاودانۀزمر

 آگاھانھ ،ه شد دمکراتیک و طبقاتی قرار داد، ملیۀ تلویزیونی و ترک سنگر مبارزۀگاه کھ بر سر دو راھی مرگ و یا مصاحب توفیق آن
 این آب و ھاىچنان بھ یاد آرش  آینده کھ ھمھاىمرگی کھ در وجود دیگران و توالی نسل.  مرگ را انتخاب کرد،و از روی میل و اراده

». بھ زندگی ھمیشگی تبدیل خواھد شد، اشک شوق خواھند ریخت،خاک سرود خوانده
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! بلشویک شھید رفیق توفیق ادیبۀجاودانھ باد خاطر

: زیر توسط رفیق سروده شده استشعر

 فرا داری                                              ترا ای قلب توفانی ااگر بار
  ترا ای سرخی اللھ تب تبدار                                                      

 میکنم فریادو شب را خالی از ظلمت نپنداری                           ترا من
یابی از این چشمان پرخونمی من از آغاز تا غایت                                           تو م

 را سحر کردمھاو از نابودی و از جاویدی                                    چھ شب
 محنت سپر کردمبرایت حرف خواھم زد                                        شبانرا با غم و

ھمھ گویند حاکم قدرتی دارد فزون                           خالصم کن مرا از ھمدمی با غم
خواھم اکنون صدایت را ببر از بن                                           ترا می

 ای انقالب، چاالک                            انقالباىولیکن من ترا با سینھ
خواھم اکنون تورم یافتھ از سینھ ھای باروتی                           ترا میو 

و از عصیان ھمان خلقی                                      تا کنم تصویر
کھ گشتھ زیر دست متروک                                   تا کنم تفسیر

* * * * * * * 
 
 

 )وفانت(اطالعیھ حزب کارایران

 کنیم شدت محکوم میھ  را بسوء قصد بھ جان منصور اسالو

 

طبق گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران منصور اسالو رئیس ھئیت مدیرۀ سندیکای شرکت واحد از یک سوء قصد 
رانی  وبوس سندیکای شرکت اتۀ اسفند ماه منصور اسالو رئیس ھیئت مدیر٣وز دوشنبھ ر"مطابق ھمین گزارش .  بردبھ درجان سالم 

 و از پشت تیزیبا  زندانی دیگر در حال صحبت کردن بود ٢ زندان گوھردشت کرج ھنگامی کھ با ٤تھران و حومھ در ھواخوری بند 
این حملھ در حضور پاسدار بند بنام  . از خطر جدی نجات یافت،کھ با ھوشیاری زندانیان و واکنش بھ موقع او. مورد تھاجم قرار گرفت

پاسداران بندھا ھیچ اقدامی برای ممانعت از یورش انجام ندادند و بعد از .  سر وکیل بند صورت گرفتمرادیدیگر بنام   و فردپور حسن
 از فرد مھاجم کردند و او را تیزیگرفتن کھ زندانیان سیاسی نسبت بھ این حملھ و بی عملی آنھا اعتراض کردند آنھا فقط اقدام بھ  این

این  .داد کشم و بھ عربده کشی خود ادامھ می را میو کھ ت :گفت کرد و می نان بھ سوی آقای اسالو حملھ میچ فرد مھاجم ھم. رھا کردند
فرد قبل از این در مقابل فروشگاه چند بار سعی بھ ایجاد درگیری فیزیکی با آقای اسالو را داشت و چند بار بر سینھ ایشان با مشت کوبید 

اما زندانیانی کھ شاھد این صحنھ بودند بھ دفاع از آقای اسالو برخواستند و فرد . از خود نشان ندادند واکنشی،ولی آقای اسالو با بردباری
 است ناسید محمد حسینی از اعضای سپاه پاسدار. فرد مھاجمی کھ بھ زندانی سیاسی منصور اسالو حملھ کرد .مھاجم را عقب نشاندند

دستور وزارت اطالعات ھ از پیش طراحی شده بود کھ ب رش امروز بھ آقای اسالویو .برد سر میھ کھ بھ جرم قتل ھمسرش در زندان ب
و با طراحی علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطالعات و محمود مغنیان رئیس 
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شود و ھدف   بھ اجرا گذاشتھ می٤یان سیاسی در بند  زندانۀ ناموفق علیۀاین چندمین باری است کھ طرح حمل.  بھ اجرا گذاشتھ شد٤بند 
 ھفتھ بھ ١پیش از این آقای منصور اسالو را بھ مدت . باشد سیاسی می زندانیان از این حمالت برای حذف فیزیکی آقای اسالو و سایر

 ".وھردشت صورت گرفتھ بود رئیس اطالعات زندان گکرمانیانتقال آقای اسالو بھ دستور .  انتقال دادند٥ انفرادی بند ھاىسلول
جمھوری بربرمنش و ضد بشر اسالمی فعالین کارگری و ھمۀ آزادیخواھان در سراسر ایران را دستھ دستھ بھ اسارت گرفتھ و 

کند، مبارزۀ کارگران، زنان، معلمان،  شکند، حق آزادی بیان، اندیشھ و انتخابات را سلب می  را میھاقلم. افکند بھ زندان می
این نخستین . کند توجیھ می" انقالب نرم" و ھارا سرکوب  و این تشدید خفقان را بھ بھانۀ فشار امپریالیست....  و روشنفکراندانشجویان

اری جمھوری اسالمی دست بھ این اقدام کثیف و آزار و اذیت  و پرونده سازی علیۀ  دبار نیست کھ رژیم ضد کارگری و سرمایھ
سالمی از روی ضعف و استیصال و برای زھرچشم گرفتن از مبارزین کارگری و خانھ نشین جمھوری ا.  منصور اسالو زده است

 مستقل ھاىگردد تا از این طریق مانع رشد جنبش و تشکیل اتحادیھ کردن آنھا بھ بازداشت و ترور و ارعاب  فعالین کارگری متوسل می
قای منحوس خویش را در سرکوب وحشیانھ و ضد انسانی جمھوری اسالمی ھم چنان کھ تا کنون عمل کرده است ب. کارگری گردد

ضمن محکوم کردن  سوء قصد بھ جان منصور اسالو، رھبر کارگران ) توفان(حزب کار ایران . بیند کارگران و زحمتکشان می
سالو است و دارد کھ رژیم جمھوری اسالمی مسئول ھر گونھ اتفاق ناگوار در زندان برای منصور ا سندیکای شرکت واحد اعالم می

خواھد کھ با محکوم کردن ضرب و شتم و سوء  لمللی صمیمانھ میا و احزاب مترقی و انسان دوست بینھاحزب ما از ھمۀ سازمان
قصد بھ جان منصور اسالو کھ تنھا جرمش دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان است آزادی فوری و بی قید و شرط وی و ھمۀ فعالین 

لمللی اتنھا در سایۀ تشدید مبارزه و پیکار بی امان و متحدانۀ کارگران در سطح ملی و بین. سی را طلب کنندکارگری و زندانیان سیا
رژیمی  .اری جمھوری اسالمی علیۀ فعالین کارگری و نیروھای ترقی خواه را درھم شکستد رژیم سرمایھھاىتوان توطئھ است کھ می

 فاشیستی و سرکوبگرانھ دھد، فرجامی جز مرگ و نیستی در ھاىرا با چنین شیوهکھ پاسخ نان، کار، آزادی بیان و تشکل کارگران 
 .انتظارش نخواھد بود

 
   زندانیان سیاسیۀآزادی فوری و بی قید و شرط منصور اسالو و ھم

 !اری جمھوری اسالمیدسرنگون باد رژیم سرمایھ

 )توفان(حزب کارایران
١٣٨٨  اسفند۵

 
 

* * * * * * * 
 
 

 گذشت کارگرمبارز یداهللا خسروشاھیمناسبت درھ ب
 

 خورشیدی و از رھبران ١٣۴٩یداهللا خسروشاھی، کارگر مبارز و یکی از بنیانگذاران سندیکای کارگران صنعت نفت در 
.  در لندن بھ درود حیات گفت٢٠١٠ فوریھ ۴، ٨٨ بھمن ١۵ ، در ۵٧جنبش اعتصابی کارگران صنعت نفت در آستانۀ انقالب بھمن 

 ھاى رژیمھاىئی ازعمرش را در زندانھا خستگی ناپذیرش در دفاع ازحقوق کارگران سالھاىروشاھی بھ خاطر فعالیتیداهللا خس
 .منفور و ضد کارگری سلطنت پھلوی و جمھوری اسالمی گذرانید و مورد آزار و اذیت و شکنجھ قرارگرفت

ا کھ دیگر امکان ادامۀ مبارزه در ایران برایش مقدور  آنجو خورشیدی ۶۵ یداهللا خسروشاھی پس از آزادی از زندان در سال 
 .نبود از کشور خارج گشت و مبارزاتش را در تبعید علیۀ جمھوری اسالمی ادامھ داد و تا پایان عمرش بھ راه و آرمانش وفادار ماند

 در حمایت از کارگران ایران حزب ما درگذشت این کارگر مبارز و دلسوز را بھ خانواده، دوستان و سازمان اتحادیۀ بین المللی
 . دارد گوید و یادش را گرامی می ش بود، تسلیت میاکھ وی یکی از اعضای برجستھ

 

 )توفان(حزب کارایران
 ٢٠١٠فوریھ  

org.toufan.www
org.toufan@toufan 

 
 

 

ایط کارگر از شرى پیوند جوانان، زنان، روشنفکران با طبقھ
 پیروزی بر نظام است
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 در حاشیھ بحران یونان

 
اری است و بھ داری یونان را در بر گرفتھ است اتفاق نیست، یک بیماری مزمن سامان سرمایھدبحرانی کھ جامعۀ سرمایھ

ئی کرده  را پیشگوھااین تناوب بحران" سرمایھ"کارل مارکس در اثر جاودانی و علمی خویش . شود  مردم منجر میھاىفالکت توده
یا بشریت قادر خواھد شد این .  را برای آن کھ منجر بھ نابودی بشریت نشود نشان داده استھااست و راه برون رفت از این بحران

. گیرد ھیوال را سر ببرد و یا بربریت تمام جامعۀ بشری را فرا می
بر اساس این . کھ با شکست کاملی روبرو شده استعلل بحران یونان ناشی از سیاست نئو لیبرالی اتحادیۀ امپریالیستی اروپاست 

ھمۀ دستآوردھای زحمتکشان را حتی تا آن . حتی حفظ ناموس عمومی را ھم خصوصی کردند. شد سیاست باید ھمھ چیز خصوصی می
ان دریائی  عمومی در دست دولت حتی دولت بورژوائی باقی بماند، این رھزنان و دزدھاىحدودی کھ خطوط اساسی تولید و نیازمندی

پست خصوصی شد، قطار خصوصی شد، ادارات برق و آب خصوصی شدند، .  بر باد دادندھا و بیمھھا و بانکھادر خدمت کنسرن
وزارت کاریابی خصوصی شد، امور امنیتی بخشًا خصوصی شد، ھمھ چیز .  خصوصی در آمدندھاىادارات دولتی بھ صورت شرکت

 ھاىند  تا بی توجھ بھ امور بھداشتی و حراست از جان مردم بھ سرمایھارمایھ  دادهرا خصوصی کردند و بھ دست گانگسترھای س
شرافت را ھم خصوصی .  خصوصی بھ آنجا نرسیده باشدھاى و سرمایھھاجائی نیست کھ دست تجاوزکار شرکت. خویش بھ افزایند

ان تجارت جھانی را در خدمت سرمایۀ جھانی ھمین خصوصی طلبان کھ سیاست بانک جھانی و صندوق بین المللی پول و سازم. کردند
و " دموکراسی"و " حقوق بشر "ھاى سفید و پاپیونھاىاری کھ با دستکشددادند، ھمین اوباشان سرمایھ مورد حمایت و تائید قرار می

را نقض  نفر از مردم زحمتکش یونان را تا کنون بی خانمان کرده و حقوقشان ھابھ سوداگری مشغول بودند میلیون" آزادی"
حال کھ کار کالھبرداری و رقابت بین خود آنھا بھ بن بست رسیده است بھ پا .  حداقل امکانات زندگی از مردم گرفتھ شده است.نداکرده

حال ھمۀ آنھا .  را دوباره بھ ساحل نجات برساند و از غرق شدن و مرگ آنھا جلو گیردھادر میانی دولتمردان نیاز دارند تا این غریق
دانستند و در تبلیغات گوشخراش و سراپا بھ دروغ آلودۀ  ند کھ تا کنون آن را نشانۀ کمونیسم و سوسیالیسم میادامان دولت شدهدست بھ 

 فقط بھ کارگذار انحصارھا ھادر ھمین دوره نظم نوین جھانی و جھانی شدن سرمایھ بود کھ عمًال دولت. دادند خویش نکوھیده جلوه می
حقوق ابتدائی مردم را بھ زیر پا گذارند، دستآوردھای دموکراتیک و اجتماعی را لگدمال . کالن بدل شدند ھاى و سرمایھھاو کنسرن

فقر امروز در یونان با سرعت سرسام .  مدرن بدل نمودند و شیرازۀ جوامع در حال رفاه را از ھم پاشیدندھاى را بھ بردهھاکردند، انسان
. این تازه آغاز کار است. گویند دی از ورشکستگی مطلق اقتصادی یونان سخن میآور در حال گسترش است و کارشناسان اقتصا

 خیابانی جوانان و عموم مردم در ھاىاعتراضات درخشان کارگری و تظاھرات.  بھ کابوسی در جامعھ تبدیل شده استافزایش بیکاری
 میدان جدیدی برای تشدید در یونان.  انداختھ است را بھ وحشت مرگھا و بورژوا لیبرالھایونان، بورژوازی اعم از سوسیال دمکرات

 ۀ بھ شدت افشاء کرد و طبقکنند  عمل می را کھ بھ عنوان آتش نشانی انقالب یونانھاىباید رویزیونیست.  طبقاتی باز شده استۀمبارز
ست ھات لنینیست یونان کھ سال است بر دوش رفقای مارکسیساىاین وظیفھ. اری تربیت نمودد انقالبی و ضد سرمایھۀکارگر را با روحی

برای آشنائی . ندا و فعاالنھ در جھت تحقق این امر مقدس کمرھمت بستھندااحیای حزب کمونیست انقالبی را در دستور روز قرارداده
مبادرت ند ا کھ کھ این رفقا اخیرًا انتشار دادهاىاعالمیھ بھ ترجمۀ. خوانندگان گرامی با مواضع  این رفقا در مورد اوضاع یونان

. برداشتھ باشیمھاورزیم بھ این امید کھ گامی ولو کوچک در مورد افشای حقایق اوضاع یونان از زبان مارکسیست لنینیست می

  
ھئیت تحریریھ              

 ٢٠١٠مارس                       

 ) ١٩١٨-۵۵( جنبش برای بازسازی حزب کمونیست یونان، ۀاعالمی
KKEنی درمورد اوضاع کنو 

 

 قدرت رسیده استھ ب" تمام کردن کار" برای )PASOK(دولت بورژوائی پازوک 
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تا کنون تأکید ) ٢٠٠٩سپتامبر (ج انتخابات اخیر  از اعالم نتایKKE) ١٩١٨-١٩۵۵(جنبش بازسازی حزب کمونیست یونان، 
، وخامت اقتصادی ناشی از )New Democracy, ND" (دمکراسی جدید"کرده است کھ دالئل شکست حزب پادشاھی ــ فاشیست 

ز ورشکستگی اقتصادی یونان قبل ا. باشد  عمومی و کالھبرداری میھاىنئولیبرالی این حزب و دزدی سرمایھھاى اجرای سیاست
رسیدن بحران  کار بھ بن بست رسید و دولت مسلمًا پس از فرا. اری یک واقعیت عینی بوددبحران مازاد تولید کنونی در سیستم سرمایھ

 . را بھ شکست نھائی کشاند" دمکراسی جدید"
لولوی " و " ھحق"این ورشکستگی نوعی .  ورشکستگی اقتصادی کنونی نھ مجازی است و نھ دروغ پردازی و یا شایعھ پراکنی

نیست بلکھ بر عکس، یک حقیقت عینی " خطر سازی  برای ارعاب مردم"این وضعیت یک . نیست"  سرمایۀ خارجیھاىساخت کالغ
با نگاھی بھ سطح وحشتناک کمبود بودجھ،  بدھی عمومی، رباخواری با نرخ بھرۀ باال کھ مختص . و واقعیتی خشن برای کشور است

فتھ بازی، نظارت  تحمیلی استعمارگونھ از طرف سرمایۀ مالی جھانی و افت مداوم بازار بورس  اقتصادھای ورشکستھ است، س
 کار و قشر فقیر جامعھ بھ ھمراه ھاىند کھ نتایج  ویرانگر برای زندگی تودهاھمۀ اینھا واقعیت. توان این مسئلھ را بھ سادگی دید می

 ھم اکنون کشور در معرض خطر . دارند
 و بورس بازان بین المللی رباخواران -الف
  دالالن اتحادیۀ اروپای امپریالیستی -ب 
  وابستگی نو استعماری-پ

 . قرار دارد
و ورشکستگی اقتصادی را "  کار را تمام کند"بھ بازار آمده تا ) حزب سوسیالیست پازوک ــ توفان( حزب بورژوائی پازوک 

بھ طور ناگھانی و با بھ کارگیری دکترین . متوسط و قشر پائین جامعھ مدیریت نمایداز طریق انتقال آن بھ طبقۀ کارگر و دھقانان فقیر و 
 مخفی نگھ داشتھ شده بودند را بھ بیرون درز داده و ھاکردند و برای سال شوک، تمام اطالعاتی کھ شرایط اقتصادی جامعھ را بیان می

شان  بعد  بھ ھمراه نوکران داخلی) ۀ اروپا تا صندوق بین المللی پولاز اتحادی (ھاامپریالیست. دھند آن را با لحنی دراماتیک پوشش می
از آن کھ دار و ندار مردم را بھ جیب زدند و اقتصاد کشور را بھ ورشکستگی کشاندند حاال بر سر این کھ چھ کسی کنترل شرایط را بھ 

خواھند تا برای غلبھ بر وضع  گی را بھ بار آورد میآنھا از قربانیان آن سیاستی کھ این ورشکست. کنند دست بگیرد با ھم مشاجره می
ی دریافت خواھند کرد تا ا لقمھھادھند کھ بعد از بھبود شرایط، بعضی بار دیگر ھزینۀ آن را متقبل شوند و قول می وخیم اقتصادی یک

 . باشد  زیر میھاىمشاجرات  بر سر اجرای  سیاست. بتوانند در آینده مجددًا قربانی شوند
 قدرت خرید مردم را بھ شدت کاھش ھاــ ھر کدام از این سیاست" ھامعوق کردن پرداخت حقوق"ش مستقیم دستمزدھا و یا یا کاھ

 .دھد می
مالیات گذاری بر روی نصف درآمدھای بدون مالیات ــ درآمدھائی کھ ھمین االن ناچیز ھستند چھ برسد بعد از کسر مالیات ــ 

 . کاھش خواھد دادمسلمًا این سیاست، درآمد مردم را
افزایش بیکاری، نھ تنھا بدون برخورداری از قانون حفاظت کار بلکھ برعکس،  آزاد گذاشتن دست مدیران در اخراج کارگران 

 برخورداری از قانون حفاظت اجتماعی با استثنای این کھ اىکنند ــ حتی بدون ذره اران ھمیشھ مطالبھ میدــ ھمان طوری کھ سرمایھ
 .آید اران بیرون میددانی سرمایھ اران کوپن دریافت کنند ــ بخششی وقیح و زننده  کھ مستقیمًا از زبالھبعضی از بیک

افزایش مداوم ھزینۀ زندگی منجملھ افزایش قیمت مایحتاج عمومی، افزایش مالیات بر سوخت، مالیات غیر مستقیم، و مطمئنًا 
 و کاھش بیمۀ پزشکی و ھاضربھ زدن بھ سیستم بیمھ. قیمت" ارزان"ومی کاالھای مورد نیاز عم) VAT(افزایش مالیات بر قیمت 

سیاست جدید دولت و اعالن آشکار این کھ سن . ندا این بیمھ را پرداخت کردهۀبھداشتی در حالی کھ خود مردم زحمتکش ھزین
شود وجود آن غیر  کھ ادعا میتخریب مؤسسۀ نظارت بر مشاغل سخت و غیر بھداشتی .  سالگی تغییر خواھد کرد۶٧بازنشستگی بھ 

از طرف دیگر باز گذاشتن دست )  باید تذکر دھیم کھ شغل پرستاری ھنوز در ردیف این مشاغل قرار ندارد. (ضروی و ناصحیح است
 . دولتی کل سیستم بیمھ را بھ این فاجعھ کشانده استھاىاران در تصرف بیمۀ پرداختی کارگران کھ بھ ھمراه کالھبرداریدسرمایھ

لیرغم آن کھ ورشکستگی اقتصادی یک حقیقت است و دقیقًا بھ ھمین دلیل طبقۀ کارگر و مردم زحمتکش باید فعاالنھ بر علیۀ ع
 : و متحدانھ بخواھند کھاىند مقاومت کنند  و با اعتصابات تودهااین اقدامات جدید کھ ھمگی مخرب

روند و بھ طور غیر قانونی و تحریک آمیز  مالیات طفره میاران  کھ از پرداخت دصاحبان صنایع و بانکداران و ھمۀ سرمایھ
ند،  اکنند، ھزینۀ این ورشکستگی اقتصادی  را از سودھای نجومی کھ کسب کرده بیمۀ پرداختی مردم را بھ جیب خود سرازیر می

فزایش یابد، روی اموال بی حد تقلیل یافتھ است ا% ٢۵بھ % ٣۵ئی کھ در دولت کارامانلیس از ھابپردازند، در صد مالیات روی کمپانی
 . و حساب کلیساھا مالیات بستھ شود، و روی آن چھ کھ از حق بیمۀ کارگران باقی مانده است دست درازی نشود

حزب رویزیونیست یونان و حزب چپ نو " (KE-SYN" Kتعامل و توافق عمومی آن طوری کھ رھبران سوسیال دمکرات 
کنند، محلی از  گیری ازخطر یک طغیان عمومی را گوشزد می ھ نخست وزیر در مورد  پیشکنند و ب موعظھ می) توفانــیونان

بلکھ برعکس، اقشار آسیب دیده، طبقۀ کارگر، دھقانان فقیر و متوسط، و جوانان این طغیان عمومی را با مبارزۀ . اعراب نخواھد داشت
 .اختبلکھ ھم چنین مؤثر عملی خواھند س" قھرمانانھ"متحد خود نھ فقط 

 !ھزینۀ بحران و ورشکستگی کشور را باید مسببین بحران بپردازند و نھ مردم فقیر
 KKE) ١٩١٨-۵۵(جنبش برای بازسازی حزب کمونیست یونان ، 

٢٠١٠فوریھ 
Anasintaxi.blogspot.com

Anasintaxi-en.blogspot.com 



 ٨١٣٨ماه  اسفند                          ۴۴       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٥

 
 

 تشکل ۵٠زبھ ھمۀ احزاب برادر و بیش ا) توفان(فراخوان حزب کارایران
کارگری در سراسر جھان در دفاع از حقوق کارگران ایران

 
سھ اتحادیۀ مھم مستقل کارگری ــ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ، سندیکای 
کارگران نیشکر ھفت تپھ، و اتحادیۀ آزاد کارگران ــ در ایران نامۀ مشترکی  بھ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 

ند کھ وضعیت کارگران و ا جھانی شورای حقوق بشر خواستھاىند و در آن از ھفتمین اجالس دورهاسال داشتھار
در این . مطالبات آنھا برای یک زندگی شرافتمندانھ و عاری از ھر نوع سرکوب و ارعاب مورد بررسی قرار گیرند

ی جمھوری اسالمی ایران با کارگران را نامھ، این سھ نھاد کارگری اعتراض خود بر علیۀ رفتارھای غیر انسان
 حداقل ھاىند و خواستاند و شرایط وحشتناک اقتصادی مردم ایران بھ ویژه کارگران را توضیح دادهابیان داشتھ

 .نداند مطرح نمودهاخود را کھ شامل موارد  زیر
 
  کارگریھاى آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکل-
 ، و تظاھرات  آزادی بی قید و شرط تجمع، اعتصاب-
  آزادی فوری کلیۀ فعالین کارگری -
  زندگیھاى برابری کامل حقوق زن و مرد در محیط کار و تمامی عرصھ-
  لغو کلیۀ اشکال کارکشی از کودکان-
 

 - مارکسیستیھاىاز این مطالبات عادالنھ دفاع نموده و تمامی احزاب و سازمان) توفان( حزب کار ایران 
خواند کھ بر علیۀ رفتار خشن و ضد انسانی رژیم   مترقی و فعالین کارگری را فرا میھاىنلنینیستی برادر، انسا

جمھوری اسالمی ایران با کارگران، اعتراض کنند و خواھان آزادی فوری رھبران سرشناس کارگری آقایان 
 .منصور اسالو، ابراھیم مددی، علیرضا ثقفی و علی نجاتی شوند

 

 )توفان(حزب کار ایران 
 ٢٠١٠یھ فور

org.Toufan.WWW
org.Toufan@toufan

 

 

 !باد ھمبستگی بین المللیزنده 
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 ١٣٨٨ ماه اسفند  ١٢٠توفان شمارۀ 
  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

 ۀاری جمھوری اسالمی، علیدسرمایھ رژیم ۀعلی برای پیشبرد نبرد
 رویزیونیسم وضدانقالب ترتسکیسم و شبھ ۀامپریالیسم جھانی،علی

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

 

 : از سایت اینترنتیاز انتشارات جدید توفانى اپاره
 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست مھدچھارۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 برعلیھ عامیانھ کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 
 جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین* 
 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *

 اولژین. ج .ش ــ مترتسکیسم، ضدانقالب در پوش* 
 سخنرانی و نطق استالین بھ مناسبت شروع جنگ کبیر میھنی * 
 مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس* 
اری ــ لنیندامپریالیسم بھ مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایھ* 

 Toufan HezbeKar                                  درفیس بوک) توفان(حزب کارایران
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