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 فرخنده باد اول ماه مھ
 روزی ندھی تن بھ کار       یکسره نابود شود روزگاردوتوگر

 
اری و ضد کارگری جمھوری اسالمی درسد کھ رژیم سرمایھ اول ماه مھ روز اتحاد و ھمبستگی کارگران در شرایطی فرا می

 و دموکراتیک مردم ایران کھ بعد از انتخابات اىمقابل جنبش توده در کند و حقوق کارگران و عموم زحمتکشان تعرض میچنان بھ  ھم
 حقوق ۀ کارگر ایران امروز از کلیۀطبق. بیند  خرداد ارکان نظام را بھ لرزه انداخت، خود را ضعیف می٢٢تقلبی  ریاست جمھوری 

طبقۀ .  کارگری فقط کلماتی بر روی کاغذ استھاى اجتماعی، حق تجمع در اتحادیھۀ، بیماجتماعی  خویش محروم است، قانون کار
 ۀزیر خط فقر و بدبختی ادام گذراند و بینوائی و گرسنگی زندگی می  رنج و زحمت او است خود درۀکارگر ایران  کھ نعم مادی زائید

این مبلغ با توجھ  بھ تورم افسارگسیختھ و . تعیین گردیده است ھزار تومان ٣٠٣ ،٨٩حداقل دستمزد کارگران در سال . دھد حیات می
تھران و شھرھای بزرگ  حالی است کھ خط فقر در این در. سازد کارگران و مزدبگیران وارد می گرانی کمرشکن فشارعظیمی را بر

 و احمدی نژاد با الھام از اىاری جمھوری اسالمی بھ رھبری خامنھدرژیم سرمایھ.  ھزارتومان تعیین شده بود٨۵٠سال گذشتھ  در
 صندوق بین المللی پول و بانک جھانی برای غارتگران داخلی و بین المللی امنیت و برای کارگران و عموم مردم زحمتکش ھاىسیاست

  کارگرلمللی است و نھابین اران و دالالن غارتگردتنھا شامل سرمایھ"  فت اسالمیأر."کند ایران ناامنی و فقر و فالکت تولید  می
 .پوشش کارگری بھ بردگی مشغول است ایرانی کھ در

 کارگران ایران ،علیرغم این  کارگری بھ شدت ادامھ دارد وھاى خودسرانھ و سرکوب فعالین و رھبران اتحادیھھاىدستگیری
دستمزد و برای  خصوصی سازی، اخراج دستھ جمعی و برای دریافت حقوق معوقھ و اضافھ ۀند و مبارزه علیاھرگزاز پای ننشستھ

 ھمھ نشان ،  کشورھاىکارخانھ  کارگران ایران دربسیاری ازۀاعتصابات شجاعان. تری یافتھ است  وسیعۀ دامن،تشکیل سندیکای مستقل
 کارگران موفق نگشتھ بھ اھداف شوم خود و ساکت کردن ۀ و توطئھ علیھااز این است کھ جمھوری اسالمی علیرغم  سرکوبگری

 کارخانجات،  جمھوری اسالمی، درھاىدرون زندان مقاومت درخشان کارگران ایران از. ان دست یابدصدای اعتراض کارگر
جمھوری اسالمی از پیوند جنبش دمکراتیک مردم با جنبش کارگری  .شدت ادامھ داردھ ب ....ھا و مقابل مجلس و شھرداریھادرخیابان

 سقوط رژیم منفور و ۀرچم اعتصاب عمومی مقدمپ و برافراشتھ شدن داند در صورت تحقق چنین امری خوبی میھ وحشت دارد زیرا ب
 گذشتھ  بھ مزدورانش فرمان آماده باش داده است تا ھاىچون سال از ھمین روست کھ  امسال نیز ھم .آید محکوم اسالمی فراھم  می

ھرات و تجمع کارگری بدون مجوز جمھوری بگیر و ببندھا را آغاز نمودند و ھرگونھ تظا. دست گیرند کنترل مراسم اول ماه مھ را در
یم کارگران قھرمان ایران و سایر زحمتکشان علیرغم اطور کھ ھمواره شاھد بوده لیکن ھمان. ندااسالمی را غیر قانونی اعالم  داشتھ

امسال . دیل نمودنداری تبد فاشیسم مذھبی حاکم و سرمایھۀجشن گرفتھ و آن را بھ پرچمی علی تھدیدات مزدوران رژیم، اول ماه مھ را
 .نیز چنین خواھد شد

  اتمی  وھاى خونین وغارتگرانھ و نابودی سالحھاىاری و امپریالیسم و جلوگیری از جنگدقید سرمایھ  برای رھائی از
 ۀی لگد کوب شده از قیام و انقالب بر علھاىنفی عنصر قھر و منع توده. جز انقالب سوسیالیستی  موجود  نیستھ کشتارجمعی راھی ب

 ۀمقابل آن است و بی تردید چنین امری فاصل توحش و بربریت جھان سرمایھ، بھ معنی تائید اوضاع اسفبار کنونی و جبھھ سائی در
 .گذارد نمایش میھ  لنینیسم را ب-مارکسیسم عمیق بین محافل گوناگون رفرمیستی رویزیونیستی و

اری و امپریالیسم جھانی و تنھا از د سرمایھۀای بی امان بر علیکارگران  و زحمتکشان جھان تنھا از طریق اتحاد و پیکارھ
 تابناک بشری را با دستان پرتوان خود رقم ۀدھد قادرند قدرت سیاسی را بھ کف گرفتھ و آیند  نشان میلنینیسمطریق انقالب و راھی کھ 

 .ست کارگران و زحمتکشان اۀاین راه رھائی بشریت و راه تحقق حقوق بشر برای ھم. زنند
 

گوید و ایقان دارد کھ  اول ماه مھ روز جھانی کارگر را شاد باش می  بھ کارگران قھرمان ایران و جھان،)توفان( حزب کارایران
طریق انقالب سوسیالیستی و راھی  رھبری حزب سیاسی و تنھا از  وتشکیالت وحدت وپیروزی اردوی کار بر سرمایھ تنھا ازطریق 

...  انحرافات آنارکوسندیکالیستی، اکونومیستی، ترتسکیستی و کائوتسکیستی وۀو پیکار جسورانھ و شفاف علیدھد  کھ لنینیسم  نشان می
 . جز این راھی نیست. میسر خواھد گشت

 

 !درود بھ طبقۀ کارگر قھرمان ایران
 !زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

 !اری جمھوری اسالمیدسرنگون باد رژیم سرمایھ
 !لیسم این پرچم نجات بشریتزنده باد سوسیا

 )توفان(حزب کارایران
 ١٣٨٩اردیبھشت 
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حمایت از رھبران و فعالین کارگری در زنجیر، حمایت از 
انسانیت است

 

 

 

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید کھ نامت نھند آدمی

)سعدی(

امروز مسئلۀ حمایت از رھبران و فعالین جنبش سندیکائی و کارگری زندانی نھ تنھا وظیفۀ ھمۀ کارگران و زحمتکشان و 
فۀ ھر فرد و جریانی است کھ بوئی از انسانیت برده و از توحش و نیروھای مردمی و مترقی و آزادیخواه و دموکرات است؛ بلکھ وظی

 .باشد بربریت فاصلھ گرفتھ است، می
ند در اآنھا نخواستھ.  و فضائل انسانی استھا جرم آنھا دفاع از انسانیت خود، دفاع از شرف و ناموس و وجدان و ھمۀ ارزش

آنھا . ندایا کار و متملق و چاپلوس و نان بھ نرخ روز خور و فردگرا نبودهآنھا ر. مقابل زور و اجحاف و قلدری، کرنش و تمکین کنند 
شان را در معرض  ند و با دستانی خالی و قلب و روحی بزرگ تمام ھستی خود و خانوادهادر مقابل رذیلت با قامتی استوار ایستاده

آنھا وقتی در . ود و ھمۀ مردم ستمدیده دفاع کنندزنجیران خ خطر تھاجم و تعرض گرازان خونخوار گذاشتھ تا از انسانیت خود و ھم
یافتھ  دانستند کھ دفاع از تشکل مستقل کارگری یعنی نخستین گام برای مبارزۀ مشترک و سازمان گذاشتند خوب می این راه قدم می

ت و وحدت رشد آگاھی سیاسی، تشکل پذیری و ضرورت تشکیال. اری و برای کسب حقوق صنفی و دمکراتیک استدعلیۀ سرمایھ
گردد کھ سرانجام عناصر پیشرو این مبارزۀ طبقاتی بھ ضرورت   مستقل کارگری آغاز میھاىھمۀ کارگران در مسیر استقرار تشکل

اری بر دترین  گام را برای پاره کردن زنجیر بردگی سرمایھ حزب طبقۀ کارگر و از این طریق کسب قدرت سیاسی پی برده و ضروری
 . دارند می

 دربند آزادی عقیده، بیان، قلم، اجتماعات و اعتصاب و برابری حقوق زن و مرد و ممانعت از ھاىو رھبران اتحادیھکارگران  
آنھا . بیند دانستند کھ رژیم در این حداقل حقوق انسانی مرگ و زوال خود را می بھره کشی از کار کودکان را فریاد کردند و خوب می

ھراسد و شیشۀ مرگ خود را در دستان   جنبش کارگری و قیام گرسنگان و ستمدیدگان میدانستند کھ رژیم از اوجگیری خوب می
دانستند برای رسیدن بھ یک زندگی شرافتمندانھ و  آنھا می. دیدند آنھا باالتر از سیاھی رنگی نمی. بیند متحد و متشکل آنھا می
 . آگاھانھ و ھدفمند و با برنامھ نیستاىانسانی راھی جز مبارزه

 پس از اشاره بھ قانونی و ٨۶ خرداد ٢۶در لندن در . اف. تی. ر اسالو در بیانیۀ اختتامیۀ خود در نشست سالیانھ آیمنصو
 بین المللی و مخالفت غیر قانونی دولت با ھاىچنین مقاولھ نامھ مشروع و برحق بودن بازگشائی سندیکا طبق قانون اساسی و ھم

یشان ھایت و اخراج و زندانی کردن فعالین و اعضاء سندیکا و در مواردی اعضاء خانوادهسندیکا و گزارش ضرب و شتم و آزار و اذ
: گوید از جملھ آقایان ابراھیم مددی، داوود رضوی، منصور حیات غیبی، سعید ترابیان، علی نژند کودکی و یعقوب سلیمی  چنین می

لی بود کھ سندیکای شرکت واحد بھ دنبال ااین ھمان ایده. ...دیشان مستحق یک زندگی شرافتمندانھ ھستنھاتمام کارگران و خانواده"
حکم دادگاه پنج سال زندان علیۀ من کھ بدون استناد بھ ھیچ زمینۀ قانونی . ...  قانونی و مشروع بودھاىتحقق آن از طریق فعالیت

   ".اعالم شده است مرا مرعوب نخواھد کرد
 ضمن خبر حملھ بھ منصور اسالو در زندان گوھردشت و باز اىک در اطالعیھدر خرداد ماه سال قبل کارگران فلز کار مکانی

ھرچند خانوادۀ منصور ": نویسند  کارگر عضو تعاونی فلزکارمکانیک بھ اتھام اقدام علیۀ امنیت کشور بھ زندان اوین می٨گرداندن 
امات قضائی یاد آوری کرده اند، متأسفانھ ھنوز اسالو در مورد بیماری قلبی و چشمی او و بستری شدن در بیمارستان، بارھا بھ مق

... علیرضا ثقفی در حالی دستگیر شده کھ حتی توان ایستادن را ھم نداشتھ . وی در زندان و با زندانیان عادی گوھردشت در بند است
ن تعاونی فلز کار عزیز محمدی رئیس ھیئت مدیرۀ تعاونی فلز کار مکانیک مبتال بھ فشار خون و حسن شفائی از دستگیر شدگا

قطع ارتباط تلفنی ، تھدید بھ ضرب و شتم کارگران و نگھ داشتن آنھا در قرنطینھ، عدم مالقات . مکانیک مبتال بھ بیماری قلبی ھستند
 قانون اساسی توسط مجریان دستگاه ٣٩ و ٣٨ و ٣٢با دستگیر شدگان، ھمگی از مصادیق آشکار نقض مکرر اصول ا ھخانواده

 ."    دباش قضائی می
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 علی نجاتی رئیس ھیئت مدیرۀ سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپھ و چھار نفر از اعضاء ھیئت مدیره بھ ٨٨ آبان ماه ٢٣در 
علی نجاتی در . شوند پور، جلیل احمدی و محمد حیری مھر محکوم بھ حبس و روانۀ زندان می  فریدون نیکوفرد، قربان علیھاىنام

نباید گذاشت کھ این " :می نویسد" حمایت از کارگران زندانی حمایت از ھمھ کارگران است"با عنوان بند پایانی آخرین نامۀ خود 
دورۀ حبس، بدون اعتراضات کارگران در ھر کجا بھ زندانی شدن این چند نفر و دیگر کارگران زندانی از جملھ آقایان اسالو و مددی 

 ."خبار اقدامات شما را خواھیم شنید و از آن دلگرمی خواھیم گرفتما در زندان، ا. از اعضاء سندیکای شرکت واحد بگذرد
 برای چندمین بار بھ جان منصور اسالو توسط پاسداری کھ بھ جرم قتل زنش زندانی است و  توسط ٨٨در تاریخ سوم اسفند 

ھشیاری زندانیان و واکنش شود کھ با  سوءقصد می با تیزیمسئولین زندان گوھردشت و مقامات امنیتی تحریک و مأمور شده بود 
بعد از این سوءقصد او را بھ مدت یک ھفتھ بھ سلول انفرادی و سپس بھ بند معتادان و . یابد  بھ موقع او از خطر جدی نجات می

 .کنند قاتالن منتقل می
ون پرداخت  سال سابقۀ کار بد٢۶منصور اسالو بھ جرم ایجاد تشکل مستقل کارگری بھ پنج سال حبس محکوم شده و پس از 

 برای بار دوم دستگیر و بھ ٨۵ ماه زندانی شد و در سال ٨ بھ مدت ٨۴نخستین بار در سال . حتی یک ریال از کار اخراج شده است 
 . شود در لندن، دستگیر و زندانی می. اف. تی.  پس از بازگشت از اجالس آی٨۶ تیر ١٩مدت یک ماه در زندان بود و سومین بار در 

برد با   منصور اسالو را کھ از بیماری حاد قلبی و درد کمر و ناراحتی چشم رنج می٨٩ فروردین ماه ٢۴روز سھ شنبھ 
 بار گواھی عدم تحمل کیفر صادر شده است ٣برند و با این کھ توسط پزشکی قانونی  دستبند و پابند بھ کمیسیون پزشکی قانونی می

 ھاىند و بارھا بھ سلولا اخیر تحت فشارھای روحی شدید قرار دادهھاىھ در ماهاما او را نھ تنھا از ھرگونھ درمان محروم کرده بلک
 .نداانفرادی برای مدتی طوالنی منتقل کرده

دشمنی و کینھ توزی حیوانی و ھیستریک و رذیالنۀ جمھوری اسالمی نسبت بھ رھبران و فعالین جنبش کارگری و سندیکائی 
خواھد با زھر  رژیم می. صال آنھا از اتحاد و ھمبستگی کارگران و زحمتکشان استدھندۀ ترس و وحشت و ضعف و استی تنھا نشان

چشم گرفتن از مبارزین کارگری و خانھ نشین کردن آنھا و بازداشت و ترور و ارعاب و زندان و شکنجھ مانع رشد و گسترش جنبش 
 خود را در سرکوب وحشیانھ و ضد انسانی جمھوری اسالمی بقای منحوس.  مستقل کارگری شودھاىسندیکائی و تشکیل اتحادیھ

 . بیند کارگران و زحمتکشان می
ترین و  ترین و اصلی  و کمبودھای جنبش کارگری ایران، ضروریھاواقعیت آن است کھ در میان انبوھی از نیازھا و خواست

 جنبش از طریق اتحاد و ھمبستگی ترین نیاز این جنبش، کسب حقوق سندیکائی است؛ چرا کھ کسب ھمۀ منافع آنی و آتی این حیاتی
بی دلیل نیست کھ رژیم ضد کارگری .  کارگری امکان پذیر استھاىیابی در تشکیالت مستقل و واقعی سندیکائی و اتحادیھ و سازمان

 .کند ترسد و چنین سبعانھ با فعالین کارگری برخورد می جمھوری اسالمی از تشکیالت مستقل سندیکائی مثل جن از بسم اهللا می
 . خواست آزادی رھبران کارگری باید بھ یک خواست عمومی در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردد

باید حمایت و پشتیبانی ھمۀ سازمانھا .  این خواست را مطرح کردھاباید در تمام اجتماعات و اعتراضات و تظاھرات و اجالس
 . جھت جلب کردو احزاب و ارگانھای مترقی و انساندوست بین المللی را در این

 ایراناىدرود و افتخار و سرافرازی بر رھبران و فعالین زندانی جنبش کارگری و اتحادیھ
اری جمھوری اسالمیدننگ و نفرت و انزجار بر نظام گندیده و متعفن سرمایھ

زنده باد ھمبستگی بین المللی کارگران و زحمتکشان سراسر جھان
.....................

 روز جھانى كارگر بمناسبت از كارگران درحمایتجویان دانشگاه آزاد خرم آباددانشاعالمیھ  

چو عضوى بھ درد آورد روزگار 
 دگر عضوھا را نماند قرار

در برابر خواستھ ھاى عادلھ خود یعنى حقوق و مزایا و بازنشستگى و , دیربازیست كھ كارگران میھن در دو نظام شاه و والیت 
قد علم میكنند ولى حق مسلم آنان بھ ھیچ گرفتھ شده و پاسخ آنھا را با اخراج و توھین و در نھایت بازداشت  ...هبیمھ ى حوادث و غیر

مردى كھ بخاطر اعاده حقوق , در ھمین رابطھ خوب است در اینجا از مبارز قھرمان منصور اسانلو یاد كنیم. و زندان داده اند
بھ شكنجھ گاه برده شد و ھنوزھم متاسفانھ در اسارت بسر میبرد و , نماینده كارگران ھمكارانش و كارگران سراسر میھن بھ عنوان 

او نھ بلند ” ھیھات منھ الذلھ“ولى , مورد ھجوم اوباشان داخل زندان قرار میگرد تا سر تسلیم در برابر ستم و نا برابرى فرود آورد
 ...خویش را بر حاكمان زر و زور گفتھ است و تا بھ آخر ایستاده

ھرگز دل او زخصم در بیم نشد 
تسلیم بھ حاكمان دژخیم نشد 

اى جان بھ فداى آنكھ پیش دشمن 
تسلیم نمود جان و تسلیم نشد 

 !در نظام كنونى اما
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از جملھ شھرستان خرم آباد و استان لرستان کھ ,وضعیت ما دانشجویان و كارگران محروم میھن شباھت ھاى زیادى بھ یكدیگر دارد
چرم و / استانی کھ امروز با تعطیلی کامل کارخانجات پارسیلون .ق بھ کسب رتبھ اسف بار اول بیکاری در کشور می باشدموف

کشت و صنعت و ده ھا کارخانھ کوچک و بزرگ دیگر عمال با صنعتی بی جان و رو برو است و امروز کارگران بیکار / پوست
با چھ امیدی بھ آینده بنگریم؟ كما اینكھ پاسخ خواستھ ھاى / مشغول تحصیل ھستیموای بر ما کھ ھنوز/این کارخانھ دستفروشی کرده
 .با بر خوردھاى غیر اصولى و سركوبگرانھ داده میشود و با تعلیق و اخراج و زندان رو برو ھستیم, بحق ما نیز بھ ھمانند كارگران

انند در ھمبستگى و وحدت بیشتر این مسیر را با سر بلندى و بنا بر این كارگران و دانشجویى در مسیرى قرار گرفتھ اند كھ میتو
پیروزى بھ انتھا برسانند و اگر كارگران میھن این حقیقت را در یابند كھ ما دانشجویان پشتوانھ قوى براى آنان محسوب مى شویم و 

 .نشان را بھ ما پیوند مى زنندبا دلگرمى بیشترى خواستھ ھایشان را طلب خواھند كرد و دستا, فریاد ما با آنھا یكى است 

ما نیز ھمراه كارگران غیرتمندمان در روز كارگر بھ :ضمن تبریك بھ مناسبت روز جھانى كارگر ما دانشجویان اعالم مى داریم كھ 
 واقع  اردیبھشت در مقابل استانداری لرستان١١خیابانھا خواھیم آمد و با تجمع اعتراض آمیز خود و حظور پرشور خود در تاریخ 

 . صبح فریاد آزادیخوانھ مان و حقوق مسلم خویش را طلب خواھیم كرد٩در چھار راه بانک ساعت 

مشت من ,ھر كجا مشتى گره شد
زخمى ھر تازیانھ مشت من 

ھر كجا فریاد آزادى منم 
دم مى زنم ,من در این فریادھا

پیروز باشید 
دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد

..........

کجاست؟ ایران در  کارگرۀصیت و نیروی طبقشخ

 مناسبت اول ماه مھھ ب
 یک سند تاریخی

توانند  طبقۀ کارگر ایران دارای آن چنان شخصیت و آن چنان قدرت و نیروئی است کھ حتا دشمنان سوگند خوردۀ آن نیز نمی
ئی از ھا دیگر اعالمیھھاى اول ماه مھ و یا مناسبتھر سال بھ مناسبت. توجھ خود را بدان معطوف ندارند و در صدد جلب آن بر نیایند

یابد و در صدد جلب این نیروی   رنگارنگ بورژوازی انتشار میھاىسلطنت پھلوی و جناحھاى طرف نوۀ رضاخان قلدر و پس مانده

 . کند ایفا میاى ن کنندهدانند این نیرو در زدن و سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی نقش تعیی  زیرا بھ خوبی می.کن ھستندبنیان عظیم و 
ترین و  اما شخصیت و نیروی طبقۀ کارگر ایران در کجاست؟ نیروی طبقۀ کارگر نخست در وابستگی آن بھ مترقی

. سازد ترین طبقۀ جامعھ معاصر را می ترین و در مبارزه قاطع ترین شکل اقتصاد است، آن شکلی کھ از طبقۀ کارگر انقالبی انقالبی
بخشد، آینده از آن او است و تکامل جامعھ در  در جریان تکامل جامعھ ھمواره کیفیت و کمیت خود را ارتقاء میطبقۀ کارگر ایران 

 .  واالی اوستھاىجھت آرمان
طبقۀ کارگر ایران بیش از صد سال مبارزۀ طبقاتی در پشت . دو دیگر این کھ نیروی طبقۀ کارگر ایران درمبارزات اوست

 بود و ھنوز از لحاظ کمیت و کیفیت مقام شامخی نداشت، اىو نوخاستھ طبقۀ نوزادمشروطیت ایران اگر چھ در دوران انقالب . سردارد
 .معذالک در این انقالب سھم خود را ادا کرد

جنبش عظیم ضد استعماری و ضد .  صنفی طبقۀ کارگر ایران دارای سنت تشکیالتی و سنت مبارزاتی طوالنی استھاىسازمان
و . گردیدی شدن صنعت نفت و قطع دست استعمار انگلیس بدون حضور نیرومند این طبقھ انقالبی میسر نمیسلطنتی و سپس مل

بدون حضور نفتگران قھرمان ایران کھ شیرھای نفت را بستند و .  مدیون مبارزات کارگران صنایع نفت بود۵٧سرانجام انقالب بھمن  
خود را بر اما از آنجا کھ کارگران فاقد رھبری کمونیستی بودند نتوانستند مھر. بوددرصفوف قیام گام گذاردند، پیروزی ممکن نمی

 وابستھ بھ امپریالیسم شاه مجددًا بھ قعر رژیمش، پس از سقوطاانقالب بکوبند و از ھمین رو علیرغم پیکار قھرمانانھ و تعیین کننده
 .جامعھ پرتاب شد تا خود را برای خیزی دیگر آماده نماید

تواند ھمۀ زحمتکشان را بھ گرد خویش گرد آورد، آنھا را  رگر ایران باالخره در این است کھ فقط این طبقھ مینیروی طبقۀ کا
 آزاد، آباد و شکوفان رھنمون اى نو، جامعھاىاری و ضد کارگری جمھوری اسالمی، در بنای جامعھددر سرنگون ساختن رژیم سرمایھ

 .گردد
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بخشد کھ   سنت و تجربۀ مبارزۀ طوالنی آن چنان وزنی بھ طبقۀ کارگر ایران می و سازمانی، ایناىاین نیروی عظیم ایده
اری جمھوری اسالمی پیوستھ دبیھوده نیست کھ داس مرگ رژیم سرمایھ. ندازدا ارتجاع سیاه جمھوری اسالمی را بھ وحشت می

کوشد تا با عوام فریبی توجھ طبقۀ کارگر  کند، و در عین حال بیھوده می صفوف رھبران صنفی و سیاسی وی را درو کرده است و می
 .را بھ خود جلب کند

اعالمیۀ زیر کھ در ھشتاد و دو سال پیش بھ مناسبت گرامیداشت اول ماه مھ توسط حزب کمونیست ایران انتشار یافت نشان 
گیرد اما ھمواره  ان میدھد طبقۀ کارگر ایران علیرغم تالشھائی کھ برای ایجاد تفرقھ در صفوفش صورت گرفتھ است و ھم چن می

دارای سنت مبارزاتی سیاسی بوده، تشکیالت و حزبیت را گرامی داشتھ و از ھمین رو علیرغم اختناق و ترور، تحت رھبری سازمان 
اعالمیۀ زیررا بھ مناسبت اول ماه مھ و گرامیداشت جانباختگان جنبش .  بزرگی کسب کرده استھاىش تجربیات و موفقیتاسیاسی

.رسانیم و ھمۀ رھروان طبقۀ کارگر بھ چاپ میکمونیستی 

  ھئیت تحریریھ

 نھ اردیبشھت ھشتاد و

 اعالمیھ حزب کمونیست ایران
 ١٣٠٧بھ مناسبت اول ماه مھ 

 حزب کمونیست ایران 
 

  رفقای رنجبر و زحمتکش،
 دفاع از حقوق و ۀو ارادامروز روزی است کھ رنجبران قدرت تشکیالتی . امروز روز اول ماه مھ عید رنجبران جھان است

در . گیرند گویند و روز کار را جشن می امروز در سراسر جھان، رنجبران کار را ترک می. سازند منافع طبقاتی خود را ظاھر می
شعار . کنند پا می  تظاھرات برھا آزاد، در خیابانۀاین روز رنجبران آمریکا، انگلستان، فرانسھ، آلمان، و سایر کشورھا، و البتھ روسی

 . آورد انقالبی و سرودھای بین المللی رنجبران تمام جھان را بھ تکان در می
  رنجبر ایرانی

 ھاى بی قانونیۀتو باید در کنار رنجبران تمام جھان علی! دھی تو یکی از افواج این ارتش قدرتمند و مھیب را تشکیل می
 تو باید برای روز . روز افزون کار فرمایان قد علم کنیھاىورگوئیاران و زدامپریالیسم، استبداد رژیم موجود، جنگ خونین سرمایھ

 ! پا خیزیھ خاطر اعالم قوانین مدافع کارگر بھ کار ھشت ساعتھ ب
  !برادران، رفقا

اران بر د سرمایھۀ، فرمانداران، و کلی]عالی رتبھ[شاه، مالکین ارضی، مالھا، نمایندگان مجلس، سران نظامی، حکام، کارمندان
 اینان بھ حساب بردگی .کنند کنید بھ عشرت زندگی می لی کھ شما و دھقانان فلک زده تھیھ میئکنند و از طریق وسا کومت میشما ح

شما بھ فردا نھ امیدی دارید و نھ . امروز شما محکوم بھ فالکت ھستید. کنند شما و فلک زدگی شما و دھقانان بدبخت ایرانی زندگی می
این . دولت اشرافی کنونی ھرگز از حقوق شما دفاع نکرده، و نخواھد کرد. ھدید بیکاری و فقر قرار داریدشما مدام زیر ت. اطمینانی

 . چنین دست نشاندگان امپریالیسم خارجی است اران بزرگ ایران و ھمدسرمایھ دولت نماینده و مدافع اشراف، مالکین و
 مظالم و ۀ جنایتکارانھ، بھ خاطر آزادی، علیھاى فعالیتۀ و علی رژیم مستبدهۀنیروھای ملی و عناصر آزادی طلب کھ اکنون علی

 انقالبی، پیش قراوالن ھاىشما باید حامی و اساس این گروه. کنند، بھ حمایت شما احتیاج دارند ه میز دولت بورژوا مبارھاىبی قانونی
 . جنبش آزادیبخش و انقالبی باشید

رنجبران و دھقانان ایرانی مدافع و حامی دیگری ندارند ! قالب متحد شویدرفقا، برای کسب حقوق خود، در زیر بیرق سرخ ان
 .  رنجبران استۀ کمونیست ایران کھ فرقۀمگر فرق

بپا خیزید، زیرا خیانت، ظلم، . رفقای رنجبر، تظاھرات کنید، زیرا آزادی بشریت بھ اتحاد و تظاھرات رنجبران بستگی دارد
متحد شوید و برای ویران کردن اساس این ظلم و استبداد تظاھرات . شناسد ران حد و مرزی نمیاستبداد و خود سری دولت اشرافیت ای

 . کنید
 

 ! زنده باد اتحاد بین المللی و ھمبستگی رنجبران
 ! زنده باد ستاد فرماندھی انقالب جھانی، بین الملل سوم

 ! زنده باد اول ماه مھ
  کمونیست ایران ۀفرق

  ]١٣٠٧ [١٩٢٨اول ماه مھ 

********** 
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خانھ از پای بست ویران است
)برخوردی با مبانی و اصول قانون اساسی رژیم اسالمی ایران(

 
معجونی کھ بھ . ندانوشتھ! "معصوم"، قانون اساسی رژیم اسالمی ایران را بر مبنای سنت و احادیث منتسب بھ اشرافیت ظاھرًا

شراف بیابان گرد در دوران چپاول و غارتگری، نوعی دید اسرار آمیز شرعی حاوی اعتقادات بدوی ا؛ گردد آیات اصیل قرآن بازمی
 اىتصویب متولیان حرفھھ ب! "مطھر" چگونگی تحوالت اجتماعی، مقوالت اقتصادی و سیاسی است کھ با نظارت ارواح ۀدربار

.  نمایندگان منتخب و قابل تغییر مردمغیر مسئول در قبال! "خداست"شریعت دوازده امامی رسید و اجرای آن ھم با دولت غیر مسئول 
! "...گسست از سیستم استبدادی است"حتی در پی ! "نیست... برخاستھ از موضع طبقاتی و سلطھ گری فردی"حکومتی کھ گویا 

 تابع الثر اشرافیت دوازده امامی،اپیشوای ساختگی و مفقود"! ظھور مھدی غائب"معذالک، تا . پاراگراف ششم از مبانی قانون اساسی
 در ئیھااصول زیر ھم بر ھمین مبنا قرار دارند، نمونھ. پاراگراف ھفتم"! فقیھ عادل" آخوندی موسوم بھ ؛مطلق فرامین ولی امر است

کلیھ قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرھنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینھا : "گوید تائید مطالب فوق کھ می
 اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر ۀھم... این اصل بر. وازین اسالمی باشدباید براساس م

ولی با توجھ بھ . خود یک معماست"! موازین اسالمی"کھ  بگذریم از این. اصل چھارم قانون اساسی"!  فقھای شورای نگھبان استۀعھد
در اصل "! و غیر اینھا"توان محتوی اصطالح مرموز  راحتی میھ این سی سال اخیر، ب رژیم اسالمی ایران در ھاىکثافتکاری

 ۀدر جمھوری اسالمی ایران والیت امر و امامت امت بر عھد... در زمان غیبت حضرت ولی عصر: "و بعد. لذکر را حدس زدافوق
الم و مذھب جعفری اثنی عشری است و این اصل دین رسمی ایران، اس: "کھ یا این. اصل پنجم قانون اساسی"! است... فقیھ عادل

با این حساب، خواننده توجھ دارد کھ انبوھی از ھموطنان مسلمان ما . اصل دوازدھم از قانون اساسی..."! البد غیر قابل تغییر استاالی
 ... کلیمی و حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و زیدی، و یا معتقدان ادیان دیگر مثل زردشتی و مسیحی وھاىدر شاخھ
 

ھموطنان غیر .  کلیدی کشور خود قرار گیرندھاى حق ندارند در تصمیمات سرنوشت ساز شرکت داشتھ و یا در پستنمی توانند، اصًال
مھمالت ضد و نقیض از این دست در جای مبانی و اصول قانون . ندا ملعون و مفسد فی االرضمذھبی و المذھب ما کھ ھیچ، اصًال

. دھد کسی حساب پس نمیھ ب"! ظھور مھدی غائب" الاقل تا ــرساند کھ والیت فقیھ  اینھا ھمھ می. ی ایران کم نیستاساسی رژیم اسالم
ل َباسالمی یا سلطنتی، از َق. خودمانیم، استبداد کھ شاخ و دم ندارد. خواھد در قبال مراجع منتخب مردم ایران پاسخگو باشد  نمیاصًال

 پشیزی برای آراء مردم اصًال. پندارد در ورای طبقات، در ورای قانون می"! جاودان"خود را چیزی اما . کند  ارتزاق می،کار غیر
 ابھام در کجاست؟       ... قائل نیست

دربار پھلوی .  مالی و صنعتی رقم خوردھاىاساس الزامات کارتل کھ دیوان رضاخانی بر دالئل و شواھدی ھست مبنی بر این
کشید و بھ تناسب موقعیت برتر اربابان رقیب در آرایش وقت نیروھای  تی و تسلیحات باختری عربده می سنگین سالطین نفۀزیرسای

برای اربابان نوبتی خود . مور بود تا کشور ما را در مسیر تقسیم کار امپریالیستی قرار دھدأاستبداد سلطنتی م. گرفت لمللی پھلو میابین
. عھده داشت و در این مسیر باعث تغییراتی ھم شدھ نجل فروشی غرب در ایران را ب بۀ اشاعۀوظیف. بازاریابی، مشتری جمع کند

قول مخالفان استعمار در آن ھ ب. لمثل بھ خورد و خوراک مردم مالیات بست و یک راه آھن سراسری از شمال بھ جنوب کشور کشیدافی
نقل از . (ی امپراتوری انگلیس بھ شوروی صورت گرفتبرای تسھیل لشگرکشی احتمال"! خیر"دوران، از جملھ دکتر مصدق، این کار 

سر ھ کاله پھلوی ب.  ملی و مترقی را درھم کوبیدھاىتمام جنبش"! میھن دوستی"از روی ). کتاب روزگاران، عبدالحسین زرین کوب
ن اساسی کشور دستبرد زد، بھ قانو...). تاریخ ایران، پتروشفسکی و. ( بارور ایران گردیدھاىزمین% ٨٠کھ مالک  مردم گذاشت تا این

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ملک . (کلی از اعتبار انداختھ مجلس شورای ملی را ب. را حذف کرد" مزاحم" قوانین ۀھم
 بھ حق و حقوق مردم اعتنائی نداشت، ایران را بھ اصًال.  مصادره کرد را دستاوردھای مترقی انقالب مشروطھۀھم). الشعرای بھار

 . بدل کرد" دان ملیزن"یک 
م یکن فقط یاد آوری می.  نیستااری در ایران، فعال مورد بحث مد مناسبات سرمایھۀچگونگی تسلط عمودی اقتصاد پولی و توسع

رفت صنایع، رشد نیروی کار را گرفت، کلی بھ اقتصاد ملی لطمھ زد، با ش مردم را کشید، جلوی پیۀشیر! فرمایشی" تحول"کھ این 
 بین المللی و کودتاھای پی در پی، نقض آشکار حقوق فردی و جمعی، با ۀبازی، لگد مال کردن تمام موازین شناختھ شدتوطئھ و حقھ 

 عام، با تعطیل مطبوعات مستقل، با ترور و سرکوب و اختناق، سانسور و تفتیش ء آشکار و پنھان، آدم ربائی در مالھاىتھدید و قتل
یافتھ، فرھنگی و سندیکائی و حزبی  با ممنوعیت ھرگونھ اعتراض و تجمع، ھرگونھ فعالیت سازمانعقاید، با زندان و شکنجھ و اعدام، 

یعنی با بی حقوقی مطلق برای نیروی کار، برای مردم ایران از سوئی و حق انحصاری دوشیدن کارگران صنعتی، کاھش مستمر ... و
 خصوصی و دولتی، ھاىاران ریز و درشت، شرکتدایان و سرمایھبرای کارفرم... دستمزد، اخراج نوبتی و دلبخواھی و دستجمعی و

 حق انحصاری چاپیدن دھقانان، بیگاری کشیدن از رعایا برای مالکان و بھ اضافۀ سفارشی و درباری ھاى مختلط، بنگاهھاىکمپانی
حاصل این راھزنی . ھمراه بوداز سوی دیگر ...  وھااربابان قدیمی و جدید، خانھ خرابی زحمتکشان برای دالالن و بساز و بفروش

 آمریکائی ھاى کشور برای کارتلۀ از ارسال نقدین؛ شاهۀ کالن و احمقانھاىاستعمار، اینھمھ اصالحات شاھانھ چھ شد؟ در کنار ولخرجی
م ایران آه اکثریت مرد...  ھنر شیراز وھاى دوھزار پانصد سالھ و جشنھاىگرفتھ تا مراسم تاجگذاری و جشن... و آلمانی و فرانسوی و

 میلیون نفر ٩/١٢ میلیون نفر شھری و ٩/١٧( خورشیدی ۵٠ ۀ میلیون نفر جمعیت کشور در دھ٨/٣٠از . نداشت کھ با نالھ سودا کند
 سخن پزشکی، سال ۀنگاه کنید بھ مجل. خورد  الزم غذای نمیۀاندازھ از جمعیت روستائی ب% ۴٨از جمعیت شھری و % ۴٧) روستائی
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 ١٣۵٢ ؛ خورشیدی، زابل١٣۵۵ ؛ وضع خوراک مردم ایرانشھرۀرش سازمان برنامھ و بودجھ دربارگزا.  خورشیدی١٣۵٠
 نفر از کارگران ٢۵٠٠٠٠بیش از "! شکوفائی اقتصادی"در اوج .  خورشیدی١٣۵٢ ؛ خورشیدی، زاھدان١٣۵۴ ؛خورشیدی، سراوان

کپر نشینی در جنوب و خوش نشینی ... ھا و مفت آبادھا وکردند بھ اضافۀ حلبی آبادھا و حصیر آباد کشور در گود و زاغھ زندگی می
 نفر از مردم ایران، زن و مرد، پیر و ھافقر و تنگدستی و دربدری میلیون.  شھرھای بزرگۀدر روستاھا و انبوه آوارگان در حاشی

 وطنی، ھاىانکار آقا زاده. گرفت  قد و نیم قد، گرسنھ و نحیف و بیمار را در سراسر کشور در بر میھاى ھزار بچھھاجوان، ده
لعنت . این استبداد حرام سلطنتی بود کھ راه را برای برآمد استبداد حالل اسالمی کوبید و صاف کرد. سلطنتی و اسالمی، بی فایده است

د و توزیع یعنی، تولی"! اقتصاد ملی"درازا کشید تا نوع فرمایشی ھ بیش از نیم قرن ب. فروشان حریص و بی نزاکت باختری" آزادی"بھ 
 مالی و صنعتی و نفتی، ھاىمبنای منافع استراتژیک کارتل و مبادلھ براساس نیاز فوری محافل امپریالیستی، اصالحات شاھانھ بر

 . در جغرافیای سیاسی ایران بھ بن بست رسید... سالطین بورس و تسلیحات و مستغالت و
 مذھبی و غیر مذھبی و  و فارس، بلوچ و عرب، و ترکمن لر،فرمان خلق ایران، کرد و ترک"! بگو مرگ بر شاه"غریو 

این تمرد آشکار جمعی، ریشھ .  فرمان یک جمھوری زنده و تاریخی برای برچیدن بساط استبداد و خودکامگی در کشور ما بود؛المذھب
تقسیم کار جاری و امپریالیستی  مرسوم تولید و ۀبایست با مالکیت متداول، با شیو لقاعده میادر مناسبات تولیدی جامعھ داشت و علی

 استقرار نظم ۀداد تا جلوی بازگشت بھ عقب گرفتھ شده و زمین بایست آرایش طبقاتی جامعھ را تغییر می می. کرد تسویھ حساب می
و تا شد   استعماری دنبال میــبایست سقوط سیاسی استبداد حرام سلطنتی تا فروپاشی اقتصاد مسلط درباری  می. جمھوری فرآھم آید

، مسئوالن ھامرئی، سرمایھ داران دوپھلو، مدیران بانک" نا" دارائی و امالک اشراف ۀمزروعی، مصادرى ھالغو مالکیت بر زمین
انقالب .  روا نیستساده لوحی، اصًال. رفت پیش می...  وھا کارچاق کنی، دالل و بساز و بفروشھاى بزرگ، بنگاهھاىکارخانھ

پای برچیدن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید اجتماعی برود، استثمار را ھ توانست ب  قابل فھم، نمیمًالدالئلی کاھ بھمن، ب" ھمگانی"
 گرچھ کارگران و بینوایان شھری، خاصھ نفتگران کشور، در این جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری حضور نسبتًا. ملغی کند

نظر من، این ھ ب.  نظم جمھوری، بدون تعدیل فوری مالکیت مقدور نیستتجربھ نشان داده کھ استقرار! ولی ھشدار. نیرومندی داشتند
خلق ایران، دیندار و المذھب، طالب سقوط . گور پدر شیخ و شاهھ ب.  خورشیدی بود۵٧مضمون تمرد آشکار جمعی در شرایط سال 

 خطا  در نشانھ گیری خود اصًالپس مردم. س آن قرار داشتأ کھ شاه در ر،مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط در کشور ما بود
خاطر از میان بردن فقر و تنگدستی، رھائی از ھ این ذھنیت ناگزیر فقر و تنگدستی و محرومیت مداوم، کھ ب"! اسالم"نھ برای . نکردند

افات جھت شتگاه مذھب و خرخاطر تخریب ِکھ بار زیست جمعی، ب خاطر تغییر این شرایط تحمیلی و نکبتھ ب... گود و زاغھ نشینی و
 .  تر در انقالب حضوری جانانھ داشتند یک زندگی بھتر و مطبوعھ دسترسی ب

 تن پروران وطنی، مثل ۀاین رھبر اتحادی.  انقالب، کار یک سیاست باز محتاط بودۀرنگ کن خمینی در آستان  خرھاىوعده
ابتدا دم از آزادی و پیشرفت، درمان و . نظر داشت ضد استبدادی و ضد استعماری مردم ایران را در مد ۀرضاخان معدوم کنترل مبارز

کھ بر خر مراد  تا این"! فریب داد" را ھم ھاگویا بعضی. دور خود جمع کردھ  را بھاخیلی. زد رایگان می... ایاب و ذھاب و نفت و
، اختناق جنبش ھااران پشت پرده، نوبت بھ کوبیدن کمونیستدسود مالکان و اربابان و سرمایھھ  انقالب بۀزمان مصادر. سوار شد

در این راستا بود کھ پوست . رسید... کارگری، حذف گام بھ گام عناصر مترقی، کشتار مردم کردستان و گرگان و آمل و خوزستان و
 یک ادی، اقتصادی و اجتماعی، اصًال مۀیعنی انقالب را بدون انگیز. گذاشت... جای عدس و نخود و لوبیا وھ انداخت، اسالم عزیز را ب

گفت اقتصاد مال خر . کلی از یاد بردھ سسان را بؤمجلس م.  اسالم کردۀپای شریعت انداخت، فدای بیضھ ملت را ب. امر الھی قالب کرد
 .  داستان دیگری دارد"! فریب خورده ھا"سرنوشت غم انگیز . است

شود   است؟ تا ابد کھ نمیاىدیگر چھ صیغھ... عادل، اصول غیر قابل تغییر واحادیث و آیات یعنی چھ؟ کدام مھدی غائب؟ فقیھ 
حتی با انکار آرایش طبقاتی جامعھ بنام "! غیبی"با نفی خصلت تاریخی انقالب بھمن و چسباندن آن بھ عوامل . مردم دروغ گفتھ ب
 موسوم ،درست مثل آن شاه انگل"! فقیھ عادل"بھ  موسوم ،بینند کھ این آخوند طفیلی چون ھمھ می. شود کھ چیزی عوض نمی"! خدا"

 مستعمل ھاىبازی پس این حقھ.  ارتزاق می کند،ل کار غیرَبھیچ نقشی در فرآیند ارزش آفرینی جامعھ ندارد، از َق"! پدر تاجدار"بھ 
 زنده و ۀ یک جامعگزاری برای کھ خبرگان سفارشی قانون  خررنگ کن شرعی برای کیست؟ مثل اینھاى اشرافی، تردستیــالھی 

خواھند بفھمند کھ پای  یا نمی! فھمند  نمیھاگویا این فالن فالن شده! ندامتحرک را با گریز آخوندی بھ صحرای کربال عوضی گرفتھ
 حق اشتغال و مزد و آموزش مستمر نیروی کار، حق انتخاب کردن و ، مادی و معنوی خلق ما، حقوق فردی و اجتماعیھاىنیازمندی

ن، دخالت شھروندان در امور جزئی و کلی، در مسائل کلیدی مملکت، حق آزادی بیان و قلم، فکر و اندیشھ، انتشارات و انتخاب شد
پای منافع ملی مردم ...  علمی و فرھنگی و ھنری وھاىسیس انجمنأمطبوعات، حق تجمع و اعتراض، حق تشکیل سندیکا و احزاب، ت

مسائل کلیدی را . ن اساسی، اصال تابع ھمین الزامات تغییر پذیر اقتصادی و اجتماعی استقانو. ایران در دوران معاصر در میان است
شاید، حضرات مرتکب اشتباھی . در مسیر مطالبات فوری و منافع استراتژیک مردم در جغرافیای معلوم سیاسی ایران در مد نظر دارد

بی ارتباط با منافع جاری و واقعی . در مناسبات تولیدی جامعھ دارند، حتی اشتباھات نیز ریشھ انظر مھ ب. ھیچ بعید نیست! شده باشند
قانون اساسی رژیم اسالمی ایران، در اصل معجونی تازه دم و کھنھ جوش است، با بوی گند سالطین اسالم پناه در قرون . طبقات نیستند

زی ا کھ با سھم بورژو،ح ملی و بین المللی مرسوم تولید در سطۀشرعی از دولت و مالکیت متداول، از شیو" دید"نوعی . منقضی
در بازار، با تعلقات مالکان و اربابان قدیمی، خرده مالکان جدید، با منافع صاحبکاران خرد و متوسط، ... مکتبی، تجاری و صنعتی و

 .         دالل و کار چاق کن و بساز و بفروش وطنی در دوران معاصر گره خورده است
ش بھ حکومت حق و عدل قرآن، در پی ان جمھوری اسالمی است کھ ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینھحکومت ایرا: "گوید می

ضرب شالق و ھ لحاظ تاریخی، از قضا مردم ایران بھ ب. اصل اول قانون اساسی"! ی مثبت دادأبھ آن ر... انقالب پیروزمند خود
مجبور بھ قبول ... خراج کمر شکن، ترور و قتل و کشتار و جزیھ وشمشیر، تعرض و تجاوز، زیر فشار سنگین غارت و چپاول، باج و 

 خود، نھ فقط بھ موارد فوق تلنگور ۀدر دوران خالفت پنج سال"! عادل" حتی مولی متقیان نیز، ھمان ذوالفقارچی ،زبانم الل. اسالم شدند
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 مکرر خوانین ھاىتازه، آدمکشی. گرفت ن می میلیون دینار ھم باج و خراج اضافی از دھقانان سخت کوش ایرا١٢٠نزد، کھ سالی 
پس این . نام اسالم ھم ھستھ  خودی، بھ اضافۀ نسل کشی مغولی و ترور صفوی و قاجاری و پھلوی بھاىبومی، شاھان و شاھک

 از کجاست؟  "! اعتقاد دیرینھ بھ حکومت حق و عدل قرآن"
                                                                  .........................................  

 
 

در بزرگداشت نبرد استالینگراد

 
 

)شصت و پنج سال پس از پیروزی بر نازیسم ( 
 میراث خواران استعمار کھن، آدم فروشان انگلیسی و فرانسوی با ھیتلر ۀبعد از اتفاق محرمان"! تصادفا"جنگ دوم جھانی، کھ 

 بھ لھستان شروع ھاگھانی نازی "نا"و ھجوم )  میالدی١٩٣٨ ــموضوع کنفرانس مونیخ (ھت جغرافیائی جنگ و شرکاء بر سر ج
با کلی ضایعات انسانی و ، درازا کشیدھ  میالدی، بیش از چھار سال متوالی ب١٩۴۵ تا ماه مھ سال ١٩٣٩از ماه سپتامبر سال ... شد

 متمادی ھاى تالش مستمر مردم، دستاوردھای مادی و معنوی نیروی کار طی نسلۀظرف چھار سال و اندی نتیج. اقتصادی و اجتماعی
ھا خاک افتادند، ویرانی و فقر بھ اضافۀ میلیونھ  میلیون ب۶٠ بیش از ،موجب اسنادھ ب.  شدجعلقار دفدای منافع مشتی مالک و سرمایھ

...  معلول و آواره
 پارلمانی ۀ نمایندھا یافتند و کار رسمی خود را با توقیف و تیرباران دهقدرت راهھ ب"! آزاد"ھیتلر و شرکاء در انتخاباتی 

، ھاباالئی. روی مبارک نیاوردھ اصًال ب"! آزاد"معذالک، دنیای . کارگران، اعضای حزب کمونیست آلمان، در برلین آغاز کردند
سیاست بازان پر نخوت انگلیسی و فرانسوی و . دند آتش بیار معرکھ بوھاسفارشی. مرئی نیششان تا بناگوش باز شد "نا "ھاىپدرخوانده

ارتش کارمندان عالی رتبھ، لشگر مدیران اداری و دانشگاھی، ھنرفروشان، وکیل و سناتور شاغل و از ... سوئیسی و ھلندی و بلژیکی
ش کارگری، بر کشتار اختناق جنب طریقی برھ ھر یک ب. بیشتر مسئوالن خبری و مطبوعات غرب، خفقان مرگ گرفتند... کار افتاده
آور کارگران و بینوایان جھان، در   مھر تائید زدند، آشکار و پنھان با نازیسم ھمراه گشتھ و در مسئولیت قتل عام تھوعھاکمونیست

  قد و نیم قد، غالبًاھاى زنان و مردان جوان و سالمند، کودکان خردسال، بچھۀ خودی و غیر خودی، ترور ناجوانمردانھاىکشتار خلق
باید تمام امالک و دارائی، ویالھای مسکونیشان . شدند اینھا ھمھ، باید دستگیر و محاکمھ می. شریک شدند... گرسنھ و بیمار و ناتوان

از میان نرود، تا مالکیت " ریشھ"سوختھ و باطل را زد تا " ۀشاخ"دادگاه نمایشی نورنبرگ چند . شد برای اسکان آوارگان مصادره می
خود نبود کھ در مذاکرات مربوط بھ چگونگی خلع سالح آلمان، پیشنھاد  پس بی. اری تولید پا برجا بمانددایھ سرمۀخصوصی، شیو

 ...   ھاآی آدم. قرار نگرفت" متمدن "ھاى حامیان نامدار نازیسم مورد قبول امپریالیستھاى سرمایھۀجنس مبنی بر مصادر "بد"استالین 
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گویا نازیسم ھیچ ربطی بھ مالکیت خصوصی و ... دوران آشکار و پنھان بورژوازیفروشان قدیمی و جدید، مز" تئوری"بزعم 
! لخالقاجل! ھیتلر بود" جنون"اصًال جنگ دوم جھانی ناشی از ! نداشت... اری تولید، اقتصاد بازار و رقابت انحصارید سرمایھۀشیو

چون . ھر کھ نان از عمل خویش خورد. شناسند یرسمیت نمھ  مقوالت اجتماعی بۀمثاب ھرا ب" جنگ و صلح"کھ حضرات  مثل این
. کند خیلی فرق می" ھابیل و قابیل" جفنگ ۀ اجتماعی، با افسانــ تاریخی ۀ یک مقولۀمثاب ھطریق اولی، بھ جنگ و جنگ دوم جھانی ب

 دوره معلوم تاریخی، اصًال  اقتصادی متداول در این یا آنھاىمقوالت اجتماعی ریشھ در مناسبات تولیدی جامعھ دارند و در ورای رژیم
 اھیتلر مورد بحث م" جنون"داستان . علت برآمد نازیسم دست یافتھ پس باید رویدادھا را پس و پیش کرد تا ب. قابل توضیح نیستند

نک و اران خودی، با محافل مالی و صنعتی و تسلیحات، مثل دویچھ بادبا مالکان و اربابان و سرمایھ" مجنون" این ۀولی سابق. نیست
 .        کلی جای حرف دارد... کروپ و زیمنس و

 جنگ اول جھانی ۀدر بحبوح...  انگلیس و فرانسھ وھاى فساد، رقیب و ھمدست امپریالیستۀاین جرثوم. سقوط تزاریسم روس
ت سوسیال دول. کلی از میان رفتھ  میالدی ب١٩١٧ سال ۀکھ گرفتار یک انقالب ھمگانی گشتھ و در فوری) ١٩١۴ ــ١٩١٨(بود 

دمکرات کرنسکی فاقد شعور الزم برای درک انقالبی بود کھ تزاریسم را از گردونھ خارج کرد، اھمیتی برای نیازھای فوری و منافع 
فھمید و کاری با مالکیت  اصًال لزوم تغییرات ساختاری را نمی. قائل نشد) کارگران و دھقانان(استراتژیک بازیگران تاریخی انقالب 

... خواران استعمار کھن کنار آمد کھ عاقبت جانب جنگ امپریالیستی را گرفت و با میراث تا این.  مرسوم تولید نداشتۀ شیومتداول، با
ترین و یکی از   میالدی و استقرار بعدی دیکتاتوری پرولتاریا در بزرگ١٩١٧سال ھ  انقالب سوسیالیستی اکتبر بۀمنتظر "نا"پیروزی 

"! ماجراجو"بلشویسم . اران بومی و بین المللی را گزیددن آن روزگار، مالکان و اربابان و سرمایھترین کشورھای جھا پر جمعیت
تمام ھ روسیھ را از جنگ بیرون کشید و ب. کلی منحل کردھ  جنگ جاری و امپریالیستی نبود و ارتش تزاری را بۀاصًال خواھان ادام

را روی ...  راھزنان انگلیسی و فرانسویۀپت. جنگ زد" ۀمحرمان"نتشار اسناد اھ زمان، دست ب ھم. نیروھای متخاصم پیشنھاد صلح داد
بورژوازی را " بشر دوستی" جفنگ ۀاری، افساندسرمایھ" میھن پرستی"داستان مضحک .  لو داد راماھیت طبقاتی جنگ. آب ریخت

 ۀعلت سرھم بندی کنفرانس شتابزد؛ ھ نیابد شرق اشاعھاىرھا شد تا صلح بلشویکی در میان خلق" نیمھ کاره"جنگ ... لجن کشیدھ ب
سال ھ انقراض امپراتوری دیرپای عثمانی، متحد امپریالیسم تازه نفس آلمان در جنگ اول جھانی، ب،  میالدی١٩١٨سال ھ پاریس ب

مغلوب، پرداخت آلمان . سال بعد میان دول امپریالیستی غالب و مغلوب اروپا امضا شد پیمان ورسای، یک. گردد  میالدی بازمی١٩١٨
 اسالمی در ــ گل و گشاد عثمانی ۀعھده گرفت، ناچار بھ حفظ نوعی استقالل سیاسی و اقتصادی رضایت داد و ارثیھ غرامت جنگ را ب

تجربھ نشان داد کھ پیمان .  خلیج فارس، در بالکان و خاورمیانھ تا سواحل دریای مدیترانھ را بھ انگلیس و فرانسھ واگذار کردۀحوز
امپریالیسم آلمان، غرور خود را . جنگ دیگری را زمینھ چینی کرده بود... ، پیمانی امپریالیستی در بستر اقتصاد رقابتیورسای

 .     دیکتاتوری پرولتاریا ھم پیمان شدۀبا دول امپریالیستی غالب بر علی...  طبقاتیۀولی از روی غریز. فروبلعید و بھ درون خزید
در این . گردید" صلح مسلح"اری در دوران موسوم بھ دانی باعث شکوفائی اقتصاد سرمایھویرانی ناشی از جنگ اول جھ

در . رھگذر، آلمان مغلوب ھم خیلی بھره برد، صنایع مصرفی، خاصھ صنایع سنگین خود را گسترش داد، اقتصاد خود را ترمیم کرد
 کالن آمریکائی، صنایع شیمیائی ھاىکمک سرمایھھ ب. رفتموارد بسیاری، حتی از رقیبان غالب انگلیسی و فرانسوی خود نیز پیشی گ

 ... و تسلیحاتی خود را توسعھ داد، بیش از پیش توان نظامی خود را باال برد
. در خطر سکون و تباھی قرار گرفت" تولید برای فروش"کھ بازار دوباره لبریز شد، رفتھ رفتھ مکانیسم  سالی گذشت تا این ده

نرخ انباشت و نرخ سود .  ارزش اضافھ نقد نمی شد،سرمایھ پیش ریختھ بھ اضافۀ. رفت فروش نمیھ  مصرف بۀکوھی از کاالھای آماد
 میالدی بود کھ ١٩٢٩سال ھ ب. شد" مالی"انحصار گرفتار نوعی بحران . سرمایھ در کشورھای غالب و مغلوب سیری نزولی پیدا کرد

اری با دسرمایھ. ھوا رفتھ ر از پس انداز مردم، ظرف چند روز دود شد و بمیلیاردھا دال. ورشکست شد" وال استریت"شرکت سھامی 
 ریز و درشت از رونق ھاىبانک. محدویت بازار فروش، با کاھش مواد خام و انرژی، بورژوازی با معضل اضافھ تولید روبرو گردید

نعتی و مستغالتی، ھزاران شرکت مادر و خواھر و صدھا بنگاه ص. تعطیل شدندسود آور" غیر" واحد تولیدی و بازرگانی ھاده. افتادند
اینھا ... ، کاھش قدرت خرید ھمگانیھاتورم، کساد بازار، افزایش سرسام آور قیمت. یکی پس از دیگری از پا درآمدند... خواھر زاده

بازآفرینی زیست جمعی در یک کالم، . کرد دوشی در کشورھای متروپل بیداد میھ بیکاری، فقر و خانھ ب.  مشھود بودھمھ کامًال
عاقبت صدای مردم . کلی مختل شده بودھ اری تولید بد سرمایھۀ در چارچوب مالکیت خصوصی، تقسیم کار امپریالیستی و شیوھاانسان
عاملی کھ کاھش بیشتر .  طبقاتی باال گرفتۀمبارز. ، جنبش سوسیالیستی کارگران در سراسر اروپا رشد کرداىاعتراضات توده. درآمد
 ...          نا آرام بودۀپشت جبھ. داد  بین المللی را اجازه نمیۀ کار در سطح ملی و ماجراجوئی در عرصارزش

مرور سر از الک خانگی ھ ب. شداى آلمان مغلوب، بعد از جبران ضایعات جنگ اول در چارچوب اقتصاد رقابتی، دوباره وزنھ
 امپراتوری عثمانی را ۀاز قضا ارثی... بال بازار فروش، مواد خام و انرژیدنھ  خودی، بھاىبھ تناسب الزامات سرمایھ. بیرون کشید

نشست و زمینھ " غالب و مغلوب "ۀجای رابطھ رقابت آشکار ب. نشانھ گرفت، یعنی در فکر تالفی شکست خود در جنگ اول جھانی بود
لمللی، در قالب پیمان ورسای، دیگر ھیچ اھای بینچون آرایش نیرو.  جھان، از راه مذاکره یا جنگ، مھیا کردۀرا برای تقسیم دوبار

گشایش زوری بازار در دستور کار .  سی قرن بیستم میالدی نداشتۀتناسبی با وزن مخصوص اقتصادی دول انحصاری اروپا در دھ
منظور ھ ی ایتالیا بآوری محافل مالی و صنعت "نو" این ــ میالدی ٢٠ ۀ دھ-لینی در ایتالیا وفاشیسم و ارتش اوباش موس. حضرات بود

خیلی ...  در مالء عام و جلوگیری از یک انقالب ساختاری محتملھادرھم کوبیدن جنبش سوسیالیستی کارگران، برای ترور کمونیست
راه ھ ھیتلر آفرید، ارتش اوباش ب.  ھمین روش را در پیش گرفتــ میالدی ٣٠ در دھھ ــبزودی بورژوازی آلمان نیز . ثر افتادؤم

قانونی، یعنی با حمایت  "غیر"طرق ھ ب"! قانونی"ھیوالی منحطی کھ پیش از قبضھ کردن دولت از راه . نازیسم زائید.. .انداخت
آلمان را ...  در مالء عام گرفتھ تا آتش سوزی و کودتاھای نمایشیھااز ترور کارگران، شکار و قتل کمونیست... مرئی پلیس "نا"

 . مرعوب خود کرده بود
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پای ورشکستھ را بسیج کرد و جنبش  کار گرفت، خردهھ  خود، ارتش اوباش را بۀقصد آرام کردن پشت جبھھ ا بنازیسم، ابتد
 و ھاجرم ھمکاری با کمونستھ حتی یھودیان را ب. اوج رساندھ کمونیسم ستیزی را ب. کلی درھم کوبیدھ سوسیالیستی کارگران را ب

حجم کل دستمزدھا را بھ حداقل ممکن . را از میان برد" زائد"ط اضطراری، مخارج  شرایۀبھ بھان... داد حمایت از بلشویسم آزار می
 صنایع نظامی را گسترش در خدمت جنگ، وسیعًا... راه انداخت، ضمن کاھش بیکاری از راه جاده سازی وھ اقتصاد جنگی ب. تنزل داد

و . پای حل و فصل مسائل برون مرزی رفتھ  آسوده شد، بکھ خیالش تا حدودی از پشت جبھھ و ھمین" ھاموفقیت"بعد از این ... داد و
ھر باطل  بر قرارداد ورسای ُمعنوان یک دولت مغلوب مجاز بھ انجامشان نبود، عمًالھ  آشکار و مکرر در اموری کھ بھاىبا دخالت

تمام .  را بھ آلمان ملحق کرد میالدی، اطریش١٩٣٨سال ھ ب.  در جنگ داخلی اسپانیا حضور یافت میالدی، مستقیمًا١٩٣۶سال ھ ب. زد
شد، خشونت و عصیانگری آلمان  ھمراھی می...  با تائید دول انگلیس و فرانسھانظر مھ این اقدامات غیر قانونی، از قضا با سکوت، ب

روپائی را بیخود نبود کھ نازیسم، با توجھی خاص نسبت بھ برتری نظامی و فنی خویش، مصمم شد تا ابتدا رقیبان ا. کرد را تقویت می
یک چنین تغییری در ! برخالف بی وجدانی متداول در غرب. بھ تسلیم وادارد، بر اروپا، یعنی مرکز تولید جھان آن روز، تسلط پیدا کند

. کرد احتمالی آن را تسھیل می" سقوط" سی میالدی، نھ فقط ھیچ نفعی برای دیکتاتوری پرولتاریا در بر نداشت، بلکھ ھاىاروپای سال
را پیشنھاد داد، کھ مورد اقبال " دفاع جمعی اروپا"ن دلیل و برای جلوگیری از پیشروی نظامی نازیسم بود کھ شوروی طرح ھمیھ ب

 تمام  کمتر از دو سال، عالوه بر جبران مافات، تقریبًااىکھ نازیسم موفق شد در فاصلھ تا این. اری قرار نگرفتدسرمایھ" آزاد"دول 
" غیر"شد مگر با تمایل و ھمکاری  این امر میسر نمی. دست آوردھ  کنترل مرکز تولید جھان آن روز را ب،عمًال. نوردد اروپا را در

کھ از ترس پیروزی احتمالی جنبش سوسیالیستی کارگران در سرزمین پایگاه، ھیچ مقاومت . رسمی دول اروپا، خاصھ انگلیس و فرانسھ
قصد درھم شکستن ھ ب... سم آلمان، بعد از متحد کردن اروپا در زیر پرچم نازیسم وکھ امپریالی تا این. جدی در برابر نازیسم نکردند

 این ھدف کنفرانس مونیخ . میالدی، بھ سرزمین بدون بازگشت سوسیالیسم ھجوم برد١٩۴١ ژوئن سال ٢١دیکتاتوری پرولتاریا، در 
 . بود

اران جھان دسرمایھ! ر کلخوزی ھمراه بودگ ھزار کارھاه دۀ اروپا، کھ با قتل عام ناجوانمردانھاىپیشروی آغازین ارتش نازی
مراتب بیش از آن چیزی بود کھ رخ ھ  دنیای فقر و فقیران، بۀخاطر درھم شکستن روحیھ ، بھاتبلیغات رسمی نازی. وجد آوردھ را ب
کارگران و بینوایان را،  بعدی ھاىخود در جنگ، خیزش" ھاىپیروزی"کوشید تا با برجستھ کردن دروغین  اری میدسرمایھ. داد می

 ۀ پوز، دفاعی دیکتاتوری پرولتاریا پیشروی نازیسم را ترمز کرد، در تعرضی متقابلھاىدیری نپائید کھ جنگ! پیش از وقوع، خفھ کند
     ... افتادھا استالینگراد بر سر زبانۀنبرد جانان. خاک مالیدھ اروپای نازی را ب

 در نبرد علیۀ فاشیسمزنده باد استالینگراد، نامی جاویدان 
 

********* 
 

 جانباختگان راه انقالب و ھاىبھ یاری زندانیان سیاسی و خانواده

 آزادی بشتابیم
 !رفقا، دوستان و یاران مبارز

 
ند، ازندانیان سیاسی و آنھائی کھ نان آوران خود را در مبارزه در راه آزادی و عدالت اجتماعی از دست دادهھاى وضع زندگی خانواده

  گران تحصیلی، عدم استخدامھاىھزینۀ سرسام آور زندگی، تورم، مخارج گزاف بھداشت و درمان، شھریھ. سیار اسفناک استب
. کند  تحمیل میھا، فشار سنگینی را بھ این خانوادهھا و آزادیخواھان، ممانعت از ورود آنھا بھ دانشگاهھافرزندان کمونیست

 درجھ یک خود را در سنین جوانی بھ علت فشار زندگی و احساس مسئولیت شدید در اثر سکتۀ ئی ھستند کھ تمام بستگان مردھاخانواده
قلب پر محبتشان .  آنھا را سیر نمایندھاىآنھا نتوانستند بار سنگین زندگی چند خانواده را بھ دوش بکشند و شکم. نداقلبی از دست داده

 پرسان کودکان، حرمت آبرو ھاىکاربھ جائی رسیده کھ فشار فقر و نگاه. باشند خود نھاىبدری خانواده ازحرکت باز ایستاده تا شاھد در
اری جمھوری اسالمی د حساس و شرافتمند نیز بر گردن رژیم جنایتکار و سرمایھھاىمسئولیت قتل این انسان. را از بین برده است

 .است
. سیاسی کمونیستی آن دوره ازدست داده اند ھاىئی ھستند کھ فرزندانشان، ھمسرانشان را برای تعلق بھ سازمانھاانسان

از آنھا بھ حزب ما روی ى اپاره.  نیستھائی کھ دیگر وجود خارجی ندارند و یا آنھا را امکان دسترسی بھ این سازمانھاسازمان
 . کنند ند و از ما طلب یاری میاآورده

ی از وظایف ھر انسان دمکرات، شرافتمند و ازجملھ  کمک بھ  خانوادۀ جان باختگان انقالب، یاری بھ خانوادۀ  زندانیان سیاس
دھد و   بھ ما نیرو میھاحمایت از این انسان. ھیچ کمونیستی حق ندارد از این وظیفۀ انسانی شانھ خالی کند. رفقای حزب ما است

ما خود را درشرایط . ستنشانگر آن است کھ راھمان ادامھ  دارد و وجدان کمونیستی  زنده است و حتا درغیاب ما حافظ خانوادۀ ما
توانست بر حسب بد حادثھ بر گردن ما فرود   تصور کرد کھ  دست ارتجاع میاىتوان لحظھ می. سخت ھرگز تنھا حس نخواھیم کرد
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تی ما باید آن را با قانون زندگی کمونیس.  نباید بھ تصادف و اتفاق وابستھ باشدھاحفظ خانواده. در برند آید و رفقای دیگر جان سالم بھ
آموزد کھ ما از   زندانیان سیاسی و یا جانباختگان بھ ما میى ھاحمایت از خانواده. منطبق کنیم و حادثھ را بھ کنترل خود در آوریم

 واحدی ھستیم کھ نباید نسبت بھ ھاىبھ ما می گوید کھ ما ھمھ از خانواده. خانوادۀ واحدی ھستیم کھ باید بھ نیازھای متقابل پاسخ دھیم
کند و  تبلیغ این روحیھ، سنتی را کھ در گذشتھ در جنبش کمونیستی ایران بود، زنده می. نگدستی سایر مبارزین بی تفاوت بمانیمنیاز و ت

ھمۀ مبارزین باید بدانند کھ چنان چھ بھ زندان . باید این سنت دیرینھ را برای ادامۀ مبارزه، برای بقای آن حفظ کرد. دارد زنده نگاه می
فۀ حفظ اسرار خلق را بھ عھده بگیرند و جان ببازند تا دیگران زنده بمانند، حقی را بھ گردن رفقائی دارند کھ جان بھ در بیافتند و وظی

دھد و بھ  حفظ این سنت بھ ما نیرو می. این خود یک اقدام مبارزاتی نیز است. ند تا راه آنھا را ادامھ دھندابرده و این امکان را یافتھ
 .ند، بیاندیشندازند کھ بھ خود آیند و بھ وظیفۀ مشترکی کھ ھمھ با ھم بھ عھده گرفتھ بوده  می خفتھ نھیبھاىوجدان

 مبارزی یاری رسانده کھ ھیچگاه در صفوف ھاىحزب ما تا کنون بھ این وظیفۀ کمونیستی خود واقف بوده و حتا بھ انسان
بریم بھ صورت بحرانی مالی، اخالقی و انسانی ظھور  میوضعیتی کھ ما اکنون در آن بھ سر . تشکیالت ما مبارزه نکرده بودند

کند،  ند کھ ما بھ تنھائی قادر نیستیم کھ این باری را کھ بردوش ما  سنگینی میامراجعین بھ حزب ما بھ آن حدی افزایش یافتھ. کند می
 مبارز مراجعھ ھاى و کمونیستھاکراتلذا بھ خوانندگان توفان، بھ ھواداران و دوستداران حزب کارایران و بھ ھمۀ دمو. حمل کنیم

 زندانیان سیاسی با قید کمک بھ زندانیان سیاسی بھ حساب حزب ما کمک مالی ھاىطلبیم کھ برای کمک بھ خانواده کنیم و می می
 ھا کمکاین.  تداوم داشتھ باشدھا خود را بھ دست حزب برسانند و سعی کنند کھ این کمکھاىارسال کنند و یا از ھر طریق ممکن کمک

 . را از خطر سقوط نجات دھداىتواند عده  خواھد بود و میاىولو کوچک اما بھ علت تفاوت ارزی مبلغ قابل توجھ
شما با این کار امکان بقاء . رساند  مستمند کھ در خطر اضمحالل قرار دارند میھاى را بھ دست خانوادهھاحزب ما این کمک

آنھا .  انقالب ایرانند و بر کینۀ پایان ناپذیر آنھا نسبت بھ  ارتجاع حاکم باید احترام قائل بودکنید کھ نیروھای  را تضمین میئیھاخانواده
 .جانباختگان زندۀ انقالب ایرانند کھ صرفًا واقعیت تلخ چگونگی زندگی آنھا سند محکومیت جمھوری اسالمی است
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جھت اصلی مبارزه را بشناسیم
 امپریالیسم و صھیونیسم در منطقھ جھت و ھدف تبلیغات آنھا را پیدا کرده و ھاىنیروھای انقالبی باید با تجزیھ وتحلیل از سیاست

ی و جنایتکار جمھوری اسالمی چشم را بر واقعییات روز بست، دبھ حق از رژیم  استبدا خاطر تنفرھ  بتوان نمی. آن را افشاء سازند
برخورد صریح  .قبال اوضاع ایران و منطقھ اتخاذ کرد مواضع ژورنالیستی، مبھم و شک برانگیز در و درخت را دید اما جنگل را ندید

مواد خام و انرژی،  سر  امپریالیستی برھاىامپریالیسم آمریکا و تشدید رقابتمنطقھ، نقش   اتمی درۀقبال مسئل شفاف در و روشن و
ماھیت ز مسائل مھمی ھستند کھ تنھا در پرتو درک صحیح ا.... کشتار خلق فلسطین وۀاشغال کشورھای افغانستان و عراق و ادام

باید نظر نیروھای مردمی را در ایران بھ . علمی دادتوان بدانھا پاسخ  جھان می امپریالیسم و شناخت دیالکتیکی از تضادھای جاری در
 مردم ایران را ، و دامن زدن بھ ناسیونالیسم"پرستی میھن" تالش دارند تحت نام ھا و صھیونیستھااین حقیقت جلب کرد کھ امپریالیست

ا با جمھوری اسالمی  ممالک آمریکای التین راىویژه جنبش فلسطین تحریک کنند و ھمکاری نزدیک پارهھ بر ضد اعراب و ب
 کنند تا ونزوئال را کھ یکی ازدموکراتیک ترین ممالک جھان است و سابقھ و تداوم و تکرار انتخابات آزاد مردمی در آنجا در اىوسیلھ

پریایستی گرایشات ام.  تبلیغاتی آلوده گردانندۀ از جنب،گرید نظیر نداشتھ است تمام تاریخ آمریکای التین کھ زیر ساطور آمریکا خون می
کھ خطر نزدیکی کھ  و صھیونیستی تالش دارند شعار مرگ بر روسیھ و چین را جایگزین مرگ بر آمریکا و اسرائیل نمایند در حالی

کند نھ از جانب چین و نھ از جانب روسیھ است این خطر از جانب آمریکا و اسرائیل از بعد از انقالب بھمن در  ایران را تھدید می
. سای جمھور آمریکا قرار داردؤامروز نیز دستور آن در روی میز کار رھ  تازاندن صدام بھ ایران آغاز شد و تا بایران است کھ با

از طرفی حمایت ھمھ جانبھ از اسرائیل صھیونیست کھ   ایران  و تھدید اتمی باراک اوباما بھ مردم ایران وۀ اقتصادی علیھاىتحریم
  موضوع مھمی است کھ باید بدان پاسخ روشن داد و درمقابل ،آورده ا بھ اشغال خود درصاحب سالح اتمی است و خاک چند کشور ر

 نظامی خویش در اطراف ایران و حضور ھاىامپریالیست آمریکا با پایگاه امروز.  ایستادھااین گردنکشی و قلدرمنشی امپریالیست
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ن، گرجستان، کویت و افغانستان، ممالک آسیای میانھ نظامی خویش در امارات عربی، بحرین، ترکیھ، پاکستان، عراق، آذربایجا
 ۀاتفاقا مقاومت نسبی روسیھ و چین در قبال زورگوئی بی حد و مرز آمریکا و قلدرمنشان. خطری جدی برای میھن ما محسوب می شوند

کھ این دو  این. تھ است و صھیونیسم جھانی بھ ایران جلو گرفھا مردم ما عاملی بود کھ از تصمیم تجاوز امپریالیستۀآنھا علی
کشورامپریالیستی منافع خویش را در نظر داشتھ و در فکرغارت ایرانند بر کسی پوشیده نیست ولی ندیدن تضادھای امپریالیستی و 

. تواند امر اتفاقی و تنھا ناشی از سفاھت سیاسی باشد  نمی،کند خطر بالفعلی کھ ایران را از جانب آمریکا و اسرائیل تھدید می
 ٢٢نشان از دستان کثیفی است کھ در جنبش مردمی ...  روسیھ و چین و سپس ونزوئال و بولیوی، کوبا وۀگرداندن جھت مبارزه علیبر

 ھاعمال صھیونیست. ھدف تبلیغات صھیونیستی در اینترنت، تقویت این گرایش انحرافی در ایران است. خرداد در پی خرابکاری ھستند
فرستند تا فضائی کاذب   بی طرف مقاالت بودار و انحرافی میۀنام خوانندھ  سیاسی غیر مھم نیز باىھ وبالگۀدر اینترنت برای ھم

 با این کار سیاست فلج عمًال.  تفسیرات و مقاالت ارسالی را کنترل کنندۀرا ندارند کھ ھم  وقت آنھامسئولین این وبالگ. ایجاد نمایند
 تبلیغاتی آماده بھ کار شده است و از ۀ آن است کھ لشگری در این جبھۀاین نشان. نداتھ مترقی را در پیش گرفھاى و سایتھاکردن وبالگ

.قبل برای روز مبادا برنامھ ریزی کرده است
 ضد صھیونیستی و ۀالبتھ رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی با توھین و تحقیر مردم، با ریاکاری و ممانعت از شکوفائی مبارز

 ۀھر چھ درج. کند  را بر ضد ایران فراھم میھا این دسیسھ چینیۀا زیر پا گذاردن حقوق مردم زمینضد امپریالیستی در ایران، ب
 نابرابر و بدون رھبری منظم و قدرتمند کمونیستی ۀسرکوب رژیم افزایش یابد خطر بھ انحراف کشیده شدن مردم در یک مبارز

.   شود تر می افزوده
 ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی و توجھ بھ ۀن سره از ناسره تکیھ مقتضی بر مبارزراه مبارزه با این انحرافات و جدا کرد

 امپریالیستی پیوند جنبش ھاىراه خنثی کردن تحریکات و دسیسھ.  ضد امپریالیستی استۀ جنبش دموکراتیک با مبارزۀارتباط بالواسط
 توجھ بھ صحت ، دشمنۀراه مقابلھ با دسیس. ن است کارگراھاىدموکراتیک عمومی مردم با جنبش کارگری از طریق طرح خواست

دھند و امتناع از آب ریختن بھ آسیاب   میھا و شخصیتھائی است کھ گروهھااخباری کھ باید توزیع شود، مضمون شعارھا و اعالمیھ
مراکزی . اری کنندمبارزان خارج از کشور باید از ھمکاری با مراکز بی ھویت و مشکوک خودد.  استھا و صھیونیستھاامپریالیست

 سیاسی نیستند باید بھ زیر ذره ۀند و دارای ھیچ پیشینا از امکانات تبلیغاتی فراوانی برخوردارند و مانند قارچ از زمین روئیدهکھ اتفاقًا
. ولی بدانیم کھ این مراکز بدون حضور ایرانیان کاری از پیش نخواھند برد. بین گرفتھ شوند

مردم ایران حاضر نشدند .  اینترنت و اھمیت جنگ الکترونیکی را درک کردندۀان امکانات شبک خرداد مردم ایر٢٢در جنبش 
 ولی بودند و ھستند اقلیت مشکوکی کھ ،زیر پرچم شاه پرستان اجنبی پرست بروند، مردم ایران ھشیاری الزم را از خود نشان دادندھ ب

.یونیسم بین الملل بدل کند صھۀتالش دارد جنبش را بھ بیراھھ بکشد و بھ دست دراز شد
 یکی از شعارھای "مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین"کید کرده است شعار أطور کھ حزب ما بارھا ت این جھت ھمانھ ب

را با   آن، دموکراتیک مردم ایرانۀدر این عرصھ باید از ابتکارات جدید استفاده کرد و در عین حمایت از مبارز. افشاء کننده است
شود بھ   نمی.  کھ درگرفتھ است بر سر کسب سرکردگی در این جنبش نیز ھستاىباید دانست کھ مبارزه. ی پاکیزه نگھداشتھشیار

ما در این جنبش بسیار خواھیم . را دربست در اختیار دشمن گذاشت  خطراتی کھ وجود دارد از شرکت در جنبش امتناع کرد و آنۀبھان
مبارزه در جائی کھ خطر وجود ندارد آسان است ولی ما . دای آزاد ایران پرورش خواھیم دادآموخت و کادرھای با تجربھ برای فر

 .یمایم و از سرشت ویژها برای غلبھ بر مشکالت و مصائب ساختھ شدهھاکمونیست
 
 

 
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 اکار و کارگر روزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش، ھمواره در تضاد بوده استاد

 یا بھ تحول انقالبی بار کھ ھراى ، مبارزهبھ نبردی الینقطع، گاه نھان و گاه آشکار
گردید، دست  صم ختم میسازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک طبقات متخا

  «.ندازده

  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 

 
 ! ایرانمردمسرنگونی رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی فقط بدست 
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گزارش کوتاھی از تظاھرات ضد جنگ و ضد اشغال در آمریکا

 
در آمریکا، .  و متحدینش بھ عراق بود، ھفتمین سالگرد تجاوز وحشیانۀ امپریالیست آمریکا٢٠١٠ مارس ٢٠روز شنبھ 

نیروھای ضد جنگ و ضد اشغال و مردم طرفدار صلح و ضد نژاد پرستی کھ در شھرھای واشنگتن و لوس آنجلس و سانفرانسیسکو 
 جنگ طلبانۀ دولت اوباما اعتراص نموده و ھمبستگی خود را با مبارزات مردم ھاىمتمرکز شده بودند  با صدای رسا بھ سیاست

 . اق، افغانستان، ایران و فلسطین بھ طور صریح و آشکار اعالن نمودندعر
خروج نیروھای آمریکا از "، "جنگ و اشغال را متوقف کنید"زدند  در شھر واشنگتن چندین ھزار تظاھر کننده فریاد می

بودجھ "، "و تھدید علیۀ ایراننھ بھ تحریم "، "بھ ھائیتی خسارت پرداخت کنید"، "فلسطین را آزاد کنید"، "عراق و افغانستان
 .... ، " را بیاندازیدھابمب نیاندازید، شھریۀ دانشگاه"، "برای بھداشت و مسکن نھ برای جنگ و اشغال
...  عراق، افغانستان، ھائیتی، فلسطین، یمن و ھاى سیاھرنگی را کھ با پرچمھاىمردم شرکت کننده در تظاھرات تابوت

کمپانی غارتگر میلیاردر شده در طول جنگ ــ کمپانی دیک چینی (در مقابل دفتر مرکزی ھالیبرتون پوشانده شده بود  در مسیر راه 
بھ نشانۀ اعتراض بھ ) مرکز تصمیم گیری جنگ(و کاخ سفید ) مرکز تبلیغات طرفداران جنگ(دفتر واشنگتن پست ) معاون بوش

 کھ برضد جنگ سربازان سابق آمریکا در عراق. دادند ادامھ میکشتھ شدن مردم عراق و افغانستان قرارداده  و بھ راھپیمائی خود 
 . ھم چنین جوانان دانشگاھی در این تظاھرات فعال بودند. ند در تظاھرات شرکت چشمگیری داشتنداموضع گرفتھ

ده ھزار نفر  نفر تخمین زد در حالی کھ منابع مختلف این تعداد را تا ٢۵٠٠پلیس واشنگتن تعداد شرکت کننده در تظاھرات را 
 . ندابر آورد کرده

پالکاردھای بزرگی کھ بر روی آن شرایط .  نفر را بھ خود جلب کرد و مطالبات مشابھی داشت۵٠٠٠تظاھرات در لوس آنجلس 
 . کرد توسط شرکت کنندگان حمل میشد وخیم بھداشت و مسکن را افشا می

 داخلی و خارجی دولت اوباما شعار ھاىر علیۀ سیاست نفر در تظاھرات شرکت داشتند و ب۵٠٠٠در سانفرانسیسکو حدود 
اشغال "کردند کھ بر روی بعضی از آنھا نوشتھ شده بود  فعالین ضد جنگ صدھا پالکارد کوچک و بزرگ با خود حمل می. دادند می

 ".جنایت است
 نیروھای نظامی از  متعددی در شھرھای دیگر آمریکا بر علیۀ جنگ و بھ طرفداری صلح  و خروجھاى ھم چنین آکسیون

 . شود  شعارھائی بر علیۀ تحریم اقتصادی و تھدید نظامی ایران دیده میھادر اکثر تظاھرات. خاورمیانھ برگزار شد
 فعاالنھ شرکت داشتند و بیانیھ بھ زبان انگلیسی بین نیروھا و مردم ضد ٢٠١٠ مارس ٢٠فعالین حزب کار ایران در تظاھرات 

 بر علیۀ ھانمودند و ضمن بحث و گفتگو با شرکت کنندگان مواضع حزب را در زمینۀ تبلیغات امپریالیستجنگ و طرفدار صلح توزیع 
 و نیروھای امپریالیستی و جنبش دمکراتیک مردم ایران بر علیۀ رژیم  قتل و ھامردم خاورمیانھ،  تھدید ایران از طرف صھیونیست

.تجاوز جمھوری اسالمی توضیح دادند

 در آمریکا و کانادا) توفان( ایران فعالین حزب کار
 ٢٠١٠ مارس ٢٧
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 !ننگ ونفرت بر حامیان فاشیسم ، امپریالیسم و صھیونیسم

 ١٣٨٩ ماه اردیبھشت ١٢٢توفان شمارۀ 
 ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

 ۀاری جمھوری اسالمی، علید رژیم سرمایھۀبرای پیشبرد نبردعلی
ضد انقالب ترتسکیسم و شبھ   رویزیونیسم وۀامپریالیسم جھانی،علی

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

 
 : از سایت اینترنتیاز انتشارات جدید توفانى اپاره
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