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 ھاجنگ گرگ
 پیرامون اعتصاب بازار

بحران سیاسی و اقتصادی و . ستھا تعمیق و تشدید بحران درون باالئیىدھنده ل از ھر چیز نشاناعتصاب اخیر بازار قب
توانست با کودتای انتخاباتی گرا  اصول کھ تحت عنوان  روحانی ــ بازاری ــ نظامیمافیای. یابد تری می اجتماعی ھر روز ابعاد گسترده

اران دکالن سرمایھ. ندا سھم بیشتر از غارت چپاول مردم، بھ جان ھم افتادهجناح اصالح طلب حکومتی را حذف کند اکنون خود بر سر
 میلیاردی بھ دست آورده و ھمواره از دادن مالیات ھاىدزد و انگل بازاری کھ از برکت حاکمیت اسالمی در سی و یکسال گذشتھ ثروت

اخت سھمی از غارت و چپاولشان تحت عنوان پرداخت ند، اکنون کھ در جنگ قدرت توسط باندھای نظامی، امنیتی برای پرداطفره رفتھ
نالند و از این کھ چرا نباید مثل سی و یکسالۀ  ند از رکود اقتصادی میا تحت فشار قرار گرفتھسھ در صدیمالیات بر ارزش افزودۀ 

دانند کھ چاقو  بتھ آنھا خوب میال. نداگذشتھ ھم از توبره و ھم از آخور بخورند، فریاد وامصیبتشان بلند شده و بھ اعتصاب متوسل شده
 میلیارد دالری و بحران ناشی از ۵٠-۴٠ُبرد و فشار رقبا بھ آنھا در شرایط فعلی بھ دلیل کسری بودجھ  دستۀ خودش را نمی

 .ھاست تحریم
 

 دعوا بر سر چیست؟
 

 اعالم شد و بھ دلیل ٨٧ر ماه  قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس بھ تصویب رسید کھ اجرای آن اول مھ٨٧در خرداد ماه 
 تیر ماه سال جاری مجددًا در اعتراض بھ اجرای این قانون در ١۵در . اعتصاب بازاریان اصفھان و تھران، اجرای آن موقتًا متوقف شد

وز با عقب  ر١٢ تیر ماه ، بعد از ٢٧بازار تھران اعتصاب شروع شد کھ بھ دنبال آن بازار تبریز و اصفھان ھم بھ آن پیوستھ و در 
 .نشینی دولت و باج دادن بھ بازاریان خاتمھ پیدا کرد

گیرد و از انواع جدید  قانون مالیات بر ارزش افزوده  مالیاتی است غیر مستقیم  کھ بھ برخی کاالھای فروختھ شده تعلق می
این . شود  کشور جھان اعمال می١٢٠ بھ تدریج در بیش از ١٩۵۴این نوع مالیات بعد از جنگ جھانی دوم و از سال . مالیاتی است 

 .قانون جدای از قانون مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل است
) مالیات بر ارزش افزوده( درصد عوارض ٣طبق این قانون در ایران کاالھائی کھ مصرف نھائی دارند، مشمول پرداخت 

لتحریر، سم، بذر و نھال، خوراک امانی، کتاب، مطبوعات، لوازمقانون مالیات بر ارزش افزوده شامل مواد غذائی، داروئی و در. ھستند
 .شود  درصد اخذ می٢٠ درصد و سوخت ھواپیما ١٢شود و در مورد سیگار  دام و طیور نمی

 مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفًا وارد کنندگان و توزیع کنندگانی کھ حجم گردش مالی ىبر اساس توافق اولیھ
پا و ارائھ کنندگان  بھ این ترتیب بسیاری از اصناف خرده. کند، مشمول این مالیات باشند ھ از یک میلیارد تومان تجاوز میآنھا ساالن

 .خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف ھستند
 کنندگان مالیاتی پرداخت در فرایند تولید و توزیع، تولید کنندگان و توزیع: نکتۀ مھمی کھ باید بھ آن توجھ داشت این است کھ 

 .شود و بھ ھمین دلیل مالیات بر مصرف است کنند بلکھ این مبلغ توسط مصرف کنندۀ نھائی پرداخت می نمی
 و قاچاقچیان و مالخران دزد کھ از برکت نابودی تولیدات صنعتی و کشاورزی ھاکالن سرمایھ داران تجاری و دالالن، واسطھ

تی صندوق بین المللی پول و بانگ جھانی و سازمان تجارت جھانی بھ سودھای چند صد درصدی دست  نئولیبرالیسھاىداخلی و سیاست
ند حتی حاضر نیستند کھ مالیات بر فروش کاالھای خود ایافتھ اند و ایران را تبدیل بھ بھشتی برای خود و جھنمی برای زحمتکشان کرده

. متر از سایر کشورھای سرمایھ داری و امری کامًال متعارف است، بپردازند درصد تعیین شده و بسیار ک٣را کھ میزان آن در ایران 
ند و طبق قانون موظف بھ پرداخت ھفتاد در صد از این سھ در صد بھ عنوان ارزش افزوده بھ ااین مبلغی است کھ از خریدار گرفتھ

 ۵۵ در صد پرداخت کنند و ١۵ور مالیاتی قرار شده است سازمان امور مالیاتی شده بودند کھ بعد از مذاکرات نمایندگانشان با سازمان ام
 . در صد آن را بھ عنوان باج سبیل نپردازند و در واقع ھم از توبره بخورند و ھم از آخور

اری تجاری بھ عنوان دشمنان طبقۀ کارگر و زحمتکشان در طول سی و یکسالۀ گذشتۀ حیات ننگین جمھوری اسالمی دسرمایھ
، غارت و چپاول کارگران و زحمتکشان، نیروھای مترقی و مردمی و ھا و خباثتھام، جنایات و فجایع، خیانتھمواره در ھمۀ جرائ

اشتباه محض است کھ اعتراضات و اعتصابات این جریان ضد کارگری، ضد مردمی، ضدملی و . آگاه سھیم و دخیل بوده است 
 .  مردم ایران ارزیابی کردجویانھ ارتجاعی را مثبت و یاری دھندۀ جنبش دمکراتیک وعدالت

ولھ و نیویورک تایمز و برخی چپ نماھا دعوای  اران بازاری دزد و تفسیرھای دویچھد کالن سرمایھھاىگری برخالف ھوچی
 مؤتلفھ با باندھای نظامی ــ امنیتی حاکم را باید دعوائی درون مافیائی ارزیابی کرد کھ ھیچ ربطی بھ جنبش ضد دیکتاتوری و ھاىھیئت

 .اران بازاری تائید کنندۀ صحت این ارزیابی استدکنار آمدن آنھا با ھم و باج دادن بھ کالن سرمایھ. ادیخواھانۀ مردم ایران نداردآز
 
 

!برسرمایھ داری، فاشیسم، صھیونیسم و امپریالیسممرگ 
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نی در تالش بود تا موضع رسمی اتاق بازرگا: "گوید ولھ می یکی از اعضای اتاق بازرگانی صنایع و معادن تھران، بھ دویچھ
او در ." خود پیرامون تحوالت اخیر را اعالم کند، اما تعطیلی غیر منتظرۀ دولتی باعث شد امکان برگزاری جلسۀ رسمی از بین برود

زنی خود اتاق بازرگانی بھ عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، از این کھ بازار توانستھ قدرت تشکلی و توان چانھ : "گوید ادامھ می
 "را بھ دولت نشان بدھد، خرسند است 

طلبانھ و صنفی کارگران را کھ حقوق معوقھ و  حاکمیت جنایتکار جمھوری اسالمی در شرایطی کھ ھر گونھ حرکت حق
ترین شکل سرکوب و رھبران آنھا را بھ اخراج و زندان و شکنجھ محکوم کرده و  کنند بھ شدید سوم خط فقر خود را مطالبھ می یک

 ٣٠ دزدان بازاری کھ مبلغی معادل ھاىدھد در مقابل باج خواھی حتی بستگان آنھا را مورد ضرب و شتم و شکنجھ و تھدید قرار می
رژیمی کھ فاقد پایگاه مردمی است و . کند خواھند باال بکشند با مماشات و عقب نشینی برخورد می درصد بودجۀ کل کشور را می

رژیم . ند، بروداتواند بھ جنگ بازاریان زالو صفت کھ خون زحمتکشان را در شیشھ کرده  نمیدشمن سوگند خوردۀ کارگران است
ند و کارگران و زحمتکشان ایران تنھا با افشاء مجموعۀ این باند ااری جمھوری اسالمی و بازاریان گردن کلفت از یک خانوادهدسرمایھ

توانند بھ پیشروی خود ادامھ دھند و با صف مستقل  ژوازی است کھ می مختلف بورھاىسیاه و تبھکار و سود جستن از تضادھای جناح
   .و متحد خویش مطالبات خود را از حلقوم سرمایھ داران بیرون کشند

 
 

* * * * * * 
 

تشدید فشار خارجی، تشدید سرکوب داخلی
 

منیت و اخیرًا اتحادیۀ اروپا بر ضد پی در پی شورای اھاى لملل علیۀ ایران و تحریماو صھیونیسم بینھا تھدیدات امپریالیست
این تھدیدات . بھ جمھوری اسالمی داده تا وی نیز با توسل بھ این فشارھا سرکوب و بگیر و ببند داخلی را نیز تشدید کنداى ایران بھانھ

 بکوبد و مردم را منجر بھ این شده است کھ رژیم جمھوری اسالمی از یک طرف بھ طبل میھن پرستی کھ تا دیروز آن را قبول نداشت
اجتماعی، تنگناھای اقتصادی و مشکالت اساسی را کھ با آن ھاى ملی بسیج کند و از سوی دیگر نابسامانیھاى بھ دور خواست
 . لشعاع این تھدیدات قرار دھداروبروست تحت

 و حقوق قانونی آنھا را گویند رژیم جمھوری اسالمی از تھدیدات امپریالیسم و صھیونیسم جھانی کھ بھ ھمۀ دول جھان زور می
گذارند ابزاری ساختھ است تا حقانیت و مشروعیت خویش را بھ نمایش گذارده و مخالفین این رژیم را بیرحمانھ  راھزنانھ بھ زیر پا می

پا و سیاست رئیس جمھور آمریکا، اوبا ما و تھدید بھ توسل بھ سالح اتمی علیۀ ایران و تحریم اتحادیۀ اروھاى درمیان نعره. سرکوب کند
گرسنگی دادن بھ مردم ایران، اعتراضات بھ حق مردم ایران بھ نقض حقوق بشر و امنیت اجتماعی و انتقاد آنھا بھ مفاسد اجتماعی را 

 .، صھیونیسم و جمھوری اسالمی مکمل ھم ھستندھاامپریالیستھاى نعره. دھد مورد یورش وحشیانھ رژیم قرارمی
آذوقۀ اى بھ رژیم امنیتی ــ نظامی احمدی نژاد و خامنھھا امپریالیستھاى رجی و عربده کشیدر حقیقت تبلیغات و تھدیدات خا

 ٧۵در امور داخلی ایران بی شرمانھ دخالت کرده و ھا ھمین کھ امپریالیست. دھند تبلیغاتی برای سرکوب اپوزیسیون ایران را می
رسانند اقدامی ابلھانھ در   فروختھ و جاسوس ایران بھ تصویب میمیلیون دالر بھ صورت رسمی و علنی برای یاری بھ اپوزیسیون خود

شود یک رژیم مذھبی را   میلیون دالر نمی٧۵این حقیقت ھمھ دانستھ است کھ با . دادن چاشنی تبلیغاتی بھ رژیم جمھوری اسالمی است
اش بھ این چندر غاز "انقالبی"مات اپوزیسیونی کھ ماھیت اقدا. زیر چتر آمریکا کھ مورد نفرت عمومی مردم ایران است آورد

در فکر نجات ایران ھا داند کھ امپریالیست دوستی می چون ھر ایرانی میھن. امپریالیستی وابستھ باشد در فکر پر کردن جیب خود است
م و ابروی پس شعارھای دموکراسی خواھی آنھا و یا زدن سنگ حقوق بشر بھ سینھ بھ خاطر چش. نیستند در پی تسلط بر ایران ھستند

با جنایات خویش در جھان روی جمھوری ھا و صھیونیستھا امپریالیست. نیست، بھ خاطر تأمین منافع آنی و آتی آنھاستھا ایرانی
ولی این اقدامات تھدید آمیز احمقانۀ آنھا کھ در جامعۀ ایران نتیجۀ عملی ندارد سالح تبلیغاتی مھمی در دست . ندااسالمی را سفید کرده

میلیون دالر ٧۵بھ . دلیل آنھا نیز روشن است. وری اسالمی است تا اپوزیسیون مترقی و دموکرات  و انقالبی را سرکوب کندرژیم جمھ
با این حربھ اپوزیسیون . کشند را بھ میان می" انقالبات مخملین"غیر دولتی و ھاى کنند و مسئلۀ فعالیت سازمان اشاره میھا امپریالیست

یابد بھ ھمان نسبت فشار و خفقان  افزایش میھا و صھیونیستھا ھر چھ فشار امپریالیست. کنند زاد محروم میایران را از حق زندگی آ
زورگو را وسیلۀ زورگوئی و استقرار ھاى ھم اکنون رژیم جمھوری اسالمی تھدیدات مشمئز کنندۀ امپریالیست. گیرد در ایران اوج می

شکنند، حق  را میھا قلم. افکنند یخواھان را دستھ دستھ بھ اسارت گرفتھ بھ زندان میفعالین حقوق بشر و آزاد. نداخفقان خویش کرده
کنند و این تشدید اختناق را با تھدیدات  مبارزۀ کارگران و روشنفکران را سرکوب می. کنند آزادی بیان و انتخابات را سلب می

یسم و ارتجاع جھانی مشترکًا در نقض حقوق بشر در ایران پس امپریالیسم، صھیون. کنند توجیھ می" شرایط جدید"و ھا امپریالیست
مبارزه برای تحقق حقوق بشر جدا از مبارزه . شرکت دارند و ھر مبارز حقوق بشر در ایران باید ماھیت این ھمدستی را روشن کند

افغانستان گرفتھ تا اوین و ھاى دربند از بیغولھھاى سرنوشت ھمۀ انسان. علیۀ امپریالیسم و صھیونیسم و تروریسم دولتی آنھا نیست
ایرانی ھاى البتھ ھستند سازمان. تجزیۀ این کل بھ اجزاء خوب و بد، تائید شکنجھ است. گوھر دشت، ابوغریب و گوانتانامو یکی است

حزب . "کننداپوزیسیون کھ حاضر نیستند پول گرفتن از امپریالیسم و صھیونیسم را خیانت بھ منافع ملی و طبقاتی در ایران ارزیابی 
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ند کھ انزجار خویش را از اقدام آمریکا برای خریدن احاضر نشده" مجاھدین خلق"و " سلطنت طلبان"و " کمونیست کارگری ایران
کند کھ آن  حزب ما بارھا گفتھ و تکرار می. آنھا در پی آنند کھ از این نمد کالھی نیز بھ آنھا برسد. اپوزیسیون ایران ابراز کنند

کنند در این منجالب غرق خواھند شد و در آتیھ باید  شانھ خالی میاى یسیون کھ از زیر بار محکومیت چنین برنامھاپوزھاى تشکل
خواھند پرسید بھ چھ مناسبت اخاذی از امپریالیسم و صھیونیسم را محکوم ھا مردم ایران از ھمۀ این تشکل.پاسخگوی مردم ایران باشند

 ست؟ کنند؟ آیا ریگی در کفش آنھا نی نمی

 
 

* * * * * * * * 
 
 

 

 سند جنایت تمامیت نظام۶٧تابستانقتل عام
 اری جمھوری اسالمی استدسرمایھ

 
، رژیم فاشیستی جمھوری اسالمی بھ ۶٧تابستان  در. گذاریم می دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی را پشت سر بیست و

 شکست را پذیرفت، برای مجبور بھ سرکشیدن جام زھر گردید و رسمًا رھبری خمینی جالد کھ پس از ھشت سال جنگ خانمان سوز
خویش عفریت مرگ را بر باالی سر زندانیان بھ پرواز درآورد و با و تثبیت حاکمیت مافوق ارتجاعی ارعاب و دوختن دھان مردم 

چنان حمام خونی بھ پا . آویخت بھ دار  یابیرحمی و شقاوتی غیرقابل توصیف ھزاران انسان پر امید را در بیدادگاه اسالمی تیرباران و
 از زندانیان سیاسی و سرکوب و ھاپاکسازی زندان رژیم بقای منحوس خویش را در. تاریخ معاصر ایران کم نظیر است داشت کھ در

 : فرمان دادخمینی خون آشام صریحًا. برد  آزادیخواھان فروۀدید و چنگال خونین خویش را بر گلوی مخالفین و ھم ارعاب جامعھ می
 

 دشمنان اسالم را  سریعًا.در تمام موارد فوق ھر كس در ھر مرحلھ اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است» 
« .ھمان مورد نظر است تر انجام گردد  در ھر صورت كھ حكم سریعھانابود كنید، در مورد رسیدگى بھ وضع پرونده

 )نقل از جواب بھ سؤال پسر خمینی(
 

 ایران  حزب کارۀمھری پاشاکی از اعضای رزمند ،فرھاد)کیومرث(،حجت آلیان)ھاشم(وم، رفقا مھدی مھرعلیاندراین کشتارش
خاوران سند جنایت .این رفقا جان تسلیم کردند اما تسلیم نشدند. شھادت رسیدندھ مبارزین دیگرب چون خیل عظیمی از نیز ھم) توفان(

 و اصالح طلبان از قدرت رانده شده نظیر موسوی و کروبی و نظایر این فرصت تمامی دست اندرکاران نظام جمھوری اسالمی است
مردم ایران مسببین قتل عام زندانیان سیاسی تابستان و . طلبان نیز دستشان بھ خون آزادیخواھان آغشتھ است و باید حساب پس دھند

 کردستان، چھ در دن ارتجاع اسالمی، چھ دریخواه از آغاز روی کارآمد، کشتار و سربھ نیست کردن مبارزین آزا۶٧شھریور 
 . کند  کل نظام جمھوری اسالمی بی تابی میۀرا ھرگز نخواھد بخشید و برای محاکم... ترکمن صحرا و ایران، چھ درھاى دانشگاه

 آن را بھ   یاد ھمھ جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی را گرامی بداریم و۶٧ در بیست ودومین سالگرد فاجعھ تابستان 
 در. ی و احمدی نژاد تبدیل کنیماسالحی برای تشدید مبارزه و افشای بی امان رژیم اراذل و اوباش جمھوری اسالمی بھ رھبری خامنھ

 فرمان قتل عام زندانیان دربند بود را مالحظھ فرمائید تا پی ببرید کھ اصالح طلبان امروزی کھ مدعی زیر نامھ خمینی جالد کھ صریحًا
 !ننگشان باد.  کھ نریختندھاھ خونچند در آن زمان چھ نقش کثیف و ضد بشری ایفا کردند و با امام جنایتکارشان اخواھیآزادی

 
 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی

 !ادی  و سوسیالیسم را گرامی میداریمزیاد تمامی جانباختگان راه آ
)توفان(حزب کارایران

١٣٨٩ ماه مرداد
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 خمینی جالد و کشتار زندانیان سیاسیۀنام

ناپذیر نظام اسالمى است، امیدوارم با  اندیشى است، قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول تردید رحم بر محاربین ساده
ھ عھده آنان است  انقالبى خود نسبت بھ دشمنان اسالم رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانى كھ تشخیص موضوع بۀخشم و كین

از آنجا كھ منافقین خائن بھ ھیچ . دشمنان اسالم را نابود كنیدسریعًا... باشند] اشداء على الكفار[وسوسھ و شك و تردید نكنند و سعى كنند 
ند، و با توجھ اردهگویند از روى حیلھ و نفاق آنھاست و بھ اقرار سران آنھا از اسالم ارتداد پیدا ك میوجھ بھ اسالم معتقد نبوده و ھر چھ 

 حزب بعث عراق و نیز جاسوسى آنان ھاى كالسیك آنھا در شمال و غرب و جنوب كشور با ھمكاريھاىبودن آنھا و جنگ بھ محارب
 آنان از ابتداى تشكیل نظام ۀ ملت مسلمان ما، و با توجھ بھ ارتباط آنان با استكبار جھانى و ضربات ناجوانمردانۀبراى صدام علی

كنند محارب و محكوم   سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى كرده و مىھاىكنون، كسانى كھ در زندان المى تاجمھورى اس
و جناب ) قاضى شرع(السالم نیرى دامت افاضاتھ اتى اكثریت آقایان حجأباشند و تشخیص موضوع نیز در تھران با ر بھ اعدام مى
 ھاىباشد، اگر چھ احتیاط در اجماع است، و ھمین طور در زندان ز وزارت اطالعات مىى ااو نماینده) دادستان تھران (آقاى اشراقى

تردید . باشد، التباع مىا وزارت اطالعات الزمۀى اكثریت آقایان قاضى شرع، دادستان انقالب و یا دادیار و نمایندأمراكز استان كشور ر
 باشد  شھدا مىدر مسائل قضائى اسالم انقالبى نادیده گرفتن خون پاك و مطھر

 

 هللا الموسوى الخمینىاروح.والسالم
 

 

 
 

!یاری جمھوری اسالمدسرنگون باد رژیم فاشیستی سرمایھ
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 پدر بزرگوار حضرت امام مدظلھالعالى» 
ند ا منافقین ابھاماتى داشتھۀردبیلى در مورد حكم اخیر حضرتعالى درباراپس از عرض سالم، آیت اهللا موسوى

 : مطرح كردندالؤكھ تلفنى در سھ س
 

ند ولى اند و محكوم بھ اعدام گشتھاند و محاكمھ شدها بودهھا آیا این حكم مربوط بھ آنھاست كھ در زندان -١
ند محكوم بھ اى كھ حتى محاكمھ ھم نشدهئند و ھنوز ھم حكم در مورد آنھا اجرا نشده است، یا آنھااتغییر موضع نداده

 اعدامند؟
 

موضع  ند ولى بر سراند و مقدارى از زندانشان را ھم كشیدها زندان محدود شده آیا منافقین كھ محكوم بھ -٢
 باشند؟ باشند محكوم بھ اعدام مى نفاق مى

 

ئى كھ خود استقالل قضائى ھا منافقینى كھ در شھرستانھاى در مورد رسیدگى بھ وضع منافقین آیا پرونده -٣
  « عمل كنند؟توانند مستقًال  ارسال گردد یا خود مىدارند و تابع مركز استان نیستند باید بھ مركز استان

 

 فرزند شما احمد
 

 
 دشمنان اسالم را در تمام موارد فوق ھر كس در ھر مرحلھ اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سریعًا» 

  «.ر استتر انجام گردد ھمان مورد نظ  در ھر صورت كھ حكم سریعھانابود كنید، در مورد رسیدگى بھ وضع پرونده
  "روح اهللا الموسوى خمینی 

 
* * * * * * *

سپیده سرخ روز جاودان
   یادی ازرفیق مری دارش

(١٣٣٢ -١٣٧۵ )

، بھ کارگردانی رجب محمدین است"بھ خاطر ھمھ چیز" فیلم ۀعکس پشت صحن
 اولیھ پس از آزادی از زندان استھاىو مری منشی صحنھ بود، این عکس مربوط بھ سال

.
 آیت بی چونی بودآفتابو 

 کھ رسالت نورانی خود را
 در گوش ھای خواب آلود زمین

 ...... دلیرانھ زمزمھ می کرد
 )مری دارش( ......و آب انعکاس روانھ ی نور و روز بود
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اختیار و در آمدهبھ رشتھ تحریر در   رفیق مری دارش بودهۀحوز  ھمرزم و ھم زیر توسط یک از رفقای حزبی کھۀیاد نام
رسانیم و یاد رفیق می توفان الکترونیکی بھ چاپۀعین یادنامھ را دراین شمار رفیق، از با تشکر.ھئیت تحریریھ قرارگرفتھ است

 .داریم گرامی میحزب راانقالبیۀمری دارش این ھنرمند ارزند
  ھئیت تحریریھ

*** 
بھ رفقای حزبی سر زده بودم  وقتی کھ بھ طرف محل قرار با دومین روز سال بود و از صبح زود در ارتباط با فعالیت حزبی 

 ھامقابل دانشگاه تھران کھ رسیدم در کتابفروشی. ی بھ مناسبت عید بھ او بدھم ارفتم ، تصمیم گرفتم ھدیھ می) مری دارش(رفیق سپیده 
را  آن رای روح عاشق و سرکش رفیق سپیده بود؛ مناسب بافتاد ؛ کامًال"جان شیفتھ"مدتی بھ دنبال کتابی مناسب گشتم تا چشمم بھ کتاب 

ی برای ای انقالبی بدون اطالع از این ھدیھ در یادنامھادانستم کھ روزی نویسنده کتاب را بھ او دادم و نمی.خریدم و بھ محل قرار رفتم 
بود ،ھم عاشق خواھرش ؛ھم عاشق  جانی شیفتھ و عاشق داشت ،ھم عاشق پدرش او واقعًا.کند  استفاده می" جان شیفتھ"رفیق از عنوان 

کتابی نیز بھ رسم عیدی . این یک اتفاق ساده بود."جان شیفتھ"ھمانند آنت قھرمان رمان . کودکان بود و ھم عاشق میھن و مردم میھنش
وزھای پیروزی امید کھ ر.تقدیم بھ رفیقی کھ روزھای مبارزه در کنار یکدیگریم "ن نوشتھ بود آاز رفیق ھدیھ گرفتم کھ در صفحھ اول 

 "را نیز در کنار یکدیگر باشیم 
  . در شھر تھران بھ دنیا آمد ،پدرش نظامی بود و با درجھ سرھنگی بازنشستھ شد١٣٣٢رفیق مری دارش در سال 
از ھیچ چیزی ترس .  خود برسدۀکرد تا بھ خواست گرفت با تمام وجود کوشش می وقتی تصمیم می او جسور بود وبا شھامت،

  .)تمام تشابھات اتفاقی است ،ساده. ( محق است کند کامًال ی پیشرو او را بھ فروغ فرخزاد تشبیھ میاقتی نویسندهو. نداشت 
پردازد درھمان سال    بازیگری بھ تحصیل میۀ ھنرھای دراماتیک می شود و در رشتۀ   وارد دانشکد١٣۵١رفیق مری در سال

پردازد  عید سلطانپور  و محسن یلفانی در نقش سیمون ماشار بھ ایفای نقش میبھ کارگردانی س" سیمون ماشارھاىچھره"در نمایش 
چنان .برمی آید  نقش خودۀلعاده کھ بھ قول آقای محسن یلفانی بھ معجزه شبیھ بوده است از عھدامری جوان و زیبا با قدرتی خارق.

 .کند  ری می اجرا جلوگیۀوجود می آید کھ ساواک از ادامھ شور و ھیجانی در تماشاچیان ب
و  ی با بزرگان ادب و ھنر ،امکانات مالیئآشنا  بازیگری،ۀلعادای ،قدرت فوقئبعد از آن مری دارش علی رغم جوانی ،زیبا

 .رود  ی و یا خبر ساز بھ روی صحنھ نمیاکند و ھرگز بھ صورت حرفھ  قوی، بھ پول و شھرت پشت میھاىمعرف
  در نقش فروغ؟ در نقش آنت؟ در نقش ژاندارک؟ یمون ماشار؟در نقش س ماند؟ آیا او در نقش خود باقی می

 شبیھ بود ھابھ تمام بزرگان و قھرمانان واقعی و قھرمانان و بزرگان داستان.ھم این بود و ھم آن  )سپیده(آری، رفیق مری دارش 
. 

ز خود نشان نداد ھمواره سعی و تالش برای وانمود کردن ا ولی رفیق مری دارش در زندگی ھرگز نقش کسی را بازی نکرد،
 .یک کمونیست واقعی  ،ۀخودش بود ،انسانی از سرشت ویژ

از ھمان آغاز پیدا بود کھ مری دارش از کسانی است کھ  :"نویسد آقای محسن یلفانی در مورد رفیق مری دارش ،چنین می
 ،هھمواره و ھر آن، چیزی ناشناختھ و نامنتظرگیرد ؛چرا کھ در وجود و رفتارشان،  دریافت حضورشان ،با معرفی و آشنائی پایان نمی

چون یک ناظر دوم  در عین حال ھمواره ھم....تواند ما را در جذبھ و شگفتی دائمی نگاه دارد چیزی مغتنم و ارجمند وجود دارد کھ می
ی کھ از خود بروز اشتیاق  شور وۀبا وجود ھم.داد  مراقب خود بود و ھیچ وقت تسلط خود را بر عواطف و رفتارش از دست نمی

چھ  در این میان آن.....ی کھ حاکی از رضایت و تایید نسبت بھ کارش باشد، از او شنیده و یا دیده نشداھرگز سخنی یا اشاره.....داد،  می
گوئی حتی چنین فکری را خیانت بھ آزادگی و بی پروائی خود د  کرد ،تدارک آینده و مال اندیشی بو ھرگز بھ ذھنش خطور نمی

ی چاره ناپذیر و ابھ بچھ ھا عالقھ. اگر چھ طبعی بلند و دیرپسند داشت، از ھرگونھ جاه طلبی شخصی بھ دور بود.دانست  می
 ....."شدند  کرد کھ بالفاصلھ بھ او وابستھ می مھارنکردنی داشت و با چنان خود انگیختگی و صمیمیتی با آنھا رفتار می

چنین از ھواداران فعال سازمان   آید وھم ا بھ عضویت کنفدراسیون در میرود و در آنج  بھ فرانسھ می١٣۵۴در سال 
 .شود  مارکسیستی لنینیستی توفان می

پردازد و بعد از  بعد از انشعاب در سازمان م ل توفان رفیق مری بھ ھمکاری با حزب کمونیست کارگران و دھقانان ایران می
ولیت بخش بزرگی ئ عضو کمیتھ می شود و مس١٣۵٨سال  از.دھد  ھ فعالیت ادامھ می شرق تھران بۀو در کمیت آید انقالب بھ ایران می

  در اصفھان بھ فعالیت ١٣۶١شود و تا ھنگام دستگیری در سال   بھ اصفھان منتقل می١٣۶٠در سال .کند  از کمیتھ شرق را قبول می
 ۀشود و ادام  ھنرھای زیبا وارد میۀ بھ دانشکد١٣۵٨ال در س.کند   ایجاد می١٣۵٨انجمن ھنرمندان حزب را در سال .دھد    ادامھ می

 .   نیز ھمکاری کوتاھی داشتھا سرزمین عقابۀ سرخ ھمکاری داشت و  با نشریۀبا  صدای دانشجو و سپید.دھد  تحصیل می
گرفت  می ھنری بخش کوچکی از فعالیت رفیق را در بر ھاى و تماس با ھنرمندان و گروهھااجرای سرود و نمایش در میتینگ

کھ روحی سرکش و نا آرام داشت ولی  با وجود آن.توان گفت زندگی شخصی نداشت  رفیق مری تمام وقت در اختیار حزب بود و می.
روحی ، ھیجان از شور ومملو. آگاھانھ بودانضباطی برایانمونھ.پرداخت  فعالیت حزبی می بھ شدت منضبط و قانونمند، بھ زندگی و

الجرا و مقدس امی دید الزم" ضروری" ھر چھ را کھدر عین حال پایبند ھیچ قانون ثابت ،اجباری و مقدسی نبود وداشت آزاد و رھا ، 
ھیچ وقت حرفش را .پیشتاز بود   و اطاعت از جمعدر نظر دادن در جمع. دید شکل قوانین حزبی را الزم می بدین.دانست  می
 را درمسسانترالی ضد حزبی کھۀ نظریۀرفیق مری دلیلی بود مجسم علی. بودخورد ولی ھمواره برای اجرای نظر جمع آماده نمی

 ھارفیق مری دارش از جملھ افرادی نبود کھ بھ دلیل مد شدن یک نظریھ یا یک سازمان بدان. داند مخالفت با دمکراسی و آزادی می
لی ان و علم بر چگونگی حرکت اجتماع و ابزار مسیر تکام با آگاھی بر ضرورت تاریخی اجتماع ورفیق مری دارش. آورند روی می

شود و بھ حبس ابد  در اصفھان دستگیر می١٣۶١در سال .لنینیسم و حزبیت را برگزیدــ الزم در مسیر تکامل بود کھ مارکسیسم 
  :وردآ ی از او چنین میابند بوده است در یادنامھخانم شھال سلطانی کھ مدتی با رفیق مری دارش ھم.محکوم می شود 
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ش ھمیشھ مرا بھ تحسین وا ابردباری.گذاشت  بھ دیگران سخت احترام می طور کھ بودند و  را دوست داشت ،ھمانھاانسان"....
 دوست و ھم ــ چھ سنگین بودند ھا قدمــش، در راه بازگشت ابعد از مراسم خاکسپاری. در مقابل دوست چقدر خود باختھ بود.داشت  می

توانستند   ساختگی بودن آن را نمیــبردند  آن دو را برای اعدام می: ی از او برایم تعریف کرد اان خاطرهبند مری در زندان اصفھ
 مری در آن لحظھ افسوس خورده بود کھ چرا نتوانستھ است از بچھ ھا ــند، چون بھ آنھا گفتھ شده بود ، حکمشان اعدام است زحدس ب

:  با رفیق مری دارش ھم بند بوده است در خاطرات خود از زندان در مورد او می آورد خانم مینا انتظاری کھ مدتی. خداحافظی کند 
در سال .  شرایط سخت زندان را تحمل کردھااز اعضای حزب توفان  و از ھم بندان خوبمان در زندان بود کھ سال" مری دارش"

 ."شود   در تصادف رانندگی کشتھ می١٣٧۵آورد و در سال  شود و بعد ازان بھ فعالیت ھنری روی می  آزاد می١٣۶٨
 :آورد  خانم شھال سلطانی در مورد تصادف و مرگ مری دارش می

کودکی کھ در بغل مری نشستھ بود ، ھیچ . مری ھیچ زخمی بر نداشتھ بود ،گوئی کھ آرام خفتھ باشد.  احمقانھ ۀدر یک حادث"....
در تصویری کھ در اوین از او در . مری برای من زنده است! ..... داشت را دوستھاچقدر مری بچھ. ی ندیده بود و زنده مانداصدمھ

در ساعات دیر وقت شب و بعد از ظھرھای زندان ، کھ اندکی از ھیاھو  بینمش؛ در راھروی زندان قدم زنان می. ذھنم نقش بستھ است 
او را با لبخند محجوب و .....پیراھن چھارخانھ، ش، شلوار جین و ابینم در لباس ھمیشگی او را می. شد  و تب و تاب زندان کاستھ می

شنوم در نقش سیمون ماشار در دادگاھی کھ بھ مرگ محکومش کرد، او در   سالھ را می٢٠دار مری  بینم و صدای طنین مھربانش می
زمین فرانسھ ! شود چھ شده ؟صدایش بلند نمی. شود  اینجا صدایش بلند نمی:"کرد کھ روی زمین می کوبید ، با خود تکرار می حالی

 ."دیگر صدایش بلند نمی شود 
سختی مبارزه را تا روز دستگیری و بعد از آن در . اندیشید و بھ آنچھ بود وفادار ماند رفیق مری دارش ھمواره بھ آنچھ می

آقای یلفانی . ی ناپذیر بود پر کار و خستگ. آورد   بھ فعالیت ھنری روی میبعد از آزادی از زندان مجددًا. زندان با بردباری تحمل کرد 
 : نویسد در مورد رفیق چنین می

ش در تحمل کیفر مقدری کھ چنین انتخابی بھ دنبال داشت ، گواھی می داد کھ در نھایت آنچھ برای اپایداری و شکیبائی دلیرانھ» 
  «.او اھمیت داشت ، وفاداری بھ خویشتن خویش و پاسداری از گوھر شأن و حرمت انسانی بود

دھد کھ او تا لحظھ ی آخر بھ  دھند ، خبر از آن می ارشی نیز کھ دوستانش از صحنھ ی مرگش در یک تصادف بی معنی میگز
و بیم زده و مردد از خود می پرسم کھ آیا با بھ روی کاغذ آوردن این کلمات، بھ بی نیازی و . .....نمود وفادار ماند  آنچھ بود و آنچھ می

برای فرد انسانی مھم نیست کھ :م اترین درسی کھ از دوستی با او آموختم وفادار مانده م، و آیا بھ بزرگاهپرھیزکاری او جسارت نکرد
ش از چھ ابعاد و ابزاری برخوردار باشد ؛ آنچھ اھمیت دارد این است کھ ابعاد و ابزاری را کھ سرنوشت در اختیارش نھاده، در ازندگی

 " ... ش بھ کار گیردای، برای تحقق سرشت انسانیاین کارزار ناخواستھ و بی سرانجام زندگ
 : نوشت "ژان کریستف "  سال از آنچھ رفیق مری دارش در صفحھ اول کتاب ٢٩
 .می گذرد "امید کھ روزھای پیروزی را نیز در کنار یکدیگر باشیم  تقدیم بھ رفیقی کھ روزھای مبارزه در کنار یکدیگریم "

ازتوفانیان پر کشیده و دیگر شھدای انقالبی و مبارز در کنار ما نیستند لیکن یادشان اگر چھ رفیق مری دارش، و بسیاری 
 . . تابناکشان گرما بخش و روشن کننده راه ما برای استقرار آزادی و سوسیالیسم استۀھمواره با ماست و خاطر

 

 ! رفیق مری دارشۀجاودان باد یاد و خاطر
 !ی راه آزادی گرامی باد شھداۀیاد تمامی جانباختگان توفانی و ھم

 مرداد   خورشیدی   ١٣٨٩

* * * * *

عملیات نفرت انگیز و تروریستی در زاھدان محکوم است
 

تروریستی در مقابل مسجد جامع زاھدان صدھا تن را مجروح و  نھ انفجارخونین و در شامگاه بیست وچھار تیرماه ھشتاد و
عھده گرفت و آن را پاسخی ھ داهللا بالفاصلھ مسئولیت این عملیات کور و جنایتکارانھ را بگروه جن.کام مرگ کشانیدھ حداقل سی نفر را ب

ھ لمالک ریگی کھ در سی خرداد ماه سال جاری توسط رژیم بربرمنش جمھوری اسالمی باش، عبدابھ اعدام رھبر سیاسی عقیدتی
ھ ایران و منطقھ نظر داده است و نقش امپریالیسم ب هللا دری نظیر جندائھا حزب ما بارھا درمورد سازمان.دارآویختھ شد، اعالم نمود

سازمان جنداهللا . ویژه امپریالیسم آمریکا و حمایت مالی و سیاسی وی از چنین جریانات ارتجاعی و ناسیونالیستی را برمال نموده است
 ازطریق خاک پاکستان و حمایت سازمان  ایران بوده وۀامپریالیسم آمریکا برای تجزیمورد پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم ھا لسا

ھ طرح تجاوز نظامی و تھدید و بمباران ایران بارھا ب. کرده است  ایران سازماندھی میۀاطالعات این کشور عملیات نظامی برای تجزی
 بھ عنوان  رنگارنگ مخالف رژیمھاىپنتاگون مورد بحث قرارگرفت وبھ تبع آن سیاست حمایت مالی و نظامی از جبھھ طور جدی در

 . غربی نیزمنعکس گردیدھاىجملھ اقداماتی بود کھ بھ تصویب رسید و در رسانھ  اسالمی ازجمھوری اھرم فشار مرزی بر
 " رژیم ایرانۀایاالت متحده آمریکا از عملیات جنداهللا علی" نیز بارھا درمقاالتش از حمایت  آمریکائی منتقدنگار سیمورھرش روزنامھ
منطقھ،  عراقی آن در ــ ھم الگوی کردی  حکومت خودمختار و آنۀوعد ی وئدالرھای آمریکا. یکا را برشمردنام برد و اھداف آمر

 ملی داشتند و تکیھ بھ امپریالیسم و نیروھای ۀی کھ درک نادرستی از حل مسئلئھا و سازمانھاسازمان جنداهللا و برخی دیگر از جبھھ
 .  آن تبدیل نموداىکردند بھ آلت دست امپریالیسم و نظم نوین منطقھ رزیابی میخارجی را تنھا راه تحقق حقوق دمکراتیک خود ا
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برد و از سوی   غیرقانونی بھ پیش میھاىقالب تحریم امپریالیسم آمریکا از یک سو سیاست گرسنگی دادن بھ مردم ایران را در
روشن نیست اگر سازمان جنداهللا . کند و زشتی یاد می از عملیات جنایتکارانھ و تروریستی زاھدان با نفرت اىدیگر با صدور اعالمیھ

 رسمی برای حمایت مالی ازچنین ۀیک سازمان تروریستی و عملش محکوم  است پس چرا بھ وی حمایت مالی شده است، چرا بودج
 ۀآیا کسانی جز مزدوران و ابلھان سیاسی بھ محکومیت ترور زاھدان توسط وزیر امورخارج.  بھ تصویب رسیده استئیھاسازمان

 دارند؟ آمریکا باور
 و دارد  شومی در سرھاىامپریالیسم آمریکا برای حفظ سرکردگی خود در منطقھ و کنترل تام و تمام منابع ملی ایران برنامھ

  و احزاب ناسیونال شوینیست و ازھاحمایت از سازمان. گردد  متنوعی متوسل میھاى بھ تکخالاىنھبرای تحقق چنین ھدف غارتگرا
چنین سیاست   امپریالیسم آمریکا در ایران است وھاىاین طریق اھرم فشارمرزی و ایجاد بی ثباتی و تزلزل یکی از کارت

 . دیخواه قرارگیردمردمی و آزا تواند مورد پذیرش نیروھای مستقل و  نمیاىجنایتکارانھ
کند و  یش میھاایران جاری است نھایت سوء استفاده را برای پیشبرد سیاست  کھ دراىنارضایتی گسترده امپریالیسم آمریکا از

رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی نیز با کشتار و سرکوب مخالفین و عدم پاسخ بھ حقوق دمکراتیک مردم بھترین بستر برای  نفوذ 
 نان و ۀ امپریالیستی باید بھ مردم تکیھ کرد و بھ مسئلھاىبرای مقابلھ با توطئھ. ایران است  امپریالیستی درۀنا خرابکاراجنبی و حرکات

رژیمی کھ پاسخ این مطالبات انسانی و طبیعی را با گلولھ و زندان و شکنجھ دھد بھ امپریالیسم و استعمار . مسکن و آزادی پاسخ داد
 .ایران خواھد بود شمار در  فجایع بیکند و زمینھ ساز خدمت می

 را بھ نفع ارتجاع و امپریالیسم اىو چنین اقدامات جنایتکارانھ کند  محکوم میزاھدان را  قویًا حزب ما عملیات تروریستی در
ن پیکار جدا پیکار با رژیم جمھوری اسالمی است و ای  ایران راه اتحاد و ھمبستگی درھاى خلقۀراه رستگاری ھم. نماید ارزیابی می

است  تنھا با اتکا بھ نیروی خویش و استقرار ایرانی دمکراتیک و آزاد از استبداد و ظلم و زور. از مبارزه با امپریالیسم در منطقھ نیست
ھرگونھ تالشی برای بھ انحراف بردن مبارزات .  طبقاتی، تبعیضات ملی و قومی و مذھبی پایان دادھاىتوان بھ نابرابری کھ می
 ،راھی جز این راه. مقابل آن ایستاد باشد، خدمت بھ ارتجاع است و باید در تیک و عمومی مردم  کھ درحال رشد و اعتال میدمکرا

 . برای تحقق حقوق دمکراتیک مردم ایران متصور نیست

 
 !زنده باد وحدت و یگانگی خلقھای ایران علیھ ارتجاع و امپریالیسم

 ! اسالمیسرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری
 !زنده باد آزادی و سوسیالیسم

)توفان(حزب کارایران
 تیرماه  ھزار و سیصد ھشتاد ونھ

ژوئیھ دوھزار وده

org.toufan.www

toufan@toufan.org 

* * * * * * * * 

  مشترکۀبیانی

 
رای بحران نظام خواھند ب  اروپا و جھان نمیھاىکارگران، جوانان و خلق

 اری تاوان بدھند   دسرمایھ
 

 کشی را در سراسر اروپا گسترش دھیم  ریاضتھاىپایداری در قبال طرح
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روزھای متوالی . خیر بود و در ھمھ جا گسترش پیدا کردأ در قبال تعرض سرمایھ بدون تھا کارگر و خلقۀپایداری طبق
خشم و عزم نبرد در مسیر رد تاوان بحران نظام، . برپا گردیداعتصاب، بسیاری اعتصابات عمومی، در کشورھای مختلف 

خشمی کھ باعث نگرانی شدید بورژوآزی و احزاب . ش خیلی باال گرفتھ استا ریاضت کشیھاى الیگارشی مالی و طرحھاىبدھکاری
 "تقسیم فداکاری"از نوعی اینان .  ریاضت کشی برخاستھ و قصد اجرایشان را دارندھاىاصالح طلب گشتھ، کھ بھ ھواداری از سیاست

، در سطح ملی و بین المللی، گسترش ھاالزم است کھ پایداری کارگران و خلق. شود  میھاکھ فقط شامل کارگران و خلق! زنند دم می
ما کوشش خواھیم کرد کھ : نداقرار و مدارھا، خاصھ برای جنبش سندیکائی، از پیش برای پائیز گذاشتھ شده. یافتھ و برجستھ شود

 کارگر ۀفعالیت برای وحدت طبق.  کارگر باشدۀمکان گسترده و موفقیت آمیز، بیان نیرومند انترناسیونالیسم و اتحاد طبقالارارھا حتیق
تواند بر سرمایھ فشاری قابل توجھ  کند، اوست کھ می چون این طبقۀ کارگر است کھ اضافھ ارزش ایجاد می. یک ضرورت حیاتی است

 اروپا، طبقۀ کارگر ۀدر تمام کشورھای اتحادی.  سرمایھ در مسیر تحول اجتماعی استۀقرات مبارزات جاری علیاو ستون ف. وارد نماید
. پایداری کرد... اری، کمیسیون بروکسل، صندوق بین المللی پول وداولین نیروئی بود کھ در قبال حمالت کارفرمایان، دول سرمایھ

اثر  جنبش سندیکائی، بر.  کارگران در شھرھا و روستاھاستۀبزار مقاومت تود پایداری طبقۀ کارگر، اۀسندیکا نخستین وسیل
 بر...  وھا، سندیکالیستھاولی امروز، جریان.  سازش طبقاتی کھ در درون آن بسط یافتھ بود، گرفتار تجزیھ و ضعف گردیدھاىسیاست

ما از سندیکالیسمی کھ در . زات ھدفمندی بسط یافتھ است طبقاتی سوق داده و بر این مبنا، مبارۀآنند کھ سندیکاھا را در مسیر مبارز
خواھیم کھ خود را در سندیکاھا سازمان بدھند، برای وحدت  کند پشتیبانی کرده و از کارگران می  طبقاتی حرکت میۀمسیر مبارز

مبارز را افشا و علیۀ این اقدامات ما اقدامات سندیکاھا برای طرد فعالین .  طبقاتی تالش نمایندۀجنبش سندیکائی بر اساس مواضع مبارز
 کارگران در سطح ملی و بین ۀما برای گسترش ھمبستگی بین المللی، برای ابتکارات سندیکائی در مسیر تقویت مبارز. رزمیم می

این . ، بخشی از طبقۀ کارگر در ھر کشورند"مجاز یا غیر مجاز"کارگران مھاجر، با مجوز و بدون مجوز، . کنیم المللی فعالیت می
توانند  ئی کھ نمیھا در بخشھادر رقابت شدید مونوپل. شود ست، کھ محروم از حقوق، استثمار میھانیروی کار مورد احتیاج مونوپل

آمیز کارگران بدون مجوز در فرانسھ  یتقدر چنین شرایطی، اعتصاب موف. تولید را جا بجا کنند، این نیروی کار اھمیت زیادی دارد
این . دھد رزمند دلگرمی می میت شناختھ شوند، حاوی اھمیت خیلی زیادی است و بھ کسانی کھ در این جبھھ میرسھ کھ ب برای این

نمایش مشخصی بود .  احزاب چپ روبرو شدۀی دمکراتیک و ھمھا زنان، سازمانھاىاعتصاب ھشت ماھھ با حمایت سندیکاھا، انجمن
این نمایش محرک یک جنبش ھمبستگی قابل توجھ در . ی از طبقۀ کارگرندکھ مھاجران پیش از ھر چیز کارگر و بخش در اثبات این

این . میان افکار عمومی بود، پادزھری حقیقی در قبال اقدامات نفاق افکن الیگارشی مالی و ارتجاع، کھ بی وقفھ در حال رشد است
دست ھ اری، بد تاوان بحران نظام سرمایھروند تا جای کامل خود را در مبارزات جمعی برای رد کارگران، اعم از زن و مرد، می

 ھاى، ھمگی زیر فشار طرح... ) و مناطق وھا، استانھاشھرداری( کارگران بخش دولتی، زحمتکشان در واحدھای کشوری . آورند
  در بر ھزار نفر را در تمام کشورھاھا ده،ھا و شغلھاتعطیل پست. تقلیل بودجھ دول، نھادھای عمومی و نیمھ عمومی، قرار دارند

باید علیۀ . رود ند، مورد یونان کھ دولت سوسیالیست از پرداخت دو ماه حقوق شاغالن طفره میادستمزدھا قطع شده. گیرد می
 تعطیل ھاىباید دستجمی در قبال سیاست... کنند کارگران خدمات دولتی ھم برای مزد و اشتغال مبارزه می. خصوصی سازی جنگید

 . ه کردخدمات عمومی ایستاد و مبارز
  امپریالیستی نرویم ھاى ریاضت کشی، نظامیگری و جنگھاىزیر بار طرح

بار پیدا کرده  بحران نظام سرمایھ داری و امپریالیست جھانی تمام تضادھا را تشدید کرده، کھ بیش از پیش خصلتی خشونت
 خود را جھت جنائی جلوه دادن ۀدخانکشی، الیگارشی مالی بھ سرکوب روی آورده، زرا  غلیظ ریاضتھاىبرای تحمیل طرح. است

.  جاری نمایان استھاىرقابت شدید برای کنترل بازارھا و مواد خام، در ستیزھا و جنگ. کند  تقویت میاىمبارزات کارگری و توده
 کنترل آتی گاز ند، حکایت ازاراه انداختھھ شان، ناتو، علیۀ خلق افغانستان ب  امپریالیستی و بازوی مسلحھاىجنگ تھوع آوری کھ قدرت

 شما را نخواھیم ھاىما تاوان بحران شما را نخواھیم داد، مخارج جنگ"گوئیم  ھمین خاطر است کھ ما میھ ب. و معادن زیرزمینی دارد
 . "پرداخت

، سالمتی، شباید آن را برای برطرف کردن نیازھای اجتماعی، آموز. گوئیم کھ پول نباید صرف جنگ و نظامیگری گردد می
واحدھای " و "واحدھای ناتو باید از افغانستان خارج شوند"گوئیم کھ  می. کار گرفتھ اجتماعی در خدمت بیشترین تعداد بحمایت 

 غیر ۀ در یک محاصرھا، ما با خلق فلسطین و با مردم غزه ھمبستگی داریم، کھ از ماه ایضًا".امپریالیستی باید عراق را ترک کنند
ھمراه با نیروھای مترقی در سراسر جھان، ما سیاست . دولت ارتجاعی اسرائیل سازمان داده شده استبرد، کھ توسط  سر میھ انسانی ب

 اروپا با صیھونیسم را مردود ۀما ھمدستی اتحادی. جنائی صیھونیسم را محکوم کرده و خواھان برداشتن فوری محاصره ھستیم
 . کنیم رسمیت شناختھ شود، پشتیبانی میھ  بش واقعًاا کھ حقوق ملی  خلق فلسطین، برای اینۀما از مبارز. دانیم می

 اری و امپریالیست دبدیلی در مسیر قطع ارتباط با نظام سرمایھ
 اقشار قربانی این سیاست پس رفت ۀفعالیت برای اتحاد ھم. گیرد کشی تمام اقشار مردم را در برمی  غلیظ ریاضتھاىطرح

ی کھ تاوان بحران نظام اوشش ما این است کھ این وحدت شکل گیرد، جبھھک. اجتماعی بیش از ھر زمان دیگری ضرورت دارد
، سھامداران، الیگارشی مالی، اینھا ھاگوئیم کھ این بانک ما می. مردود بداندرا کشی   ریاضتھاىاری را نپذیرفتھ و سیاستدسرمایھ

سی و اجتماعی، کھ یک چنین دیدی دارند و مایلند کھ با  سیای نیروھاۀخواھیم با ھم ما می. ھستند کھ باید تاوان بحرانشان را بپردازند
شدت لزوم فعالیت مشترک برای قطع ارتباط ھ عمق این بحران ب. بسیج نیرومند مردم برای تحقق آن مبارزه کنند، ھمکاری داشتھ باشیم

کید داشتھ و از ھمین أاعی و مشخص تئی اتخاذ نمائیم کھ بر روی محاسبات اجتمھاباید سیاست. کند اری را ایجاب میدبا نظام سرمایھ
 قطع ارتباط احزاب سیاسی ۀاین مطالبات باید مبنای برنام. کرسی نشاندنشان مبارزه کنیمھ امروز، با بسیج ھرچھ بیشتر مردم، برای ب

گیریم تا   بھره می امکانات سیاسی و دمکراتیک، حتی انتخابات،ۀما از ھم. باشد... ی وا تودهھاىائتالف، نیروھای اجتماعی، سازمان
 مدعی طبقۀ ھاىعنوان احزاب و سازمانھ ب. گوش ھمگان برسانیم، زمینھ را برای پذیرش مواضع خود آماده کنیمھ صدای خود را ب
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 اری امپریالیستی، برانداختن آن و استقراردکارگر، ما بر این باوریم کھ تنھا گریزگاه واقعی، ممتد و موثر، در قبال بحران نظام سرمایھ
 .  ما در ھمین دورنما نھفتھ استۀتمام مبارز. سوسیالیسم است

 

 ! در مسیر رد بار بحرانھا طبقۀ کارگر، جوانان و خلقۀزنده باد مبارز
 !دوش بکشدھ این الیگارشی است کھ باید بار بحرانش را ب

 !لمللیازنده باد ھمبستگی بین
 ٢٠١٠پاریس، ژوئن 

 
 : CIPOMLاحزاب عضو کنفرانس بین المللی 

، حزب کمونیست کارگران فرانسھ، ) لنینیست –مارکسیست ( حزب کمونیست کارگران دانمارک، حزب کمونیست اسپانیا 
 لنینیستی انقالب نروژ، –، پالتفرم کمونیستی ایتالیا، سازمان مارکسیست  )١٩١٨ – ١٩۵۵( سازمان احیای حزب کمونیست یونان 

. ان برای ایجاد حزب کمونیست کارگران آلمانسازم: ناظر. حزب کمونیست انقالبی ترکیھ
 )             توفان(ترچمھ وتکثیر از حزب کارایران

* * * * * * * 
 
 

 ؟یمصونیت تا ک: اسرائیل
 

.  بیست کشتھ داده است، احتماًال٢٠١٠ مھ ٣١ بشردوستانھ بھ غزه، در سحرگاه ھاىیورش ارتش اسرائیل بھ یک ناوگان حامل کمک
برنارد . کشورھای متعدد از جملھ در اروپا و نیز دولت فرانسھ آن را محکوم کردند. لمللی صورت گرفتھا بینھاىر آباین حملھ د

. "کنیم، توجیھ کند را محکوم می تواند اعمال چنین خشونتی را کھ ما آن ھیچ چیز نمی" فرانسھ، اعالم کرد کھ ۀکوشنر، وزیر خارج
 ۀیونان مانور ھوائی با اسرائیل را معلق و سفر فرماند. رکیھ و فرانسھ سفیر اسرائیل را فراخواندندچند کشور از جملھ سوئد، اسپانیا، ت

 .نیروی ھوائی اسرائیل را لغو کرد
 

برای مثال، . کنند اگر چھ ھنوز افرادی ھستند کھ عملیات اسرائیل را توجیھ می. طبیعی است کھ باید از این محکومیت ھا استقبال کرد
حزب حاکم ) [UMP ("اتحاد برای جنبش مردمی"ارش خبرگزاری فرانسھ، فردریک لوفور سخنگوی وصف ناپذیر حزب بنا بر گز

 کسانی را کھ خود را دوستان فلسطینیان معرفی "تحریکات" است ولی "سفأمت"اظھار داشتھ کھ حزب او از مرگ افراد ] م.در فرانسھ
 .کند نکوھش می» کنند می

من ": گوئی کھ از صفات پسندیده بی شمار اوست، در تل آویو گفت یات نظامی، برنار ھانری لوی با غیبیک روز پیش از این عمل
 یادآوری کنیم کھ ]١[) ٢٠١٠ مھ ٣١روزنامھ ھارتص،  (".ھرگز ارتشی این چنین دموکراتیک ندیده ام کھ این قدر اخالقی رفتار کند

بنا بر گزارش خبرگزاری . ]٢[ی خرامیده بود تا وارد سرزمین اشغالی شود ھنگام جنگ غزه، فیلسوف ما بر روی یک تانک اسرائیل
اما، او حتی یک کلمھ برای . دار کند  اسرائیل را خدشھۀ ارزیابی کرده، زیرا ممکن است وجھ"احمقانھ" امروز را ۀفرانسھ، لوی حمل

 ...سف نسبت بھ کشتھ شدگان بھ زبان نیاوردأمحکومیت یا اظھار ت
چرا کھ سازمان . خاطر این جنایت خواھد پرداختھ کھ امروز مطرح است، تخمین میزان بھائی است کھ دولت اسرائیل بتنھا پرسشی 

 اروپا متون بی شماری را بھ ۀ، اتحادی)و اسرائیل آنھا را نقض کرده است (]٣[ . قطعنامھ صادر کرده استھاست دهھاملل متحد سال
 با شکستن تحریم نند تا بھ حقوق بین المللی احترام بگذارد یا حتی بھ حقوق انسانی، مثًالک تصویب رسانده کھ از اسرائیل دعوت می

 .دھند  اروپا و ایاالت متحده بھ اسرائیل پاداش ھم میۀبرعکس، اتحادی. نداکدام از این مصوبات در عمل بھ اجرا در نیامده ھیچ. غزه
 گذشتھ و دیدار بنیامین نتانیاھو، ۀدر ھفت) OCDE (" اقتصادیۀی و توسعسازمان ھمکار"شاھد این مدعا پذیرش عضویت اسرائیل در 

انجمن ھمبستگی "ھمان طوری کھ در اطالعیھ . نخست وزیر اسرائیل از فرانسھ برای رسمیت بخشیدن بھ آغاز حضور این کشور است
 اقتصادی، ۀزمان ھمکاری و توسععضویت اسرائیل در سا":  آمده است٢٠١٠ آوریل ٣٠در تاریخ ) AFPS (" فلسطین ــفرانسھ
 ۀحمل.  اسرائیل است"محدوده" باختری و جوالن بھ ۀیید انضمام کرانأ تۀاین عضویت بھ منزل. ]٤[ "! است برای صلحاىضربھ

 چراغ سبزی جھت دست یازیدن ۀمنزلھ شده را ب دھد کھ این دولت حسن نظر یاد اسرائیل بھ ناوگان صلح چند روز پس از آن نشان می
 روابط "ارتقای" اروپا تصمیم بھ ۀدر آن ھنگام، اتحادی. ، رویداد مشابھی رخ داده بود٢٠٠٨در دسامبر . داند ھ ھر عملیاتی میب

.  بزرگ قائل بودھاى اروپا فقط برای قدرتۀداد کھ اتحادی تصمیم یاد شده امتیازاتی بھ دولت اسرائیل می]٥[ .دوجانبھ با اسرائیل گرفت
 اسرائیلی بھ سرزمین غزه یورش برد و در کمال مصونیت از ھر گونھ مجازاتی، ھاىویداد نگذشتھ بود کھ تانکچند روزی از آن ر

 . شد" بشریتۀجنایت علی" و حتی " جنگیھاىجنایت"مرتکب 
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ت با  نوشاىمقالھ) ٢٠٠٩مارس ( اشغالی فلسطین، در لوموند دیپلماتیک ھاى سازمان ملل بھ سرزمینۀ ویژۀریچارد فالک، فرستاد
چند ماه بعد، کمیسیون سازمان ملل بھ ریاست ریچارد گلدستون، قاضی ]٦[ ".ضرورت بازخواست از مسئولین تجاوز بھ غزه"عنوان 

کرد، ھر چند کھ حماس را نیز نادیده  شدت محکوم میھ گزارش او اسرائیل را ب] ٧[ .جنوب آفریقائی جمعبندی خود را اعالم کرد
گزارش گلدستون . داشت کرد کھ ارتش اسرائیل آتش بس را نقض کرده و از جنایات آن پرده بر می د میییأاین گزارش ت. گرفت نمی

 .کرد یید میأبان حقوق بشر منتشر کرده بودند، ت  و سازمان دیده]٨[ متعددی را کھ عفو بین المللی ھاىگزارش
ئی کھ برای پرده پوشی و توجیھ بی ارادگی پیش ھا از بھانھیکی.  بھ اتخاذ ھیچ مجازاتی علیۀ حکومت اسرائیل نیانجامیدھااین گزارش

کند  در حالی کھ شارون ویل، حقوقدان اسرائیلی با استدالل آن را رد می.  جدی در اسرائیل بودھاىکشیده شد، ادعای وجود بررسی
 ."صالح شھادهــ  شده از غزه تا مادرید، ترور حساب" با عنوان اى، در مقالھ]٩[) ٢٠٠٩لوموند دیپلماتیک، سپتامبر (

در این .  دفاع از حقوق بشر، چھ اسرائیلی و چھ بین المللی ھستیمھاى بھ سازماناىاز سوی دیگر، در اسرائیل شاھد یورش بی سابقھ
 کھ گروه ھائی. کنند ترین تھدید استراتژیک علیۀ دولت تلقی می  را، پس از تھدید ایران، حماس و حزب اهللا، مھمھاکشور، این سازمان

نظیر . نداراه انداختھھ شوند، کارزاری تمام عیار برای بی اعتبار کردن آنان ب از سوی حکومت و جناح راست افراطی حمایت می
. برد  کھ جنگی تبلیغاتی برای توجیھ آن چھ غیرقابل توجیھ است بھ پیش می]١٠[ NGO-Monitor غیر دولتی ھاىمونیتورسازمان"
 آیا باید در شگفت ]١١[ ). مراجعھ کنید٢٠٠٩لوموند دیپلملتیک، فوریھ  ("...تر باشد روغ ھر چھ بزرگد" دومینیک ویدال ۀبھ مقال(

 با آنان رفتار ھا خوانده و چون تروریست"تروریست"کنند بھ غزه آذوقھ برسانند،  بود کھ سربازان اسرائیلی مددکارانی را کھ تالش می
 کنند؟

 تصمیم دقیقی برای مجازات اسرائیل اتخاذ خواھند کرد تا ھان ادامھ خواھد یافت یا برخی دولتچنا آیا مصونیت اسرائیل از مجازات ھم
 بفھمانند کھ این سیاست، سرکوب و اشغال بھائی دارد کھ باید بپردازند؟) چنین مردم آن و ھم( بھ دولت اسرائیل 

.  معلق کنند٢ ۀ تا پیمان ھمکاری با اسرائیل را بھ اتکای ماد اروپا بھ شرکایش پیشنھاد کندۀدولت فرانسھ، می تواند در چارچوب اتحادی
 اروپا در ۀ اتحادیۀمسامح" ایزابل آوران، ۀبھ مقال. گوید کھ اسرائیل موظف بھ حفاظت از حقوق انسانی است این ماده بھ صراحت می

ش اواند بدون این کھ معطل شرکای اروپائیت  ھم اکنون، فرانسھ می]١٢[.  در سایت لوموند دیپلماتیک مراجعھ کنید"برابر اسرائیل
 اروپا، کارزاری برای ۀ ابتدا، برای وادار کردن اسرائیل بھ احترام بھ حقوق و تصمیمات اتحادی]١٣[شود، تصمیم مقتضی اتخاذ کند 

و نھ (را ممنوع کند  اسرائیلی ھاىراه انداختھ و واردات محصوالت مستعمرهھ تعیین مبداء محصوالت اسرائیلی وارداتی در فرانسھ ب
 اشغالی غیر قابل قبول ھاى استعماری در سرزمینھاىکید کند کھ استقرار شھرکأ؛ سپس، ت)فقط اختصاص عوارض گمرگی بھ آن ھا

با مراجعھ بھ نشانی داوطلبان سفر بھ فرانسھ این امر عمل .  برای مسافرت بھ فرانسھ بھ ویزا نیاز دارندھااست و ساکنان این شھرک
  است؛ىاساده

 اشغالی ھاىآیند، حق خدمت در سرزمین سرانجام، فرانسھ اعالم کند کھ شھروندان فرانسھ کھ در اسرائیل بھ خدمت نظام وظیفھ در می
 .شرکت آنان در عملیات نظامی اشغالگرانھ مستوجب تعقیب قضائی شود. را ندارند

اما، آیا او مطمئن است کھ ھیچ . ، فرانسوی نبوده استھایبرنارکوشنر، وزیرخارجھ اعالم کرد کھ در میان کشتھ شدگان در کشت
 شھروند فرانسوی در میان مسئوالن جنایت وجود ندارد؟
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[6] - http://ir.mondediplo.com/article1416.html
[7] - http://blog.mondediplo.net/ 2009-09-16-Gaza-crimes-de-guerre-crimes-contre-l-humanite
[8] - http://blog.mondediplo.net/ 2009-07-05-Le-rapport-d-Amnesty-International-sur-la-guerre
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نویسنده آلن نگرش.  بھروز عارفیۀاز لوموند دیپلماتیک،  ترجم
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 شاه“ زنده“ مصدق و “مرده“
  مرداد٢٨بھ بھانۀ پنجاه و ھفتمین سالگرد کودتای ننگین 

 
 مرد نکو نام نمیرد ھرگز! سعدیا 

 امش بھ نکوئی نبرندمرده آنست کھ ن
 

  مرداد و اعتراف خادمانۀ  پرزیدنت بیل کلینتون٢٨کودتای خائنانۀ 
 

٢٠٠۵ ژانویھ ٢٨ ــ ١٣٨٣ بھمن ٩جمعھ 
ول سرنگونی دولت دكتر محمد مصدق ئیس جمھور پیشین آمریكا روز پنجشنبھ پذیرفت كھ آمریكا مسئر" بیل كلینتون: "ایرنا

 ۀ دولت آیندۀگفت ضمن مقایس یس سخن میئ سو Davosداووس ھای مجمع جھانی اقتصاد در ز نشستكلینتون كھ در یكی ا . است بوده
 .  متفاوت است كامًالۀایران یك نمون: "عراق و ایران افزود

آمریكا در سال ھزار و نھصد و چھل و یک فردی آزادیخواه و مردم ساالر منتخب مردم آن كشور را سرنگون : "كلینتون افزود
).توفان- میالدی بود١٩٥٣ شمسی مطابق ١٣٣٢ مرداد در سال ٢٨کودتای (."اه را بھ حكومت باز گرداندكرد و ش

ی مناسب نیست ولی این مطلبی است كھ بھ ئھرچند بیان چنین مطلبی از سوی یك فرد آمریكا" :یس جمھور پیشین آمریكا گفترئ
 "را سرنگون و ما را مجبور كرد بھ سمت صدام برویمسپس آیت اهللا خمیني، شاه " :كلینتون گفت." آن اعتقاد دارم

  جمھوری اسالمی ایران با پشتیبانی آمریكاۀ صدام حسین علیۀ آمریكا اعتراف كرد كھ اقدامات تجاوزكارانپیشینیس جمھور ئر
 . صورت گرفتھ بود

 ."بود حمایت دولت آمریكا اھی كامل و ھزار و نھصد و ھشتاد انجام داد با آگۀبدترین اقداماتی كھ صدام حسین در دھ: "وی گفت
امیدوار بودم كھ بتوانم . عذرخواھی كردم) ازسرنگون كردن دولت مصدق( ھنگامی كھ  خاتمی انتخاب شد من: "اظھار داشتكلینتون 

 ."ایران داشتھ باشیم ای با روابط حسنھ
 ٢٨ی نخستین بار بھ طور معیوبی مسئلۀ کودتای البتھ خانم مادلین فولبرایت وزیر امور خارجۀ آمریکا در زمان کلینتون برا

ند و این ا گروھی جھان مدعی شد کھ اسناد مربوط بھ کودتا نابود شدهھاىدر ھمان زمان در قبال کنجکاوی رسانھ. مرداد را طرح کرد
کودتا و از جملھ نقش واعظ البتھ رژیم جمھوری اسالمی نیز تمایل زیادی بھ رو شدن نقش آخوندھا در . است کھ انتشار آن مقدور نیست

 .مشھور  فلسفی نداشتند
 ٢٨کند اضافھ کند کھ روحانیت در کودتای   در بیان تاریخ آن نیست وی فراموش می،لیکن تنھا اشتباه آقای کلینتون در گفتار باال

و چاقو کشان میدانی و ئی حامیانش نظیر شعبان بی مخ و طیب رضاکھ کاشانی هللا رھبر آنھا آیت ا.  بودھامرداد ھمدست امپریالیست
این است کھ روحانیت ھرگز از سرنگونی .  خودش با شاه و زاھدی کنار آمد، آماده و اعزام کرده بودنظایر آنھا را برای کمک بھ کودتا

ام بعد از انقالب آنھا ن. کرد زده بودند درد می“  بھ صورتشاھسیلی کھ ملی“ش از اخمینی ھنوز چھره. محمد مصدق ناراضی نبود
 مردم ایران حاضر نشدند .ییر دادندغکاشانی تهللا خیابانی را کھ ھواداران مذھبی مصدق بنام خیابان مصدق نامگذاری کردند بھ نام آیت ا

انگلیسی شعار نوشتند کھ رژیم ناچار شد نام خیابان را بھ ولیعصر هللا این نام کثیف را بپذیرند و آنقدر بر در و دیوار علیۀ این آیت ا
 . توانست ھم مؤثر باشد  این است کھ عذر خواھی کلینتون از خاتمی نمی.دتغییر دھ

خواھند یک دودمان بدنام و  ولی این عذر خواھی در عین حال یک تو دھنی بزرگ بھ دارو دستۀ سلطنت طلبان است کھ می
 شاه فراری را با سرنگونی ھاکھ امپریالیستآنھا حتی حاضر نیستند، بپذیرند . دست نشاندۀ آمریکا را مجددًا در ایران بر سر کار آورند

، ملی شدن صنعت نفت ایران را کم لم ء کردهحکومت ملی دکتر مصدق بر سرکار آوردند تا قرارداد استعماری کنسرسیوم نفت را امضا
ه گرفتھ و دعھھ ندارم را بدست منطقھ نقش ژاھ عنوان قلدر و چماق بھ و ایران را بھ پایگاه امپریالیست آمریکا بدل کرده و بیکن نموده 

سلطنت طلبان از این نقطۀ عطف تاریخ .  منطقھ بودھاى شاه قاتل خلق. منطقھ را سرکوب کندۀمبارزات تساوی طلبانھ و آزادیخواھان
نندۀ آن رانند تا بھ مضمون واقعی مسئلھ نپرداختھ و با بی اھمیت جلوه دادن آن، نقش تعیین ک سخن می"  مرداد٢٨کربالی "ایران بنام 

وقت ھمدستان شاه و یاران وی کھ   بود آن"سیا"آخر اگر رژیم شاه دست نشاندۀ سازمان . را در روند تحوالت آتی ایران الپوشانی کنند
 شھربانی و لشگر دو زرھی و رکن دو ۀ اوین و کمیتھاى خانھھدند و شکنجومنحزب رستاخیز را علم کردند و یا ساواک را تقویت 

 ھمدست امپریالیست مایلند ھاىاین بیچاره. توانستند میھن پرست بوده و عامل اجنبی در ایران نباشند ھ وجود آورند نمیرا ب.. .وارتش 
 مرداد سخنی بھ میان آید و نھ از انقالب شکوھمند بھمن ٢٨نھ از کودتای خائنانۀ . تاریخ ایران حذف شود "ناخوشایند"کھ اساسًا نکات 
، تاریخ تاریخ ایران کھ سنت مبارزۀ خلق ماست و باید منبع آموزش و الھام باشد تاریخ مرده استبرای آنھا . حرفی زده شود

 و دستآورد عظیم آن کھ ملی شدن صنعت نفت ایران بود چنگ ٣٠ ھاى حمایت از جنبش ضد استعماری مردم ایران در سال.ستھامرده
، نسل مرده پرستان یخ جھان نھ تنھا در خاور میانھ بلکھ در جھان بودو نسلی کھ آموزگار تار. انداختن بھ گذشتھ و مرده پرستی است

ترین پیوندی با مردم ایران   وحدتشان را برھم زده است کوچک"موساد" و "سیا "ھاى این عده مجوف و مالیخولیائی کھ پول.است
کسانی کھ این مبارزات را بھ رسمیت  . درخشان از تاریخ مبارزات مردم ایران استاى، حمایت از دوره حمایت از مصدق.ندارند

بخش   تیر پیوند زنند و از تأثیرات الھام١٨ را با ٣٢ آذر سال ١٦آنھا پس از تالش نافرجامشان تا . ملت ندارند شناسند تعلقی بھ این نمی
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ا تاریخ را مسکوت  آنھا نھ تنھ. آذر مسکوت گذاردند١٦یکباره جنایات شاه را در ھ ، بآن در مبارزات دانشجوئی حاضر بکاھند
، تاریخ را مسکوت بگذارند زیرا کھ بھ وحدت با دشمنان مردم ، عقل خود را اجاره دھندطلبند کھ فکر نکنند گذارند از بقیھ نیز می می

 . زند صدمھ می
ل حکومتی ، زنبورھا شاه دارند پس چرا ما شاه نداشتھ باشیم در تالشند کھ یک شک شاه دارندھاآنھا بھ مصداق این کھ مورچھ

وادار در آورند و ملتی را ھ  ب"موساد" و "سیا" تاریخی را کھ عمرش را بھ جمھوری داده است از گور تاریخ با یاری ۀفرسوده و پوسید
بھ .  درباری است، پرداخت کنندھاى مخارج گزاف مشتی طقیلی بی مغز را کھ ھنرشان در برپائی عشرتکدهھا در نسلھاکنند کھ نسل

 مردم حکم برانند و بھ ریششان بخندند و مشتی ھاوندی خونی  صرفنظر از درجۀ کیاست و یا سفاھتشان بر میلیوناعتبار خویشا
روشنفکر خود فروختھ با صلھ و درھمی را در مدح پادشاھی بھ خدمت بگیرند تا مردم کشورشان را شستشوی مغزی دھند و بھ آنھا 

 ."نوکر صفت" است  و "شاھدوست"بقبوالنند کھ ایرانی جماعت 
 .خواھند شاه مرده را زنده کنند و مصدق زنده را بھ خاک بسپارند آنھا می

حافظۀ تاریخی . محمد رضا شاه منفور با زندان و تبعید و حصر مصدق نتوانست نام بزرگ وی را بھ بایگانی فراموشی بسپارد
ه و، بھ اعتبار گرتمام تالش آنھا برای این کھ از پسر شاه. ندپندار مردم ما بیش از آن گنجایش دارد کھ اوباشان سلطنت طلب و خائن می

. آن قدر بیھوده است کھ دم مسیحائی نیز برای جان بخشیدن بھ این میت تاریخی کفایت نخواھد کردش پادشاه ایران زمین بسازند اخونی
دھد مدعی بی تاج و  کھ الشھ وار جوالن میآن کھ زنده است مصدق است و آن . شود زنده کرد  نمیاىپادشاھی مرده را با ھیچ شعبده

کند حساب پس   آن عیاشی میِلَبتخت پادشاھی ایران است کھ باید در دادگاه خلق برای غارت ثروت سرشار ملت ایران کھ ھنوز از ِق
 و خط تمایزی با  دوره ی پدرش را دور خود جمع کرده و از حمایت آنھا برخوردار بودهھاىباید حساب پس دھد کھ چرا ساواکی. دھد

باید روشن کند کھ برخوردش بھ طور مشخص بھ . کند  و بھ پلیس بین الملل معرفی نمیکند ء نمیکشد و آنھا را مفتضح و افشا آنھا نمی
 و جنایات پدرش چیست و وی تا بھ چھ حد حاضر است بھ این گذشتۀ ننگین انتقاد کند و اموالش را در خدمت مردم قرار دھد تا ھاخیانت

تواند بھ مثابۀ یک شھروند معمولی بھ حساب  دادگاه خلق وی را در ایران آزاد و دموکرات تبرئھ کرده و مردم ایران بپذیرند کھ وی می
در ایران آزاد و آباد و دموکرات و شکوفا ن جائی برای سلطنت طلب طلبکار و دست اندرکاران رژیم وابستھ و منفور گذشتھ . آید

داند و ھم آمریکا ولی آنھا مردۀ سلطنت طلبان را بھ عنوان مترسک برای دریافت امتیازات بیشتر از  ائیل میاین را ھم اسر. نیست
ش را نیز در خدمت امپریالیسم و صھیونیسم قرار داده تا از آن اضد انقالب مغلوب ایران حتی جنازه. رژیم جمھوری اسالمی الزم دارند

توان متعصبانھ  ن کرد کھ سلطنت طلبان در نوکری بیگانھ از صداقت بی ھمتائی برخوردارند و نمیباید اذعا. حداکثر استفاده را بنمایند
 . این عامل وفاداری و صداقت را در آنھا در نظر نگرفت و منکر آن شد

ئن بھ راستی این مردک اگر یک جو صمیمیت و صداقت دارد باید روشن کند کھ این اطرافیان پدرش کھ دزد و جنایتکار و خا
کنند و فعالیت سیاسی  نام این افراد کدامست و در کجا زندگی می. نداند چھ کسانی بودهارا بھ کثافت کشیده "بی گناھش"بوده و نام پدر 

شود با عوامفریبی بھ مردم دروغ گفت؟ آیا سرنوشت این دودمان ننگین در انقالب  آخر تا بھ کی می. آنھا در حال حاضر چیست
 و مصدق ھمواره زنده  متحرکۀیک مرد ،مرده مرده، ھ حد کافی برایشان آموزنده نبوده است؟ این فرد مرده است بھمن ب٢٢شکوھمند 

 .مرده آن است کھ نامش بھ نکوئی نبرند. خواھد ماند

 
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   میسازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک طبقات متخاصم ختم

  «.ندازده
  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 

 
 
 

 



 ٩١٣٨ماه  مرداد                          ۴٩       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٥

 

 ١٣٨٩ ماه مرداد ١٢۵توفان شمارۀ 
  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد
 !رفقا، دوستان و یاران مبارز

 

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

) 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(ست  حزب کمونیھمچھاردۀ 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* 
 یر میھنی سخنرانی و نطق استالین بھ مناسبت شروع جنگ کب* 
 مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس* 
اری ــ لنیندامپریالیسم بھ مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایھ* 
 توطئۀ بزرگ کتاب سوم* 
 مچھار توطئۀ بزرگ کتاب *

 org.toufan.www:  آدرس اینترنتی
 

org.toufan@toufan:     آدرس تماس
 

 
  دیدن کنید و وبالگھای زیراز فیس بوک حزب                                 

http://www.kargareagah.blogspot.com/
http://kanonezi.blogspot.com/

 

 !دست امپریالیستھا از ایران و منطقھ کوتاه باد


