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! گرامی باد استعمار استبداد وۀعلیروز پیکار متحد دانشجویانآذر،شانزده

 روزی ١٣٣٢ آذر ١٦. رسد ارتجاع و امپریالیسم فرا میۀاض و پیکار متحد دانشجویان ایران علی آذر روز اعتر١٦بار دیگر 
این امر درشرایطی . بھ ایران  آمده بود " سیا"است کھ نیکسون جنایتکار،معاون وقت ریاست جمھوری آمریکا پس از کودتای ننگین 

خانھ و مزرعھ، مدرسھ و دانشگاه با سالح گرم و با چوب و چماق و گرفت کھ عمال امپریالیسم بر سر کوی و بازار، کارصورت می
در . صدا درآوردندھ آفریدند و دانشجویان انقالبی و مبارز ناقوس مرگ رژیم بیدادگر کودتا و اربابانش را در دانشگاه بچاقو خفقان می

 رگبار آتشبار دشمن ۀنیا قلب جوانشان طعمبزرگ  این روز سھ تن از دانشجویان انقالبی و میھن پرست شریعت رضوی، قندچی و
با خون زحمتکشان درآمیخت تا پیوستھ یاد آور ھمبستگی ضد  نابکار گشت و خون پاکشان ھمچون جویباری از دانشگاه سرازیرشد و

وئی ایران با جنبش چند سال اخیر دانشج.استبدادی، ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی دانشجویان و عموم مردم آزادیخواه ایران باشد
 تیر ١٨ ۀارث گذارده است خیزش انقالبی و خیره کنندھ الھام از نسل گذشتھ و دستاوردھای پربار و ارجمندی کھ این نسل برای آنھا ب

این جنبش ناقوس مرگ رژیم اسالمی را بھ صدا . خورد  را آفرید  کھ با جنبش دموکراتیک، ضد سلطنت و ضد امپریالیستی پیوند٧٨
رویم کھ اعتراضات  آذر می١٦امسال در شرایطی بھ استقبال .  آذر بازتاب درد و رنج عمومی مردم ایران بود١٦مانند درآورد وھ

مقابل جھل و نادانی  سنگر علم و روشنائی در دانشجویان در.  بیشتری یافتھ استۀمتنوع دانشجویان در سراسر ایران گسترش و دامن
طور سایر زندانیان   در بند خود و ھمینھایدفاع از ھمکالسی  اخیر درھایدانشجویان در ماهتشدید اعتراضات . نداصف آرائی کرده

 خصوصی ۀحوز  دخالت درۀ اجتماعی و فرھنگی و علی، انسداد سیاسیۀ امنیتی شدن فضای دانشگاه و جامعھ، علیۀسیاسی، علی
انگیز  ایرانی و استقالل دانشگاه از حاکمیت، تحسین بر شھروندانۀدانشجویان و تالش برای حق زندگی آزاد برای دانشجویان و ھم

بی حقوقی  بازتاب فقر و فساد و گرانی و. ایران است  مردم درۀ اعتراضات بھ حق دانشجویان، بازتاب نارضایتی عمیق تود.است
 کھ قلم قادر بھ حصری است  بی حد وھایگی و خودکامھھاشکنجھ، بازتاب زورگوئی بازتاب زندان و سرکوب و.درجامعھ است

. نیستھاھمھ جنایت و پلیدی تصویر کشیدن این
 مشترک ضد ارتجاع جمھوری اسالمی، ضد ھای ایران و خواستھھایامراتحاد سراسری دانشگاه دانشجویان عزیز، باید بر

 سیاسی شریعت رضوی، بزرگ ھایقیاد داشت کھ افھ باید ب. امپریالیستی و عدالتخواھانھ تکیھ کنند و از تفرقھ و پراکندگی پرھیز نمایند
برابر دشمن واحد چون  مقابلھ با ارتجاع و استبداد و امپریالیسم جان فدا کردند، یکی نبود لیکن در  در١٣٣٢ آذر ١٦نیا و قندچی کھ در 

.  بپاخاستًباید متحدامبارزه برای آرمان مشترک مردم ایران   یاران و رفقای دانشجوی خود آموختند کھ درۀتن واحد قیام کردند و بھ ھم
ایمان  ورزد وکید میأ و پیوند با کارگران و زحمتکشان تدرخشان دانشجوئی ایران برپیکارمتحدانھحزب ما نیز با احترام بھ این سنت 

 ۀ آحاد مردم ایران سرانجام تحت رھبری حزب واحد طبقۀ دانشجویان، کارگران و زنان و جوانان و ھمۀدارد کھ مبارزات حق طلبان
اری جمھوری اسالمی را سرنگون و میھن را از شر دیو استبداد و استثمار و تمام مظاھر نظام کھن و بقایای درژیم سرمایھ کارگر

بی قید وشرط  دانشجویان زندانی،  حزب ما از خواست آزادی فوری و.این نیز نخواھد بود ی رھا خواھد ساخت و جزئقرون وسطا
 فعالین کارگری، از آزادی بیان و عقیده، از حقوق اساتید اخراجی و ۀخواست آزادی فوری ھموکالی مستقل و شریف ایران، از 

 ھرگونھ تحریم اقتصادی ایران و  تجاوز و دخالت ۀی دین از دولت و پیوند این مطالبات با مبارزه علیئبازگشت آنھا بھ دانشگاه، از جدا
.داندانشجویان چپ و انقالبی ایران میکند و این امر را ازجملھ وظایف مھم دخارجی دفاع می

سایر  این مبارزات در پیوند با کارگران و  آرامش پذیر نیست و،ی میھن ما مانند موجئجنبش دانشجو
.یافت ی ادامھ خواھدئزحمتکشان تا پیروزی نھا

! استبداد و استعمارۀ آذر، روز دانشجو، روز پیکار متحد دانشجویان علی١٦زنده باد 
 !اری جمھوری اسالمیدباد رژیم سرمایھسرنگون 

! زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت

)توفان(حزب کارایران
آذر ماه ھزار و سیصد و ھشتاد ونھ خورشیدی

org.toufan.www
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!فشاردطرحی کھ ھدفمندانھ گلوی کارگران و زحمتکشان افغان را می

انرژی و کاالھای مصرفی و خدماتی عالوه بر این کھ باعث افزایش ھزینۀ زندگی مردم بھ طور مشخص ھای ف یارانۀ حاملحذ
شود؛ بھ طور غیر مستقیم بھ علت افزایش قیمت تمام شدۀ تولیدات صنعتی و کشاورزی تأثیر خود را در در رابطھ با این قبیل کاالھا می
.ین، مسکن خواھد گذاشتافزایش تمام کاالھا از جملھ ھز

اجتماعی ناشی از افزایش سریع و شدید تورم و ھای دستگاه حاکمھ بھ منظور پیشگیری از شورشھای طبق پیش بینی
تواند مرھمی بر دردھای آنان باشد؛ ولی برای حدود دو میلیون کارگر و زحمتکش مشکالت اقتصادی، پرداخت نقدی ماھیانھ می

.درآمدی ھستند پرداخت نقدی در نظر گرفتھ نشده استھای ترین دھک جزء پائینافغانی کھ از لحاظ درآمدی
فاقد حقوق در ھا افغان.  سیل مھاجرین افغانی بھ ایران آغاز شد و امپریالیستیپس از اشغال افغانستان توسط نیروھای استعمارگر

کودکان بی سرپرست افغانی . کار آنھا کار سیاه است، ندبسر برھا در اردوگاه. آنھا باید در شرایط غیر انسانی کار کنند. ایرانند
اران ایرانی برای نیات شوم دند و از این وضعیت غیر انسانی رژیم جمھوری اسالمی و سرمایھاشھرھای ایران را پر کردهھای خیابان

ایت از ھیچ قانونی بیش از کارگران و زحمتکشان مھاجر افغان کھ بدون برخورداری و حم. جوینداقتصادی و سیاسی خویش سود می
و کارھای ھا و سنگبریھا ترین شرایط کاری در کوره پزخانھند و در سختاار رھا بودهدسرمایھھای سی سال در چنگال گرگ

ھا و جداسازی زبالھ و جمع آوری ضایعات پالستیک و گنداب گاوداریھا ساختمانی و راه سازی و حفاری چاه و کانال و تخلیۀ فاضالب
و کارھای سنگین کشاورزی مشغول بوده و با بیرحمی تمام، بدون حداقل حقوق و حساب و کتاب و ساعت کار و بیمھ، ھا ریو مرغدا

ِوار بھ کار کشیده شده و استثمار شده و از ق◌بل نیروی کار ارزان آنھا، سودھای ھنگفتی بھ جیب زده و صدھا نفر آنھا در اثر برده َ َ ِ
آنھا در بدترین شرایط در . نداند و ھزاران نفر معلول شدهاآنھا تنھا نان آور خود را از دست دادهھای دهحوادث کار جان باختھ و خانوا

مشغول شده ھا و قالی بافیھا و کارگاهھا حاشیۀ شھرھا زندگی کرده و فرزندانشان محروم از تحصیل بھ کار در کوره پزخانھھای بیغولھ
برند اکنون با فشار مضاعفی بر گلوی نحیفشان توسط حاکمیت اسالمی و درمان بھ سر میو در فقر و فالکت و نبود آموزش و بھداشت 

.روبرویند
 ھزار کارگر افغانی در ایران شاغل ھستند کھ با توجھ بھ  کمی دستمزد و ساعات کار ٨٥٠طبق آمار رسمی در حال حاضر 

بھ کارگران ایرانی، اگر ارزش افزودۀ ناشی از کار ھر کارگر بیشتر و نبود بیمھ و تعطیالت و مرخصی و تشدید استثمار آنھا نسبت 
 میلیون ٦٠ میلیارد و ٣ ھزار تومان فرض کنیم، ارزش افزودۀ کار کارگران مھاجر افغان برابر با ٣٠٠افغانی را در یک ماه برابر با 

جامعۀ ایران نیستند بلکھ منبع ایجاد ثروت و این کھ کارگران و زحمتکشان مھاجر افغان نھ تنھا باری بر دوش . شود دالر در سال می
دولت ایران ھر سالھ مبلغ نامشخصی . اران و ھم حکومت است واقعیتی است انکار ناپذیرددرآمد ھم برای جامعھ و ھم برای سرمایھ

. دماتی ارائھ دھدترین خکند بدون این کھ در این رابطھ کوچک میلیون مھاجر افغان از سازمان ملل کمک دریافت می٢بابت حضور 
ایران در ھای در ضمن ساالنھ بیش از صد میلیون دالر بابت تعویض یا تمدید اجازۀ اقامت شش ماھھ و صدور ویزا از نمایندگی

.افغانستان و مبلغ دریافتی از مھاجرین اخراج شده، درآمد دارد
تکشان نیست، این کھ چرا نباید قانون کار و این کھ چرا جمھوری اسالمی حاضر بھ پذیرش حقوق انسانی و شھروندی این زحم

اجتماعی و خدمات درمانی و بازنشستگی شامل کارگران مھاجر افغانی ھم شود، این کھ چرا نباید پرداخت نقدی طرح ھای بیمھ
و نیرنگ و ترین دھک درآمدی جامعھ ھم شود و این کھ چرا مقامات جمھوری اسالمی با دروغ ھدفمندی شامل این زحمتکشان و پائین

ً رسما و علنا دست بھ تبلیغات ماکیاولیستی علیۀ مھاجرین افغانی میخدعھ زند نھ در نگرش ناسیونالیستی آنھا بلکھ در ماھیت طبقاتی ً
ترین حلقھ از زنجیرۀ کار و زحمت در ایران مورد تعرض و بی این کھ کارگران و زحمتکشان افغان بھ عنوان ضعیف. آنھا نھفتھ است

کھ بیش از ھشتاد در صد ای در جامعھ. کش پدیدۀ عجیبی نیستو فشار مضاعف قرار گیرند در این حاکمیت مافیائی ضعیفحقوقی 
ای در جامعھ. نیروی کار آن استخدام رسمی نیستند واز چتر حمایتی قانون نیم بند کار برخوردار نیستند و ھیچگونھ امنیت شغلی ندارند

کنند و اعضاء  جھت تشکیل سندیکای مستقل کارگری بھ اخراج و زندان و شکنجھ محکوم میکھ کارگران را بھ خاطر تالش در
گیرند، انتظار برخورد انسانی و شرافتمندانھ از خانواده و بستگان آنھا را مورد تھدید و تعرض قرار داده و فرزندان آنھا را گروگان می

.چنین حاکمیتی دور از ذھن است
 جنایاتی کھ دولت . دھند خوی و سرشت سرمایھ استدولتمردان علیۀ کارگران افغانی انجام میآنچھ کھ عمال سرمایھ و 

 جھانی ۀ علیۀ بشریت، جنایات سرمایھادارد ھیچ دست کمی از جنایات نازی این کارگران روا میۀعلیاری جمھوری اسالمی دسرمایھ
اران خون دکارگران افغانی چندین دھھ است کھ توسط سرمایھ. ان نداردعلیۀ آوارگان فلسطین یا جنایات نژادپرستان رودزیا علیۀ سیاھ

کثیر ھای است کھ بر دوش تودهای مسئلۀ بسیار مھم و اساسی در اینجا وظیفھ.شوندترین شکل ممکن استثمار میآشام ایرانی بھ سبعانھ
 کھ باید بدون ھیچ ھراسی در حفظ جان این کارگران ھستند. کندکارگر مقیم شھر شیراز و سایر شھرھای اطراف سنگینی می

آنان ھستند کھ باید آوارگی و بی سرپناھی کودکان افغانی را آوارگی و در بھ دری کودکان خود تلقی . زنجیران افغانی خویش بکوشندھم
 کارگران افعانی این وظیفۀ انسانی و طبقاتی مفروض کل کارگران ایران است کھ با صدای رسا و قامت استوار بھ حمایت از. کنند

وظیفۀ اخالقی و وجدانی و انترناسیونالیستی ھمۀ کارگران و زحمتکشان ایرانی است کھ از رفقای کارگر و در یک کالم  این .برخیزند
ار و حاکمیت مافیائی جمھوری اسالمی در تقویت ھمبستگی دزحمتکش افغانی خود با تمام قوا حمایت کنند و در مبارزه با طبقۀ سرمایھ

. قاتی خود بکوشندطب

مرگ بر سرمایھ داری، فاشیسم، صھیونیسم و ! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
!امپریالیسم
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 شصت ودومین سالگرد تصویب حقوق بشرۀبھ بھان
)١٣٤٨ دسامبر١٠ (

؟حقوق بشر کمونیستیچرا 

، قوالت تاریخی ــ اجتماعی نظیر آزادیدربارۀ م) بر ضد دورینگ(" آنتی دورینگ"فریدریش انگلس در اثر جاودانی خود 
بر ضد نظریات آقای دورینگ بپاخاستھ و ماھیت تساوی طلبی و حقوق انسانی مورد ادعای بورژوازی را برابری و حقوق انسانی 
:نویسدبرمال ساختھ است وی می

 تساوی حقوق از طریق ، خواست آزادی از قید و بند فئودالی و ایجادِھمین کھ در اثر پیشرفت اقتصادی جامعھ» 
اگر این تساوی حقوق برای . یافتتری میباید ابعاد وسیع، می فئودالی در دستور روز قرار گرفتھاینابودی ناعدالتی

، دھقانانی کھ در مراحل باید برای انبوه دھقانان ھم کمال تساوی حقوقی مطرح شود، میشدصنعت و تجارت مطرح می
بردند و قسمت اعظم ساعات کار خود را بدون اجرت برای اربابان محترم فئودال کار مختلف وابستگی سرواژ بسر می

و راه دیگری جز این نبود کھ لغو . پرداختندو دولت ھم باج و خراج میھا کردند و عالوه بر آن باید بھ فئودالمی
و از آنجا کھ . نیز درخواست گرددامتیازات فئودالی و آزادی اشراف از مالیات و دیگر امتیازات سیاسی اقشار مختلف 

متفاوت و مستقل ھای ، بلکھ در نظامی از دولتکردنددر یک حکومت جھانی نظیر امپراتوری روم زندگی نمیھا انسان
اری قرار د یکسان از تکامل سرمایھً تقریباایکھ در مرحلھئی ھا، دولتبردندو در عین حال مرتبط با یکدیگر بسر می

تر از مرزھای یک دولت یافت و خواست آزادی و خصوصیتی عمومی و فراروندهھا کھ خواست، بدیھی بود داشتند
اری چنان است کھ ددر حالی کھ خصوصیت ویژۀ حقوق انسانی در سرمایھ. اعالم شدی بشرحقوق عنوان ھ ، بتساوی

ر عین حال نیز برده بودن ، دشناسدًمثال قانون اساسی آمریکا کھ نخستین قانونی است کھ حقوق بشر را بھ رسمیت می
.شودتحقیر و امتیازات نژادی تقدیس می امتیازات طبقاتی :کندسیاھان آمریکا را ھم تائید می

، از ھنگامی کھ آوردوری فئودالی سر بر میکھ بورژوازی از الک پیشھای برھمگان آشکار است کھ از لحظھ
، تعقیب ش یعنی پرولتاریااً، ھمواره و ضرورتا توسط سایھودش مدرن تبدیل میای میانھ حال قرون وسطی بھ طبقھۀطبق
تساوی طلبی پرولتاریا ھمراه است ھای تساوی طلبی بورژوازی با خواستھای  خواست،و بھ ھمین منوال ھم .شودمی

است ، خو، ھمراه با آنگرددی کھ خواست بورژوازی برای الغاء امتیازات طبقاتی مطرح میااز لحظھ). تکیھ از توفان(
ش با اتکاء بھ مسیحیت اولیھ و سپس با اشود ــ ابتداء در شکل مذھبیمطرح می خود طبقاتپرولتاریا برای نابودی 

کشد کھ تساوی طلبی پرولتاریا بورژوازی را بھ بازخواست میتساوی طلبی خود بورژوازی ــ ھای استناد بھ تئوری
و . ، اقتصادی ھم تحقق یابد اجتماعیھایطور واقعی و در زمینھ ھ، بلکھ باید بنباید فقط ظاھری و در سطح دولت باشد

، ل قرار دادئ، تساوی بورژواھا را در صدر مساًمشخصا از زمانی کھ بورژوازی فرانسھ از زمان انقالب کبیر
 طورھ ، مساوات ببھ او پاسخ داده است، اقتصادی تساوی اجتماعیھای پرولتاریای فرانسھ ھم قدم بھ قدم با خواست

).تکیھ از توفان(ی فرانسھ مبدل شد عمده بھ صالی جنگ پرولتاریا
ًیا ــ آن طور کھ مشخصا ). تکیھ از توفان(ترتیب خواست مساوات از زبان پرولتاریا معنائی دوگانھ دارد بدین

بھ فلک  اجتماعی سر ھای بی عدالتیۀ واکنشی است طبیعی علی ــ دھقانیھای در جنگً، مثالشوددر اوایل دیده می
، کھ در چنین حالتی بیان سادۀ ، شکمبارگان و گرسنگانگان، اربابان و بردهء، علیۀ تفاوت عظیم فقرا و اغنیاکشیده

کھ از واکنش در مقابل تساوی  یستاو یا این کھ خواستھ. غریزۀ انقالبی است و تنھا از این جھت است کھ حقانیت دارد
تری مطرح  کمابیش درست و پیشرفتھھای بورژوازی خواستھھایبل خواست، کھ در مقاطلبی بورژوازی بھ وجود آمده

اران د، علیۀ سرمایھاراندوید تا کارگران را با ادعای خود سرمایھج تبلیغاتی استفاده میۀعنوان وسیلھ کند و از آن بمی
. بشوراند

، محتوی واقعی  ھر مورددر. اری وابستھ استدبھ مساوات سرمایھای در این مورد، بود و نبود چنین اراده
ھرگونھ خواست تساوی طلبی کھ از این خواست فراتر .  استنابودی طبقات، خواست خواست تساوی طلبی پرولتاریا

).مساوات- اخالق و حقوق١٠آنتی دورینگ بخش (. «شود بھ خواستی میان تھی منجر میًورتار، ضرود
 نباید دستآوردھای بورژوازی را در عرصۀ مبارزۀ دموکراتیک و حقوق کندپرولتاریا کھ مانند سایھ بورژوازی را تعقیب می

 پرولتاریا ھمواره .را نشان دھد ، مشروط و ریاکارانھ بودن آنبھ دور افکند بلکھ باید ماھیت این تساوی طلبی... بشر و تساوی طلبی و
حق بھ مثابۀ ای  از بین بروند و تازه در چنین جامعھکنند کھ طبقاتزمانی بھ حقوق انسانی خویش دست پیدا میھا آگاه است کھ انسان

در جائی کھ نیروئی برای سرکوب سیاسی و ضایع . دھداجتماعی ضرورت خویش را از دست میھای میزانی برای سنجش ناعدالتی
خویش را از ء  بقانیز ضرورت" حقوق بشر" و "حق"و تکیھ بر امتیازات طبقاتی موجود نباشد مفھومی بھ عنوان ھا کردن حقوق انسان

. ھدددست می
و دوروئی بورژوازی ھا بھ این جھت پرچم مبارزه برای تحقق حقوق بشر در دست پرولتاریا از جنبۀ تبلیغاتی و افشاء دسیسھ

تاریخی و اجتماعی است و بھ تدریج با تکامل جوامع بھ صورت نطفھ بھ ای داند کھ مقولۀ حقوق بشر مقولھپرولتاریا می. مھم است
اشتھ و در دوران گذار بھ کمونیسم و اری بالغ گشتھ و در دوران امپریالیسم پا بھ سن گذد، تحول یافتھ در دوران سرمایھوجود آمده

. حقوق بشر امری ابدی و جاودانی و مقدس نیست. گرددجامعۀ کمونیستی عمرش بھ پایان رسیده و زایل می

پریالیستی استمبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد ام
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کھ در تناقض کامل با ماھیت تجاوزگرانۀ امپریالیسم قرار دارد " حقوق بشر"خواھد از بورژوازی امپریالیستی امروزه می
این نقض حقوق بھ صورت زندان و . شوددر ھمۀ جوامع طبقاتی حقوق بشر کمابیش نقض می. پرچم مبارزۀ تبلیغاتی خویش را بسازد

این نقض حقوق بشر بھ صورت لشگرکشی و آدمکشی با . گیردیا اشکال نژادپرستانھ و ضد خارجی بھ خود میشکنجھ و اعدام است و 
عراق و افغانستان از مصادیق بارز نقض حقوق بشر ، آدمکشی امپریالیسم در یوگسالوی. کشتار جمعی استھای ترین سالحمتمدنانھ

رساند کھ کاله داوری را بر فرق خویش گذارده و لیسم خود را بھ مقامی میامپریا. گیردامپریالیسم حق حیات را از بشر می. است
. داردای کند کھ ناقض حقوق بشر کیست و چھ قیافھوی تعیین می. کنند کھ چھ کسی برازندۀ این حق است و چھ کسی نیستتعیین می

بُرد و می دوزد و شتر این خیاط ت کھ خودش میگیرد این امپریالیسم اسدر دوران امپریالیسم کھ تصمیمات رنگ جھانی بھ خود می
با قدرت توپخانۀ تبلیغاتی بی ھا امپریالیست. ستھانقض حقوق بشر در ماھیت امپریالیست. باشی روزی در خانۀ ھمھ خواھد خوابید

را  و مدرن "رسکوال"متمدن و ھای  پذیرش جنایات امپریالیست، با قدرت عظیم ماشین افکارعمومی سازی خویشنظیر تاریخی خویش
آقای دورینگ در کتاب خویش در نزاع میان . چنین جنایاتی توسط بورژوازی امر جدیدی نیست. کنندبھ امری متعارف و عام بدل می

: نویسدبھ توجیھ چنین اعمال زشتی دست زده و میھا دو گروه از انسان
در چنین ... ات و پیش داوری عمل کندچھ یکی از آنھا بر اساس علم و حقیقت و دیگری بر اساس خرافچنان» 

، ناپختگی و شرارت و در مرحلۀ معینی از این بی لیاقتی... دیگر بھ وجود آیندًحالتی معموال باید جریانات مخالف یک
 خصوصیت دستجات . آنھاستۀآخرین حربھ علی، قھرو دیوانگان نیستند کھ ھا این تنھا بچھ.. .باید تصادماتی رخ دھد

، تبدیل این خواستھ بھ خصمانھ و نابجای خودھای تواند برای تحمیل خواستمیھا طبقۀ متمدن انسانطبیعی و یک 
ای ارادۀ بیگانھ ھم ھنوز در اینجا اراده. دتی اجتناب ناپذیر مبدل سازر اجتماعی را بھ ضروۀ از رابطایحلقھ

، ایجاد فعالیت برای شا مضرانھعلت نابجا بودن این خواست و عملکرد خصمانھ وھ ، ولی بلحقوق استامتساوی
ش ا، در چنین حالتی تنھا ثمرۀ بیعدالتی، و اگر در اثر اعمال قھر متحمل رنج شودشودبرقراری تعادل را موجب می

« . ...گردداست کھ حاصلش می
ده و پیشداورانھ نماید محق است نیروی دیگری را کھ خرافاتی بوبر این اساس آن نیروئی کھ خویش را عالم و حقیقت خواه می

این . لیاقتی و ناپختگی و شرارتش موجبات تصادمات را ایجاد کرده است با اعمال قھر خویش مطیع سازدکند و بھ علت بیعمل می
این اعمال قھر . شده استتی اجتناب ناپذیر مبدل ر اجتماعی بھ ضروۀ از رابطایحلقھشود کھ برای ایجاد اعمال قھر چنین توجیھ می

.البتھ تعادلی کھ قوای قھریھ خواھان آن است. ایجاد فعالیتی برای برقراری تعادل استخصمانھ 
:نویسدفریدریش انگلس در ھمان کتاب با تکیھ بر این طرز تلقی می

 ھای دولتھای جنایتۀوجود آورد کھ مطابق آن ھمھ  این دو اراده را از بین برده و اخالقی ب"تساوی کامل"» 
ھنگامی کھ . باشد در ترکستان توجیھ پذیر ھا روسۀ خلقھای عقب مانده و حتی عملیات مشمئز کنندۀغارتگر متمدن علی

، چادرھایشان را سوزاند و  بر قبیلۀ جمود از قبایل تاتار شبیخون زد١٨٧٣در تابستان  " Kaufmannکافمن "ژنرال 
 ، مدعی شد کھ بھ علت خواست نابجاطعھ کردگونھ کھ دستور بود قطعھ ق  آن"مرسوم قفقازی"نحو ھ زنان و کودکان را ب

، ھمۀ این اعمال ضرورتی اجتناب ناپذیر  از روابط اجتماعیایخاطر تبدیل این خواست بھ حلقھھ  جمودھا وبۀو خصمان
.«...خواھد باید وسیلھ را ھم بخواھدو وسایل بھ کار برده شده ھدفمند بوده و کسی کھ ھدف را می

 نام آقای کافمن نام جرج دبلیو بوش را بگذارد و بھ جای قبیلۀ جمود نام صدام حسین و یا کشور عراق تواند بھ جایخواننده می
.بیان کرده ھنوز تازه گی خود را حفظ کرده است١٨٧٨تا ١٨٧٧ھای نظریاتی کھ انگلس در میان سال. را بھ کار برد

 از ایخاطر تبدیل این خواست بھ حلقھھ ب  جمودھا وۀ و خصمانبھ علت خواست نابجا"ھا امروز کشتار و جنایت امپریالیست
گرای امپریالیستی یعنی و بھ این ترتیب اقدامات بازدارنده و سلطھ". شده استتی اجتناب ناپذیر مبدل ربھ ضرو "،"روابط اجتماعی

".این اعمال قھر خصمانھ ایجاد فعالیتی برای برقراری تعادل است"
خواھند با تالش برای ایجاد آن روابط میھا امپریالیست. ھ در شکل نوینی روبرو شده استبشریت امروز با ھمان اوضاع گذشت

. کننداجتماعی کھ مورد پسند آنھا نیست مبارزه کنند و این کار را ضرورت اجتناب ناپذیر جا زده و جنایات خویش را توجیھ می
تر و تی تأثیرات این تبلیغات و اقدامات بسیار گستردهاز این بحث باید نتیجھ گرفت کھ در شرایط سلطۀ جھانی امپریالیس

. تر استعمیق
 کاذب بورژوازی و امپریالیستی روشن "بشر دوستی"خویش را با ھای در عین حمایت از حقوق بشر باید مرزبندیھا کمونیست

پی مخدوش کردن مرز میان این دو نوع آنھا کھ در .  ھرگز نباید مرز میان این بشردوستی کمونیستی و امپریالیستی مخدوش شود.کنند
زدایند، بشر دوست امپریالیست ساختھ را میھای مترقی بشر دوست و سازمانھای ًبشر دوستی ھستند و عمال نیز مرز میان سازمان

 تاریخی اعمال خشونت و آدمکشی آنھا ضرورت. تالش دارند در زیر نقاب بشر دوستی ھمان جنایات کافمن را در ترکستان توجیھ کنند
.بھ حساب آمده و برای برقراری تعادل امپریالیست پسند مناسب است

شکنجھ از نظر . باید مبارزه برای حقوق بشر را با مبارزه علیۀ امپریالیسم و صھیونیسم در دنیای کنونی پیوند زنندھا کمونیست
نقض حقوق ملل و تجاوز بھ عراق و . یر است، حقوق اسرای جنگی و یا حتی جنایتکاران خدشھ ناپذبد و خوب نداردھا کمونیست

اشغال سرزمین قدس و تاراندن . پذیردافغانستان و یوگسالوی ضدیت آشکار با حقوق بشر است و توسط دشمنان بشریت صورت می
و ھا ستشود مطابق تبلیغات صھیونینمی. سھ میلیون فلسطینی و نقض حق حیات مستقل آنھا ضدیت با بشریت است و باید محکوم شود

.خوانند جنایت علیۀ خلق فلسطین را مورد تائید قرار دادجاسوسان آنھا کھ اسرائیل را کشور دموکراتیک می
 باید با طرح شعارھای درست و ،مربوط بھ حمایت از حقوق بشرھای حزب ما رھنمودش این است کھ در ھمۀ فعالیت

باید روشن شود کھ مدافعین واقعی . ، خودفروختگان باز شودھانال شونیست، ناسیوھاگرانھ دست مأموران خود فروختۀ امپریالیستءافشا
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حقوق . دیگر تعویض کنندحقوق بشر چھ کسانی ھستند و چھ کسانی کاسبکارانھ در پی آن ھستند تا جای ناقضین حقوق بشر را با یک
. بشر انتزاعی و مجرد وجود خارجی ندارد

حقوق بشر امپریالیستی . گذرد، صھیونیسم و ارتجاع داخلی میر ضد امپریالیسممبارزه برای تحقق حقوق بشر از مبارزه ب
 و مسلمان و ، با حجابمستحق شکنجھ و بی حقوق و وحشی و غیر متمدنھای از انسانای حقوق بشری است کھ ابناء بشر را بھ دستھ

، ھوادار خصوصی ی حجاب و مسلمان غیر سیاسی، ب"مدرن"، "الئیک"بھ اصطالح ھای مسلمان سیاسی و یا بھ دستۀ دیگری از انسان
چنین تفکر بیمارگونۀ جرج . کندکھ شایستۀ برخورداری از حقوق بشر ھستند تقسیم می.. . باز ۀ، جامع، سازمان تجارت جھانیسازی

  .و پیروان این دو تفکر نیز ھر دو از یک قماشند. بوشی و یا تونی بلری با تفکر خمینی و الجوردی فرقی ندارد
بھ حمایت از . بر رفقای حزبی است کھ ھرگز بھ دام حمایت از حقوق بشر انتزاعی نیافتند و مرعوب تبلیغات امپریالیستی نشوند

ئی نپردازند کھ سیاست روشنی در مقابل امپریالیسم و صھیونیسم ندارند و ھمواره مترصدند کھ سخنان ھاو گروهھا و تشکلھا سازمان
حمایت از حقوق بشر نباید تجزیھ بردار باشد و آنجا کھ با نیت شوم این سیاست تعقیب . را نشخوار کنندو اوباماھا ھا  جرج بوش

مناسب و تدوین شده ھای  با طرح،شود باید نخست بھ روشنگری و بھ اصالح آن دست زد و در صورت مقاومت طراحان آنھا بایدمی
،  صھیونیست و آمریکائی را بر مال ساخت"بشردوستان" دسیسھ چینانۀ این با روح این مقالھ کھ در دست است ماھیت امپریالیستی و

ًباید مستقال با نقض حقوق بشر بھ مبارزه پرداخت و نشان داد کھ حقوق بشر مشخص بخشی از حقوق بشر جھانی و جزئی از کل 

این . سازندوستی برای اسارت بشریت زنجیر می لعنت بر کسانی کھ با نقاب بشر د.تواند باشد و تنھا در این رابطھ قابل تفسیر استمی

.شیوه، تاریخی طوالنی دارد

* * * * * * * * * * * * *

و حقوق بشرھاامپریالیستۀ دورویانھایافشاء سیاست

 ھای در نقض مستمر دستآوردھای مترقی بشریت، برای افشاء سیاستھا امپریالیستھایبرای مقابلھ با دسیسھ
 ایدئولوژیک با دورنما و افشاء کننده باید مبارزه برای تحقق حقوق بشر و ۀ برای پیشبرد یک مبارز آنھا وۀدورویان

 دموکراتیک بخش جداناپذیری از ۀزیرا مبارز.  ضد امپریالیستی و دموکراتیک پیوند زدۀحقوق ملل را با مبارز
.کار بردھ یدا کرد و در عمل ب مبارزه را پنباید اشکال مشخص ای.  ضد امپریالیستی و برعکس استۀمبارز

 حاکمھ را در ایران با نقض ۀ و نقض حقوق بشر طبقھاشود باید افشاء سرکوبگریآنچھ بھ ایران مربوط می
سسین ابوغریب، بگرام، گوانتانامو، ؤحقوق بشر مدعیان حمایت از حقوق بشر در جھان پیوند زد و نشان داد م

توانند  فلسطین و قتل عام مردم فلسطین نمیھایبنان، حامیان اشغال سرزمینحامیان تجاوز بھ عراق و افغانستان و ل
آنھا کھ مبارزه برای تحقق حقوق مدنی در ایران را با روح . حامیان صالح و بی غرضی در مورد حقوق بشر باشند

کنند بھترین  جھانی منزوی میۀ این مبارزۀزنند و خود از مجموعاین مبارزه برای تحقق جھانی آن پیوند نمی
 بھ خواست ذھنی افراد وابستھ نیست آنھا ًاین قربانی شدن اساسا.  و ارتجاع جھانی ھستندھا امپریالیستھایخوراک

گرانھ و در جھت  رخنھھایکارشان ایمان عمیق دارند در مجرای سیاستھ طور عینی و در عمل در حالی کھ بھ ب
 در عمل استقالل خویش را کھ بر پرچم خویش بھ حروف کنند و حرکت میھا راھبردی امپریالیستھایسیاست

.دھنداز دست می" ما مستقل و بھ ھیچ حزب و دستھ و گروھی وابستھ نیستیم"׃ ندابزرگ نوشتھ
ھرگز نباید .  دموکراتیک ھرگز نباید بھ تنگ نظری دچار شدۀاین جھت حزب ما بر آن است کھ در مبارزھ ب
کس کھ این کار  آن.  ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی جدا کردۀنونی از مبارز دموکراتیک را در دوران کۀمبارز

را بھ علت تنگ نظری و برای راحت طلبی و فرار از مشکالت نپذیرد روزی چشمش باز خواھد شد کھ مرتجع 
.طلبدش نشستھ و سواری میادیگری بر گرده

)توفان(نقل از فیسبوک حزب کارایران

سخن ھفتھ
٢٠١٠ نوامبر ٢٠

..................

! از ایران و منطقھ کوتاه بادھادست امپریالیست
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مناسبت روز دانشجوھ ب اعتصاب سراسری
 ایران بھ ھایی برای اعتصابات سراسری در دانشگاهئ بخشی از فعاالن دانشجوۀ از بیانیایخالصھ

.مناسبت روز دانشجو

- دانشگاه علم وصنعت ایران- دانشگاه عالمھ طباطبایی-دانشگاه تھران: ان تھرھایی در دانشگاهئبخشی از فعاالن دانشجو
 آذر روز ١٦مناسبت ھ ی بئھا دانشگاه تربیت معلم تھران بیانیھ- دانشگاه شھید بھشتی- دانشگاه صنعتی شریف-دانشگاه امیر كبیر

 ما نیز جھت انعکاس مبارزات این دانشجویان کھ با .ندا بھ اعتصاب سراسری دعوت نمودهًدانشجو انتشار داده و دانشجویان را متحدا
این بیانیھ   ازایند، خالصھا رژیم منفور جمھوری اسالمی  تبدیل نمودهۀو یگانگی بھ میدان آمده و آن را  بھ پرچمی علی شعار اتحاد

رزات مشترک و ابتکارشان برای رسانیم و از مباچاپ میھ  منتشر شده است، در توفان الکترونیک ب٢ ۀ شمارۀرا کھ تحت نام بیانی
:کنیمبرگزاری این اعتصاب پشتیبانی می

 فرارسیدن ماه آذر و ماه دانشجو و فراخوان برای اعتصابات سراسری ۀ این گروه در آستانۀی كھ اولین بیانیئاز آنجا» 
ی روبھ ئتماعی و در محافل دانشجو خبری و اجھایبا استقبال زیادی در سایت  تھران و شھرستان؛ھایی در سراسر دانشگاهئدانشجو

 تھران در راستای تحقق ھر چھ بھتر این اعتصاب و منسجم بودن و ھماھنگ بودن آن در ھایرو شد؛ ما جمعی از دانشجویان دانشگاه
: دھیم خود را پیشنھاد میھایپوشش یك اعتصاب واقعی سراسری دانشجوئی برنامھ

داری كرده و در مقابل اید با حضور در دانشگاه از رفتن بھ كالس درس خود دانشجویان بۀآذر ماه ھم١۵در روزــ١
١۶ با مضمون دانشجو وئیھاتوانند با در دست داشتن پالكارد یا عكسدانشجویان در این روز می.  مربوطھ تجمع نمایندھایدانشكده

خواھیم تا رفتن بھ كالس درس را در این  دانشجویان میۀما از ھم.باشد برنامھ ریزی كنندآذر ماه می١۶آذر برای فردای آن روز كھ
توانند با بھ ھم پیوستن بھ ھم فریاد  كھ چند دانشكده نزدیك بھ ھم دارند دانشجویان میئیھادر دانشگاه.روز و روزھای بعد تعطیل كنند

یانیھ و اطالعیھ از دانشجویان سایر  در قالب بھائیچنین با دادن پیامھم.اعتراضات خود را در صحن دانشگاه طنین انداز كنند
برای جلوگیری از . زاد گرفتھ تا پیام نور و ھر دانشگاه دیگری بخواھند كھ بھ جمع اعتصابیون بپیونندندآ كشور از دولتی و ھایدانشگاه

جویان باید ھوشیار و آگاه ن فعالیت مدنی كھ ممكن است مثل ھر زمان دیگری نیروھای خودسر بھ راه بیندازند دانشأاتفاقات بھ دور از ش
.باشند

 نھ تنھا ًعزیزان دانشجو نیاز بھ گفتن نیست كھ اگر در این روز بتوانیم بھ این شیوه و با اعتماد و شجاعت كامل عمل نمائیم قطعا
.مراه كنیمتوانیم دانشجویان بیشتری را با خود ھرد خبری آن مییم بلكھ با بُاتر شدهتر و ھماھنگبرای روزھای بعد منسجم

تر از دیروز باید فریاد حق طلبی و  دانشجویان با برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو محكمۀآذر ماه ھم١۶در روز ــ ٢
در این روز نیز دانشجویان باید از رفتن بھ كالس درس خودداری كرده و در صحن علنی ھر دانشگاه . آزادی خواھی خود را سر دھند

ی كھ ایران عزیز امروز روزھای سخت و دردناكی را بھ خود ئاز آنجا.  خود را در قالب بیانیھ اعالم بدارندھایتھخواس تجمع كرده و
مان و باشد كھ در قبال سرنوشت كشورمان و ملت ملی و انسانی ما دانشجویان بھ عنوان قشر تحصیل كرده میۀمی بیند این وظیف

 آزاده و بی ھایدانیم كھ چھ انسان ما میۀھم.  كشورمان نشان دھیمۀرا از وضع آشفتخودمان احساس مسئولیت كنیم و انزجار خود 
یمان بھ ھا ما از كشتھ شدن دوستان و ھمكالسیۀند؛ ھما حکومت نامشروع جمھوری اسالمی گرفتار آمدهھایگناھی كھ امروز در زندان
شنویم از فشارھا شناسیم و ھر روز میا ھنوز می دربندمان رھای ما دوستان و ھمكالسیۀخبریم؛ ھم دست عوامل حکومت با

 رژیم ۀ و كینھ توزانء سوھای ما اوضاع بد و دردناك اقتصاد ملی را بھ خاطر سیاستۀشود؛ ھم كھ بر آنھا روا داشتھ میئیھاوشكنجھ
س و ناامیدی و افسردگی را أور یگان چطاشتیاق و امید مردم را دیدیم و دیدیم كھ خودكامھ  ما شور وۀكنیم؛ ھمبا تمام وجود لمس می

دانیم كھ چشم  ما میۀداریم؛ ھم و نداھا و كمانگرھا را در خاطرمان گرامی میھا ما ھنوز یاد سھرابۀ ملت ما پاشیدند؛ ھمۀبھ چھر
ھ بند و زنجیر جمھوری اسالمی از بدانیم كھ امید ملت دردمندمان بھ ما بھ عنوان جوانان تحصیل كرده و دانشگاھی دوختھ شده و می

بردی ندارد و مثل خون آشامی است كھ ھر روز از خوردن خون ملت بیشتر لذت میئكردن و كشتن و اعدام ابا
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.  ملی و انسانی ماست كھ در حد توان خود انزجار و تنفر خود را نسبت بھ این اوضاع اسفناك اعالم داریمۀ اینھا این وظیفۀبا ھم
 راه آزادی و عدالت ھست فرصت بسیار مناسبی است تا جنبش ۀسھ دانشجوی شھید و كشتھ شدآذر كھ روز گرامیداشت ١۶روز

در این روز . دانشجوئی برای اولین بار متفاوت از ھمیشھ و در قالب یك جنبش سراسری و منسجم این دین خود را جامھ عمل بپوشاند
 عاملین این جنایت ضد بشری را خواستار ۀ و عقیدتی شده و محاكم زندانیان سیاسیۀبی قید و شرط ھمآزادی دانشجویان باید خواستار 

كید كرده و خواستار بازگشت اساتید دلسوز و گرانقدر بازداشت شده و اخراج أ استقالل و آزادی دانشگاه تۀلئدانشجویان باید بر مس. شوند
....شده بھ جمع دانشگاه شوند

 از رفتن بھ كالس درس خودداری نمایند و یك بار دیگر با جمع ھار در دانشگاهنیز دانشجویان باید با حضوآذر١٧در روز ــ ٣
ی آرام در دانشگاه ئتر اقدام بھ راھپیمابعد از آن با تشكیل اجتماعات بزرگ.  بر مواضع خود پافشاری كنندھاشدن در مقابل دانشكده

.نمایند
ما باید در این روز خواستار آزادی ھر چھ . نداتار آمده پوشالی رژیم نامشروع گرفھای ما امروز در زندانھایھمكالسی

عزیزان امید است كھ با یاری شما در این سھ روز برای . آنھا بھ جمع دانشگاه باشیمۀیمان و بازگشت سرفرازانھاتر ھمكالسیسریع
.خ جنبش دانشجوئی ایران متفاوت ظاھر شویمیتاراولین بار در

از كسانی كھ در . خواھیم در گسترش آن ما را یاری دھندخوانند میانی كھ این بیانیھ را می دوستۀ از ھم،در پایان از ھمھ
االن بھ خاطر جو . خواھیم تا این بیانیھ را بھ صورت گسترده منعكس نمایندكنند می اجتماعی اینترنتی فعالیت میھای و شبكھھاسایت

ھر فرد باید این خبر را بھ . شویملیدر برای این اقدام مبارك و عظیم محسوب میامنیتی و پلیسی حاكم بر جامعھ ھر كدام از ما خود یك 
شنیداری و دیداری ھای  خبری و یا حتی رسانھھای دانشجوئی و یا سایتھای و چھ در سطح خوابگاهھا خود چھ در سطح دانشگاهۀنوب

 « منعكس نماید

* * * * * * * * * *

روز قطعی جدال یعنی قھرانقالبی
 سال شکنجھ و اعدام، سنگسار زنان، کشتار و سرکوب خونین دگراندیشان و دروغ و تزویر ٣١تاریخ جمھوری اسالمی تاریخ 

ای رژیم جمھوری اسالمی بھ رھبری ولی فقیھ، سیدعلی خامنھ.  سال غارت ثروت و دسترنج مردم ایران است٣١و ریا و تاریخ 
طور کھ رژیم شاه نکشید و تا  کشد، ھمانقدرت نمی  خیابانی دست ازھای و یا تظاھراتطریق رفراندم داوطلبانھ و با میل خود، از

بدین رو باید حقیقت را بھ مردم گفت و آنھا را برای. گشودن گلولھ بھ سوی مردم دریغ ننمود آخرین روزھای حیات ننگین خویش از
 باید این ھا لنینیستھارود و ما مارکسیستاین جھت پیش می ان درتاریخ ایر.  رژیم آماده کردۀعلیروز قطعی جدال یعنی قھر انقالبی

 ھابندیھر روز صف. ند آماده گردانیماراه خود را برای رھبری امواجی کھ در  بشنویم و،کندناقوس تاریخ را کھ بھ ما گوشزد می
لباس  بینند و دریا بدون والیت فقیھ میاری والیت فقیھ و دچھارچوب نظام سرمایھ گردد و آنھا کھ منافع خود را درتر میروشن

کنند، دشمنان مردم ایرانند و درعمل سیاست اعمال قھر عدم توسل بھ قھر را برای مردم موعظھ می ند واپیغمبران جدید ظاھرگشتھ
الب و این جریانات ضد انق. شناسند امنیتی جمھوری اسالمی بھ رسمیت می ــانحصار آن را در دست رژیم نظامی حاکمیت و

 جھانی حقوق بشر اصل توسل بھ ۀزنند کھ در بیانیند و یا خود را بھ نفھمی میایاد برده  جھانی حقوق بشر، ازۀطرفداران تقلبی اعالمی
گیرند مدافع قھر رسمیت شناختھ شده است و محافلی کھ چنین اصلی را نادیده میھ  ممکن بۀقھر در دفاع از خود بھ عنوان آخرین وسیل

.باشدند و جز این نیز نمیا ضد انقالبی جمھوری اسالمیو خشونت

* * * * * * * * *

ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده اتاریخ کلیۀ  جوامعی کھ تا کنون وجود داشتھ» 
مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، .  بدویعھاست، بھ استثنای تاریخ جام

ند و اک کالم ستمگر و ستمکش، ھمواره در تضاد بودهکار و کارگر روزمزد، در یاستاد
 یا بھ تحول انقالبی بار کھ ھراى ، مبارزهبھ نبردی الینقطع، گاه نھان و گاه آشکار

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

 مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 
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:اشغال عراق
ی برای نابودی معنویات مردم عراقجنگ

سمیناری بھ دعوت انجمن ھمبستگی با خلق عراق در استکھلم

تریبونال راسل "  سمیناری بھ دعوت انجمن ھمبستگی با خلق عراق در استکھلم، سوئد با شرکت دیرک آدریانسن، عضو ًاخیرا
دھای آموزشی فرھنگی مردم توسط نیروھای بربرمنش مورد تخریب معنوی مردم عراق، نھا وی نکاتی را در.برگزار گردید" 

دیرک آدریانسن یکی از . کندبشردوست را معذب می  آزادی وۀانسان تشن اشغالگر بھ زعامت آمریکا بر شمرد کھ وجدان ھر
وسط ویرانی عراق ت توطئھ و وی طرح تجاوز،.لمللی و مخالف سرسخت جنگ آمریکا علیۀ عراق استا بینۀشناختھ شدھای چھره

این  وی در.یکی از نویسندگان کتاب تخریب فرھنگی درعراق است دقت دنبال کرده وھ  میالدی ب١٩٩٠امپریالیست آمریکا را از سال 
: سئوال مھمی مطرح میکندپرداختھ و سط قوای متجاوزوکتاب موشکافانھ بھ علل تخریب فرھنگ و تمدن عراق ت

 ھای و کشتار متخصصین و تحصیل کردهھافرھنگی، سوزاندن کتابخانھ تاریخی و ھایھدف اشغالگران ازغارت موزه»
 وی درپاسخ بھ این سئوال نقش کثیف نیروھای استعماری بھ رھبری آمریکا وویرانی ھدفمند حیات اقتصادی و .«عراقی چیست؟

.معنوی عراق را برمال میسازد و افکار عمومی را نسبت بھ فجایع عراق جلب میکند
 ۀسیس نموده است ھدفش بررسی و افشاء سیاست جنگی آمریکا و محاکمأرا ت راسلبرتراندتریبونال "چند تنوی کھ بھ ھمت 

آدریانسن . کردروزگار جنگ ویتنام دنبال می خواھد ھمان نقشی را ایفا کند کھ دراین تریبونال می. مسببین قتل عام مردم عراق است
مورد تحقیق و بررسی قرار داده و با استناد بھ   عراق توسط امپریالیست آمریکا رامجدانھ قتل عام ھدفمند و فاشیستی روشنفکران

: گویدوی می.پردازدویرانگر نیروھای استعماری می مدارک زنده و انکارناپذیر بھ افشای اھداف شوم و
 مردم ۀن روزگار ھمآ ترین سیستم آموزش را توسط یونسکو دریافت کرد و در موفقۀ میالدی جایز١٩٧٩ل اس عراق در»
عراق محو   بیسوادی کھ زمانی درۀخاطر جنگ و اشغال، پدیدھ لیکن ھم اکنون ب. توانستند بخوانند و بنویسندکلیت خویش می عراق در

کودکان عراقی در آغازسال   درصد مردم عراق بیسوادند و نیمی از٢٠برآورد و اکنون بھ برکت این اشغال   سرًشده بود مجددا
«در صحنھ حاضر نیستندتحصیلی 

:گوید تحلیلی وعلمی میۀاین سمینار با اشاره بھ صدھا مقال آدریانسن در
وجدان علیرغم  تبلیغات دروغین آمریکا و  و فرھیختگان عراقی اعم از استادان و خبرنگاران بیدارھاکشتار تحصیل کرده»

بسیاری از روشنفکران عراقی مجبور بھ . چنان ادامھ دارد ق، ھممورد آرام شدن فضای عمومی عرا  استعماری درۀ وابستھایرسانھ
 مدرسھ توسط اشغالگران بمباران ٧٠٠.  آموزش حضور ندارندۀ درصد از آموزگاران مدارس نابود و در صحن٨٠جالی وطن شدند و 

یگاه پلیس و ارتش تبدیل مدارس آموزشی بھ پا  مدرسھ غارت شد و بسیاری از٣٠٠تش سوخت و خاکستر شد،  آ مدرسھ در٢٠٠شد، 
«.شدند

:وی درادامھ می گوید
ثیر أ ت٩٠ ھای اقتصادی درسالۀ بیرحمانھایتحریم. عراق بھتر از اوضاع آموزشی نیست  وضعیت درمان و بھداشت در»

 ٢٠.  درصد پرسنل پزشکی مجبور بھ ترک شغل خود شدند٧٥کھ  طوریھ سیستم درمان و بھداشت عراق گذاشتھ است ب مخربی در
با این وصف عجیب نیست کھ وضعیت . کنون جان باختند  نفر تا٢٠٠٠ ھزار پزشک عراقی کشور را ترک کردند و ٣٤ھزار از 
.  درصد افزایش داشتھ است١٥٠، ١٩٩٠میر کودکان پس از سال  مرگ و. درمان مردم عراق تا این اندازه سقوط کرده است بھداشت و

»
:گویدکند و میارگران و زحمتکشان عراق اشاره میدیرک آدریانسن بھ وضعیت معیشتی ک

روز  بخش بزرگی از شاغلین حقوقی کمتر از یک دالر در. مردم عراق بیکارھستند  طبق آماررسمی بیش از نیمی از»
 سود  درعراق را برای کسبھا طرح خصوصی سازیًآمریکا سریعا. نیروھای متجاوز ھدفمند و آگاھانھ عراق را ویران کردند.دارند

«.. چند ملیتی فراھم آوردھایشرکت
:خاک عراق در پایان ماه اوت سال جاری می گوید ی ازئوی درمورد خروج بخشی از نیروھای آمریکا

خاک عراق حضور دارد و نیروھای  ویژه و سرکوب رژیم عراق   چنان در  از قوای نظامی آمریکا  ھم٥٠٠٠٠بیش از » 
دامن زدن بھ .  خارجی جریان داردھایاکنون جنگ تبلیغاتی کثیفی در رسانھ. دارد تاگون قرارتحت کنترل و نظارت فرماندھی پن

گرا ھمھ از یک جنگ  وحشی خشونتنعنوان مردماھ  بھا تصویر وحشت از مسلمانۀاختالفات مذھبی، تضاد شیعھ و سنی و اشاع
اشغال عراق توسط جرج بوش  برای ایجاد یک جھان تک . امھ داردعلیرغم این اما  پیکار علیۀ متجاوزین اد. کثیف تبلیغاتی داللت دارد

«.دھیمی ادامھ میئقطبی آغاز شد، حال اجازه دھید تا ما نیز مبارزاتمان را برای ھمبستگی بین المللی و جھان چند صدا
سھند ترجمھ شده .  ھمت ع تحریر درآمده و باۀتکمیل نظرات دیرک آدریانسن آمار زیر را کھ توسط صباح البغدادی بھ رشت در

.زبان آمار بیان کرده باشیم عراق را از تر جنایات آمریکا دردھیم  تا روشناست را انتشار می

کشور نشان   آمریکا و اشغال آن ِۀبار غالب برعراق را از زمان حمل ، شرایط فاجعھ٢٠٠٨آمار رسمی دولتی زیر، تا دسامبر » 
 .دھد می

 ).بنا بھ گزارش وزارت امور زنان عراق(بیوه زن عراقی ) ١٠٠٠٠٠٠( یک میلیون  ــ١ 
 ).ریزی عراق بنا بھ تخمین وزارت برنامھ(کودک یتیم عراقی ) ۴٠٠٠٠٠٠( چھار میلیون  ــ٢ 
 ).بنا بھ گزارش وزارت بھداشت و پزشکی قانونی عراق( عراقی ۀکشت) ٢۵٠٠٠٠٠( دو و نیم میلیون  ــ٣ 
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اساس  بر (ھای مخفی مرتبط با احزاب گوناگون حاکم  عراقی ناپدید شده در بازداشتگاه) ٨٠٠٠٠٠( ھشتصد ھزار  ــ۴ 
 ).ھای ثبت شده در وزارت کشور عراق شکایت
ھای دولت  زندان ھای ارتش ایاالت متحده،  زندانی عراقی کھ بدون اعالم جرم، در زندان) ٣۴٠٠٠٠( سیصد و چھل ھزار  ــ۵ 

ھای حقوق بشر عراقی، عرب،  آژانس ھا و  بنا بھ گزارش سازمان(برند   کردستان بھ سر میۀ واقع در منطقھای عراق، و زندان
 ).المللی و سازمان ملل بین

صد و بیست ھزار  ھا حدود  ھای آن ًنیروھای اشغالگر ایاالت متحده رسما قبول دارند کھ تعداد بازداشت شدگان عراقی در زندان
 .نفر است) ١٢٠٠٠٠(

 ۀادار از ) نوع ث(بنا بر آمار متقاضیان گذرنامھ (آوارۀ عراقی در خارج از عراق ) ۴۵٠٠٠٠٠( چھار و نیم میلیون  ــ۶ 
 ).مرکزی صدور گذرنامھ

 ).بھ گزارش وزارت آوارگان عراق(عراقی آواره در داخل عراق ) ٢۵٠٠٠٠٠( دو و نیم میلیون  ــ٧ 
 ١۴تر از  کم  ایدز در عراق؛ این رقم قبل از تجاوز بھ عراق و اشغال آن ۀنام شد مورد ثبت) ٧۶٠٠٠( ھفتاد و شش ھزار  ــ٨ 

 ).بنا بھ گزارش وزارت بھداشت عراق(مورد بود 
عراق و مرکز  بنا بھ گزارش وزارت بھداشت (گسترش ترسناک استفاده از مواد مخدر وارداتی از ایران در میان جوانان  ــ ٩ 

 ).مخدر و اعتیادمبارزه با مواد 
جاھای مختلف در  ھا در  ھا بسیار سمی ھستند، و چگونھ آن ھای گوناگون قاچاق مواد مخدر، کھ برخی از آن  شیوهۀمن دربار

شوند، و چگونھ سود حاصل از فروش مواد  می مناطق جنوبی تحت کنترل برخی از احزاب و میلیشیای شرکت کننده در دولت انبار 
ھای انتخاباتی رو کمک بھ کارزا) پرداخت رشوه(ھا  دولتی صرف خریدن آن  دست آوردن حمایت و سکوت مقامات مخدر در جھت بھ

 .ماتحقیقی نوشتھ سری مقاالت   شود، یک ھا می آن
بھداشت  بنا بھ گزارش وزارت (انجامد   از زمان تجاوز و اشغال عراق، از ھر چھار ازدواج سھ ازدواج بھ طالق می ــ١٠ 

 ).عراق
 ).بنا بھ گزارش وزارت حقوق بشر عراق(ھا زیر خط فقر قرار دارند   بیش از چھل درصد عراقی ــ١١ 

 . درصد است۵۵تر از   درصد واقعی بسیار باالتر و بیشاما من معتقدم
باعث شد این سازمان  ھ ھای مقامات رسمی در یونسکو، ک  عالی، بر اساس بیانیھی وئ کاھش سطح کیفیت آموزش ابتدا ــ١٢ 

 .رسمیت نشناسد ھا و مؤسسات آموزش عالی عراق را بھ  مدارک تحصیلی صادر شده از دانشگاه
ارشد احزاب سیاسی  ھا ھزار مدرک دانشگاھی تقلبی بھ مقامات ارشد دولتی، افسران ارشد، مدیران کل، و مقامات   ده ــ١٣ 

 ).میسیون صداق و شفافیت عراقھا و آمار ک بنا بھ بیانیھ(شود  اعطا می
و تا امروز، ). ھمگانی بنا بھ گزارش کمیسیون مستقل انتخابات (بی وجود دارد زھای ح  نھاد سیاسی و ائتالف۵۵٠ حدود  ــ١۴ 

 .ھیچ قانونی برای نظارت بر این تعداد نھادھای سیاسی وجود ندارد
کشور و  بنا بھ گزارش وزارت ( مدنی وجود دارد ۀھای جامع انعدد سازم) ١١۴٠٠( حدود یازده ھزار و چھار صد  ــ١۵ 

 ).وزارت عدالت و رفاه اجتماعی عراق
 .شود تأمین می ھا از کجا   آنۀھا دارای اھداف آشکار و پنھان ھستند، روشن نیست این اھداف کدامند و بودج این سازمان

وزارت کشور عراق  ھای مخفی خارجی و  ھا و سرویس ژانسشرکت امنیتی تحت کنترل آ) ١٢۶( صد و بیست و شش  ــ١۶ 
ھای خارجی، و مھمانان رسمی بازدید کننده از  دیپلمات ھای خارجی،  ھا حمایت از سفارتخانھ ھدف اعالم شده این شرکت. وجود دارد
ی مسلح وجود دارد کھ در بین در این صورت، برای چھ یک میلیون عراق. نیست ھا معلوم  با این وصف، اھداف پنھان آن. کشور است
ند؟اھای امنیتی احزاب حاکم گوناگون تقسیم شده ھای امنیتی دولتی گوناگون، و آژانس آژانس ھای دفاع، کشور،  وزارتخانھ

 .میلیشای مسلح رسمی ثبت شده مرتبط با احزاب سیاسی وجود دارد) ١٧( ھفده  ــ١٧ 
ھای مخفی خارجی  سرویس ھای  ھا را آژانس  آنۀ انتشاراتی وجود دارد کھ بودجۀروزنامھ و رسان) ٢٢٠( دویست و بیست  ــ١٨ 

 ). روزنامھ نگاران عراقۀبنا بھ گزارش اتحادی(کنند تأمین می
 عراق بھ ۀکھ تجزی ھای مختلفی  ھا از طرح ھا، منحرف کردن افکار آن اھداف مشخص این مطبوعات شستشوی مغزی عراقی

 .ھاست آن کند، و نابود کردن ھویت ملی  ای و قومی را دنبال می رای منطقھگ ھای کوچک فرقھ دولت
براساس (کنند  می ھای مخفی خارجی تأمین  ھای سرویس ھا را آژانس  آنۀ چھل و پنچ کانال تلویزیونی وجود دارد کھ بودج ــ١٩ 

).Arabsat  و  Nilesat ای  ھای مدیران تأمین کنندگان خدمات ماھواره بیانیھ
کنند  خارجی تأمین می ھای مخفی  ھای سرویس ھا را آژانس  آنۀی وجود دارد کھ بودجئایستگاه رادیو) ۶٧( شصت و ھفت  ــ٢٠ 

 ).ھای کمیسیون اطالعات عراق براساس بیانیھ(
ھای زیر از جملھ  شرکت  . میلیارد دالر، متعلق بھ رھبران سیاسی وجود دارد١٢ مخابراتی دیجیتال، بھ ارزش ۀ چھار شبک ــ٢١ 
 :نداھای این شبکھ شرکت
؛) کردستانۀجمھور منطق یسئر( متعلق بھ مسعود بارزانی  Kork  شرکت کورک ● 
؛)جمھور عراق یسئر( ً انحصارا متعلق بھ جالل طالبانی  Assia  شرکت آسیا ● 
 اسالمی است؛ۀزب الدعو درصد آن متعلق بھ احمد چلبی و ح۵٠کھ ) کویتی ( Zein  شرکت زیین ● 

زنده بادھمبستگی با مبارزات خلق عراق علیۀ اشغالگران امپریالیست و 
!صھیونیست
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.ً کھ انحصارا بھ عبدالعزیر حکیم تعلق دارد Atheer  شرکت اطیر ● 
دفتر یک شرکت  د توانن ھا می این. دفتر حزبی رسمی و غیر رسمی وجود دارد) ١١۴٠٠( بیش از یازده ھزار و چھارصد  ــ٢٢ 

وصف، این دفاتر اماکن عمومی متعلق بھ  با این . کاری، یا دفتر یک سازمان غیردولتی، یا دفتر یک گروه سیاسی باشد تقلبی مقاطعھ
ده ھا بھ تخلیھ آن دفاتر و رفتن بھ جاھای دیگر، اشغال ش اجبار آن ھا، یا  دولت عراق ھستند کھ پس از از بین بردن صاحبان قانونی آن

 .شود تأمین می  ملی عراق ۀھا از بودج  اینۀپول ھم. اند
 "ھا آن عراق نوین دمکراتیک "ای از آن چیزی است کھ از زمان تجاوز آمریکا بھ عراق و اشغال آن در  ین تنھا گوشھا

پژوھشگر  نگار و  یک روزنامھصباح البغدادی .  منتشر شد www.kanaanonline.org  این مقالھ برای اولین بار در سایت  .گذرد می
است  فلسطینی آن را بھ انگلیسی ترجمھ کرده پژوھشگردکتر خلیل نخلھ، . مستقل عراقی است
٣٦٧٥٤٧/view/content/sys/org.edalat.www

www.kanaanonline.org"
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 یا نابودی دستاوردھای زحمتکشان اصالح قانون کار
 مشترکۀبیانی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ
ی سندیکای کارگران فلزکارمکانیکئت بازگشائھی

آذر ھشتاد ونھ

 مستقل باید از حقوق کارگران در این اتحادیھ ھای. مبارزات طبقۀ کارگر ایران برای ایجاد اتحادیھ ھای مستقل کارگری است
این اتحادیھ ھا تشکلھائی در مقابل اتحادیھ ھای دولتی ھستند کھ نقش آنھا کنترل و آرام . مقابل سرمایھ داران و دولت حمایت کنند

 وظیفھ ولی مبارزه برای تشکیل اتحادیھ ھای مستقل کارگری بھ معنی آن نیست کھ این اتحادیھ ھا. نگھداشتن طبقۀ کارگر است
این تصور رایج و اشتباھی است کھ در پاره ای . سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی و استقرار یک حکومت کارگری را بعھده دارند

اتحادیھ کارگری . اتحادیھ کارگری حزب نیست کھ وظیفھ رھبری کسب قدرت سیاسی را داشتھ باشد. وجود دارد" چپ"نیروھای مدعی 
اتحادیھ کارگری در عین مستقل بودن، مناسبات سامانھ سرمایھ . و نھ برای نابودی استثمار مبارزه می کندبرای بھبود شرایط استثمار 

داری را برسمیت می شناسد و در ھمان چارچوب خواھان بھبود شرایط زندگی و تدوین قوانین بھ نفع کارگران و یا رعایت قوانین 
سئلھ کسب قدرت سیاسی ھم بھ حزب طبقۀ کارگر و ھم بھ اتحادیھ صنفی طبقۀ مخلوط کردن وظایف اتحادیھ کارگری و م. موجود است

استقالل اتحادیھ کارگری سراسری تنھا بھ مفھوم اتخاذ تصمیمات مستقل و بدون اجبار از جانب دولت و سرمایھ . کارگر صدمھ می زند
 اتحادیھ ھای مستقل درجھت تحقق حقوق حقھ خویش حزب ما از مبارزات برحق کارگران برای تشکیل. داران است نھ بیشتر و نھ کمتر

بیانیھ مشترک  زیر و محتوای آن نشان دھنده . دفاع میکند و از ھیچ کوششی در امر تقویت پیکار مشترک کارگران دریغ نمی ورزد
.آگاھی کارگران و عزم متحدشان علیۀ رژیم  جمھوری اسالمی و قوانین ضد کارگری درایران است

ار متحد کارگران ایران علیۀ رژیم ضد کارگری  سرمایھ داری جمھوری اسالمیزنده باد پیک
ھئیت تحریریھ

توفان الکترونیک

.
یا نابودی دستاوردھای زحمتکشان اصالح قانون کار

ھجوم بھ دستاوردھای زحمتکشان این  شود حاکی ازی منتشرمیئکشورھای دیگراروپا فرانسھ و اخباری کھ این روزھا از
اری فرانسھ بھ مجلس این دسرمایھ دوستدار و یس جمھوری مردم ستیزئسال را ر٦٢سال بھ ٦٠افزایش سن بازنشستگی از .رھاستکشو

 و ضرر اری فرانسھ ودفلج کردن اقتصاد سرمایھ فرانسھ با اعتصاب گسترده و طبقۀ کارگر.کشور برای تصویب پیشنھاد کرده است
سازمان تجارت  لمللی پول وا صندوق بینھاینسخھ.ری جھانی این ھجوم را پاسخ داده استادی بھ سرمایھئزیان صدھا میلیون یورو

 میھن عزیزمان ایران ھایاین روزھا بھ دروازه ھ گشتھ،ئ قلیل اراایزحمتکشان دنیا بھ نفع عده چھ بیشتر جھانی کھ برای استثمارھر
 تحمل کنند تا کند زحمتکشان فرانسھ باید ریاضت اقتصادی رافرانسھ کھ اعالم می یس جمھورئکوزی ررسخنرانی سا از.رسیده است

 کاراز بھبود فضای کسب و گذاری وکھ تشویق سرمایھ کار  با این سخنان وزیر.فرانسھ رونق بگیرد گذاری درسرمایھ کار و کسب و
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و  طبقۀ کارگر حمایت از باید در قانون کارمی،ما کارگران نظر کند؟ ازچھ تفاوتی می است،  اصالح قانون کارۀرویکردھای الیح
 ایحربھ از ھر باشددستان اینان می کھ نان کارگران درمسئلھ این  اران با دارا بودن امکانات مالی ودزحمتکشان باشد زیرا سرمایھ

چ امکان قانون اساسی ھی و با توسل بھ قانون کار جز پس کارگران ی ندارند،ئدستاوردھای زحمتکشان ابا برای تعدی بھ حقوق و
لمللی اصندوق بین  خانمان براندازھایکارگران بھ نسخھ ما بھ ھمین خاطر،. ی کارفرمایان نخواھند داشتئدیگری برای مقابلھ با زورگو

اری انگل تجاری داخلی نشانھ دھمدستی سرمایھ مان را باغارت ثروت ملی سازمان تجارت جھانی کھ نابودی اقتصاد ملی و پول و
 اصالح قانون ۀبررسی مخفیان زحمتکشان برسانیم، آن داشت تا این بیانیھ را بھ اطالع دیگر بر را آنچھ ما. ف ھستیممخال رفتھ است،

:کنیماعالم می ما.کمسیون مجلس است در کار
 ١٠١ ۀماد در صورتی کھ در. سندیکاھای کارگری بھ میان نیامده است  قانون کار،فصل ششم ھیچ اسمی ازۀاصالحی در ــ ١

لمللی ا مستقل کارگری بھ سازمان بینھایآزادی تشکیل سازمان  و٩٨ و ٨٧ ھاینامھرابطھ با مقاولھ در  چھارم وۀ توسعۀنامبر
گرپایمال این اصالحیھ حتی شوراھای اسالمی بھ یک نماد بی خاصیت کھ تنھا نظاره در.ی شدن این ماده داده شده بودئکارقول اجرا

شاه را دوباره زنده کرده  رضا کارگری محمد  قانون کار ضد٣٣ ۀماد طراحان این اصالحیھ، یده وشدن حقوق کارگران است بدل گرد
 قانون اساسی ۀشرط داده است،کھ این نقض آشکارمقدم بھ کارفرمایان حقوقی بیشتراز زمان ستم شاھی برای اخراج بی قید و و

.باشدمی دست خودشانھ بخصوص سپردن سرنوشت مردم ب
توافق کارگران با کارفرمایان صحبت بھ میان آمده   سرمایھ گذاری ازھایبرای کاھش ھزینھ  قانون کارۀحیاصال در ــ ٢

یک  توانند درحتی سندیکاھای کارگری چگونھ می بدون امکانات و طبقۀ کارگر  امکانات وۀبودن ھم آیا کارفرمایان با دارا.است
 حداقل حقوق از  دست جمعی وھایحذف پیمان ل رفاھی؟ئسایرمسا بیمھ و ستمزد،مورد د ھم توافق بکنند آن ھم در شرایط مساوی با

.اصل سوم قانون اساسی است  از١٢گذاشتن بند  این بھ معنای زیرپا دیگراصالحات قانون کاراست و
کاھش مبلغ  سال و٢ بیکاری بھ ۀکاھش مدت بیم خدمات از  کاالھا وۀجھت کاھش قیمت تمام شد  قانون کار،ۀاصالحی در ــ ٣

قانون اساسی نیست؟ ٢٩ حذف اصل ۀآیا این مقدم . اجباری کارگران سخن بھ میان آمده استۀحتی حذف بیم  بیکاری بھ نصف وۀبیم
گوید کھ قراردادھای موقت باید می بھسازی قراردادھای موقت نام برده شده است طبقۀ کارگر از  قانون کار،ۀاصالحی در ــ ٤

:  کھ،کنترات ھم نام برده شده است حتی کارساعتی و  از روزمزدی و.گذاشتھ این ھم فراتر اصالحیھ پا را از در .لغو شود نھ بھسازی
 اصل چھل ٢و١تدوین کنندگان این اصالحیھ حتی نظری بھ بند .میالدی است ١٨برگشت بھ قرون  این بھ معنای بردگی کامل و

.ندا نادیده گرفتھًاین اصل راعمدا سوم قانون اساسی نیانداختھ وو 
کھ این .مشمولیت قانون خارج خواھند گردید از نفر ٢٠٠ تاھایکارگاه گذاری،برای آسان شدن سرمایھ اصالحیھ، در ــ ٥

آن زمان بیش  مشمولیت قانون است کھ در از نفر ٥ زیر ھایخروج کارگاه و  وزارت کار١٠/١٢/٧٨ ۀترشدن بخشنامکامل
را باعث   تجاری ازمشمولیت قانون کارۀچنین خارج شدن مناطق ویژ ھم مایتی محروم شدند وقوانین ح از نفر ٠٠٠/٨٠٠/٢از

 منحل و این عاملی خواھد بود تا بخش بازرسی وزارت کار  قانون اساسی است و٢٠و١٩کھ این نیزبھ فراموشی سپردن اصول .گردید
 سازمان ۀسراسردنیا برانگیختھ است، توصی در متکشان راچھ اعتراض زح آن.دیگر ھیچ نظارتی برعملکرد کارفرمایان اعمال نشود

 ما نیز کشور در.قانونی کھ بھ نفع طبقۀ کارگر باشد جلوگیری شود ست کھ ازھراھا لمللی پول بھ دولتاصندوق بین تجارت جھانی و
  مصرف وھایتعاونی ماعی،مین اجتأ انحالل سازمان تۀاری انگل تجاری راحت شود زمزمدسرمایھ کھ خیال کارفرمایان و برای آن

بھ  و دنیا سراسر زحمتکشان در. ندانشانھ گرفتھ  کشور راھای نابودی زیرساخت،با واردات بی رویھ و.رسدمسکن بھ گوش می
 تظاھرات در اعتصاب و انگلستان، یونان، فرانسھ، در اگر. کرد قبول نخواھند کارگری را ایران این رویکردھای ضد خصوص در

کشورمان اعتراضات کارگران  متاسفانھ در گردد،تلقی می حق مردم این کشورھا رمان بدل بھ یک بی عدالتی در کشوھایرسانھ
 ضرب و  الستیک سازی البرز،کارگران نیشکر ھفت تپھ باۀکارگران کارخان  فرش بابلسر،ۀکارگران کارخان شرکت واحد اتوبوسرانی،
!یئدوستان سندیکا.شتم جواب داده شده است

اعتراض بھ نابودی   دستمزدھایشان وھااعتراض بھ عقب افتادن ماه بھ جرم حق خواھی، را کارگران مبارز و ما
.ندازندانی کرده قانون اساسی کھ مربوط بھ زحمتکشان است، نادیده انگاشتن موادی از دستاوردھایشان و
!خواھران زحمتکش برادران و

تھاجم  اری جھانی ود سرمایھھایتوصیھ مبارزات خونین پدرانمان است با ۀنخواھیم گذاشت آنچھ دستاوردھای یکصدسال ما
.قانون اساسی کافی است سی سال نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان و.بین برود اری انگل تجاری داخلی،ازدسرمایھ

مکانات الزم برای ا و محرومیت، کن شدن فقرریشھ مین اجتماعی،أتعمیق ت گسترش و حامی زحمتکشان، داشتن قانون مترقی و
 رھبری کشور، شرکت فعال در اجتماعی، سیاسی و توان کافی برای خودسازی معنوی و فرصت و تشکیل خانواده برای ھمھ،

ی شدنش ئاجرا خواستار قانونی ماست و حقوق مسلم و از ،)اصول قانون اساسی(اقتصاد کشور   اقتصادی بیگانھ برۀجلوگیری ازسلط
.ھستیم

!دوستان کارگر
 ۀاراد تصمیم و . پیش روی ماست، درخشان پیشکسوتان کارگریۀتجرب و عزم ما و اتحاد اما آسان نیست، خواست ما بی تردید

.تصمیم ما راھگشاست .آورد بھ ارمغان خواھد  روشن برای فرزندانمان راایآینده ما

)لنین(ترین شکل تشکیالت طبقاتی پرولتاریا است حزب عالی
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