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وحشت رژیم از قیام کارگران و زحمتکشان
بحران سیاسی و اقتصادی کھ ناشی از عملکرد جنایتکارانھ و غارتگرانۀ باندھای مافیائی جمھوری اسالمی در سی و یک سال 

 .معھ را در حالتی انفجاری قرار داده استگذشتھ است، جا
گیری جنبش  بیکاری، فقر، گرانی، تورم و فساد و رانت خواری در کنار اجحاف و خفقان و استبداد و نا امنی عوامل عینی شکل

 .ضد دیکتاتوری یک سالۀ گذشتھ و آتش زیر خاکستر خیزش انقالبی کارگران و زحمتکشان خواھند بود
گیری اقتصادی بر پایۀ رشد و گسترش تولیدات داخلی   و مخالفت با شکل تبدیل ایران بھ مرکزی تجاریرح از آغاز انقالب، ط

و ملی و از این طریق نابودی صنایع و کشاورزی ملی و بھ تبع آن تضعیف کمی و کیفی نقش طبقۀ کارگر صنعتی در اقتصاد ایران، 
این . شد می و انجمن حجتیھ در حاکمیت مطرح و توسط عوامل آن بھ پیش برده میمؤتلفۀ اسالھاى توسط باندھای قدرتمند مافیائی ھیئت

نئولیبرالیستی دیکتھ شده توسط  صندوق بین ھاى طرح بھ خصوص بعد از پایان جنگ ایران و عراق و در ھماھنگی با اجرای سیاست
اقتصادی رژیم جمھوری اسالمی در ھاى  برنامھالمللی پول و بانک تجارت جھانی و سازمان تجارت جھانی بھ سر لوحھ و استراتژی

این استراتژی، لغو مداخلۀ دولت در مسائل اقتصادی، آزادی حرکت سرمایھ، کاال، خدمات، خصوصی سازی ھاى از شاخصھ. آمد
خصوصی از ھر محدودیتی، آزادی ھاى و آزادی شرکتھا ، صنایع، سیستم حمل و نقل، برق، آب و مدارس و بیمارستانھابانک

ھاى عمومی خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبتھاى ، قطع ھزینھھاو یارانھھا جارت، برداشتن موانع تجارت، برداشتن تعرفھت
 .باشد بھداشتی، تأمین امنیت سرمایھ و تنظیم قوانین کاری در راستای منافع سرمایھ و بی حقوقی نیروی کار می

ۀ اخیر باعث سرازیر شدن سیل واردات بھ ایران و ورشکستگی و رکود اقتصادی بھ خصوص در دو دھھاى اجرای این سیاست
صنایع نساجی، پوشاک، کفش، چرمسازی، فوالد، سیمان، سیم و کابل، الستیک، پالستیک، سرب و روی، لولھ و پروفیل، لوازم 

در کنار نابودی شالیزارھای خانگی، قند و شکر، صنایع زیر مجموعۀ پتروشیمی و بحران مالی نزدیک بھ ھفت ھزار واحد صنعتی 
 .میوه در بخش کشاورزی شدھاى برنج و مزارع چای و نیشکر و چغندر قند و باغ

سیاست تخریب صنایع ملی و تولیدات داخلی کار را بھ آنجا کشانده کھ حتی صنایع دستی اصفھان و گالب قمصر کاشان و 
شود و حتی تولید کنندگان کارگاھی را بھ فروشنده تبدیل  وارد ایران میزنجیر و علم و کتل عزاداری و سنگ قبر ھم در خارج تولید و 

 .کرده است
 درصدی جوانان، عدم پرداخت بھ موقع دستمزدھا، بازداشت و زندانی کردن ٢١٫٨، بیکاری ھافقدان امنیت شغلی، اخراج

روحی و روانی، خودکشی و قتل ھاى رش بیماری، گستھافعالین کارگری، فقر و گرسنگی و بی خانمانی، از ھم پاشیدگی کانون خانواده
اقتصادی جمھوری ھاى و صدھا معضل اجتماعی دیگر جھنمی واقعی برای کارگران و زحمتکشان ایجاد کرده کھ از پیامدھای برنامھ

بیشتر در وضعیت دھشتناک فوق تشدید خواھد شد و جامعھ را ھر چھ ھا اسالمی است و با اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانھ
 .شرایط انفجاری قرار خواھد داد

دلیل اصلی کودتای انتخاباتی و قبضھ شدن قوای مجریھ و مقننھ و قضائیھ توسط باندھای نظامی و امنیتی در جھت پیشبرد 
ماجراجویانھ در عرصۀ ھاى بردن سیاست اجتماعی در داخل و دست باز برای پیشھاى سرکوبگرانھ و مقابلھ با جنبشھاى سیاست

 .و یا تضمین تداوم حاکمیت مافیائی روحانی ــ نظامی ــ بازاری  استھا خارجی بھ منظور کنار آمدن با امپریالیست
کھ بعد از جنایات کھریزک برای جمعی از اعضاء اى سردار سرتیپ دوم سعید قاسمی از فرماندھان سپاه پاسداران در سخنرانی

شوش و شاه عبدالعظیم و ھاى و کفش ملی پوشھا ن روزی باید بترسیم کھ دمپائی پوشاز آ: "کند، خطاب بھ آنھا  می گوید بسیج می
اگر آنھا . اگر آنھا پشت آقا نبودند، اگر آنھا پشت  والیت نبودند اون روز فرار کن برو خارج). شورش کنند(خیابان پیروزی قاط بزنند 

 ."ول کردند پشت خط را ، اون روز باید بترسیم
 بھ درستی خطر واقعی شورش )روحانی ــ نظامی ــ بازاری(این جلسھ توجیھی بھ عنوان نمایندۀ مافیای حاکم سردار قاسمی در 

 .کند کارگران و زحمتکشان و ماھیت انقالبی مبارزات آنھا را بھ نیروھای مزدور رژیم گوشزد می
کھ کارگران و زحمتکشان نھ تنھا ھیچ گاه دانند  جمھوری اسالمی خوب میھاى البتھ سردار سعید قاسمی و سایر شعبان بی مخ

داند کھ تنھا مزدوران  سردار قاسمی خوب می. ند بلکھ بھ شدت از این رژیم ضد کارگری و فاشیستی متنفرنداپشت آقا و والیت نبوده
اگر غیر از این بود . دنظامی و شبھ نظامی و امنیتی و دزدان بازاری و شکنجھ گران و اراذل و اوباش زندانبان پشت آقا و والیت ھستن

عریض و طویل امنیتی و اطالعاتی و سرکوب در محیط ھاى کرد احتیاج بھ این ھمھ دستگاه و تودۀ زحمتکش از این رژیم حمایت می
 .کار و زندگیشان نبود

ی و اطالعاتی در شرایط کنونی تقریبًا تمامی صنایع کلیدی، اصلی و بزرگ ایران بھ طور مستقیم توسط نیروھای نظامی و امنیت
وظیفۀ حراست بررسی و کنترل . شوند حراست از طریق نیروھای امنیتی کنترل میھاى شوند و یا غیر مستقیم توسط دستگاه اداره می

کنترل کارگران مبارز و آگاه و با نفوذ و محبوب از طریق استراق سمع و . سوابق و عملکرد فعلی و طرز تفکر پرسنل است
ایجاد چنین . و ارتباطات اینترنتی از وظایف روزمرۀ این ارگان امنیتی استھا در محیط کار و کنترل ایمیلمدار بستھ ھاى دوربین

دھندۀ وحشت و ھراس این رژیم ضد  وضعیت پلیسی و امنیتی و فاشیستی بی نظیر در کارخانجات و مراکز صنعتی تنھا و تنھا نشان
 . کارگران و زحمتکشان استیابی مردمی از آگاھی و اتحاد و ھمبستگی و سازمان

 
 

   مبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد امپریالیستی است
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رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی بھ منظور ایجاد رعب در آستانۀ سالگرد قیام آزادیخواھانۀ مردم ایران، پنج نفر از زندانیان 
 .اعدام سپرد ھاى سیاسی را بھ جوخھ

نفر از اعضاء ھیئت مدیرۀ سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران و حومھ را، آقایان سعید ترابیان طی یک ھفتھ قبل از آن دو 
چون رفقای دربندشان منصور اسالو دبیر سندیکای  ار سندیکا را دستگیر و ھمدمسئول روابط عمومی سندیکا و رضا شھابی خزانھ

 .برند اتوبوسرانی و ابراھیم مددی معاون سندیکا بھ اسارت می
 خرداد و بھنام ابراھیم زاده کارگر لولھ سازی پلی اتیلن ١٣روز " کانون مدافعان حقوق کارگری"علیرضا اخوان از فعالین 

 . خرداد دستگیر شدند٢٢شور آباد شھر ری و از فعالین کارگری روز 
ھ رفقای معلم زندانیش باغانی، دالن از فعاالن انجمن صنفی معلمان در ھشتم خرداد در محل کارش دستگیر و ب فرج اهللا زنده

 .رژیم پیوستھاى بھشتی، داوری، بداغی، خواستار و اسماعیل عبدی در سیاه چال
شدند برای  جدید منتشر میھاى کھ با آدرس" کارگر آگاه"و " ظفر سرخ"کارگری ھاى سایت سندیکای شرکت واحد و سایت

 .چندمین بار فیلتر شدند
ین وزارت اطالعات کھ تحت عنوان مأمورین حراست شرکت اتوبوسرانی تھران و حومھ  خرداد ماه مأمور٢٩روز سھ شنبھ 

کند ھجوم برده و این مادر سالخورده و  برد و تنھا زندگی می کنند بھ منزل مادر سعید ترابیان کھ از ناراحتی قلبی رنج می عمل می
شده و در نتیجھ آن مأمورین ھا  واکنش خشم آگین ھمسایھدھند  کھ باعث اعتراض و بیمار را مورد آزار، اذیت و توھین قرار می

 .گذارند حراست وحشت زده از مردم پا بھ فرار می
رژیم منحوس و نفرت انگیز جمھوری اسالمی با آگاھی از این کھ شیشۀ مرگش در دستان قدرتمند طبقۀ کارگر و زحمتکشان 

 .یابی آنھا جلوگیری کند شود تا از سازمان ب و نیرنگی متوسل میاست  بھ ھر وسیلۀ جنایتکارانھ و رذیالنھ و ھر خدعھ و فری
تنھا با بھ میدان آمدن متشکل کارگران و اعتصاب عمومی و پیوستن جنبش دمکراتیک زنان و دانشجویان و جوانان و 

می را فلج ساخت و با اری جمھوری اسالدتوان نظام سرمایھ روشنفکران و سایر اقشار اجتماعی زحمتکش بھ این اعتصاب است کھ می
 .تعرض و موضع برتر وی را بھ عقب نشینی وادار و شرایط فروپاشی آن را فراھم کرد

 
 
 

* * * * * * * * * 
 

 گذشتقیام مردم ازسال یک
 !این مردم باد افتخار بر

 
 انتخاباتی را ۀن مضحکدرستی ای ھحزب ما ب. گذردکودتای انتخاباتی و تقلب بزرگ مافیای جمھوری اسالمی میسال از یک
 آزاد میان ۀتوانستند با اراد مردم نمی  انتخاباتی در بین نبود وچون اساسًا. چون اساس برگزاری این انتخابات مخدوش بود .تحریم کرد

دم دعوت آنھا از مر. نامزدھای انتخاباتی ھمگی منتصب رژیم و ھوادار نظام بودند.  خویش کسی را انتخاب کنندۀنامزدھای مورد عالق
 قبل از انتخابات با برخورداری ھاىمردمی کھ در ھفتھ. ی بروندأ رھاىکردند کھ برای مشروعیت بخشیدن بھ رژیم بھ پای صندوق می

 نامزدھای انتخاباتی ۀ شخصی و افشاءگرانھاىچشیدند و ناظر مناظره از فضای باز سیاسی طعم دموکراسی تحمیلی بھ رژیم را می
 را برای رژیم فراھم "مشروعیتی"ی ھجوم آوردند و أ رھاىریزند، آن چنان بھ صندوق یگر را روی آب می ھمدھاىبودند کھ پتھ

برخورد تضادھا چنان شد کھ . خواستند ولی سیل آمد و سیل را امکان مھار نبود آنھا باران می. کردند کھ از گلوی رژیم پائین نرفت
این انتخابات نھ تنھا مشروعیتی برای رژیم فراھم نکرد . ستخوانی شد در حلقوم ویمشروعیتی کھ رژیم در پی آن بود بالی جانش شد، ا

 .  بھ تتمھ آبروی وی نیز در ایران و جھان خسارت جبران ناپذیر وارد آورد،ھیچ
می  کارگری غیر رسھاىاتحادیھ. تمایلی برای  شرکت در انتخابات  نشان ندادند کارگران و زحمتکشان از ھمان بدو امرشوق و

ولی با وجود این اکثریت مردم بھ .  میلیون نفر بنا بر آمار خود رژیم در این تحریم شرکت داشتند٧حدود . خواھان تحریم انتخابات شدند
 راه افتادند تا بدون رھبری و افق روشن از "بد بھتر است از بدتر"دنبال تئوری ھ  در انتخابات شرکت کردند و بتغییرامید واھی 

تقلب . حضور زنان و جوانان کھ از تضییقات احمدی نژاد دل پری داشتند در انتخابات چشمگیر بود. ن حاکمیت سود ببرندتضادھای میا
گوناگون ھاى حقیقت تقلب در انتصابات بود کاخ توھم جوانان را درھم ریخت و سوار بر تضادھای درونی جناح در انتخابات کھ در

ھر صورت بر سر کار ھ کھ احمدی نژاد ب این. داد را در ذھن خویش نیز خطور نمی ن جنبشی پا گرفت کھ کسی تصور آ،حاکمیت
 ولی اینھر قیمت خود را برای این کارزار آماده کرده بود از ھمان روز نخست آشکار بود ھ کھ رژیم استبدادی مذھبی ب آمد، این می

زند بھ مخیلھ کسی   از رھبری اصالح طلب خویش نیز جلو می مقاومت مردم جان بھ لب رسیده تا بھ این حد قدرتمند بوده وۀکھ درج
 طویل ھاىصف. ی را تمدید کردندأ اخذ رھاىرژیم خود نیز غافلگیر شد و برای حفظ ظاھر چندین بار ساعت. کرد ھم خطور نمی
دانستند کھ جناح  ھ میھم.  انتخاب قبل از اعالم رسمی آن بودۀکردند خود بیان نتیج کھ دستبندھای سبز حمل می مردم در حالی

 .آورد و احمدی نژاد بخت بزرگی ندارد ی میأ رژیم است رۀ از پیکراىمیرحسین موسوی کھ خود پاره
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، روشنفکران، ھااین جنبش مرکب از دانشجویان، جوانان طبقات متوسط و مرفھ، زنان، کارمندان، دانشگاھیان، تکنوکرات
 بخشی از بورژوازی طبیعتًا. ر بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی مرفھ سخن گفتتوان از اقشا در یک کالم می. آموزگاران بود

یشان ھا در حاکمیت دست ندارند و از فقدان امنیت سرمایھند و مستقیمًاااران کھ مورد تضییقات این رژیمدتجاری و اقشار کالن سرمایھ
کمیت و روحانیون نیز در کنار میرحسین موسوی و فشار از دادند، جناحی از حا جنبش را  مورد حمایت ضمنی قرار میبرند  رنج می

کردند و بر   فردی را درخواست میھاىانتخابات آزاد، تساوی حقوق زن و مرد، آزادیشرکت کنندگان در جنبش، . پائین قرار داشتند
ترکیب این طبقات . مده بودندپرستی بھ میدان آ  سرشار از میھنۀنمودند و در عین حال با روحی  اعتراض میھاضد ارتشاء و دزدی

تنھا شامل نیروھای مترقی نبود، نیروھای ارتجاعی و نان بھ نرخ روز خورھا نیز مانند ھر جنبش اجتماعی در آن از منظر خویش 
 ھاى در دست اندیشھ بورژوا دموکراتیک بودند و رھبری فکری جنبش عمًالھاى در واقع  خواستھاولی این خواست. شرکت داشتند

شود زیرا ما یا با ایدئولوژی سوسیالیسم روبرو ھستیم و یا با لیبرالیسم  غیر از این نیز نمی. ت غیر پرولتری قرار داشتطبقا
را بھ راه انقالب  در شرایط فقدان ھواداران سازمان یافتھ و قدرتمند سوسیالیسم کھ مھار جنبش را بھ کف بگیرند و آن. بورژوائی

 بیشتری برخوردار بوده، دارای سنت تاریخی ۀفکار غیر پرولتری، برای افکار بورژوائی کھ از سابقرھنمائی کنند، میدان برای ا
 کارگر با ۀکرد خود را با طبق این جنبش سعی نمی.  نفوذ کرده است باز استھاقدرتمندتری است و در تار و پود مردم در طی قرن

خواست بھ صورت مسالمت آمیز  امعھ را نیز بھ سمت خویش جلب کند، میکرد طبقات فقیر ج طرح شعارھای آنھا پیوند زند، سعی نمی
.  بورژوازی در چارچوب نظام جمھوری اسالمی تحت سرپرستی ھمان رھبران سازشکار بھ موفقیت دست پیدا کندھاىبا طرح خواست

جنبش با رھبری . یھ گذارده بودزیرا جنبش فاقد دورنما بود و دل در گرو محبت ولی فق. شکست جنبش از ھمان ابتداء روشن بود
وقتی . مرکز دسیسھ و توطئھ  درمان درد را از ولی فقیھ بپرسد، از کسی کھ خود علت بحران است وۀخواست چار ش میاسازشکارانھ

ولی فقیھ کار را یکسره کرد و بی طرفی ظاھری خویش را کنار گذارد و جانب احمدی نژاد را گرفت، رھبران سازشکار و جنبش 
آنھا فکر نکرده بودند کھ اگر ولی فقیھ خواسِت ابطال انتخابات تقلبی . آنھا بھ بعدش فکر نکرده بودند. دانستند کھ چھ باید بکنند م نمیمرد

آنھا برای یک قیام کھ حقشان را از ولی فقیھ بھ زور کسب کنند .  دست خورده را رد کرد، چھ باید بکنندھاىو یا بازشماری صندوق
 .  شیطانی خارج شودۀتواند از این دایر آید نمی کسی کھ برای انتخاب میان بد و بدتر بھ میدان می. ندآمادگی نداشت

 بیاورد، کارخانجات را بھ ھاش نتوانست طبقۀ کارگر و زحمتکشان را جلب کرده بھ خیابانااین جنبش بھ علت ماھیت بورژوائی
 . را مھیا نماید  عملی آنۀ را طرح کرده و زمیناعتصاب عمومیتعطیل بکشاند، شعار 

 تنھا در آغاز جنبش ھاشھرستان. اکثریت شرکت کنندگان در جنبش در تھران بودند و آنھم از اھالی و ساکنین مرکز شھر بھ باال
اضر شاھدین ح. جنبش مردم در تھران تنھا ماند.  کار، حمایت آنھا نھ عملی بلکھ معنوی بودۀ ھمکاری کردند ولی در ادامھابا تھرانی

. دادند کھ در مناطق جنوبی شھر تھران خبری نیست و این حرکت ھمھ شھر را در بر نگرفتھ است در نمایشات اعتراضی گزارش می
رفتند و فریاد اعتراض و ھمدردی و   میھااکبر بر پشت بامهللا  انقالب بھمن با شعار ھاى مردم با آموزش از ھمان سنتھاشب

 . گرفت ادھا تنھا مناطق باالی شھر را در بر میدادند ولی این فری ھمبستگی سر می
خود .  حاکمھ نبود کھ غافلگیر شده بود، رھبران سازش کار اپوزیسیون نیز از موج اعتراض مردم جا خورده بودندۀاین فقط طبق

شعارھای مردم کھ در . گرفت  پا می خیابانی مجددًاۀ مبارزھاىسنت.  گسترده و خودجوشی را نداشتندمردم نیز انتظار چنین اعتراض
خود گرفت و تا مرگ بر ھ ت حاکمھ رنگ افراطی بئی و یا اعتراض بھ تقلب بود ھمراه با مقاومت ھیأپس گرفتن ر ابتدای کار برای باز

خواندند کھ در چارچوب قانون  رھبران سازشکار مردم را فرا می. دیکتاتور و آتش زدن تصاویر رھبران مذھبی ارتقاء پیدا کرد
کھ  شود با مسالمت رفتار کرد زمانی  باقی بمانند و مطالبات خویش را بھ صورت مسالمت آمیز مطرح کنند ولی چگونھ میاساسی
گویند از زبان  شود با کسانی کھ فقط با زبان گلولھ سخن می چگونھ می. کند  و چماقداران صدھا نفر را درو میھا بسیجیھاىگلولھ

 . کنند ا قانون اساسی خودشان را نیز رعایت نمیآنھ. قانون اساسی خودشان سخن راند
 .  از رھبری سازشکار جلوتر رفت و در میدان بی دورنمائی خویش گم شدجنبش عمًال

 
این جنبش تضادھای درون حاکمیت را تشدید .  گوناگون حاکمیت نیز بھره بردھاى از تضاد درون جناح خرداد طبیعتًا٢٢جنبش 

گرچھ کھ بزرگان قوم در سرکوبی جنبش و حفظ نظام جمھوری اسالمی متفق القول بودند و . ھ را دریدکرد و نقاب بی طرفی ولی فقی
 مافیائی کھ ثروت ملی را ھاىئی کھ باید اتخاذ کنند، اختالف بر سر قطبھا حکومت و روشۀھستند ولی اختالف بر سر چگونگی ادام

. دو شقھ تبدیل کرد و در مقابل ھم قرار دادھ س تا پا بأرژیم جامعھ را از ر. تکنند باقی مانده و این تضادھا تشدید ھم شده اس غارت می
نفس گیر شکست خورد ولی پایان یک آغاز نیست،   خرداد در یک نبرد نابرابر و٢٢جنبش . پذیرد این جراحت بھ سادگی درمان نمی

 .آغاز یک پایان است
 : لنین می گفت

 سابق پی ۀ استثمارشونده و ستمکش بھ عدم امکان زندگی بھ شیوھاىبرای انقالب کردن کافی نیست کھ توده» 
 سابق زندگی و حکومت ۀببرند و تغییر آن را طلب نمایند، برای انقالب ضروری است کھ استثمارگران نتوانند بھ شیو

امھ دھند، فقط آن ھنگام  سابق ادۀ نتوانند بھ شیو"باالئیھا" و نخواھند نظام کھنھ را "پائینی ھا"ھنگامی کھ  فقط آن. کنند
 ).۴٩۶ .بیماری کودکی کمونیسم بھ فارسی ص(« . تواند پیروز گردد انقالب می
 
 

 زنده بادسوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت 
 )لنین(ترین شکل تشکیالت طبقاتی پرولتاریا است  حزب عالی
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تئوری لنینی .  جانبازی کندۀ کشیده و آمادھاابانیک بحران ملی عمومی نیاز دارد، کھ مردم را بھ خیھ انقالب در عین حال ب
 در "پائینی ھا" مردم بھ ھمان قیاس لنینی یعنی ھاىتوده.  ایران بازتاب یافتھ استۀانقالب در شکل معیوب آن ھم اکنون در جامع

و مالھا را در مقابل ھم قرار داده یشان کھ چشمگیر بوده ھا نیز علیرغم اختالفات و درگیری"باالئیھا" نیستند و "پائینی ھا"اکثریت خود 
 این نظریھ را ھاىوجود آمده کھ نطفھھ ھر صورت تکانی در جامعھ بھ ولی ب. باشند  تسلط خویش نمیۀاست فاقد توانائی برای ادام

شکستھ کھ  "ئیھاحرمت"در این مدت .  خرداد نیست٢٢ قبل از ۀ ایران دیگر جامعۀجامع. توان در پائین و در باال مشاھده نمود می
این مردم در این مدت . ندا و ھمبستگی و تداوم کار پی بردهاىمردم بھ نیروی قدرت توده. ترمیم آنھا از جانب حاکمیت امکان ندارد

این جنبش . ایران دارای دو نسل انقالبی شده است. کوتاه ھمان آموزشی را گرفتند کھ پدران آنھا در انقالب قبلی در آن آموزش دیدند
 داشت تا بتواند انقالب بعدی را زخلق بھ این کالس و تجربھ اندوزی نیا.  بعدی انقالب ایران استۀبتدائی برای عبور بھ مرحلکالسی ا

 . تر بھ پیش برد تر و گسترده عمیق
کھ جنبش بھ خسارت  خاطر کسب رھبری و یا حتی ممانعت از اینھ  شرکت فعال در جنبش است با تالش بھا کمونیستۀوظیف

نمی شود از دور . این ما ھستیم کھ باید بکوشیم ضربات را بھ حداقل برسانیم تا بھ جنبش کمترین صدمھ بخورد. ن ناپذیر دچار شودجبرا
کنیم کھ کمونیستی و انقالبی بوده و از قبل امکان پیروزیشان قطعی  ئی دفاع میھاشاھد صحنھ بود و مدعی شد کھ ما فقط از جنبش

را زودرس بھ  مارکس مخالف طغیان کمون پاریس بود زیرا آن. گز رھبری کمونیستی پیدا نخواھند کردئی ھرھاچنین جنبش. باشد
بندی کرد کھ  ولی وقتی جنبش آغاز شد از این جنبش بھ حمایت برخواست و سپس علل شکست جنبش را جمع. آورد حساب می

 .دستآوردھای آن تا بھ امروز راھنمای راه جنبش کمونیستی جھانی است
 

وقتی  .و شعارھای صحیح و انقالبی را جا انداخت و یک گام آن را بھ جلو برد ی باید فعاالنھ شرکت کردئھا در چنین جنبش
کنند و با   کھ مردم را بر ضد مردم مبارز عرب و فلسطین تحریک میھاارتجاع سلطنت طلب و یا قربانیان تبلیغات صھیونیست

حتی برای تجاوز بھ ایران و یافتن ھمدست در ایران زمینھ سازی  از آب گل آلود ماھی گرفتھ و آیند تا شعارھای ارتجاعی بھ میدان می
 مردم را ۀگونھ شعارھاست کھ جھت مترقی مبارز  این."مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین": فکری نمایند ما باید روشن کنیم کھ

 ھاىروشن تحریم وصریح  طورھ ما باید ب. گرداند کنند متمایز می میرا درون جنبش پخش  از نظریات ارتجاعی کھ مانند میکروب آن
.  ایران را محکوم کنیم و بھ افشای حامیان امپریالیست و سیاست ارتجاعی و ضد بشری عراقیزه کردن ایران بپردازیمۀاقتصادی علی

ژیم جنایت پیشھ و قصاب جمھوری اسالمی سرنگونی ر  ما مخالف تحریم و تجاوز بھ ایران ھستیم و امر، گوشزد کنیمباید دائمًا
 .س آن امپریالیست  جنایتکار آمریکاأر   در و امپریالیستیھاى انقالبی مردم ایران است و نھ قدرتۀوظیف

 
 بعدی اى را برای جنبش تودهھا مردم را جمعبندی نموده  و این آموزشۀ قھرمانانۀبارھا تجارب مبارز)  توفان(حزب کار ایران 

 ایران مستقر ساختھ ۀاگر چھ  رژیم جمھوری اسالمی عفریت ترس و وحشت را در جامع.   تحلیل کرده است است  عمیقًاکھ در راه
مشروعیتش برھم   را بعد از شکست جنبش گسترش داده، لیکن ارکان این رژیم مذھبی و خدائی ترک بر داشتھ  وھااست  و سرکوب

 خرداد ٢٢دیگر این رژیم بعد از .  آنھا را پاره کردندھاى شدند و عکساى و خامنھمردم میھن ما طالب مرگ دیکتاتور. خورده است
ى اخامنھ. شمارش معکوس در ایران مدتھاست آغاز شده است.  برھم خوردھا، تردیدھا، دو دلیھاشبھھ.  خرداد نیست٢٢رژیم قبل از 

 نسل ،نسل جدید. فسنجانی و مصباح یزدی دفن گردددست مردم اعدام شود و در کنار رھ ممکن است قبل از مرگ در اثر سرطان ب
 کھ حقیقتًا. شوند  این راحتی تسلیم نمیھ ند و بامردم ما چندین انقالب را در آسیا و در جھان پشت سر گذارده. فرزندان انقالب است

 .افتخار بر این مردم
این جنبش . ضد بشری جمھوری اسالمیست ومقابل دشمن بیرحم   تجربھ اندوزی و خیزش مجدد درۀ خرداد در آستان٢٢جنبش 

جنبش دمکراتیک باید تحت رھبری  تشکیالت انقالبی  .  را برای سرنگونی رژیم در دستور کار خود قرار دھداىتوده باید قھر انقالبی و
ند و بھ میان مردم  باید حزب طبقۀ کارگر را تقویت کنھاکمونیست. توان رھبری کرد  جنبش را نمی،بدون سازمان و حزب. قرار گیرد

 .لنینیستی است ــ  مارکسیستیۀبلغ و مروج این نظریُم) توفان( حزب کار ایران.برده و با آنھا پیوند برقرار کنند
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 میرحسین موسویھاى ھیجدھم و روده درازیۀبیانی
 
 

" منشوری برای جنبش سبز"تحت نام اى  بیانیھ٨٨ خرداد ٢۵ایران، اخیرًا میرحسن موسوی بھ مناسبت سالگرد میلیونی مردم  
وی کھ این بیانیھ را  .بست کنونی را بیان کرده است بن طور راه برون رفت از انتشارداده و مطالبات و نقطھ نظرات خویش و ھمین

کند و قصد ھدایت و بھ سرمنزل  میرا نیز رھبر سیاسی و معنوی این جنبش محسوب   خودًابرای جنبش سبز انتشارداده است حتم
 ھاىیئ و کلی گوھادرازی خورد سوای روده این بیانیھ بھ چشم می چھ بیشتر در لیکن آن .پروراند می سر رساندن آن را در مقصود

 برای  حرفی،" مسالمت آمیز و حقوق مدنیۀتقلب انتخاباتی، زور و سرکوب جناح حاکم، نقض حقوق انسانی، مبارز"رایج و اشاره بھ 
  وی جزھاىاین بیانیھ ھمانند دیگر بیانیھ در. شود این مخمصھ و بحران کنونی دیده نمی نشانی از چگونگی برون رفت از گفتن ندارد و

 .پیچد دورخود میھ ی رھنمودی ندارد، چون کالفی بئگمی و بی دورنما سردر
چھارچوب  در بحران سیاسی گرفتار آمده و بست و برزخ بن ست کھ درھاشان میرحسین موسوی مدت نماینده اصالح طلبان و

واقعیت این است تضادی کھ بین جناح میرحسین موسوی و  .پازدن مشغولند ی بھ دست وئنظام وال قانون اساسی جمھوری اسالمی و
 مختلف ھاىیھھم اکنون بھ اوج خود رسیده است، تضاد منافع ال دارد و  کل نظام اسالمی وجودھاىبندی جناح احمدی نژاد و دستھ

 بھ ء و با اتکااىرژیم بھ رھبری احمدی نژاد و خامنھ جناحی از. ثروت عظیم  کشوراست اری ایران بر سر غارت مردم ودسرمایھ
دست خود متمرکز کرده و بھ ھیچ وجھ خواھان تقسیم قدرت و   سپاه پاسداران و نیروھای امنیتی، انحصار مالی کشور را درۀسرنیز

 از اىگوشھ یا تمکین کنید تحت نظارت و کنترل ما در: پاسخ این جناح بھ اصالح طلبان چنین است. الح طلب نیستثروت با جناح اص
این . زندان و شکنجھ درانتظارتان خواھد بود را فراتر از این بگذارید، سرکوب و ترور و پا لمال بنشینید و یا اگرا غارت بیتۀسفر

خالل ده سال اخیر بھ جناح اصالح طلب داده و بی پرده و صریح نیز  ازمان نظامی  سپاه درو س پاسخی است کھ جناح  فوقانی بازار
 ٢٢ طبقاتی  حادتر گشتھ و با نیشتر تقلب انتخاباتی در ۀ این تضادھا در اثر  بحران اقتصادی  و رشد مبارزۀدامن.  عمل نموده است

 . خرداد بھ اوج خود رسیده است
 لمال دراامروز بیت: "گوید لمال توسط جناح حاکم چنین میارابطھ با غارت بیت  خود درۀیآقای میرحسین موسوی دربیان

ی و معرفی محاکمھ این مفسدان ئشناسا مآب است و ھنوز ملت علیرغم ادعاھا و دستورھای شدید از معرض یغمای یغماگران قدیس
 بھ مراکز قدرت، ایجاد انحصارھای بزرگ ۴۴ لی اص اجراۀ بزرگ بھ بھانھاىاز واگذاری"میرحسین موسوی ". چیزی ندیده اند

 رفتار اشاره دارد و از " نظامی و امنیتی و نھادھای شبھ دولتی و پنھانکاری ازملتھاىدستگاه اقتصادی، نبود کمترین نظارت مالی بر
گوید کھ آقای ھاشمی  لمال سخن میاغارت بیت شرایطی از وی اما در. نالد خشن انحصارطلبان می غیرمتعارف و آشتی ناپذیر،

 پشتیبان کاندیتاتوری وی در دھمین ،ندا بھ جیب زدهاى افسانھھاى ھزارفامیلش کھ ثروتۀ سرخ پوش و خانوادبرفسنجانی، عالیجنا
 ۀآستان  تلویزیونی درھاىمناظره کسی پنھان نیست و  ھاشمی رفسنجانی برھاىدزدی.  انتخابات ریاست جمھوری بوده استۀدور

لمال بھ معنی اانتقاد بھ غارتگران بیت  آقای میرحسین موسوی وۀپس گالی. موجب افشای باندھای غارتگر گردید ھم بیشتر زانتخابات با
این را . ی یک فریب محض استئچنین ادعا بین مردم محروم  نیست،  ثروت درۀتقسیم عادالن قطع دست دزدان و غارتگران جامعھ و

 دوران ھاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی ھاى ھمان سیاستۀتصادی نئولیبرالی احمدی نژاد ادام اقھاىھمھ کس دانستھ است  کھ سیاست
این رو تمام تالش آقای میرحسین  از. اری جمھوری اسالمی نیستداین زمینھ اختالف اساسی  بین دو جناح  نظام  سرمایھ است و در

 .قدرت سیاسی است ر و سھیم شدن درموسوی و جناح وی نھ طلب عدالت برای مردم بلکھ سھم خواھی بیشت
مبارزه و "این منشور تصریح کرده است کھ  میرحسین موسوی کھ بند نافش بھ قانون اساسی جمھوری اسالمی وصل است در

مقابل چماقداران و قداره کشان بی فرھنگ می  چھارجوب قانون اساسی کارآمدترین اسلحھ در طریق مسالمت آمیز در ایستادگی از
 جمھوری ۀزد چھارچوب قانون اساسی کپک نامد اما درعین حال منادی حفظ وحدت ملت در وی کھ  خود را اصالح طلب می". باشد

ی حقوق بشر ئی دین از دولت  و منشور جھانی  بورژوائترین سخنی از جدا  وی کوچکۀسرتاسر بیانی در باشد و اسالمی  می
فشارد و تمام    پای میالگوی نظام اسالمی و قانون اساسی، یت اسالمو جمھوری ۀلخلقااصل ناقص چنان بر وی ھم. رود نمی

این چھارچوب قرارگیرد از پیش محکوم  بھ  پس روشن است جنبشی کھ در. این اساس تدوین شده است یش برھا و سیاستھاتاکتیک
 ارچوب تنگ ارتجاعی خارج شده واین چھ ست ازھااما جنبش مردم ایران مدت. جز این نیز نخواھد بود زدن و شکست است و درجا

ِویژه بعد از تظاھرات ھ سال گذشتھ ب مردم ایران دریک. کروبی بدھکار نیست تھ موسوی و و  بی سرھاىگوشش دیگر بھ حرف
عاشورا تکلیفش را با موسوی و کروبی و جناح اصالح طلب روشن کرده و با شعارھای ساختار شکن و ضد اصل والیت فقیھ و مرگ 

میرحسین موسوی . ندا کسانی انداخت کھ خواھان حفظ این نظام ضد بشریۀمرگ بر این نظام مردم فریب، لرزه براندام ھم وبر رھبر 
 رنگارنگ، ضمن التزام ھاىزدالنھ دست بھ عقب نشینی زد و با نامھ مردم در روزعاشورا، ُبۀتظاھرات شکوھمند و قھرمانان بعد از

 فاصلھ گرفت و رادیکالیسم مبارزات مردم رسمًا از این چھارچوب، شعاراصالحات فقط در اسی وقانون اس کید برأمکرر بھ نظام و ت
  بھمن،٢٢خالی کردن پشت مردم در تظاھرات  .مقابل جناح حاکم بھ اھتزاز درآورد  این سیاست ارتجاعی پرچم سفید را درۀادام در
قانونی   عدم دریافت مجوزۀکمین سالگرد کودتای انتخاباتی بھ بھانی  خرداد،٢٢طور عدم شرکت در تظاھرات  گرد انقالب و ھمینلسا

قتل و  رھبرانی کھ خود آلوده بھ کشتار و. بی خاصیتی این نارھبر را بھ نمایش گذاشت زبونی و از کودتاچیان تبھکار حاکم، اوج ذلت و
ی جز ئاینان سودا. ی برای ھدایت جنبش مردمندند، فاقد صالحیت و سالمت اخالقا دست داشتھ۶٧ و۶٠ ھاىدر قتل عام سال غارتند و

 . ندارند چھارچوب قانون اساسی در سر بھ انحراف بردن جنبش دموکراتیک مردم و کنترل آن در

 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی 
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اسالمی و پذیرش شرایط دردناک و جھنمی موجود تصفیھ حساب با کلیت نظام جمھوری  نخستین گام برای برون رفت از
دولت و اعالم  ی دین ازئ دموکراتیک، آزادی بیان وعقیده و اجتماعات و احزاب، جداھاىآن، پذیرش اصل آزادی براندازی قھرآمیز

 اى پایھھاى ثروت و توجھ بھ خواستھۀتقسیم عادالن لغو دین رسمی، برابری زن ومرد، اجرای عدالت اجتماعی و برابری تمامی ادیان و
 طرح گشتھ ۵٧انقالب مشروطھ و بھمن  ی ھستند کھ در دوئھااینھا مطالبات  و خواستھ. زحمتکشان است ات سوزان کارگران وو مطالب

دھد کھ رسالت تحقق چنین مطالباتی تنھا در  انقالب بزرگ ایران نشان می شکست این دو. و نھری از خون برای تحققشان جاری گشت
ی ئبست رھا این بن توان از جنبش است کھ می سرکردگی آن بر ط با بھ میدان آمدن این طبقھ وفق حزبش است و  کارگر وۀماھیت طبق

 .نیست راه دیگری متصور.  جست
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 ۀ تازه علیھاىتحریم  چھارم شورای امنیت سازمان ملل وۀقطعنام
 کنیم ایران را محکوم می

ی أر ی موافق، دوأبا دوازده ر) ژوئن دوھزار وده میالدی٩(نھ   تاد وخرداد ھش١٩درشورای امنیت سازمان ملل متحد
رکیھ و برزیل، اعضای غیر دائم شورای امنیت بھ این  ت. ایران بھ تصویب رساندۀ جدیدی  را علیۀقطعنام  ی ممتنعأمخالف و یک ر

 .قطعنامھ رأی منفی دادند و لبنان رأی ممتنع داد
 کھ میان این دو کشور و دولت ایران بر سر پیشنھاد تبادل سوخت امضا شده بود، اىکھ بھ توافقنامھ  برزیل و ترکیھ از اینۀنمایند

 ۀ جدیدی را علیھاى این قطعنامھ تحریمۀ اروپا نیز در ادامۀاتحادی. ی مخالف دادند و زیر بار این قطعنامھ نرفتندأ ر،توجھ کافی نشد
 .خود قرارداده است دستور کار ایران در
گذاردن تمامی موازین و  زیرپا  پیشین شورای امنیت  اقدامی غیر قانونی وھاىطعنامھ ھمانند قطعنامھق حزب ما این نظرھ ب

آینده  این یک اقدام سیاسی از سوی امپریالیسم  آمریکا است تا در. تی است و از این منظر فاقد مشروعیت حقوقی است.پی. مقررات ام
تحریم، توطئھ، تحریکات مرزی، گسیل .  مردم ایران آماده کندۀی، شرایط را برای تجاوز نظامی علیئ کذاھاىبا اشاره بھ ھمین قطعنامھ

 است کھ توسط اىسیاست مشخص و طرح ریزی شده....  ایرانۀ خلیج فارس و تھدید  اتمی علیھاى غول پیکر جنگی در آبھاىناوگان
 را باید از ھاتحریماین . دنبال خواھد داشتھ راز مدت عواقب شومی را بگردد  و در د  مردم ایران اجرا میۀامپریالیسم آمریکا علی

 منطقھ بر سر کنترل انرژی و اعمال ھژمونی بر سایر رقبا مورد بررسی قرار  امپریالیستی درھاى جھانی بین قدرتھاىمنظر رقابت
 .طور کھ درعراق با ھمین ھدف آن کشور را بھ اشغال خود در آورد  آمریکا دست یافتن بھ منابع انرژی ایران است، ھمانۀمسئل .داد

مورد خطر اتمی ایران بھ تحریک و  آمیز در دالیل  مضحک و غلو  ایران واىامپریالیسم آمریکا  با اشاره بھ فناوری ھستھ
 م استعماری و زورگویانھ و در ایران توسط شورای امنیت را یک اقداۀحزب ما تحریم تاز. دھد  مردم ایران ادامھ میۀتوطئھ علی

 . کند شدت محکوم میھ کند و آن را ب ویژه امپریالیسم آمریکا ارزیابی میھ  بھاراستای منافع امپریالیست
 ایران با اھداف امپریالیستی و استعماری و غارت منابع طبیعی ۀ اقتصادی علیھاىتحریمیم اطور کھ ما بارھا تحلیل کرده ھمان

 ھاىآنھا با ھمین ترفند تحریم.  نیستندھا امپریالیستۀد و شامل حال تمام ممالکی است کھ مزدور و گماشتگیر ایران صورت می
 را بر جای وی نشاندند و سپس کنترل مستقیم منابع ء رژیم صدام  حسین را برانداختند و جالل طالبانی و شرکا،اقتصادی و سپس نظامی

کشور عراق را بھ خاک  " و طالبانھابا تروریست"بمب اتمی موھومی صدام و ھمکاری وی  ۀآنھا بھ بھان. نفتی را در ید خود گرفتند
شرایطی آفریدند کھ کھ صدھا بار از دوران  حکومت بعثی عراق غیر قابل . آن را نابود کردندۀوخون کشیدند و تمام زیربنای اولی

 اقتصادی ھاىن انگیزه  و اھداف استعماری ضمن تحریمحال ھمین دیوصفتان با ھمی .تر است و خطرناک تر تر، ضد انسانی تحمل
 ایران ۀکوب شد لگد  ناراضی وھاى بھ فریب توده،عین حال پیام  ھمدردی بھ مردم ایران و اشک تمساح ریختن در و" متمدنانھ"و

و این جنایتی فراموش  کودک عراقی جان باختند ٨٠٠٠٠٠ شورای امنیت بھ رھبری امپریالیست آمریکا، ھاىاثر تحریم در. مشغولند
نشدنی و داغ ننگی بر پیشانی جریانات و محافلی است کھ از این اقدام ضد بشری بھ دفاع برخاستھ  و یا حتا موذیانھ سکوت پیشھ کرده 

 .بودند
 
 

 ! از ایران و منطقھ کوتاه بادھادست امپریالیست
 !ترین تروریست دولتی جھان مرگ بر امپریالیسم آمریکا این بزرگ
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خواھد  دوست می حزب ما ضمن محکوم کردن این تحریم  قلدرمنشانھ و ضدبشری از تمامی نیروھای مترقی و مردمی و میھن
 سترگی بھ ۀاینجا وظیف در.   ارتجاعی و زورگویانھ و استعماری شورای امنیت بایستند و آنھا را محکوم نمایندھاىمقابل قطعنامھ کھ در

افشای  توان خویش را در خالف جریان آب حرکت کنند و تمام امکانات و ست کھ درھاونیستِویژه کمھ گردن روشنفکران و ب
 "تبلیغات" رژیم جمھوری اسالمی بھ مردم رھنمود دھیم کھ فریب ۀباید ھمواره ضمن مبارزه علی. کاربرندھ  بھا امپریالیستھاىدسیسھ

نفرت از رژیم ننگین جمھوری اسالمی نباید بھ  آنجا . د ادامھ دھند استبداۀ را نخورند و ھوشیارانھ بھ پیکارشان علیھاامپریالیست
 ۀگران رو تبلیغات ھوچی دنبالھ  مردم ایران را نادیده بگیریم وۀ علیھا امپریالیستھاىبیانجامد کھ برای خنک شدن دلمان توطئھ

 ۀ اقتصادی علیھاىعراق و نتایج مترتب بر تحریم ۀاز اشغال بربرمنشان مترقی باید نیروھای انقالبی و.  امپریالیستی گردیمھاىرسانھ
 . ارتجاع و امپریالیسم ادامھ دھندۀشان علی این کشوردرس بگیرند، آگاھانھ و ھدفمند  بھ مبارزه

 )توفان(حزب کارایران
 ژوئن دوھزار وده
 خرداد ھشتادونھ

org.toufan.www
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  خورشیدی۶٧ و ۶٠ ھاىبت قتل عام زندانیان سیاسی در سالمناسھ ب
  و مقاومت در زندانھاکمونیست

 
 سند جنایت رژیم ضد بشری جمھوری اسالمی است ۶٧ و ۶٠ ھاىمخالفین در سالى ھ و ھمھاکشتار عظیم انقالبیون، کمونیست

باید تمامی این آدمخواران . دھد رمنش جھان قرار می فاشیستی و آدمکش و بربھاىکنار آلمان نازی و تمام رژیم شک وی را در و بی
یک دادگاه علنی محاکمھ و  خون جوانان پر امید میھن آغشتھ است درھ این کشتارھا شرکت داشتند و دستشان ب ضد بشر را کھ در

ردم ایران ھرگز این ند و ما رژیم از اصالح طلب گرفتھ تا اصولگرا مسئول و مسببھاىجناحى ھاین کشتارھا ھم در. مجازات نمود
 نیز حماسھ آفرین است ھا وحشیانھ اما مقاومت مبارزین انقالبی و کمونیستھاىاین قتل عام و شکنجھ در. جنایتکاران را نخواھند بخشید

کیف اوضاع  جھانیان کھ از کم و روزھا درگیر مبارزه با رژیم جمھوری اسالمیست و و باید برجستھ گردد و بھ نسل جوان کھ این
 رفقای توفانی و سایر نیروھای انقالبی و مبارز را کھ درى ھما موظفیم مقاومت قھرمانان.  بیخبرند معرفی شودھاھشتناک درون زنداند

ی جمھوری اسالمی حماسھ آفریدند و سر دادند اما شکنجھ را بھ ھیچ گرفتند برجستھ کنیم و بھ تبلیغ ئ قیرگون و قرون وسطاھاىزندان
این شماره از توفان الکترونیکی بخشی    در۶٧ و ۶٠ھاى کشتار  سالى ھبھ ھمین مناسبت و بھ بھان. ندان بپردازیم مقاومت در زۀروحی
 بھ چاپ زندان انتشار یافت مجددًا  و مقاومت درھاگذشتھ تحت نام کمونیست ایران را کھ در توفان ارگان مرکزی حزب کارى  ھازمقال

 . جوان باشدرسانیم تا الھام بخش مبارزین نسل می
***** 

 
. کنند مقاومت را درمقابل ارتجاع تبلیغ می  ونداھمواره ُمبلغ مقاومتھا یم کمونیستاکھ بارھا تحلیل کرده طور ھمان.......

 البتھ ھرگز حزب سیاسی و طبقاتی ھاکمونیست. بخشند برجستگی میھا کنند و بھ آن تکیھ میھا  بھ نقاط قدرت انسانھاکمونیست
ریزند کھ در اثر لو رفتن  بنای سازمان و اصول پنھانکاری را طوری میھا کنند،آن اساس مقاومت مطلق اعضاء بنا نمیخویش را بر 

پذیرند و نھ آن کھ بھ  لیکن آنھا اعضاء حزب را با شرط مقاومت در مقابل درندگی دشمن می. ترین صدمھ بھ تشکیالت بخورد افراد، کم
شود با چاقو در انداخت، اگر ضعف اجباری نشان دادی اشکالی  اشکالی ندارد، گوشت را نمیاین تئوری متوسل شوند کھ ضعف ھم 

ھا آن. گذشتھ جلوه می دھند" انقالبی گری"روند کھ مقاومت را بھ سخره گرفتھ بھ کنایھ آن را  ندارد و حتی برخی تا جائی پیش می
ند و اخردی اعجاب آوری مدعی ادی جانش را بدھد و سپس با بیتوان توقع داشت کھ در راه آز شوند کھ از ھیچ کس نمی مدعی می

خوانیم از خود  شنویم و می وقتی ما این سخنان را می. اگر کسی چنین تقاضائی را بکند این اوج غرور و بی خردی رھروان است
فرخی یزدی شاعر انقالبی ایران بھ . باشد  مستحق آزادی میًاپرسیم کھ آیا ملتی کھ حاضر نباشد در راه آزادی جان دھد آیا اساس می

 :درستی چنین سرود

 ھرگز دل ما ز خصم در بیم نشد
 در بیم ز صاحبان دیھیم نشد

 .ای جان بھ فدای آن کس کھ پیش دشمن تسلیم نمود جان و تسلیم نشد
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ست کھ ھان فرخیطبیعی است کھ این خو. و فرخی یزدی در زندان رضا شاه جان داد تا ما بتوانیم راه وی را ادامھ دھیم
وجود ھا ملتى این نیروی سنت انقالبی است کھ در ھمھ. راند کند و بھ پیش می جوشد و نسلی را از نیروی خویش سیراب می می

 !داشتھ و دارد و باید ھمھ داشتھ باشد
اسیری حق دارد شود این منطق مسخره و بی مسئولیت را پذیرفت کھ ما چون با قھرمان پروری مخالفیم پس ھر فرد  چگونھ می

مردم ى خانواده را بی خانمان کرده بلکھ بھ حزب خود و جنبش آزادی طلبانھھا رفقای خود را زیر شکنجھ لو دھد و نھ تنھا دهى ھمھ
ى این توجیھات روحیھ. چیزی باقی نخواھد ماند ملتی کھ چنین فکر کند شایستھ آزادی نیستھا با این منطق از جنبش. میھنش پشت نماید

ند حفظ کرد ھرگز نباید اکھ باید تناسب را در برخورد با اعضائی کھ مقاومت نکرده در حالی. کند مت و زشتی خیانت را منتفی میمقاو
 .تنھا تبلیغ این روحیھ و پرورش اعضاء با این روحیھ راه درست حزبیت است. از اصل پافشاری بر مقاومت چشم پوشید

خواھد بھ ھمھ نشان دھد کھ در محراب  کند و می مقاومت مبارزان احساس شادی میطبیعتًا وقتی دشمن با ضعف و یا شکستن 
ند مورد ا ما این نیست کھ رفقائی را کھ ضعف نشان دادهىرا درھم شکند، وظیفھھا منبر آنھا جای ھیچ گونھ مقاومتی نیست تا روحیھ و

اول رژیم ددمنش حاکم را اعم از ى ند جدا کرده ولی در درجھاادهما باید حساب خائنین را از آنھا کھ فقط ضعف نشان د. حملھ قرار دھیم
ی کنیم تا رژیم اختناق را در ارا وسیلھھا ما باید فشارھای غیر انسانی در زندان. اسالمی و یا شاھنشاھی مورد حملھ و افشاء قرار دھیم

وی را با تبلیغات وسیع متقابل ى توطئھ. انیمبھ سان رژیمی ددمنش، غیرانسانی، بیمار و قرون وسطائی محکوم گردھا عرصھى ھمھ
این بھ نظر ما راه .  خود قرار دھیمىمقاومت بھ توجیھ ضعف دست نزنیم و رژیم را آماج حملھى خنثی کنیم و در عین تبلیغ روحیھ

رای ایده آلی کھ دارند این فشارھا را بى کنند و ھمھ روشن است میان مبارزانی کھ مقاومت می. درست برخورد با این پدیده است کنند
 .نمی توان عالمت تساوی میان آنھا گذاشت بھ جان می خرند و آنان کھ بھ ھر دلیل درھم می شکنند فرق است و

مبارزین را ى آورد و بھ ھمین جھت نیز است کھ شکنجھ ھیچ افتخاری برای رژیم جمھوری اسالمی نمیھا انسانى شکنجھ
باقی نمی ماند از تعزیر ھا آنجا نیز کھ دیگر جای انکاری برای آن. شان کار اقناعی خود جلوه دھندخواھند آن را ن کنند و می انکار می

 .باید از طرف جھانیان بھ رسمیت شناختھ شود گویند کھ گویا جز الینفک فرھنگ مسلمانان بوده و اسالمی سخن می
گیرد و با داغ و درفش ھمراه   و تھدید صورت میمعلوم نیست کھ چرا اقناع این حضرات فقط در اثر فشار و شکنجھ و آزار

 .ھفتم قدرت اقناع کسی را نداردى و پوچ بودن نظریات آنھاست کھ در ھزارهھا بیھودگی تئوریى ھمین امر نشانھ. است
، این ی ضد انقالبیون اپوزیسیون، بھ ویژه در خارج از کشوراسازند و علیرغم میل پاره ولی مردم ایران قھرمانان خود را می

پرورند،  سازند و قھرمان می ند پرچم میامقاومت کردهھا این مردم ایرانند کھ از آنھا کھ در زندان. کار را در آینده نیزخواھند کرد
بینند کھ  زیرا در مقاومت آنھا، مقاومت خود را، امید بھ پیروزی خود را، ضعف دشمن را، شکست وی را در مقابل مقاومت مردم می

احمقانھ است اگر تصور کنیم کھ رفیق قدرت فاضلی جان داد تا قھرمان شود؟ گلسرخی  و دانشنیان جان . گیرند چ میمرگ را بھ ھی
 . چقدر یک مغز باید کوچک باشد کھ عمق و بزرگی احساسات مردم ایران را درک نکند. دادند تا ادا و اطوار انقالبی در آورند

ھتر ھمواره با دشمنان آزادی و استقالل، با بھره کشان و ھمدستان آنھا مبارزه خود برای زندگی بى ی جھان در مبارزهھاملت
ی انقالبی ھانیز چون ما تکیھ بر سنتھا آن. ی فراوانی برخوردار استھاند و در این مبارزه سرنوشت مبارزان از شباھتاکرده

 .گذارند تا الھام بخش نسل جوان باشد مردمشان می
 
 
 
 
 

ند،جز تاریخ مبارزۀ ا کھ تا کنون وجود داشتھتاریخ کلیۀ  جوامعی» 
مرد آزاد و برده، . ۀ بدویعطبقاتی نبوده است، بھ استثنای تاریخ جام

کار و کارگر روزمزد، در یک  اشراف و اعوام، ارباب و سرف، استاد
ند و بھ نبردی الینقطع، اکالم ستمگر و ستمکش، ھمواره در تضاد بوده

 یا بھ تحول انقالبی سازمان بار کھ ھراى ه، مبارزگاه نھان و گاه آشکار
گردید،  سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می

  «.ندادست زده

  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 
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روحی  توفانی جانبرارۀرزمند یاد رفیق جانباختھ وھ ب

مارکسیسم خاطر اعتقاد راسخ بھھ زحمتکشان ب ر از کارگران وبھ جرم  دفاع پیگی ١٣۶٠ تابستان دررفیق جانبرار روحی
توسط شب پرستان آدمخوار اری و امپریالیسمدسرمایھ ی بشریت از قید خرافات مذھبی،ئرھایگانھ ایدئولوژیعنوانھ بلنینیسم

دیگر  بار گذرد، یک د بشری میاکنون کھ بیست و نھ سال از این جنایت ھولناک و ض. اری اسالمی تیرباران گردیددجمھوری سرمایھ
کنیم و یاد این رفیق جانباختھ کھ تمام ایران توسط حزب ما انتشار یافتھ است، منتشر می  رفیق را کھ درھمان سال شصت درۀیادنام
 رفیق ۀنعدام ناجوانمرداا. داریم  ستمدیدگان فدا کرد، گرامی میۀزحمتکشان و ھم راه سعادت و خوشبختی کارگران و ش را دراھستی

یوغ ستم و  ی زحمتکشان ازئتر ساخت و عزم ما را در امر رھا پرچم خونین حزب کار ایران را خونین، رفیق دیگرھاده وجانبرار
مار برای ایرانی آباد و آزاد  .نموداستوارترو شکوفاناست

 

 ! کارگر و آزادی گرامی بادۀ رزمندگان راه طبقۀیاد رفیق جانبرار و ھم
 

یاور زحمتکشان   حی یار وجانبراررو

 در شھر محمود آباد دستگیر ،مدآ کھ با تنھا فرزندش از خانھ بیرون می  ھنگامی١٣٦٠ تیرماه ٧رفیق جان برار در تاریخ  »
د کنند کھ او را در بابلسر در حین فرار و با مو سازند و اعالن می شرمانھ برای او پرونده می پاسداران و مرتجعین شھر بی. شود می

 رحمانی و ، موسوی، و مرتجعینی چون قنبریھا ساواکیۀزندان بابل بود با توطئ  روز کھ در٥٠رفیق از . ندامنفجره دستگیر کرده
 مردم ۀ ھم،خبر اعدام رفیق. شود  تیرباران می٦٠ مرداد ماه ٢٧ فرمایشی در ۀگویا بھ بھشھر برده شد و بدون حتی محاکم......

ر ساخت و علیرغم این شھر و روسۀزحمتکش و آزاد  اما مردم ،کھ رژیم تعھد گرفتھ بود کھ ھیچ مراسمی برگزار نگردد تا را متا
 شھر را محاصره کرده و حکومت نظامی ،پاسداران مسلح و مرتجعین محلی. مانند  رفیق بھ شھر منتظر میۀ برای ورود جنازھاساعت
 رفیق ۀشوند پیکر لھ شد عمل آورده و باالخره مجبور میھ  شھر جلوگیری بکنند و وقیحانھ از دفن رفیق در گورستان چندان می را دو

. دفن کنند کھ این خود کینھ و نفرت مردم را از این ھمھ جنایات برانگیختشاجان برار را در حیاط  خانھ
تناق پاسداران مسلح و  شوم اخۀشناختند از سای  این رفیق را میۀکھ زندگی سراسر مبارز  آنھائیۀروستائیان و مردم شھر و ھم

.کردند مدند و احساس ھمدردی میآ  رفیق میۀفاالنژھا نھراسیده و بھ خان
 علم و ۀبعد از اخذ دیپلم وارد دانشکد. دنیا آمدھ  دھقانی در شھر محمود آباد بۀ در یک خانواد١٣٢٧رفیق جان برار در سال 

کار ھ عنوان دبیر ھنرستان مشغول بھ از مدتی در شرکت نفت اھواز ببعد . لتحصیل گشتا مھندسی مکانیک فارغۀصنعت شد و در رشت
 از آگاه کردن ھنر جویان غافل نبود و از اینرو بارھا ساواک او را تعقیب و اى لحظھ،کرد  سالی کھ در ھنرستان تدریس می٥مدت . شد

ر فشار ساواک از کار خود استعفا کرد و بھ زادگاھش ١٣٥٦در سال . آزار کرد او بعد از چندی در ھنرستان آمل . برگشت در ا
کرد و بین آنھا مخفیانھ کتاب پخش   رژیم مزدور شاه میۀدر اینجا ھم پیوستھ ھنرجویان را تشویق بھ مبارزه علی. مشغول تدریس  شد

را بھ خوبی " نتوفا" قبل تشکیالت ھاسال رفیق از.  دوست داشتنی در بین معلمان و محصلین بوداىبھ ھمین خاطر چھره. نمود می
 ۀ رفیق جانبرار روحی بھ حزب پیشتاز طبق٥٧روزی بھ آن بپیوندد و سرانجام در اوایل سال شناخت و آرزوی قلبیش این بود کھ می

 .پیوست) حزب کمونیست کارگران و دھقانان سابق( بھ حزب کار ایران ،کارگر
 کارگر و ۀ اجرای وظایف حزبی کھ ھمان آزادی طبقرفیق پس از پیوستن بھ صفوف حزب با شور و شعفی وصف ناپذیر بھ

 رفیق جانبرار ، بنا بھ رھنمود حزب، رژیم مزدور شاهۀبا اوج گرفتن مبارزات خلق قھرمان علی.  ھمت گماشت،زحمتکشان ایران است
ھمھ . ھ کمک دھقانان شتافت تحقیق و نشاء بۀبرای آگاه و متشکل کردن دھقانان بھ روستاھای اطراف محمود آباد رفت و با تشکیل کمیت

کرد و در متشکل شدن دھقانان و تشکیل شورا و  جا با صبر و حوصلھ کھ از خصوصیات بارز این رفیق بود برای دھقانان صحبت می
 ھاىتالش. ی داشتئسزا ھ نقش ب،رفت ن بر دھقانان میاارد و سرمایھھا فئودالی و افشای ستمی کھ از سوی فئودالھاى زمینۀمصادر

مر نماندرفی  .وجود آمد و در چندین مورد ھم دھقانان بھ حقوق خود دست یافتندھ در چندین روستا شورا ب. ق بی 
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 شھر محمود آباد بود ھمت ۀق جانبرار در زمان حکومت نظامی بختیار بھ ایجاد کتابخانھ کھ در نوع خود اولین کتابخانیرف
ن و فاالنژھای ا تحت تعقیب پاسدارھارا بھ آتش کشیدند و خود او مدت مغول وار آن ،اما واپسگرایان و مرتجعین بعد از انقالب. گماشت

چنین برای دفاع از   امپریالیسم  و رویزیونیسم  و ایادی آنھا و ھمۀرفیق بر طبق رھنمودھای حزبش مبارزه را علی. شھر بود
 .دستاورھای انقالب بھمن سرسختانھ بھ پیش برد

کھ در  طوریھ دانست ب  خود میۀکرد و کمک و ھمدردی با آنھا را وظیف روستائیان شریک میرفیق خود را در غم و شادی 
کرد و حتی تا آخرین  رفت و چھ روزھای پیاپی خستگی ناپذیر دوشادوش دھقانان کار می کار نشاء و وجین بھ روستاھای مختلف می

ھمھ او را دوست . شناختند خوبی او را می ھئیان محمود آباد بروستا. سال زندگیش در نشاء و وجین کمک بھ دھقانان را دریغ نداشت
 . کردند داشتند و از سادگی و مھربانی و از عشق عظیم او بھ خودشان صحبت می

تر ساخت و عزم ما را در امر   حزب کار ایران را خونین، کارگرۀ پرچم خونین حزب طبق، رفیق جانبرارۀاعدام ناجوانمردان
مار برای ایرانی آباد و آزاد ی زحمتکشان ازئرھا   «. استوارتر ساخت،یوغ ستم و است

 
  ره در گذر کن،تو آوای ما

برو گرد جھان سیر و سفر کن
ببین بر زخم عالم مرھم ما

ببین بر گیتی پرچم ما
کھ موج است و خونین است و افشان

 چو مشعل روشن و دائم فروزان
 
 

رفیق جانبرار روحی مردم و شھادت
)شی از رفقای محمود آبادگزار(

این شاگرد واالی ( مرداد شھید جان برار روحی ٢٧آری در سحرگاه .  گلی از توفان خلق برچیده شد٦٠ مرداد ٢٧درتاریخ  »
جانش را فدای خلق و آرمان واالی خود کرد و تا آخرین لحظھ مقاومت و ایستادگی از خود نشان داد و لب ) رفیق قدرت فاضلی

.رار خلق را برای دشمن بازگو نکرد و پرچم حزبش را با افتخار باال نگاه داشتفروبست و اس
 مردادھای بعد از انقالب را یا در حال جنگ و ستیز و یا در ۀھم: "گفت  چنین می،رفیق جان برار درباره مردادھای زندگیش

 ارتجاع قلب قھرمانمان را شکافت و قلبی را کھ ھاىو باالخره در مرداد ماه بود کھ گلولھ". سر بردمھ حال فرار از دست مرتجعین ب
 . از جمع مردم گرفت،تپید راه آرمان واالی زحمتکشان و پیروزی آنان می عمری در

 شب بود ٥/٨دنبال جسد بھ شھر بھشھر رفتند و حدود ساعت ھ ب.  چاپ شد و بھ گوش ما رسیدھاخبر اعدام روز بعد در روزنامھ
گونھ مراسمی برگزار نکنند و در گورستان مسلمین دفن   شھید تعھد گرفتند کھ ھیچۀ را آوردند و از خانواد رفیقمانۀکھ جسد شکنجھ شد

کھ گفتھ بودند  با این.  شھید اجتماع کردندۀمردم از ھر نقطھ در حیاط خان. ش دفن شودانشود و تصمیم بر این شد کھ شھید در حیاط خانھ
کوفتند و  کردند و بر سر و روی خود می زن و مرد گریھ می. ی برای ایستادن نبودئ در حیاط جاکھ کسی نباید در آنجا اجتماع کند ولی

زدند و خاطرات  رفیق را بر زمین گذاشتند و مردم ھر یک بر سر و رویش بوسھ می. کردند ھر یک از شھید و کارھایش صحبت می
ارش صحبت قو  از شجاعتش و از رفتار درست و با، از فداکاریش،از مھربانیش. کردند یاد داشتند بازگو میھ از او بکھ خوشی را 

 انگار عزیزترین ،کردند  از او صحبت و نالھ و زاری میھا و دم در خانھھامردم در سر کوچھ. رفیق را شبانھ دفن کردند. کردند می
ند؟ نھ جنایتی مرتکب ا کھ او را کشتھکردند کھ او چکار کرده دیگر در این مورد صحبت می با یک. فرد خود را از دست داده بودند

ھمسایگان . یما خوبی و محبت چیز دیگری از او ندیده،ما جز مھربانی.  نھ دزدی کرده و نھ ھیچ کار خالف دیگری انجام داده،شده
شھید گرفتھ شود و با گونھ مراسمی نباید برای  ند ھیچدکھ از طرف سپاھیان جالد گفتھ بو  با این،رفیق برای او لباس سیاه پوشیده بودند

کھ دم در خانھ شھید پاسدار ھست و اسمتان را   شایعاتی کھ سرسپردگان انحصارطلبان در سطح شھر پخش کرده بودند مبنی بر اینۀھم
مدند و عکسی از او آ می. وردندآ مدند و از پاکی و صداقتش سخن بھ میان میآ  مردم دستھ دستھ ھر روز برمزارش می،نویسد می
. کردند یش تعریف میھامدند و از خوبیآ  شھید میۀترین دھات بھ خان حتی از دورافتاده. ستند تا یادگاری برای خود نگھدارندخوا می

".  او با من برخورد کرد و وقتی دید کھ من ناراحت ھستم برایم گاو دیگری خرید و آورد،روزی گاوم را دزدیده بودند": گفت زنی می
زنی آه و نالھ ". م را درست کردماانھ سازی داشتم و او از نظر مالی خیلی بھ من کمک کرد تا خانھمن خ: "گفت شخص دیگری می

نداشتم ولی او بھ ) رفیق(ی با او ئکھ آشنا م عقب افتاده بود و پولی برای پرداخت آن نداشتم و با اینامن دوماه اجاره خانھ: "کنان میگفت
".م را پرداخت کنمامن کمک کرد تا اجاره

من بھ : "گفت دیگری می". کرد مد و بھ ما کمک میآ در زمین ما برای نشا و وجین می: "گفتند مدند و میآ افراد زیادی می
 ........."بیماری سختی مبتال بودم و او بھ من کمک کرد و مرا برای درمان بھ دکتر رساند

حمتکشانی بود کھ تمام طول زندگی خود را با درد و رنج  عشق بھ ز، او بھ خلق بودۀ عشق بی اندازۀ این مسائل بازگو کنندۀھم
گفتند کھ شھید  مدند و میآ در میان سپاه در مورد کسانی کھ می.  عشق بھ مردمی کھ بھ خاطر آنھا جان خود را فدا کرد،گذارنده بودند
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اجیر شده ) مردم(اینان : "ند میگفت،ردندک یش تعریف و تمجید میھایش و فداکاریھاجان برار برای ما کاری انجام داده است و از خوبی
آنھا با این وسیلھ سعی در تحریک مردم داشتند کھ دیگر مردم ". گیرند و وظیفھ دارند کھ برای این  شخص تبلیغ کنند ھستند و پول می

ا در میان مردم بد جلوه دھند ولی  و امکانی سعی داشتند رفیق راىبا ھر وسیلھ.........) سپاه و (اینان . برای رفیق جان برار تبلیغ نکنند
 « . رژیم ھیچ سودی نداردھاىچنان کارھایش در دل مردم نشستھ است کھ این دست و پا زدن کھ رفیقمان آن! زھی خیال باطل

 
  توفانۀ جانباختگان حزب کارایران، مرغان پرکشیدۀبرگرفتھ از یاد نام

 
 

* * * * * * * * * 
 

جان برار

!  جان برار،آه
آرمان حزب کار قسمبھ 

کز قطره قطره خون تو
:جان براری تازه                   سر بر خواھد کرد

.وانگھی دریا شود           قطره قطره خون تو باید جمع گردد
!  ای جان برار،آه

خلق قھرمان ما
با دریای خون خود

پاک خواھد کرد کشور ما را     از پلیدی ھا
وھنگام کھ طفل کوچک ت

بزرگ جان براری دیگر شود
ھنگام کھ پرولتاریای ایران
تحت ھدایت حزب کار خود

     آنزمان، را بروبد از زمینھاناانسان
:زنیم ھمھ با ھم فریاد می

 در رگھایمان،خون خلق: خون جان برارھا
جوشد در رگھایمان می

گیرد کھ سرب داغ جالدان را          بھ سخره می
!ر ای جان برا،ه آ

بھ آرمان حزب کارمان قسم
کھ وفای بھ عھد را

چون تو با رنگ سرخ خون خود         ھم
 سرخ تاریخۀبر پھن

مبارزھاى با قلم توده
حک خواھیم کرد

و یاد تو و یاران را              بلند آواره خواھیم کرد
،میما پاسداران آرمان توا
.آرمان حزب پرولتاریا
مان ایران راما پاسداریم خلق قھر

و پاسداریم فرزند کوچک تو را
تا جان برار دیگری شود        برای حزب پرولتاریا

تا راه پویای تو را
ھمچون پویندگان با ایمان
ھمچون تو فرزند کارگران
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.پیمایدھ ب.....و ھمچون داریوش و نبی و 
زنده حزب ما

زنده باد پرولتاریا و خلق قھرمان ما
 باغ زندگیچرا اینگونھ" 

"از گل تھی گردد
****************************************

زندگی ھر چند شیرین است
زندگی ھر چند نوشین است

و اما بندگی و بردگی ننگ است
مار را از ھم گسست و باید بندھای ظلم و است

اگر چھ جایگاه ما شود زندان
 دارھاىو یا چوبھ

***************************************
سالم ای نوگالن باغ

سالم ای پرپر از بیداد دژخیمان
سالم ای یاوران صبح

اگر چھ دیو استبداد
ز خشمش کف بھ لب دارد

وگرچھ دشمن زخمی
 داردھاخیال حملھ

ولی آنان کھ با ما عھدھا بستند
و آنان کھ وفا کردند و نشکستند

سپردندھ  دار بھاىو قامت را بھ چوبھ
یر بارش رگبارھا مردانھ آزادی صدا کردندو ز

 آزادگانۀیادشان در خاطر
ھمواره جاوید است

برجاست ھمواره پا
و راھشان پاینده و برپاست

خون سرخ این شھیدان
پرچم فردای ماست

قلب خونین و ھزاران پاره شان
رھنمای ماست

زنده باید بود
از برای رفع استبداد

انو از برای انتقام این شھید
.زندگی را دوست باید داشت

٥/٥/٦٠بھروز 
 
 

 
زشت جمھوری اسالمی در تجاوز وحشیانھ بھ زندانیان ى چھره

 شود روشن می



 ٨١٣٨ماه تیر                           ۴٨       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٤

 

 
 کمونیست مارکسیست ــ ھاىبیانیۀ کنفرانس بین المللی احزاب و سازمان

 (ICMLPO)لنینیست
 

 

 
 ! بربریت دولت فاشیستی اسرائیلۀعلی

 !ھمبستگی با خلق فلسطین
 

را بھ طور صریح و قاطع محکوم و رد کرد و از جانب "  شناورھای آزادی"باید تعرض سبعانۀ ارتش ھیتلری صھیونیسم بھ 
ند بھ طور سیستماتیک دست بھ اکشورھائی کھ اشتباھًا دمکراتیک نام گرفتھکشور اسرائیل با ھمدستی ساکت  . عموم جامعھ تقبیح شود

 کیلومتر در گرسنگی ۶ کیلومتر و عرض ۴٠نسل کشی فلسطینیان زده است، جمعیت یک و نیم میلیونی غزه را در نواری بھ طول 
رو، لوازم التحریر، مصالح ساختمانی برای  انسانی و مایحتاج عمومی مانند غذا، داھاىکامل قرارداده، و اجازۀ ورود ھیچ نوع کمک
 . دھد را بھ آن  نمی... بازسازی مساکن بمباران شده توسط اسرائیل و 

کردند کھ کشور اسرائیل با ارتش خون آشام خود از ورود آنھا   اولیھ با خود حمل میھاىچندین تن کمک" شناور ھای آزادی"
گذارد بلکھ تنھا منطق   سازمان ملل و نھ بھ توافقات و موازین بین المللی احترام میھاىھاین کشور نھ بھ قطعنام. بھ غزه جلوگیری نمود

 زور و حمایت امپریالیسم آمریکا و متحدینش را در کیسۀ خود دارد
 نظامی و کماندوھای ویژه ھاىاز ترکیھ کھ بر فراز آن نیز پرچم ترکیھ در اھتزاز بود مورد تجاوز قایق" ماوی مرمره"شناور 

 انسانی عازم نوار ھاىدر بالگردھای  ارتش اسرائیل قرار گرفت و سرنشینان آن کھ از کشورھای مختلف جھان برای رساندن کمک
 انسانی کھ با بیان ھاىاین عملیات نظامی علیۀ سرنشینان غیر نظامی و غیر مسلح شناور کمک. غزه  بودند بھ گلولھ بستھ شدند

دولت تل آویو در کمال وقاحت ادعا کرد کھ سربازان . کنند، صورت گرفت ح و عدالت مبارزه میھمبستگی با مردم فلسطین برای صل
 توقیف شده توسط کماندوھای اسرائیلی ھاىسالح. عمل نمودند" دفاع از خود"اسرائیلی علیۀ سرنشینان مسلح شناور مرمره و در 

این . باشند ز در شناورھا،  چکش، یک جفت تایر، و امثالھم میعبارتند از پیچ گوشتی، چاقوی کوچک سوئیسی، ابزارھای  مورد نیا
حد و مرز بھ قوانین   بین المللی صورت گرفت و یا بھ عبارت دیگر، این عمل یک راھزنی دریائی در عین اھانت بیھاىتجاوز در آب

ه نمود، درست مانند سازمان ملل کھ در آن لمللی بود و ناتو کھ کشور ترکیھ عضو آن است فقط بھ اظھار تأسف  نسبت بھ حادثھ بسندابین
امپریالیسم آمریکا بھ عنوان حامی و حافظ اصلی اسرائیل بار دیگر از محکومیت این . آمریکا قطعنامۀ محکومیت اسرائیل را وتو نمود

 . کشور فاشیستی جلوگیری نمود
و مردم در بسیاری کشورھا بھ ویژه در اروپا، خشم و نفرت و انزجار بر ضد این عمل فاشیستی در سراسر جھان برانگیختھ شد 

 کھ در مقابل این انزجار ھادولت. و بھ طور رزمنده در ترکیھ دست بھ تظاھرات زدند... فرانسھ، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، پرتغال، 
شدند در حالی کھ کشور " تیممحکوم نموده و خواستار توضیح ھس"عمومی قرار گرفتند با ریاکاری مجبور بھ اتخاذ صرفًا موضع 

 .  صھیونیستی اسرائیل باید از نھادھای جھانی اخراج شود و توافقات امتیازدار بین اتحادیۀ اروپا و اسرائیل ملغی گردند
سفیر . ندا در این عملیات نظامی ھنوز مخفی نگھ داشتھ شدهھا، تعداد  کشتھ شدگان و زخمی٢٠١٠ ژوئن ٢ حتی تا امروز 

فقط یک دوجین از  "گفت کھ" دفاع از خود" و تکرار ترجیع بند ھااسپانیا با وقاحت تمام و بی تفاوتی نسبت بھ جان انساناسرائیل در 
 ".ند کھ این در صد بسیار کوچکی استا سر نشین شناور مرمره کشتھ شده٧٠٠میان بیش از 

کوبد و محاصرۀ   ایران و کرۀ شمالی میاوباما رئیس جمھور آمریکا از حزب دمکرات کھ این روزھا بر طبل جنگ علیۀ
ھمین  و . دھد فقط بھ اظھار تأسف از این حادثھ بسنده نموده است چنان ادامھ می اقتصادی کوبا و جنگ در عراق و افغانستان را ھم

 !فقط ھمین
زمان آن . شتھ استبی عملی نسبت بھ تجاوزات و جنایات کشور اسرائیل تا کنون این کشور فاشیستی را از مجازات مصون دا

کشور فاشیستی و ارتجاعی و نژاد پرست اسرائیل باید برای جنایاتش محکوم شده و با .  رسیده است کھ بھ این وضعیت پایان داده شود
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 اشغال شده توسط ھاىفلسطینیان حق دارند کھ کشور مستقل خود را با مرزھای جغرافیائی امن تشکیل دھند، سرزمین. آن مبارزه شود
 .  را پس بگیرند و برای خسارات وارده تقاضای غرامت کنندھانیستصھیو

اسرائیل . ما باید ھمبستگی خود با خلق فلسطین را افزایش دھیم و ھمزمان علیۀ صھیونیسم و حامیان و حافظان آن مبارزه کنیم
معی را در دست دارد کھ نھ تنھا برای  اتمی و کشتار دستھ جھاى از سالحاىدارای چھارمین ارتش قدرتمند جھان است   و زراد خانھ

 . نداخاورمیانھ بلکھ برای جھان بشکۀ باروتی شده
 کمونیست مارکسیست ــ لنینیست ھمبستگی خود را با مردم فلسطین و مبارزه بر حق ھاىکنفرانس بین المللی احزاب و سازمان

 .داریم خود را با قربانیان راھزنی اخیر اسرائیل ابراز میما ھمبستگی . دارد دارد و آن را در عمِل مشخص بیان می آنھا ابراز می

 
 !زنده باد مبارزۀ مردم فلسطین

 ! تا سر انجاماىعلیۀ امپریالیسم و ارتجاع، مبارزه
 ٢٠١٠ ژوئن ٢
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 سلطنت طلبان و حزب کمونیست کارگری درلندن ھمکاری

رھبر.  جدیدی نیستۀت است و نھ کارگری با سلطنت طلبان مزدور پدیدکارگری کھ نھ کمونیسھمکاری حزب کمونیست
ھمکاری و ائتالف با ارتجاع سلطنتی و  قبل از مرگش با تدوین تز سناریوی سیاه و سفید،ھامرحوم این حزب منصور حکمت سال

نخستین تشکل سیاسی در ایران ) توفان( ایران حزب کار. ش داداھواداران حزب اللھیعوامل امپریالیست را تئوریزه نمود و بھ خورد
  امپریالیسم و صھیونیسم درھاىسیاست تحلیلی ارزشمندۀشجاعانھ پرده از ماھیت کثیف این حزب درید و با انتشار صدھا مقالبود کھ

ارگری و سلطنت  و ھمکاری حزب کمونیست کدر سالروز جانباختن ندا آقاسلطانلندن چھ امروز در آن. ایران و منطقھ را افشا ساخت
کمونیست کارگری است  تمام عیار سیاست نواستعماری حزبۀ میوه داده و آئین سالھاست طبیعی سیاستی است کھیم نتیجھ شاھدطلبان

این اصول پای فشرده است کھ  حزب کارایران ھمواره بر .مشغول استایران و منطقھ  مالی اسرائیل بھ انجام وظیفھ درھاىکھ با کمک
منطقھ کژراھھ است و ایران و درشتشان در اسالمی بدون مرزبندی با صھیونیسم و امپریالیسم و عوامل ریز و جمھوریۀیمبارزه عل

طور کھ سرنگونی رژیم صدام حسین  امر مترقی نیست ھمانشعار سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی خود بھ خود .ثمری نخواھد داشت
 ۀعلی رژیم اسالمی برای آزادی و پیوند این مبارزهۀمبارزه علی. بیشتر حاصلی نداشتمصیبت توسط آمریکا امر مترقی نبود و جز

باشد و تنھا دراین صورت است کھ پیکارمردم ایران  گوش تمامی آزادیخواھان و عدالت جویان ایرانۀامپریالیسم و صھیونیسم باید آویز
.رسیدمنزل مقصود خواھد بھ سر

 ژوئن٢٥جمعھ ) توفان( ایران نقل از فیس بوک حزب کار

  !و حکمتیاران کارگری توجھ کنید لطفا بھ فیلم تظاھرات لندن و صف متحد سلطنت طلبان رضا خانی

c4REdafSKbb=watch?v/com.youtube.www://http
 

 
 

 
گ بر سرمایھ داری، مر! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

 !فاشیسم، صھیونیسم و امپریالیسم



 ٨١٣٨ماه تیر                           ۴٨       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٦

 

 

 ١٣٨٩ ماه  تیر ١٢۴توفان شمارۀ 
  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

اری جمھوری اسالمی، علیھ دبرای پیشبرد نبردعلیھ رژیم سرمایھ
م و شبھ امپریالیسم جھانی،علیھ رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیس

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

 

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

 اولژین. ج. ترتسکیسم، ضدانقالب در پوشش ــ م* 
 سخنرانی و نطق استالین بھ مناسبت شروع جنگ کبیر میھنی * 
 ت حزب کمونیست ــ مارکس و انگلسمانیفس* 
اری ــ لنیندامپریالیسم بھ مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایھ* 
 توطئۀ بزرگ کتاب سوم* 
 توطئۀ بزرگ کتاب چھارم* 

  org.toufan@toufan: آدرس تماس  ــ org.toufan.www :آدرس اینترنتی
     

 

 بشریت استىکشتار مردم ایران، جنایت علیھ


