
 سرنگونی شعاره
 سر میشکنھ تا وقتی سر داره

 نمی کرد کھ جنبش اعتراضی نسبت بھ تقلب بی شرمانھ و توھین آمیز در ھیچ کس باور
حتی رژیم . انتخابات توسط روحانیت متقی و پرھیزکار تا بھ این حد دامنھ و اوج پیدا کند

جمھوری اسالمی نیز کھ خود را از قبل برای چنین شرایطی آماده کرده بود تا صدای 
.  شد و با شگفتی ناظر اوجگیری جنبش بوداعتراضات را در نطفھ خفھ کند غافلگیر

میلیونھا ایرانی جان بھ لب رسیده در بزرگترین شھرھای ایران بھ خیابانھا ریختند و در 
٤ ادامھ در صفحھ... خواست کردند کھ در چارچوب نظام جمھوری اسالمی یک

توده پرستی بھانھ حمایت از یک جناح حاکمیت
خودشان را .  شوند“توده ھا“یده است کھ طرفدار  بدستشان رس“خوبی“عده ای بھانھ 

 عکسبرگردانی نیز در میان “توده ھا“این ھواداران . پنھان کنند“ توده ھا“پشت 
ت خویش را ھواداران راه آزادی طبقھ کارگر دارند کھ بھ شدت ضد حزبی اند و منّی

ر بزرگ این عده مدعی اند کھ آموزگا. روشنفکرانھ بر ھر مصلحتی مرجح می دانند
آزادی طبقھ کارگر بدست خود طبقھ کارگر “کمونیسم کارل مارکس گویا معتقد بوده 

و سپس این بدفھمی خویش را چنین کامل می کنند کھ توده کارگران “ صورت می گیرد
خودشان راه می افتند و بدون سازمان و رھبری و اندیشھ تئوریک و دورنما برای 

 بیکباره انقالب می کنند و معجزه می ،ی از گذشتھاختمان سوسیالیسم و تجربھ اندوزس
تفکر ھمان تفکر مذھبی است کھ منتظر معجزات حضرت است کھ بھ عنوان این . نمایند

ھھ دانشھای بشری و تئوریھای انقالبی نیز . ناجی فرا می رسد و کار را یکسره می کند
انتشار . آخر می رساندل نازل می شود و کار را بھ نَزدر وقتش از آسمان مانند وحی ُم

جنگ داخلی “، “ھیجدھم برومر لوئی بناپارت“، “سرمایھ“، “بیانیھ حزب کمونیست“
 ٥ ادامھ در صفحھ. ..انقالب و ضد انقالب“، “جنگ طبقاتی در فرانسھ“، “در فرانسھ

 
 

 از جرقھ حریق بر می خیزد
 تپیدنھای دل ھا نالھ شد آھستھ آھستھ“

 می گردددفریا، رساتر گر شود این نالھ ھا
... 

 دلم از این خرابیھا بود خوش زانکھ می دانم
خرابی چونکھ از حد بگذرد آباد می گردد

... 
بھ ویرانی این اوضاع ھستم مطمئن زانرو

 کھ بنیاد جفا و جور بی بنیاد می گردد
                                  فرخی یزدی“...

                            
 در ایران آغاز شد و ھمانگونھ کھ انتظار می رفت بشدت سرکوب گردید بیان جنبشی کھ

این جنبش . خشم فروخفتھ ملتی است کھ سی سال است آنرا در دل خود نگھداشتھ است
این جنبش . اگر چھ امروز بھ عقب نشینیھائی دست زده است ولی خاموش شدنی نیست

یران بود نشان می دھد کھ مردم کھ بزرگترین حرکت اعتراضی بعد از انقالب در ا
، در   در اشتیاق کسب حقوق فردی و مدنی،ایران ھنوز در اشتیاق آزادی و دموکراسی

  ۶ ادامھ در صفحھ ... حقوقاشتیاق تحقق حقوق بشر در ایران و
         

نظامی و ضرورت پیکار با کاھش خطر تجاوز
 انحرافات راست

ا کھ ھمان محتوی سیاست جرج بوش را در لفاف پس از روی کار آمدن اوباما در آمریک
پس از آنکھ سیاست خارجی آمریکا بر این قرار گرفت کھ از . دیگری ادامھ می دھد

. لحن تھدید و توھین بھ ملتھای دیگر صرفنظر کند و قلدری را در حرف بھ کنار بگذارد
کھ در پیمان پس از اینکھ اوباما اعالم کرد کھ حاضر است حق غنی شدن اورانیوم را 

ان پی تی برای ایران برسمیت شناختھ است بر خالف جرج بوش برسمیت بشناسد ولی 
 پس از اینکھ اوباما زبان زور .بر سر ساختن بمب اتمی ایران مصالحھ ای نخواھد کرد

  ٩ ادامھ در صفحھ ...تاکتیک خودرا “ صلح“و جنگ طلبی را کنار گذارد و زبان 
 

ان بـپـیوندیدبھ حزب طبقھ کارگر ایر

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

تحلیلی از جنبش و 
آموزش از آن

انتخابات در ایران توسط احزاب و 
چون اساس . سازمانھای مترقی تحریم شد

چون . برگزاری این انتخابات مخدوش بود
اساسا انتخاباتی در بین نبود ومردم نمی 
توانستند با اراده آزاد میان نامزدھای مورد 

 .عالقھ خویش کسی را انتخاب کنند
نامزدھای انتخاباتی ھمگی منتصب رژیم و 

آنھا از مردم دعوت می . ھوادار نظام بودند
کردند کھ برای مشروعیت بخشیدن بھ 
. رژیم بھ پای صندوقھای رای بروند

مردمی کھ در ھفتھ ھای قبل از انتخابات با 
برخورداری از فضای باز سیاسی طعم 
دموکراسی تحمیلی بھ رژیم را می چشیدند 

ر مناظره ھای شخصی و افشاءگرانھ و ناظ
نامزدھای انتخاباتی بودند کھ پتھ ھای 
ھمدیگر را روی آب می ریزند، آن چنان 
بھ صندوقھای رای ھجوم آورند و 

را برای رژیم فراھم کردند “ مشروعیتی“
آنھا باران . کھ از گلوی رژیم پائین نرفت

می خواستند ولی سیل آمد و سیل را امکان 
رخورد تضادھا چنان شد کھ ب. مھار نبود

مشروعیتی کھ رژیم در پی آن بود بالی 
این انتخابات نھ تنھا مشروعیتی . جانش شد

 بھ تتمھ ،برای رژیم فراھم نکرد ھیچ
آبروی وی نیز در ایران و جھان خسارت 

 . جبران ناپذیر وارد آورد
کارگران و زحمتکشان از ھمان بدو امر 

آن شرکت انتخابات را تحریم کردند و در 
اتحادیھ ھای کارگری غیر رسمی . ننمودند

 ٧حدود . خواھان تحریم انتخابات شدند
میلیون نفر بنا بر آمار خود رژیم در این 

ولی با وجود این . تحریم شرکت داشتند
٢ ادامھ در صفحھ ...اکثریت مردم بھ امید

 دھم  ســال –دوره شــــشـم  
 ٢٠٠٩ـ اوت ١٣٨٨ مرداد -١١٣مارهـش



    

 ٢                                                 صفحھ                                    توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران   ١٣٨٨  ماه مرداد  –١١٣   شماره  

[Text eingeben]

 ... از جنبشیلیتحل
 در انتخابات شرکت کردند و تغییرواھی 

راه “ بدتر بد بھتر است از“بدنبال تئوری 
افتادند تا بدون رھبری و افق روشن از 

حضور . تضادھای میان حاکمیت سود ببرند
زنان و جوانان کھ از تضییقات احمدی نژاد 

. دل پری داشتند در انتخابات چشمگیر بود
ر انتخابات کھ درحقیقت تقلب در تقلب د

انتصابات بود کاخ توھم جوانان را درھم 
ریخت و سوار بر تضادھای درونی جناحھای 
گوناگون حاکمیت جنبشی پا گرفت کھ کسی 
تصور آنرا در ذھن خویش نیز خطور نمی 

اینکھ احمدی نژاد بھر صورت بر سر . داد
کار می آمد، اینکھ رژیم استبدادی مذھبی بھر 

مت خود را برای این کارزار آماده کرده قی
بود از ھمان روز نخست آشکار بود ولی 
اینکھ درجھ مقاومت مردم جان بھ لب رسیده 
تا بھ این حد قدرتمند است و از رھبری 
اصالح طلب خویش نیز جلو می زند بھ مخیلھ 

رژیم خود نیز . کسی ھم خطور نمی کرد
 غافلگیر شد و برای حفظ ظاھر چندین بار

صفھای . ساعتھای اخذ رای را تمدید کردند
طویل مردم در حالیکھ دستبندھای سبز حمل 
می کردند خود بیان نتیجھ انتخاب قبل از 

ھمھ می دانستند کھ جناح . اعالم رسمی آن بود
میرحسین موسوی کھ خود پاره ای از پیکره 
رژیم است رای می آورد و احمدی نژاد بخت 

 . بزرگی ندارد
مرکب از دانشجویان، جوانان این جنبش 

طبقات متوسط و مرفھ، زنان، کارمندان، 
دانشگاھیان، تکنوکراتھا، روشنفکران، 

در یک کالم می توان از . آموزگاران بود
اقشار بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی 

طبیعتا بخشی از بورژوازی . مرفھ سخن گفت
تجاری و اقشار کالن سرمایھ داران کھ مورد 

 این رژیم اند و مستقیما در حاکمیت تضییقات
دست ندارند و از فقدان امنیت سرمایھ ھایشان 
رنج می برند جنبش را  مورد حمایت ضمنی 
قرار می داند، جناحی از حاکمیت و 
روحانیون نیز در کنار میرحسین موسوی و 

شرکت کنندگان در . فشار از پائین قرار داشتند
 زن و جنبش، انتخابات آزاد، تساوی حقوق

مرد، آزادیھای فردی را درخواست می کردند 
و بر ضد ارتشاء و دزدیھای اعتراض می 
نمودند و در عین حال با روحیھ سرشار از 

ترکیب این . میھنپرستی بھ میدان آمده بودند
طبقات تنھا شامل نیروھای مترقی نبود، 
نیروھای ارتجاعی و نان بھ نرخ روز خورھا 

اعی در آن از منظر نیز مانند ھر جنبش اجتم
ولی این خواستھا در . خویش شرکت داشتند

واقع  خواستھای بورژوا دموکراتیک بودند و 
رھبری فکری جنبش عمال در دست اندیشھ 

غیر . ھای طبقات غیر پرولتری قرار داشت
از این نیز نمی شود زیرا ما یا با ایدئولوژی 
سوسیالیسم روبرو ھستیم و یا با لیبرالیسم 

در شرایط فقدان ھواداران سازمان . ئیبورژوا

یافتھ و قدرتمند سوسیالیسم کھ مھار جنبش را 
بھ کف بگیرند و آنرا بھ راه انقالب رھنمائی 
کنند، میدان برای افکار غیر پرولتری، برای 
افکار بورژوائی کھ از سابقھ بیشتری 
برخوردار بوده، دارای سنت تاریخی 

مردم در قدرتمندتری است و در تار و پود 
این . طی قرنھا نفوذ کرده است باز است

جنبش سعی نمی کرد خود را با طبقھ کارگر 
با طرح شعارھای آنھا پیوند زند، سعی نمی 
کرد طبقات فقیر جامعھ را نیز بھ سمت 
خویش جلب کند، می خواست بھ صورت 
مسالمت آمیز با طرح خواستھای بورژوازی 
 در چارچوب نظام جمھوری اسالمی تحت

سرپرستی ھمان رھبران سازشکار بھ موفقیت 
شکست جنبش از ھمان ابتداء . دست پیدا کند

زیرا جنبش فاقد دورنما بود و دل . روشن بود
جنبش با . در گرو محبت ولی فقیھ گذارده بود

رھبری سازشکارانھ اش می خواست چاره 
درمان درد را از ولی فقیھ بپرسد، از کسی کھ 

رکز دسیسھ و خود علت بحران است وم
وقتی ولی فقیھ کار را یکسره کرد و . توطئھ

بی طرفی ظاھری خویش را کنار گذارد و 
جانب احمدی نژاد را گرفت، رھبران 
سازشکار و جنبش مردم نمی دانستند کھ چھ 

. آنھا بھ بعدش فکر نکرده بودند. باید بکنند
آنھا فکر نکرده بودند کھ اگر ولی فقیھ 

ت تقلبی و یا بازشماری خواسِت ابطال انتخابا
صندوقھای دست خورده را رد کرد، چھ باید 

آنھا برای یک قیام کھ حقشان را از . بکنند
. ولی فقیھ بھ زور کسب کنند آمادگی نداشتند

کسی کھ برای انتخاب میان بد و بدتر بھ میدان 
می آید نمی تواند از این دایره شیطانی خارج 

 . شود
رژوائی اش این جنبش بھ علت ماھیت بو

نتوانست طبقھ کارگر و زحمتکشان را جلب 
کرده بھ خیابانھا بیاورد، کارخانجات را بھ 
تعطیل بکشاند، شعار اعتصاب عمومی را 

 . طرح کرده و زمینھ عملی آنرا مھیا نماید
اکثریت شرکت کنندگان در جنبش در تھران 
بودند و آنھم از اھالی و ساکنین مرکز شھر بھ 

ھا تنھا در آغاز جنبش با تھرانی شھرستان. باال
ھا ھمکاری کردند ولی در ادامھ کار، حمایت 

جنبش مردم در . آنھا نھ عملی بلکھ معنوی بود
شاھدین حاضر در نمایشات . تھران تنھا ماند

اعتراضی گزارش می دادند کھ در مناطق 
جنوبی شھر تھران خبری نیست و این حرکت 

ھا مردم شب. ھمھ شھر را در بر نگرفتھ است
با آموزش از ھمان سنتھای انقالب بھمن با 

اکبر بر پشت بامھا می رفتند و فریاد هللا شعار ا
اعتراض و ھمدردی و ھمبستگی سر می 
دادند ولی این فریاد ھا تنھا مناطق باالی شھر 

 . را در بر می گرفت
این فقط طبقھ حاکمھ نبود کھ غافلگیر شده 

نیز از بود، رھبران سازش کار اپوزیسیون 
خود . موج اعتراض مردم جا خورده بودند

مردم نیز انتظار چنین اعتراض گسترده و 
سنتھای مبارزه . خودجوشی را نداشتند

شعارھای مردم . خیابانی مجددا پا می گرفت
کھ در ابتدای کار برای بازپس گرفتن رای و 
یا اعتراض بھ تقلب بود ھمراه با مقاومت 

د گرفت و تا ھیات حاکمھ رنگ افراطی بخو
مرگ بر دیکتاتور و آتش زدن تصاویر 

رھبران . رھبران مذھبی ارتقاء پیدا کرد
سازشکار مردم را فرا می خواندند کھ در 
چارچوب قانون اساسی باقی بمانند و مطالبات 
خویش را بھ صورت مسالمت آمیز مطرح 
کنند ولی چگونھ می شود با مسالمت رفتار 

جی ھا و کرد زمانیکھ گلولھ ھای بسی
چگونھ . چماقداران صدھا نفر را درو می کند

می شود با کسانی کھ فقط با زبان گلولھ سخن 
می گویند از زبان قانون اساسی خودشان 

آنھا قانون اساسی خودشان را نیز . سخن راند
 . رعایت نمی کنند

جنبش عمال از رھبری سازشکار جلوتر رفت 
 . و در میدان بی دورنمائی خویش گم شد

 خرداد یک جنبش بورژوا ٢٢جنبش 
دموکراتیک و مترقی بود، این جنبش 

. خودبخودی و فاقد رھبری انقالبی بود
رھبری سازشکار آن بخشھائی از خود 
حاکمیت بودند کھ بھ نظام جمھوری اسالمی 
وفا دارند و آنرا پنھان نیز نمی کنند و می 
خواھند در چارچوب ھمین نظام باقی بمانند و 

برای آنھا کسب قدرت سیاسی . نندفعالیت ک
این رھبران با . ھرگز مطرح نبوده و نیست

این تفکر محدود از ھمان بدو امر دست خود 
را بستھ اند و بھ موفقیت خویش خط بطالن 

آنھا آمادگی مقابلھ با جناح حاکم را . کشیده اند
نداشتند و ماھیتا نیز ندارند زیرا کھ با اعتالء 

آنھا از . دن آن مخالفندجنبش و رادیکالیزه ش
. مردم بیشتر از استبداد سیاه مذھبی می ترسند

و اصالحات بھ “ تغییر“مردم نیز تنھا با تفکر 
میدان آمده اند و ھدفشان سرنگونی رژیم و 

نھ از این جھت کھ . کسب قدرت سیاسی نیست
رھبری انقالبی وجود ندارد بلکھ از این جھت 

ز موجود کھ این آمادگی ذھنی در آنھا نی
مردم ھم خواھان سرنگونی رژیمی کھ . نیست

نمی دانستند بعدش چھ می خواھند بیاورند 
بغرنجی وضع جنبش از ھمین جا . نبودند

ھر کس سعی می کند . مشھود می شود
میدان . رھبری را بھ خیال خود بھ کف آورد

برای ماجراجوئی و شایعھ پراکنی باز می 
ست تالش عمال امپریالیست و صھیونی. گردد

می کنند در جنبش بی رھبری و سرگردان 
از جنبش بورژوا دموکراتیک یک . نفوذ کنند

حرکت ارتجاعی و انقالب مخملی با روحیھ 
شعارھای . ضد فلسطینی و ضد عرب بسازند
نیروھای . ارتجاعی را بھ خورد جنبش دھند

چپ کھ بطور پراکنده در جنبش شرکت دارند 
جنبش را داشتھ بدون اینکھ توانائی رھبری 

یکالیزه کردن دباشند تنھا مھر خویش را با را
شعارھای ضد . شعارھا بھ جنبش می زنند

رژیمی در جھت سرنگونی رژیم محصول 
 ٣ ادامھ در صفحھ ...شرکت نیروھای 

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم ایران
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[Text eingeben]

 ... از جنبشیلیتحل
رادیکالیسم چپ . چپ پراکنده در جنبش است

بود کھ جنبش را از خیابانھای باالی شھر بھ 
 الی ٥٠در این حرکت . ین شھر می کشانیدپائ

این نشانھ قدرت .  ھزار نفر شرکت داشتند٦٠
 .بالقوه نیروی چپ در ایران است

وقتی ما می گوئیم جنبش رھبری ندارد باین 
مفھوم است کھ اھداف جنبش روشن نیست، 
فاقد دورنماست، نمی داند کھ اگر خواستھای 

گر نخستش مورد قبول واقع نشد و یا حتی ا
در درجھ . شد چھ گام بعدی را باید بردارد

نخست خط مشی سیاسی حاکم بر جنبش 
روشن نیست و تداومی ندارد، افراد فقط بھ 
علت مخالفت با احمدی نژاد در جنبش شرکت 

مخالفت با احمدی نژاد نمی تواند . کرده اند
در کنار . ھمھ چیز یک جنبش با دورنما باشد

اند بھ این سیل آن سازمان قدرتمندی کھ بتو
جنبش با . بنیان کن شکل دھد وجود ندارد

. بیشترین قربانی کمترین دسـتآوردھا را دارد
حتی با ِصرِف بودن سازمان ھنوز ھم معلوم 
نیست رھبری جنبش منسجم بوده و قابلیت 

یک سازمان سیاسی باید . رھبری را پیدا کند
جا افتاده باشد و اعتماد مردم را کسب کرده 

کادرھایش باید در جنبش جا افتاده باشند باشد، 
و اعتبار سیاسی “ حرف شنوی“کھ تا حدودی 

داشتھ باشد تا مورد احترام و قبول مردم واقع 
 خرداد فاقد ھمھ این شرایط ٢٢جنبش . شود

بود و شکستش در بطن خود آن پرورده می 
 .شد

 خرداد طبیعتا از تضاد درون ٢٢جنبش 
این . ز بھره بردجناحھای گوناگون حاکمیت نی

جنبش تضادھای درون حاکمیت را تشدید کرد 
گرچھ کھ . و نقاب بی طرفی ولی فقیھ را درید

بزرگان قوم در سرکوبی جنبش و حفظ نظام 
جمھوری اسالمی متفق القول بودند و ھستند 
ولی اختالف بر سر چگونگی ادامھ حکومت 
و روشھائی کھ باید اتخاذ کنند، اختالف بر سر 

 مافیائی کھ ثروت ملی را غارت می قطبھای
رژیم جامعھ را از راس تا . کنند باقی می ماند

. پا بدو شقھ تبدیل کرد و در مقابل ھم قرار داد
. این جراحت بھ سادگی درمان نمی پذیرد

 خرداد شکست خورد ولی پایان ٢٢جنبش 
 .یک آغاز نیست، آغاز یک پایان است

 : لنین می گفت
افی نیست کھ توده ھای برای انقالب کردن ک“

استثمارشونده و ستمکش بھ عدم امکان زندگی 
بھ شیوه سابق پی ببرند و تغییر آن را طلب 
نمایند، برای انقالب ضروری است کھ 
استثمارگران نتوانند بھ شیوه سابق زندگی و 

“ پائینی ھا“فقط آنھنگامی کھ . حکومت کنند
 بھ نتوانند“ باالئیھا“ و نخواھندنظام کھنھ را 

شیوه سابق ادامھ دھند، فقط آن ھنگام انقالب 
بیماری کودکی (“می تواند پیروز گردد

 ).٤٩٦کمونیسم بھ فارسی ص 
انقالب در عین حال بیک بحران ملی عمومی 
نیاز دارد، کھ مردم را بھ خیابانھا کشیده و 

تئوری لنینی انقالب در . آماده جانبازی کند

 ایران شکل معیوب آن ھم اکنون در جامعھ
توده ھای مردم بھ ھمان . بازتاب یافتھ است
در اکثریت خود “ پائینی ھا“قیاس لنینی یعنی 

نیز علیرغم “ باالئیھا“نیستند و “ پائینی ھا“
اختالفات و درگیری ھایشان کھ چشمگیر بوده 
و مال ھا را در مقابل ھم قرار داده است فاقد 

. توانائی برای ادمھ تسلط خویش نمی باشند
ی بھر صورت تکانی در جامعھ بوجود آمده ول

کھ نطفھ ھای این نظریھ را می توان در پائین 
جامعھ ایران دیگر . و در باال مشاھده نمود

در این مدت .  خرداد نیست٢٢جامعھ قبل از 
شکستھ کھ ترمیم آنھا از جانب “ حرمتھائی“

مردم بھ نیروی قدرت . حاکمیت امکان ندارد
. تداوم کار پی برده اندتوده ای و ھمبستگی و 

این مردم در این مدت کوتاه ھمان آموزشی را 
گرفتند کھ پدران آنھا در انقالب قبلی در آن 

ایران دارای دو نسل انقالبی . آموزش دیدیند
این جنبش کالسی ابتدائی برای . شده است

. عبور بھ مرحلھ بعدی انقالب ایران است
داشت خلق بھ این کالس و تجربھ اندزی نیار 

تا بتواند انقالب بعدی را عمیقتر و گسترده تر 
 . بھ پیش برد

البتھ نظریات نادرستی وجود دارد کھ تنھا بھ 
جنبھ ھائی از نقاط ضعف جنبش و شرایط 
نامساعد تکیھ می کند و اساس جنبش را مورد 
پرسش قرار داده مانع می شود کھ حرکتی در 
 حمایت از جنبش در ایران و در خارج پدید

پاره ای از نیروھا جنبھ نفوذ عمال .  آید
امپریالیستھا وصھیونیستھا و یا تالشھائی کھ 

انقالب “می شود تا از این حرکت یک 
. ساختھ شود را مطلق می کنند“ مخملی

طبیعتا در شبکھ اینترنت مراکز جاسوسی 
فراوان وجود دارد کھ از مدتھا قبل آنھا را 

د تا اخبار بنام ایرانی ساختھ و پرداختھ ان
جعلی منتشر کند و شعارھای نادرست پخش 

. کند تا بتواند از آب گل آلود ماھی بگیرد
در . اسنادی در این زمینھ ھا در دست است

این میان نقش صھیونیستھای اسرائیلی از ھمھ 
ولی آیا ما می توانیم حرکتی را . عیان تر است

کھ بوجود آمده است و ھرگز نیز حرکتی 
و نمی تواند باشد ولی در نیست “ خالص“

اساس خویش برحق است تخطئھ کنیم تنھا بھ 
صرف اینکھ دشمن می تواند از آن سوء 
استفاده کند؟ روشن است کھ بی تفاوتی ما و 
منفعل بودن ما  امکان سوء استفاده دشمن را 

بنظر ما بر عکس باید . بیشتر افزایش می دھد
د در این جنبش توده ای شرکت کرد و موثر بو

حتی با علم بھ اینکھ ما قادر نیستیم رھبری 
تالش ما باید در جھتی . آنرا بھ کف بگیریم

باشد کھ در درون جنبش بی رھبری حداکثر 
مضمون مترقی و انقالبی ممکن را جا 

این جا نیز یک عرصھ مبارزه است . بیاندازیم
دشمن نیز تالش می کند جای پای خود را با 

آنھا حتی بر . از کندامکانات عظیمی کھ دارد ب
روی شکست جنبش نیز سرمایھ گذاری کرده 
اند و برنامھ خاص خود را از ھم اکنون 

آنھا می دانند کھ بعد از این چگونھ . دارند

تبلیغات کنند، چگونھ سازماندھی کنند، چگونھ 
از شبکھ اینترنت برای شستشوی مغزی و 

ماشین . فریب مردم و جوانان استفاده کنند
ان آنھا از ھم اکنون برای تدارک ضد کارشناس

وظیفھ ما کنار . انقالب بکار افتاده است
کشیدن نیست شرکت در جنبش است حتی اگر 
موفق نشویم ھمھ خواستھای خویش را متحقق 

بی تفاوتی و یا نظاره گر معرکھ بودن . کنیم
انفعال را بوجود می آورد و دست ما را می 

رکت مردم بندد و مانع شناخت روشن ما از ح
وظیفھ کمونیستھا شرکت فعال در . می شود

جنبش است با تالش بخاطر کسب رھبری و 
یا حتی ممانعت از اینکھ جنبش بھ خسارت 

این ما ھستیم کھ باید . جبران ناپذیر دچار شود
بکوشیم ضربات را بھ حداقل برسانیم تا بھ 

نمی شود از . جنبش کمترین صدمھ بخورد
مدعی شد کھ ما فقط دور شاھد صحنھ بود و 

از جنبشھائی دفاع می کنیم کھ کمونیستی و 
انقالبی بوده و از قبل امکان پیروزیشان 

چنین جنبشھائی ھرگز رھبری . قطعی باشد
مارکس مخالف . کمونیستی پیدا نخواھند کرد

طغیان کمون پاریس بود زیرا آنرا زودرس بھ 
ولی وقتی جنبش آغاز شد از . حساب می آورد

ش بھ حمایت برخواست و سپس علل این جنب
شکست جنبش را جمعبندی کرد کھ 
دستآوردھای آن تا بھ امروز راھنمای راه 

 .جنبش کمونیستی جھانی است
طبیعتا کمونیستھا باید بھ این خطرات واقف 
باشند و نمی توانند چشم بستھ ھر شعار جنبش 
را کھ پاره ای از آنان ارتجاعی ھستند تبلیغ و 

ند ولی اگر با بی تفاوتی برخورد یا تکرار کن
کنند و در جنبشھا شرکت نداشتھ باشند ھرگز 
نمی توانند موثر بوده، تجربھ کسب کرده، 
اعتماد مردم را جلب نموده و روزی از کسب 

 .رھبری صحبت کنند
وقتی ارتجاع سلطنت طلب و یا قربانیان 
تبلیغات صھیونیستھا کھ مردم را بر ضد مردم 

سطین تحریک می کنند و با مبارز عرب و فل
شعارھای ارتجاعی بھ میدان می آیند تا از آب 
گل آلود ماھی گرفتھ و حتی برای تجاوز بھ 
ایران و یافتن ھمدست در ایران زمینھ سازی 

مردم “: فکری نمایند ما باید روشن کنیم کھ 
اینگونھ . “چرا نشستین ایران شده فلسطین

م را شعارھاست کھ جھت مترقی مبارزه مرد
از نظریات ارتجاعی کھ مانند میکروب آنرا 
درون جنبش پخش می کنند متمایز می 

آنچھ در ایران اتفاق می افتد بھ . گرداند
انتفاضھ فلسطین شباھت دارد و جنایات 
احمدی نژاد و ولی فقیھ بھ جنایات بربرمنشانھ 

جای آنھا در کنار . صھیونیستھا می خورد
 .تایھود اولمرت و نتانیاھو اس

تالش خواھد کرد از ) توفان(حزب کار ایران 
تجارب مبارزه مردم جمعبندی کند و این 
آموزشھا را برای جنبش توده ای بعدی کھ در 

مھم این . راه است مورد استفاده قرار دھد
نیست کھ رژیم جمھوری اسالمی عفریت 

 ۴ ادامھ در صفحھ ...ترس و وحشت را

 سگ زرد برادر شغال است. احمدی نژاد و میر حسین موسوی مدافعان نظام اند
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 ... از جنبشیلیتحل
ن مستقر سازد و سرکوبھا را  در جامعھ ایرا

بعد از شکست جنبش گسترش دھد و بھ شدت 
ارعاب بیفزاید مھم این است کھ ارکان این 
رژیم مذھبی و خدائی ترک بر داشت، 

مردم میھن ما طالب . مشروعیتش برھم خورد
مرگ دیکتاتور و خامنھ ای شدند و عکسھای 

 ٢٢دیگر این رژیم بعد از . آنھا را پاره کردند
شبھھ .  خرداد نیست٢٢اد رژیم قبل از خرد

مردم بھ . ھا، تردیدھا، دو دلی ھا برھم خورد
سوی میدان آزادی راه افتده اند و روز بروز 

رژیم دیگر . بھ صف آنان افزوده تر می گردد
قادر نیست جلوی این سیلی را کھ راه افتاده 

شمارش . است بگیرد و زیر آن لھ می شود
خامنھ ای . ده استمعکوس در ایران آغاز ش

ممکن است قبل از مرگ در اثر سرطان 
بدست مردم اعدام شود و در کنار رفسنجانی 

نسل جدید نسل . و مصباح یزدی دفن گردد
مردم ما چندین انقالب . فرزندان انقالب است

را در آسیا و در جھان پشت سر گذارده اند و 
حقیقتا کھ . باین راحتی تسلیم نمی شوند 

 .  ین مردمافتخار بر ا
در این جنبش، مردم بھ روشنی با سلطنت 

مردم ایران دیگر . طلبان خط روشنی کشیدند
سلطنت را نمی خواھند و این عدم تمایل بھ 
رژیم سابق را در شعارھای خویش بازتاب 

شاه پرستان بر وزن آفتاب پرستان و یا . دادند
 .بت پرستان در ایران ول معطلند

 خرداد در ١٥جنبش این جنبش را می شود با 
زمان شاه قیاس کرد کھ آغاز مرحلھ جدیدی 

 خرداد سال ١٥در . از مبارزه مردم ما بود
 مردم فھمیدند کھ رژیم سلطنت نوکر ١٣٤٢

مصونیت دست نشانده آمریکاست و حق 
قضائی سگھای آمریکائی را کھ میھن ما را 

آنھا . اشغال کرده بودند برسمیت شناختھ است
 رژیم قصد ندارد حتی قانون دانستند کھ این

اساسی مشروطیت را اجراء کند و قوانین 
. اساسی مملکت را نیز بھ زیر پا می گذارد

آنھا دانستند کھ شاه فعال مایشاء است، 
پاسخگوی کسی نیست، ھمھ مسئولیتھا را خود 
بدوش می کشد و لذا این شاه بود کھ آماج 

 پاسخ ١٣٤٢ خرداد ١٥در . مبارزه مردم شد
م را با گلولھ دادند و جنبش توده ای مردم مرد

را بشدت سرکوب کردند و صدھا نفر را بھ 
 خرداد پایان امید بھ اصالح ١٥. قتل رساندند

پذیری رژیم پھلوی و درسی برای توسل بھ 
این مبارزه توده ای و تجربھ . قھر انقالبی بود

 مردم بود کھ مبارزه مسلحانھ را در دستور
 خرداد ١٥از . بی قرار دادکار نیروھای انقال

مردم ایران بھ ھمان سنت مبارزه مسلحانھ کھ 
در تاریخ ایران در جنبش مشروطیت و جنگل 

ریشھ طوالنی دارد توسل جستند و نشان ... و
دادند کھ قھر قابلھ و ابزار گذار از جامعھ 

 .کھنھ بھ جامعھ نوین است
از این تاریخ است کھ سنت تاریخی قھر 

ا زنده شد، جوانان آرمان خواه و انقالبی مجدد
انقالبی ایران کھ گرمای سوسیالیسم را حس 

می کردند و بی عدالتی را نمی پذیرفتند بھ 
این مبارزه از . مبارزه مسلحانھ روی آوردند

این جھت کھ قھر انقالبی را در دستور کار 
خویش قرار می دد و متحد جنبش فلسطین، 

یقا انقالبی بود ویتنام و کوبا بود مبارزه ای عم
وعلیرغم بی توجھی اش بھ عنصر تئوریک و 
آگاھی تاثیرات مثبتی بر جنبش ایران باقی 

انقالب توده ای بھمن کھ نقش توده ھا . گذارد
را در تاریخ ثبت کرد یکبار برای ھمیشھ بھ 

مطلق “افی قھرمان پرستی و رنظریات انح
کھ گویا موتور کوچک، توده مردم را “ شکنی

 .  می آورد پایان دادبھ حرکت
 خرداد در آستانھ این تجربھ ٢٢جنبش 

این جنبش باید قھر انقالبی . اندوزی قرار دارد
ولی نھ . را در دستور کار خود قرار دھد

. مبارزه قھرآمیز قھرمانانھ و جدا از توده
برعکس این بار باید بفھمد کھ انقالب کار 

باید بفھمد کھ . توده ھاست و نھ قھرمانان
ریخ را توده ھا می سازند و آنھا تنھا می تا

توانند خود را در خدمت جنبش توده ای برای 
جنبش توده . ارتقاء سطح آگاھی آن قرار دھند

. ای باید تحت رھبری سازمانی قرار گیرد
بدون سازمان و حزب جنبش را نمی توان 

کمونیستھا باید حزب طبقھ . رھبری کرد
 مردم برده و کارگر را تقویت کنند و بھ میان

 .با آنھا پیوند برقرار کنند
مبلغ و مروج این ) توفان(حزب کار ایران

 .لنینیستی است-نظریھ مارکسیستی
***** 

 
 ... شعاره یسرنگون

رژیم انسانی برقرار شود و مردم بھ عنوان 
انسان بھ حساب آیند و تنھا آماری برای تقویت 

رژیم کھ از . مشروعیت نظام بھ حساب نیایند
رس تحریم انتخابات و دور ماندن مردم از ت

صندوقھای رای و بی اعتباری در جھان و 
ایران بر طبل شرکت در انتخابات می کوبید 
و انواع و اقسام شگردھا را بھ کار می برد تا 
تنور انتخاباتی را گرم نگاه دارد و مردم را بھ 
پای صندوقھای رای بکشاند باور نمی کرد کھ 

. ایجاد نماید“ طلبکاری“اس در این مردم احس
کسی کھ رای داده حاال حساب پس می خواھد 
و رژیم جمھوری اسالمی حاضر نبود حساب 
پس دھد  و می خواست رای مردم را مال 

این مفت خوری در گلویش گیر . خور کند
آنھا فورا دست بکار شده و تبلیغ کردند . کرد
 در صد در انتخابات شرکت کرده اند ٨٠کھ 

جھان بی نظیر است و این نشانھ آن کھ در 
است کھ رژیم جمھوری اسالمی مشروعیت 

رژیم با این کار خویش برنامھ نخست . دارد
تبلیغاتی خویش را اجراء کرد ولی حضور 
مردم در خیابانھا کھ مشروعیت رای خویش 
را در خطر می دیدند مشت محکمی بھ دھان 

سران رژیم از ھمان . حاکمیت اسالمی شد
خست تصمیم گرفتھ بودند بھ ھر قیمتی روز ن

 دالیل آنھا در این محاسبھ چنین. مقاومت کنند
 :بود

جنبش مردم از نظر سیاسی دورنما ندارد و 
نمی دانند چھ می خواھد و بھ کجا می رود و 

 . یا باید برود
جنبش مردم سازماندھی ندارد سر در گم است 
و بھ صورت خودجوش و با ابتکار عمل 

این وضع .  گروھی سازمان می یابدفردی و یا
 .نمی تواند ادمھ یابد و تداوم داشتھ باشد

بعلت ھمین سردرگمی شعارھای مطروحھ در 
ابتدای کار نیز تا حدی مسخره و سردرگم 

 .شعارھا مقطعی و بی دورنماست. کننده است
رای مرا پس بده بیشتر جنبھ شوخی و 
سردرگمی دارد و بدرد دارو دستھ سازمان 

ئیان  اکثریت و حزب توده می خورد تا فدا
بدرد مردم ایران و بدرد یک خط مشی روشن 

این شعار نھ راه . برای حرکت بھ پیش
گشاست و نھ ھدفی را بھ مردم برای دستیابی 

تکلیف میلیونھا مردمی کھ در . نشان می دھد
اعتراض بھ تقلبی بودن این انتخابات از ھمان 

 آنرا تحریم بدو امر در آن شرکت نکردند و
کردند و اساسا رای نداده اند چھ می شود؟ 

 !. چگونھ رای نداده را پس بگیرند؟
آنکس کھ قواعد بازی را می پذیرد و می 
پذیرد کھ انتصابات اولیھ توسط شورای 
نگھبان در تائید صالحیت واجدین شرایط 
عمل درست و بجائی بوده است و بر این اقدام 

ک شورای توھین آمیز و ضد دموکراتی
نگھبان با فرا خوانی بھ شرکت در انتخابات 
صحھ می گذارد حاال نمی تواند از نیمھ کار 
دبھ در آورده و فقط نصف عملیات تقلبی 

این نوع . رژیم را مخدوش ارزیابی کند
برخورد در جبھھ مردم شکاف ایجاد می کند 
و صف تحریم کنندگان انتخابات را از صف 

ات کھ فریب دستگاه شرکت کنندگان در انتخاب
و سازمانھای سیاسی خیانتکاری را خورده 

 .  بودند جدا می سازد
بخش بزرگی از مردم بھر دلیل بھ قواعد 
بازی رژیم جمھوری اسالمی تن در داده اند و 
طبیعتا باید در چارچوب ھمان قواعد رفتار 
کنند و گرنھ متھم بھ نقض قوانین 

ظر می شوند و دستشان از ن“ دموکراتیک“
 .سیاسی برای تبلیغات خالی است

رھبران جنبش خودشان بخشی از ھمین رژیم 
سرکوب اند و از ھمان روزھای نخست 
انقالب در سرکوب مردم باندازه کافی دست 
داشتھ و چماق بدست تربیت کرده و در 

آنھا از نظر . مقامات باالی رژیم بوده اند
ھستند و “ صالحی“شورای نگھبان آدمھای 

قیھ را پذیرفتھ و وفاداری خویش را والیت ف
آنھا می خواھند در . بھ نظام اعالم داشتھ اند

چارچوب نظام بمانند و ھرگز خواھان تغییر 
. و سرنگونی نظام جمھوری اسالمی نیستند

در صورت تغییر رژیم، مردم ھمین آقای 
موسوی را بھ علت جنایتھایش محاکمھ خواھند 

 .  کرد
 بھ روز در نتیجھ البتھ شعارھای مردم روز

سرکوب رژیم، بی توجھی بھ خواست مردم و 
 ۵ ادامھ در صفحھ ...گردن کلفتی ارتقاء

 ون بی ارزش تر از رای ولی فقیھ است میلی٧٣رای 
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[Text eingeben]

 ... شعاره یسرنگون
 یافت و مردم را بھ این نتیجھ رسانید کھ این 
رژیم اصالح پذیر نیست و باید بساط این 

این رژیم حتی در اثر . رژیم را جمع کرد
ات ضعف درونی خویش قادر نیست اصالح

زیرا می . پیشنھادی خودیھا را نیز بپذیرد
ترسد اقدام بھ ھر اصالحی در جام بلورین 
حاکمیت ترک ایجاد کند کھ ھرگز نشود در 

 .آینده آن را بند زد
مردم می دیدند کھ شعار رای ما را پس بده با 

خامنھ ای گفت . تمسخر حاکمیت روبرو شد
. کھ رای داده شده پس گرفتھ نمی شود

ت قانونی بوده و در این انتخابات آقای انتخابا
احمدی نژاد اکثریت آراء را کسب کرده و 

مردم باید بھ رای اکثریت . پیروز شده اند
وی افزود کھ بھیچوجھ تسلیم . احترام بگذارند

فشار خیابان نمی شود و بھ نفع یک جناح 
بعد از آن . علیھ جناح دیگر موضع گرفت
نھ ای صحھ شورای نگھبان بھ این گفتھ خام

گذارد و شمارش صندوقھای دستخورده نیز 
 . نشان داد کھ احمدی نژاد پیروز شده است

معترضین تمام آن امکانات قانونی را کھ در 
چارچوب نظام جمھوری اسالمی در دست 
داشتند تا در نتیجھ انتخابات تاثیر بگذارند بھ 

کفگیر آنھا . کار گرفتند و بی ثمری آنرا دیدند
 . خورده بودبھ تھ دیگ

جنبش اعتراضی بی رھبری و یا تحت تاثیر 
رھبری سازشکار دست بدامان خامنھ ای شده 

رژیمی کھ . خطابش ارگانھای رژیم بود. بود
خود مسئولیت مستقیم سرکوبھا و آدمکشیھا را 

ترس “این خوش خیالی را عده ای با . داشت
، توجیھ می “پرھیز از خشونت“، “از انقالب

ی دیگری نداشت کھ بدون کردند کھ معن
آمادگی، بدون شناخت ماھیت این رژیم ضد 
انسانی با سینھ ھای باز بھ استقبال گلولھ 

طراحان این شعارھا از انجام یک . برویم
انقالب بعدی کھ تنھا می تواند مسئلھ کسب 
قدرت را برای طبقھ کارگر مطرح کند می 

آنھا می ترسند کھ فرھنگ انقالب . ترسند
آنھا می ترسند . را در مردم زنده کنندقھرآمیز 

کھ مردم درک کنند کھ زور قابلھ زمان و 
تاریخ است و قھر ھرگز نمی تواند در 

توده مردم نیز باید . انحصار طبقھ حاکمھ باشد
درک کنند کھ بدون قھر انقالب یک تحول 

با این درک است . عمیق انقالبی ممکن نیست
گ پیدا کھ ارتش مردم آمادگی مقاومت و جن

با روحیھ پذیرش شکست نمی توان . می کند
طرحان این شعار ھا می . بھ جبھھ رفت

خواھند جنبش مردم را در مجاری سازش و 
ھمدستی با رژیم و در بھترین حالت آن در 
مجاری گشایش راھھای لیبرالی مشکالت 

آنھا از مردمی کھ با روحیھ . ھدایت کنند
. ی ترسندو انقالبی بار آمده اند م“ خشونت“

آنھا ترجیح می دھند مردم کشتھ شوند تا 
جامعھ “بکشند و این جنایت را با تئوریھای 

انسانیت . توجیھ می کنند“ انسانیت“و “ مدنی
جوازی است تا . آنھا خیابان یک طرفھ است

برای . طبقھ حاکمھ مردم بی سالح را بکشد
آنھا اجساد مردم بیشتر بھ مصلحت برای زد و 

. نده پر شور و انقالبی آنھابند است تا ز
انقالب اگر بگیرد طبیعتا مرزی برای توقف 

. تا تمام بیعدالتیھا را بزداید نمی شناسد
لیبرالھای مذھبی طبیعتا خواھان رفع ھمھ بی 
عدالیتھا نیستند و بھ این جھت از ھمان بدو 

 .    امر خواھان مھار طغیان مردم اند
لی ولی در ھمین مدت مردم در تجربھ عم

رای مرا “خویش پی بردند کھ شعار مسخره 
شمارش “، “ابطال انتخابات“و یا “ پس بده

تائید وضعیتی است کھ تا کنون “ مجددا آراء
آنھا باید شعارھای خویش را بھ . بوده است

مرگ بر . سطوح دیگری ارتقاء دھند
دیکتاتور، مرگ بر خامنھ ای و سرنگونی 

است رژیم جمھوری اسالمی گامھای جدیدی 
کھ مردم را بھ سوی اقدامات راه گشا می 
کشاند و منازعھ را از کادر دعوای جناحھای 

نیروھای آگاه باید بر . حاکمیت بدر می آورد
این روند تکیھ کنند، راه درست را بھ مردم 
نشان دھند و در این راستا شعارھا را ارتقاء 

رفتن . دھند و در مردم آمادگی ایجاد کنند
خامنھ ای مشکل گشا نیست، احمدی نژاد و 

رفسنجانی، مصباح یزدی، محسنی اژه ای، 
. خاتمی، میر حسین موسوی نیز باید بروند

مردم باید بھ روزھای نخست انقالب برگردند 
و دستآوردھای انقالب شکوھمند بھمن را 

.  ارتقاء دھند و کامل نمایند
**** 

  
 ... بھانھیتوده پرست

 وقت گیر بوده و کار زیادی و... و“ در آلمان
حکم فرماندھی و دستور دھی بھ طبقھ کارگر 

وکیل وصی و “را دارد کھ گویا نیازی بھ 
ظاھرا این است کھ این . ندارند“ قیم
برای کارگران خیلی “ کارگران پرستان“

اھمیت قایلند و آنھا را بھ عرش اعلی می 
رسانند، در حالیکھ این عده ضد حزبی با 

بی مانع می شوند تا مغلطھ کاری و عوامفری
طبقھ کارگر رھبری حزب را بپذیرد و در 
زیر پرچم حزب طبقھ کارگر برای رھائی 

آنھا عامل آگاه را از عامل . خویش مبارزه کند
خود رو، عامل ذھنی را از عامل عینی، 
شعور را از ماده جدا می کنند و آنھا را در 
مقابل ھم قرار می دھند و رابطھ دیالکتیکی 

 . بھ صفر می رسانندآنھا را
این شیوه بحث و اندیشھ، ریشھ طبقاتی دارد و 
باب طبع روشفکران بورژوا ست کھ ھوادار 

. گپ اند ولی از عمل انقالبی می ھراسند
وقتی پای حزب بھ میان آید، پای وظیفھ و 

. تعھد و کار مداوم و مسئولیت بھ میان می آید
در کنار این امر عضویت در حزب نیز 

در . مالی و جانی بھ ھمراه داردخطرات 
. حالی کھ بی حزبی مسئولیتی ایجاد نمی کند

ھر ضد حزبی روشنفکر می تواند امروز یک 
مغزش پر . چیز و فردا یک چیز دیگر بگوید

باشد و آخرین نظریھ را بیان کند “ تنوع“از 

کھ در آخرین کتاب انحرافی مد روز خوانده 
دمھ می طبیعتا این افراد بھ جنبش ص. است

زنند و پرمدعائی خویش را در زیر اینگونھ 
فکر می “ مستقل“کلمات پر طمطراق کھ من 

ھوادار “و یا “ تحجر فکریم“کنم، مخالف 
ما در . ھستم مستور می دارند“ آزادی اندیشھ

اینجا از عوامل امپریالیسم و سازمانھای 
جاسوسی دشمن کھ بر ضد تشکل و سازمان 

می کنند سخنی نمی دھی حزبی کارگری تبلیغ 
 .گوئیم

“ کمونیستھا“این توده پرستی فقط در  میان 
غیر کمونیستھا نیز از این توده . رایج نیست

تفاوت این دو نوع . پرستی استفاده می کنند
توده پرستی در این است کھ توده پرستی 
بورژوائی عمیقا منافع طبقھ بورژوازی را در 

ازی توده پرستی بورژو. عمل تامین می کند
یعنی کسب رھبری جنبش از طریق 

 .بورژواھا
وقتی جنبشی پا می گیرد و رھبری ندارد 
شعارھائی بھ ذھنش می رسد کھ تا کنون 
توسط رسانھ ھای بورژوائی تبلیغ شده و یا 

این جنبش توده ای . بیان و درکش ساده است
نمی تواند ذھن خویش را منطبق بر نظریات 

ت و تاریخ وی بر عادت و سن. علمی نماید
کھن بورژوازی کھ از قدمت بیشتری 

کھ “ یا حسین“. برخوردار است تکیھ می کند
ھزار و چھارصد سال در مغز مردم توسط 
رژیمھای ارتجاعی فروکوفتھ شده صدھا بار 
تاثیر روانی و فوری اش بیشتر از شعار 

زنده باد “و یا “ جدائی دین از دولت“
 بھتر آنرا“ توده عامی“. است“ سوسیالیسم

ھمین . درک می کند و بدنبالش روان می شود
توده بود کھ بدنبال خمینی براه افتد و عکسش 
را در ماه دید و آنروز کھ کمونیستھای واقعی 
در پی نفی این عوامفریب بودند علیرغم 
درستی سخنانشان بختی برای پیروزی 

 . نداشتند
نمونھ ھای فراوانی از اینگونھ شواھد تاریخی 

جنبش خودبخودی ھمیشھ یک . استدر دست 
جنبش غیر پرولتری و ماھیتا بورژوائی باقی 

باین انحراف تنھا می توان با . می ماند
استقرار یک حزب کمونیستی رھبری کننده 
ومورد اعتماد کارگران پاسخ داد تا جنبش 
خودبخودی را بھ سمت و سوی درست 

 .بکشاند
ھم اکنون ما در ایران با جنبش یاران میر 

شعارھای آنھا . حسین موسوی روبرو ھستیم
در روزھای نخست این بود کھ رای شان را 
پس می خواستند و خواھان شمارش مجدد 

در عمل با این سیاست تکلیف . آراءشان بودند
میلیونھا مردمی کھ رای نداده بودند معلوم 

کسی کھ رای نداده بود و اساسا با . نمی شد
د حاال نمی نظام جمھوری اسالمی مخالف بو

توانست مردم را برای شمارش مجدد آراء 
حال اگر . بسیج کند و طلب رای نداده را بکند

دست بر قضا ولی فقیھ بھ انتخابات مجدد تن 
۶ ادامھ در صفحھ ...در می داد آیا این 

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی



    

 ۶                                                 صفحھ                                    توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران   ١٣٨٨  ماه مرداد  –١١٣   شماره  

[Text eingeben]

 ... بھانھیوده پرستت
عده در انتخابات شرکت می کردند؟ و یا آنرا 

موسوی رای “شعار . مجددا تحریم می نمودند
و یا نظایر آنھا شعارھای “ مرا پس بده

سردرگم کننده و گمراه کننده بود چون در 
حقیقت مشروعیت نظام را برسمیت می 
شناخت و از این نظام متقلب می خواست کھ 
انتخابات مجددی برقرار کند ولی این بار 
سوگند یاد کند کھ در مرتبھ دوم تقلبی در کار 

و خشم مردم را دست رژیم کھ قدرت . نباشد
رژیم کھ بر خودش غره شده . کم گرفتھ بود

بود، رژیم کھ خود را از قبل برای سرکوب 
آماده کرده بود و حمایت خارجی را نیز تامین 
کرده بود و پشت پرده حرفھایش را با آمریکا 
و اروپا زده بود، بیکباره با وضعیتی روبرو 
شد کھ جز سرکوب خشونت بار راه دیگری 

ھمین تاکتیک احمقانھ رژیم . یش نمانده بودبرا
کھ بنا بر شواھد بیش از چند صد شھید بجای 
گذارده و منجر بھ دستگیری چندین ھزار 
ھموطن ما شده است، ھمین موضعگیری 
سیاسی رھبران حکومت مردم را در تجربھ 
شخصی بھ آنجا رسانید کھ فھمیدند شعار رای 

عارھای مرا پس بده و یا ابطال انتخابات ش
نادرست و گمراه کننده ھستند و از رھبران 

مردم . خویش جلو افتادند“ اصالح طلب“
خودشان این شعارھا را در عمل بدور افکندند 
و شعارھای افراطی تر نظیر مرگ بر 
دیکتاتور، مرگ بر رھبر، مرگ بر خامنھ ای 

 . را انتخاب کردند
در میان نیروھای سیاسی بر سر حمایت از 

م و شرکت در آن بحث سابقھ داری جنبش مرد
توده پرستان بار دیگر بھ میدان . درگرفت

آمدند و مدعی شدند کھ ما باید ھمان شعارھا و 
خواستھائی را تکرار کنیم کھ توده مردم بر 

سازمان فدائیان اکثریت کھ . زبان می آورند
. جریانی خودفروختھ است از این قماش بود

عقل، نفی نقش طبیعتا ایجاد محدودیت برای ت
نیروی آگاه، دنبالھ روی از پی جماعت بھ 
بھانھ اینکھ توده مردم این یا آن را گفتھ اند و 

را وسیلھ ارعاب ساختن تا “ ابھت مردمی“
گمراھی مداومت یابد، تنھا بھ مفھوم آن است 
کھ عنصر آگاه و با تجربھ مھار خویش را 

این بھ مفھوم آن . بدست جماعت ناآگاه بسپارد
ت کھ یک جنبش فاقد رھبری و گیج و ویج اس

 .بھتر از یک جنبش آگاه و با دورنماست
این توده پرستان ھمھ را دعوت می کنند و می 
کردند کھ ھمان شعارھای مردم را تکرار کنیم 
و بپذیریم کھ موسوی رھبر ماست و جنبش ما 
دارای رنگ سبز است و ھدفمان سرنگونی 

ا در واقع آنھ. رژیم جمھوری اسالمی نیست
آنھا . عصای دست میر حسین موسوی بودند

ھمدست یک جناح حاکمیت اسالمی بر ضد 
آنھا در حقیقت سیاھی . جناح دیگر می شدند

لشگر میرحسین موسوی، ھاشمی رفسنجانی، 
بر ضد مصباح یزدی، ... ناطق نوری و

. بودند... مجتبی خامنھ ای، ولی فقیھ و جنتی و
ی کرد، قربانی توده مردم در جنبش شرکت م

می داد، فداکاری می کرد تا جناح رفسنجانی 
با سواری گرفتن از مردم از جناح خامنھ ای 

 .امتیاز بگیرد
این توده پرستان کھ راه افتاده بودند و ھمھ را 
تشویق می کردند کھ بھ طوطی تکرار 
شعارھای مردم بدل شوند و از خودشان 

 عامل ابتکاری نداشتھ باشند یا جاھل اند و یا
ھاشمی رفسنجانی و فالحیان مبتکران قتلھای 

 . زنجیره ای در ایران
عنصر آگاه انقالبی وظیفھ اش ھرگز دنبالھ 

ولی . روی از توده ھا نیست و نبوده است
عنصر آگاه انقالبی باید در جنبش شرکت کند، 
بھ جنبش جھت دھد، مردم را در سوی صحیح 

تا اگر طبیع. ھدایت کند و بھ آنھا آموزش دھد
ھدف عنصر آگاه ھوادار یکی از جناحین 
حاکمیت کھ ضد انقالبی است، این باشد کھ 
میر حسین موسوی بھ جای احمدی نژاد قاتل 
دکتر سامی بنشیند، آنوقت تالشش در این 
است کھ خواستھای مردم را محدود کرده و 

در حالیکھ یک . مانع انکشاف آنھا شود
ن حرکت می عنصر انقالبی و آگاه در جھت ای

کند کھ بھ مردم ثابت کند کھ راه نجات ایران 
نھ در تعویض جناحھای حاکمیت بلکھ در نفی 
تمامیت این نظام نھفتھ است و باید شعار 
سرنگونی این نظام را ترویج کرد و تبلیغ 
نمود تا مردم بھ لزوم این سرنگونی و این کھ 
راه رھائی و گام اولیھ در استقرار یک ایران 

. اتیک و آزاد خواھد بود واقف شونددموکر
اگر قرار باشد چنین اقدامی صورت نگیرد و 
طوطی وار مردم بھ سپر بالی رفسنجانی ھا 
بدل شوند آنوقت این تسلسل و دور باطل، این 
شرایط انتخاب میان وبا و طاعون تا ابد ادامھ 

وگرنھ باز در چھار سال دیگر پرسش . دارد
ت و باید بھ آن امروز در پیش پای مردم اس

باین جھت تبلیغ لزوم سرنگونی . پاسخ داد
رژیم جمھوری اسالمی و تبدیل آن بیک 
نیروی مادی کھ طبیعتا در نتیجھ تجربھ عملی 
خود توده ھا نیل بھ آن ممکن است باید در 
دستور کار نیروھای انقالبی قرار گیرد و باید 
این طلسم توده پرستی و دنبالھ روی از توده 

کنند و بھ عنوان نیروی انقالبی آگاه بھ را بش
روند مبارزه مردم برخورد کرده و تنھا با این 
دورنما در رھبری آن شرکت کنند و مانع 

. شوند تا بیشترین صدمات بھ آن بخورد
رھبری کمونیستی در این جنبش بھ مفھوم 
حفظ جنبش نیز ھست تا توده مردم کمترین 

ورد دارا قربانی را ھمراه با بیشترین دستآ
تئوری اینکھ ھرچھ بیشتر کشتھ شود . شوند

تر است تئوری ضد انسانی “ بھتر و انقالبی“
چون دقیقا . و در عین حال ضد انقالبی است

می تواند بھ یاس و سرخوردگی جنبش بدل 
شود و آنارشیسم را تقویت کند کھ نتایج آتی 
آن بسیار مضر برای کل جنبش انقالبی خواھد 

ما خواھان طرح شعار لذا حزب . بود
تنھا . سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی است

طرح این شعار است کھ پرسش بعد از آنرا 
. در دستور کار قرار داده و مطرح می سازد

پرسش کھ بعد از آن چھ می شود گام بعدی 
است کھ باید با ھمھ گیر شدن شعار قبلی در 

حزب کار . دستور کار قرار گیرد
ار سرنگون باد رژیم از شع) توفان(ایران

سرمایھ داری جمھوری اسالمی حمایت می 
کند کھ دورنمای بعد از سرنگونی را نیز در 

 .متن خود دارد
**** 
 

 ...قیاز جرقھ حر
آنھا آماده جانبازیند و می فھمند . می سوزند

کھ برای کسب و حفظ  حقوق دموکراتیک باید 
مبارزه نمود و بھائی در خور آن پرداخت 

ستھائی کھ بعد از انقالب منحرف خوا. کرد
شده، سرکوب شده بود ھمچون آتشی زیر 
خاکستر می سوزد، می خروشد و منتظر 

روند پیروزی انقالب ایران . فرصت است
جامعھ ما در حالت حکومت . پایان نیافتھ است

نظامی بسر می برد و مردم دیگر منتظر 
نیستند و جانشان بھ لبشان رسیده “ معجزه“

ض میان جمھوریت کھ حکومت تناق. است
مردمی است و اسالمیت کھ حکومت الھی 
است و با واقعیت زندگی روزمره انسانھا 
بیگانھ است روز بروز بیشتر عیان شده و 
ترازوی اجتماعی بیشتر بھ سمت جمھوریت 

این تناقض میان ماھیت . سنگینی می کند
انقالب و ماھیت ضد انقالب کھ از بدو انقالب 

شد کرد ھر روز خود را بیشتر در جامعھ ر
نشان می دھد و کفھ ترازو بنفع خواستھای 

اسالمیت نمی . انقالبی مردم سنگینی می کند
ھر . تواند بر انسانیت و ایرانیت پیروز شود

جرقھ ای می تواند بھ حریق بزرگی منجر 
  .شود

نیروی اساسی این حرکت را بطور عمده 
کیل بخشی از ناراضیان از این حکومت تش

می دادند کھ مفری برای ابراز انزجار از این 
طبیعتا در این . دستگاه استبدادی می جویند

. “ھر کس از ظن خود شد یار من“حرکت 
پاره ای کھ حتی در رای گیری شرکت نکرده 
و آنرا تحریم نموده بودند، پاره ای کھ راه 
نجات ایران را نھ در تغییر جناحھا بلکھ در 

وری اسالمی می دانند بھ سرنگونی رژیم جمھ
اعتراض دست زدند، بھ میدان آمدند و 
موسوی را بھانھ کردند تا کل رژیم را بھ زیر 

دانشجویان، روشنفکران، . ضربھ بگیرند
جوانان و بویژه دختران موتور این حرکت 

جوانان بر اساس آمار منتشر شده بیش . بودند
 درصد جامعھ ایران را تشکیل می ٧٠از 

. ور ما دارای جمعیت جوانی استدھند و کش
ولی بر اثر . سن اکثر آنھا پائین سی سال است

سیاستھای اشتباه بویژه سیاستھای اقتصادی 
رژیم جمھوری اسالمی، بحران تورم و 
بیکاری مجموعھ جامعھ ایران را در بر گرفتھ 

رژیم جمھوری اسالمی یک جامعھ . است
دالل پرورده است کھ در آن سرمایھ ھا بھ 

وی بھره ھای زود رسند، جامعھ ای کھ س
٧ ادامھ در صفحھ ...طفیلی پرور 

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است
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 ...قیاز جرقھ حر
رانت خواری چون خوره بھ جان . است

جامعھ افتاده و مرتب جامعھ ما را با بحران 
ھمین آقای ھاشمی رفسنجانی . روبرو می کند

بود کھ با سیاست تعدیل اقتصادی “ بزرگ“
ریخت و شرایط دستآوردھای انقالب را بدور 

سرمایھ گذاریھای غارتگر خارجی را بھ 
ایران فراھم آورد و بر خالف مصالح ایران 
شرایط استعماری سازمان تجارت جھانی را 

ھمین سیاست را آقای خاتمی با . پذیرفت
ھمین سیاست را احمدی . لبخندش ادامھ داد

نژاد با قلدری و تھدید ادامھ می دھد وی دست 
دھا را در امور صادرات و آقازاده ھای آخون

واردات باز گذارده و جیبھای آنھا از 
اعتبارات دولتی کھ ھمان پول نفت باشد 

ھمین آقای رفسنجانی بود کھ . انباشت می کند
ملی شدن صنایع نفت را مورد ھجوم قرار داد 
و تا امروز توانستھ اند بخشی از صنایع ملی 

آنھا از ترس . شده نفت را خصوصی کنند
 ھنوز موفق نشده اند صنایع نفت را مردم

بطور کلی و کامل خصوصی کرده در اختیار 
این شعار . چند شیخ شیعی و ایرانی بگذارند

“ مالک ایران منم“: مردم کھ می گویند
پاسخی بھ چپاول منابع ثروت مردم ما توسط 

این . قشری سرمایھ دار مافیائی است
بھ سر نابسامانیھا در تمام زمینھ ھا، جامعھ را 

بی اعتمادی و ھراس از . حد انفجار می کشاند
آینده نامعلوم، کمبود فرصتھای شغلی، حیف 
ومیل و غارت اموال عمومی و ایجاد شکاف 
عمیق طبقاتی وضعیت انفجاری در جامعھ 

تبلیغ خرافات و تالش برای . فراھم کرده است
باشند با “ گاوھای شیرده ای“تحمیق مردم کھ 

فقر عمیقی در در . شودمقاومت روبرو می 
فقدان امنیت اجتماعی . جامعھ حکمفرماست

ھیچکس بجز عوامل حاکمیت . بیداد می کند
. بر جان و مال و ناموس خود مسلط نیست

رژیم اسالمی بھ ھویت ملی مردم ایران کھ در 
درجھ اول ایرانی ھستند توھین می کند، با 
مردم ایران بسیار تحقیرآمیز رفتار کرده و 

. ملی مردم را جریحھ دار می سازدغرور 
آنھا می خواھند ھر آنچھ رنگ ایرانی دارد از 
بین ببرند و رنگ سبز اسالمی را جایگزین 

رفتار این دستاربندان عقب مانده، . آن کنند
زشت، مانند رفتار کسانی است کھ از قعر 
تاریخ در آمده و بدنیای قرن بیست یکم پرتاب 

 را با زور بھ قعر شده اند و می خواھند جامعھ
مبارزه با اعیاد ملی و جایگزینی . تاریخ ببرند

آنھا با اعیاد مذھبی جنگی فرھنگی میان دو 
اندیشھ است، اندیشھ مردگان سر از گور بدر 
آورده و زندگانی کھ زندگی را تجربھ می کنند 

نھضتی کھ پدید آمده بسیار . و پیروز می شوند
ظر می عمیق تر از آن است کھ در سطح بن

این نھضت فریاد خشم نالھ ھای سی . رسد
سالھ است کھ از حلقوم مردم میھن ما بیرون 

پس در تحلیل ماھیت این جنبش توده . می آید
ای تنھا بھ شکل شعارھا چسبیدن، تنھا ترکیب 
شرکت کنندگان را دیدن بیان ھمھ حقیت 

در شرایط جدید مردم امکان نفس . نیست
 . کشیدندکشیدن پیدا کردند و نفس 

شور . شرایط اکنون طور دیگری است
آغازین انقالب، وحدت ملی در زمان جنگ 
تحمیلی عراق و تجاوزش بھ ایران، تھدیدات 
جرج بوش امپریالیست و صھیونیستھای 
اسرائیلی فروکش کرده و زمینھ بروز 
تضادھای درونی را فراھم آورده است و این 

 کھ است کھ طبقات و اقشار معینی از جامعھ
بطور عمده در زمره نخبگان ھستند سر بھ 
اعتراض بر می دارند و خواھان احترام بھ 
حقوق انسانی، رعایت حداقل اخالق و 
ھنجارھای بورژوائی، خواستار حقوق 

مردم می گویند با انسانھا . شھروندی می شوند
انسان . نمی شود مانند حیوان رفتار کرد

ر نمی مردم دیگ. دارای کرامت و حیثیت است
توانند توھین و تحقیر مشتی طفیلی در جامعھ 

آنھا از دروغ و دغل نفرت . را تحمل کنند
دارند و جانشان از تقیھ اسالمی بھ لب رسیده 

نظام اسالمی بر دروغ و تقیھ بنا شده . است
“ مصلحت اسالم“با طلسم سحر آمیز . است

می توان کثیف ترین و زشتترین جنایت بشری 
ھر دنائت و . ھ پذیر گردانیدرا زیبا و توجی

اسالم “ منزلت“پستی و جنایت برای حفظ 
آخوندھا از مذھب وسیلھ ای . قابل توجیھ است

ساختھ اند کھ نیل بھ ھدفشان ھر وسیلھ ای را 
بھر اندازه نیز کھ غیر انسانی و آلوده باشد 

آنھا ولی نمی فھمند کھ مردم . توجیھ می کند
گوئی را درک این ھمھ دنائت و پستی و دروغ

می کنند و آنرا توھین بھ خرد انسانی تلقی می 
مردم می . مردم خواھان امنیت اند. نمایند

خواھند تا دستگاه قضائی دستگاھی مستقل و 
قوانین وحشیانھ قصاص کھ . بی طرف باشد

. قوانین دوران بربریت است برچیده شود
تساوی حقوق زن و مرد بھ رسمیت شناختھ 

دادگستری ایران آلت دست در حالیکھ . شود
نھ تنھا طبقھ حاکمھ بلکھ مامورین زورگو و 

احکام اعدام معلوم . مستبد آنھا نیز ھست
آنھا حتی . نیست بر چھ اساسی صادر می شود
را “ الھی“رعایت قوانین خودشان و قوانین 

اسناد جعلی می سازند تا بر اساس . نمی کنند
 حکم این آدمکشی برای آنھا. آن آدمکشی کنند

. ارعاب و تھدید و زھر چشم گیری را دارد
آنھا می خواھند قدرت خود را بھ رخ مردم 
بکشانند تا پایھ ھای حکومت خویش را کھ بر 
اساس باجگیری و در درجھ اول چپاول 

کسی در این نظام . استوار است، تثبیت کنند
حتی . نیست کھ بھ مردم پاسخگو باشد

جلس خودشان نمایندگان منتصب آنھا نیز در م
دارای مصونیت سیاسی نیستند و نمی توانند 

کشتار . در تصمیمات خود آزادانھ عمل کنند
در زندانھا و در سلولھای زندانھا، در زمان 

ت کھ قانونی نیس. بازجوئیھا امر رایجی است
مجری مشروع معتبری داشتھ باشد و از 

دادگاه انقالب و یا . حقوق مردم دفاع کند
دادگاه ویژه روحانیت ھمان دادگاھھای تفتیش 
عقاید قرون وسطائی ھستند کھ بھ مردم اعمال 

وقتی کسی مفقود می شود و . زور می کردند
یا سر بھ نیست می گردد معلوم نیست توسط 

کدام حکم قضائی دستگیر کدام قوه قھریھ و با 
شده و در کدام اسارتگاه خوفناک و مخفی 

معلوم نیست اسراء داری چھ . بسر می برد
ھیچکس در مقابل مردم و . حقوقی ھستند

مشتی مافیائی . مقامات مسئول پاسخگو نیست
بر سریر قدرت تکیھ زده اند و مانند اربابان 

. فئودال قرون وسطا فرمانروائی می کنند
ھ زنان از نظر آنھا مجاز است و با تجاوز ب

تھدید وکالی مدافع و نقض ھمھ موازین سنتی 
و متداول حقوقی مانع شناسائی مجرم و کشف 

منافع آنی مشتی در رژیم . جرم می شوند
جمھوری اسالمی بر باالی منافع عمومی 

مملکت ایران را آنھا . مردم ایران قرار دارد
. اندبھ مملکت شتر گاو پلنگ بدل کرده 

علیرغلم اینکھ مستبدی بھ نام والیت فقیھ بر 
سر کار است و فعال مایشاست ولی در عمل 
حکومت ملوک الطوایفی در ھمھ جا مستقر 

مردم ھر روز ناظرند کھ زنان را . است
سنگسار می کنند، مردان را شالق می زنند، 
در زندگی خصوصی مردم بنا بر اغراض 

ی شخصی و حق و حساب گیری دخالت م
کار بھ . ھیچ مرجع رسیدگی وجود ندارد. کنند

جائی رسیده کھ خودشان شروع کرده اند 
. برای کسب ھمھ قدرت خودشان را خوردن

جامعھ متکی بر قانون نیست متکی بر زور 
قویتر است و این است کھ ھمھ در پی قوی 

در حالیکھ . شدند ھستند تا از حقشان دفاع کنند
انوادگی کھ در اثر فقر و پاشیدگیھای خ

مسببش نھاد جمھوری اسالمی است فحشاء در 
ایران بھ اوج خود رسیده است، مامورین 
گشت در پی رعایت پوشش اسالمی ھستند کھ 

حاکمیت اسالمی را برھم “ مستحکم“ارکان 
آنھا فکر می کنند می توانند با ایجاد . نریزد

رعب و وحشت یک جامعھ را اداره کنند ولی 
اده ھا را در غارت اموال دست آقاھا و آقاز

 . عمومی و دزدی و ارتشاء باز بگذارند
 خانھ از پای بست ویران است 
 خواجھ در بند نقش ایوان ست

این بی عدالتیھا، تحقیرھا، توھینھا، بی 
خشم مردم را بھ ... دورنمائی ھا، غارتھا و

ویژه جوانان را کھ حساسترین قشر اجتماعیند 
 ای می تواند بھ جوش می آورد و ھر جرقھ

مسلما این اولین . آتش خشم آنھا را برانگیزد
بھ این . بار نبوده و آخرین بار نیز نخواھد بود

جھت خواستھای این جنبش خواستھای 
مترقی، طبیعی و در چارچوب ھر رژیم 

اساسا . بورژوائی قابل تحقق و عملی است
مردم خواست غیر قابل اجراء و عجیب و 

تی بطور مسالمت آمیز و آنھا ح. غریبی ندارند
در چارچوب قوانین اساسی و موضوعھ 
حاضر بھ ھمکاری بودند ولی رژیم صدای 
ھیچ منتقد و معترضی را از ضعف و ترسش 

رژیم جمھوری اسالمی بھ . تحمل نمی کند
علت ھمان ویژگی مذھبی و تعدد قدرت، بھ 

٨ ادامھ در صفحھ ...علت اینکھ بسیاری

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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[Text eingeben]

 ...قیاز جرقھ حر
شھا و لومپنھا و مفتخورھا با سوء  چاقوک

استفاده از شرایط انقالب بھ غصب مناصب 
ومقامھای پر و آب و نان دست یافتھ و بھر 
قیمتی در حفظ آن می کوشند قادر نیست بر 

باندھای . آشفتگی درونی خویش غلبھ کند
مافیائی قدرت در تمام جناحھای آنھا با ھمین 

ویم تنظیم سیاست دیر آمدیم و زود ھم باید بر
رژیمی کھ رھبرانش پولھای کالن . شده است

خویش را در بانکھای اروپائی انبار کرده اند 
نمی تواند بھ زوال خود مطمئن نباشد و بھمین 
جھت است کھ برنامھ ھایش دوراندیشانھ و 

رفسنجانی روزی کھ از وی در . دیرپا نیست
مورد ثروتھایش کھ در بانکھای خارجی انبار 

پرسیدند مدعی شد کھ این ثروت را کرده بود 
برای حفظ انقالب در ایران اندوختھ و الزم 

باین جھت طغیان مردم ماھیتا یک . دارد
. طغیان برحق، با خواستھای برحق است

اینکھ پاره ای شعارھای آن نادرست است، 
پاره ای شعارھا حتی ارتجاعی و نشانھ نفوذ 
عوامل دشمن در جنبش است، پاره ای 

 حتی مسخره و بچھ گانھ است تاثیر شعارھا
. در اساس ماھیت مترقی این جنبش نمی کند

این مشکالت ھمیشھ در مورد ھر جنبشی 
. وجود دارد جنبش ناب وجود نداشتھ و ندارد

بھ ویزه اینکھ فاقد رھبری انقالبی و یا بدون 
 .  رھبری سردرگم باشد

ھمھ ما می دانیم کھ سرمایھ داری متکی بر 
 اصل مالکیت خصوصی بر وسایل احترام بھ

مالکیت خصوصی یک اصل . تولید است
تمام روبنای . مقدس سرمایھ داری است

اجتماعی در جوامع سرمایھ داری از حقوق، 
ھنر، ادبیات، تبلیغات، فلسفھ، ایدئولوژی 
گرفتھ تا ھمھ قوانین مدون بر اساس احترام بھ 

آقای اوباما . ماکیت خصوصی تنظیم شده است
ریکا و یا خانم مرکل در آلمان نمی در آم

توانند با زور طپانچھ وارد خانھ کسی شوند، 
وی را از خانھ بیرون کنند واموالش را ضبط 

تائید این امر یعنی کھ باید فاتحھ جامعھ . نمایند
خانم مرکل و آقای . سرمایھ داری را خواند

اوباما را دادگاه سرمایھ داری بھ محاکمھ می 
 می افکند تا امنیت سرمایھ در کشد و بھ زندان

در اینجا سخن . نظام سرمایھ داری حفظ شود
بر سر کل نظام و مصلحت نظام سرمایھ 

امنیت سرمایھ باعث تولید بی در . داری است
در ایران . و سر و با اطمینان و عالقھ است
گرچھ کھ . سرمایھ داری شکل متعارف ندارد

 بھ امر مالکیت خصوصی با احترام برخورد
می شود و از نظر اسالمی کسی حق ندارد 
اموال غیر را تصاحب و غصب کند و مال 

گرچھ کھ این بیان اسالمی . غصبی حرام است
ھمان اصل تقدس مالکیت خصوصی بھ زبان 
مذھبی است، ولی در جمھوری اسالمی 
براحتی مالک وسیلھ تولید را بر می دارند و 

 قانون. یک مالک دیگر بجای وی می نشانند
از مالک خلع شده مورد غضب دفاع نمی کند 

گرچھ کھ . از مالک غاصب دفاع می کند
مالکیت خصوصی بر وسیلھ تولید دست 
نخورده باقی مانده است و مناسبات حاکم 
ھمان مناسبات سرمایھ داری است ولی 
صاحب جدید وسایل تولید صاحب قدیم آن 

این شکل کار عواقب فاجعھ باری . نیست
فردی . ھیچکس تامین ندارد. وردبدنبال می آ

 ھزار ١٠کھ درآمد ماھیانھ اش حتی معادل 
. یورو است امنیتی در جامعھ حس نمی کند

ھر کس کھ پولش را بھ بانک سپرده است 
مطمئن نیست بانک دولتی با یک حکم 

از امروز بھ فردا می . حکومتی آنرا باال نکشد
تواند توسط قھر غیر اقتصادی بی خانمان 

این است کھ بحران در بطن جامعھ می . شود
این فقط . جوشد و نارضائی تولید می کند

کارگران نیستند کھ مورد ستم و استثمار و بی 
حقوقی مطلق اند و در زیر خط فقر زندگی 
کرده و حقوقشان پرداخت نمی شود، 
نارضائی اقشار مرفھ جامعھ را نیز در بر می 

یھ از سرمایھ داری اسالمی یک سرما. گیرد
داری مافیائی می سازد کھ عامل قھر و نقش 

حقوق . سیاسی جناحبندیھا در آن برجستھ است
کارگران را نمی دھند، اعتراض آنھا را 
سرکوب می کنند، حق اعتراض و اعتصاب 

چنین حکومت وحشت و . را از آنھا می گیرند
قلدری کمتر در تاریخ جھان وجود داشتھ 

 .است
 کھ سینھ چاک و اینھا عوامل خشم مردم است

زیرا تصمیم بی ھراس بھ خیابانھا می ریزند 
 .         دارند از زندگی بد بیشتر از مرگ بترسند

رھبری سبز . جنبش کنونی فاقد رھبری است
مذھبی با ھمان ماھیت سّیدی آن حتی از ھمان 
روز نخست از کل جنبش عقب بود و از 

. تحول و پیشرفت جنبش ترسید و عقب نشست
در مورد . ا ھمدیگر را نمی خورندگرگھ

. اپوزیسیون خودی در ایران نیز چنین است
یکی . آنھا بھ دوعلت بھ جان ھم افتاده اند

اینکھ بر سر غارت اموال عمومی و تقسیم 
پول نفت و مقام و منصبھای نان و آبدار با ھم 
بھ توافقی نرسیده اند و دارو دستھ ھای 

زدی و مصباح یزدی و خامنھ ای و محمد ی
... محسنی اژه ای و مھدوی کنی و طبسی و

ھمھ چیز را صاحب شده میان اعوان و 
انصار خویش تقسیم کرده اند و سر بقیھ بی 
کاله مانده است و احساس عدم امنیت می 
کنند، آنھا یک مافیای قدرت پدید آورده اند کھ 
بر ھیچ قانونی، جز قانون زور و گردن کلفتی 

پایگاه . ی نیستو چپاول و خودسری متک
اجتماعی آنھا بطور عمده تجار سنتی بازار، 
یعنی بورژوازی تجاری سنتی، ھمراه با 
بروکراتھا و اوباشان خرده بورژوازی لومپنی 
است کھ عصای دست آنھا بوده و در بعد از 
انقالب بھ آالف و الوفی رسیده و مقاھای 

این طفیلیھا از . مھمی را اشغال کرده اند
ن رژیم چون ھمھ چیز خود را از سرنگونی ای

در مقابل . دست می دھند بسیار باک دارند

سایر بورژوازی ایران بطور عمده 
بورژوازی غیر تجاری، بورژوازی صنعتی 
و تکنوکراتھا و روشنفکران متعلق بھ طبقھ 
آنھا ھستند کھ دستشان از منافع نفت و 

بشدت بھ علت . اعتبارات دولتی کوتاه است
شار از ماجراجوئی و بی سیاستھای سر

برنامگی جناح حاکم ضرر می بینند، فاقد 
سرمایھ شان مانند . امنیت قضائی ھستند

گوشت قربانی می تواند مورد چپاول 
این عده علیرغم . ارگانھای قدرت قرار گیرد

اینکھ حامی نظام سرمایھ داری اند و از نظر 
مالی از اقشار مرفھ جامعھ محسوب می شوند 

. ضاع انفجاری بشدت ناراضی اندولی از او
با روش حکومتی دستاربندان دینی موافق 

حتی حاضرند کھ در عمل دین را از . نیستند
حکومت، مانند زمان شاه با قرائت جدید و تا 

کنند، آنھا بر سر حفظ کل “ جدا“ھمان حدود 
نظام و شیوه ھای سرکوب و مصالحھ با جناح 

ی دھند آنھا ترجیح م. حاکم توافقی ندارند
سیاست نان قندی و شالق را اجراء کنند و نھ 

آنھا می . فقط سیاست شالق را بکار گیرند
فھمند کھ سیاست حاکم سیاست فقدان امنیت 

سرمایھ . برای بخشی از سرمایھ داران است
داری امنیت سرمایھ را می طلبد و سرنوشت 
سرمایھ را نمی شود بجای قانون در دست 

قرار داد کھ ھر روز خودسری چھارتا اوباش 
سرمایھ داران باید بیکی از سازھایشان 

بورژوازی سنتی بازار و . برقصند
بروکراتھای دولتی ھمراه با اوباشان مافیائی 
خود از این وضع، بیشتر و بھتر سود می 
برند و تمایلشان بھ سرکوب شدید مردم 

 . چرخش دارد
جنبشی کھ در پائین درگرفتھ دست ردی بھ 

بی در و پیکِر مافیائی، بی حساب و این نظام 
این . کتاب، جنبش خرد در مقابل جھالت است

جنبش حتی بعلت این طیف عظیم نابسامانی و 
نارضائی بخشی از طبقات حاکمھ را نیز در 

طبیعتا درجھ تحول و خواست . بر گرفتھ است
پیشروی در ھمھ شرکت کنندگان یکسان 

ب ھر چھ جنبش رادیکالتر شود ترکی. نیست
عناصر وابستھ بھ . جنبش تغییر می کند

طبقات مرفھ و باالی شھری بھ خانھ ھای 
ولی خواستھای مردم . خویش بر می گردند

خواستھای بھ حقی است و باید از آنھا حمایت 
کرد و بھ مرد م با حوصلھ نشان داد کھ تحقق 
این خواستھای انسانی، مدنی، سیاسی تنھا بر 

سالمی امکان ویرانھ ھای رژیم جمھوری ا
ھرگونھ مبارزه ای در چارچوب . پذیر است

بقاء رژیم جمھوری اسالمی تکرار وضعیت 
اگر طوری باشد کھ ھمیشھ باید . کنونی است

بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرد، این بازی تا 
ابد ادامھ دارد و تا لحظھ ایکھ مردم ندانند کھ 
چھ می خواھند و رھبری خویش را بدست 

ن رھبری کننده انقالبی کھ مورد یک سازما
اعتماد آنھا قرار گرفتھ باشد، نسپارند از این 

٩ ادامھ در صفحھ ...مھلکھ جان سالم

  باید خاک عراق را بی قید و شرط ترک کنند، استعمارگرتجاوزگراِن
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 ...قیاز جرقھ حر
باید ) توفان(حزب کار ایران.  بدر نمی برند

این مسایل ھمھ جانبھ برای توده ھای مردم 
 .روشن کند

**** 
 
 

 ...كاھش خطر تجاوز
جنگ را از روی میز تو قرار داد و گزینش 

کشوی میز گذاشت، وضعیت فضای روانی 
مردمی کھ تا . در ایران بھ کلی فرق کرد

دیروز حاضر بودند علیرغم حضور نظام 
سرکوبگر و ارتجاعی در کشورشان در 
صورت تجاوز آمریکا و اسرائیل با قدرت و 
یک تنھ بھ مقاومت دست زنند و دشمنان 

ند پس از خارجی را از ایران بیرون کن
انصراف از اعالن جنگ از جانب آمریکا 
دیگر ضرورتی نمی دیدند کھ خشم خویش را 
نسبت بھ این حکومت بخورند و در سینھ نگاه 

کاھش خطر جنگ جابجائی تضادھا را . دارند
دیگر نمی شد از خطر عمده . بدنبال داشت

جنگ سخن بھ میان آورد و مردم را برای 
در فضای سیاسی . یک مقاومت ملی فراخواند

جدید خطر جنگ بھ خطوط آخر جبھھ رفتھ 
این وضعیت باعث شد کھ مردم . بود

تضادھای خود را با رژیم بھ جبھھ مقدم 
تضادھای داخلی عمده شده . مبارزه آوردند

. اند
ھواداران میر حسین موسوی کھ پرچم سبز بھ 
جای پرچم ایران بدست گرفتھ اند در اثر کینھ 

ھ بھ رژیم ھالھ بھ سر و فوق العاده ای ک
عوامفریب احمدی نژاد دارند بر روی 
خطاھای مھلک میر حسین موسوی سرپوش 

 .  می گذارند
این وضعیت را میر حسین موسوی نماینده 
سابق خط امام در مناظره در سیمای 
جمھوری اسالمی نیز درک کرده و سنگینی 
بحث خود را بر روی مسایل داخلی متمرکز 

ھ کھ وی در عرصھ سیاست آنچ. کرده بود
خارجی طرح می کرد یا نادرست بود و یا 

  .سازشکارانھ
نمی توان بھ بھانھ انتقاد بھ سیاستھای احمدی 
نژاد تسلیم امپریالیسم شد و دیکتھ قدرتھای 

اینکھ احمدی نژاد با . خارجی را پذیرفت
سیاست پوپولیستی و درگرما گرم  تبلیغات  و 

ئیل تفاوت میان حمالت سیاسی علیھ اسرا
صھیونیسم و یھودی ستیزی را حذف می کند 
و با بیان غیر دیپلماتیک گزک بدست 
صھیونیستھا می دھد  و با اقدامات نابخردانھ 
اش آب بھ آسیاب صھیونیستھا و ماشینھای 
تبلیغاتی صھیونیسم می ریزد ، شکی نیست و 

اینکھ دولت احمدی . باید مورد انتقاد قرارگیرد
یاست  ارتجاعی سرکوبگرانھ اش و نژاد با س

یورش بھ ھرگونھ حرکت مستقل دفاع ازخلق 
فلسطین فضای انحرافی و گرایش بھ راست 
را آفریده  و بھ امر ھمبستگی با خلق فلسطین 

ضربھ شدیدی وارد ساختھ است، بر کسی 
پنھان نیست و باید با این سیاست ضد مردمی 

یم ولی بھر صورت ما باید بدان. مبارزه کرد
کھ مشکل امپریالیستھا و صھیونیستھا در واقع 
سخنان نسنجیده و ماجراجویانھ احمدی نژاد 

اگر وی این سخنان را نیز باین گونھ . نیست
بیان نکند و بھ زبان آدمیزاد از نبرد ملت 
فلسطین علیھ نھ یھودیت و یھودیان، بلکھ 
رژیم نژاد پرست و صھیونیست اسرائیل 

 برای تخطئھ موضع حمایت نماید  باز ھم 
ایران در قبال فلسطین و لبنان بھانھ دیگری 

اگر ایران مانند زمان شاه . پیدا می کردند
نوکر آمریکا شود، از اسرائیل  بی چون 
وچراحمایت کند، اجازه دھد نفت ایران، 

را غارت ... اورانیوم ایران، مس ایران و
کنند، ایران بھ ژاندارم منطقھ در خدمت منافع 

الیستھا بدل شود، از حمایت از جنبش امپری
فلسطین و لبنان دست بکشد آنوقت بھ زعم آنھا 

بازگشتھ “ کشورھای متمدن“ایران بھ جرگھ 
انتقاد میر . است و از انفراد رھائی یافتھ است

بھ احمدی نژاد حسین موسوی و ھوادارانش 
درزمینھ سیاست خارجی بر اساس مدارا و 

این اظھارات  سازش با امپریالیسم است و 
چون وجود شخص منفور احمدی نژاد را 

. ھدف گرفتھ است، بھ دل مردم می نشیند
مردم بھ عواقب سخنان میر حسین موسوی 

کاھش خطر تجاوز آمریکا، . توجھ نمی کنند
تغییر تضادھای عمده در جامعھ، ھشیاری 
سیاسی را نیز کاھش داده است و زمینھ را 

بلیغات لوس برای نظریات سلطنت طلبان و ت
علیھ خلق “ ایرانیت“آنجلسی کھ با تکیھ بر 

فلسطین و لبنان تبلیغ می کنند، مھیا ساختھ 
موسوی بر این فقدان حساسیت تکیھ می . است

کند و دنبالھ رو این تفکر می شود تا رای 
 .را جمع کند“ ھمھ“

رفیق  م اختر کھ شخصا و مستقیم در 
یک مبارزات شرکت دارد و مسایل را از نزد

تعقیب می کند در گزارش خویش بھ حزب بھ 
 : این نکتھ تکیھ کرده می آورد

یک نکتھ مھم دیگر کھ تاکنون کم سابقھ بوده “
است این می باشد کھ در اعتراضات و 
تظاھرات خیابانی  درایران ازشعارھای مرگ 
بر آمریکا مرگ بر اسرائیل، مرگ بر 

تمام اعتراضات مردم . خبری نبود...انگلیس
ر این روزھا بر روی انتخابات، آزادی و د

این . مسائل مھم داخلی متمرکز گردیده است
بھ ھیچ وجھ بھ معنی نزدیکی مردم بھ 
کشورھای استعماری آمریکا و اسرائیل و 
کشورھای اروپایی نیست، بلکھ  دلیلش این 
می باشد کھ ھمھ مردم از شعارھای توخالی 

 کھ  شده و درشرایطیدولت و حامیانش خستھ
خطر حملھ نظامی بھ ایران نیز منتفی شده 
است مردم با آرامش بھتری دست بھ اعتراض 

ھر قدر . زده و نظام را بھ چالش گرفتھ اند
دولتھای بدنام و متجاوز نظیر امریکا و یا 

بیشتر بھ صحنھ بیایند ..  اسرائیل و انگلیس و

"  حمایت کنند"و از مبارزات ما مردم ایران 
زه بیشتر بھ ضرر اعتراضات بھ ھمان اندا

آزادیخواھانھ ملت ایران است و بھانھ و 
مستمسکی در دست مالھا می شود علیھ 

ھرروز . پایداری ادامھ دارد..........مردم
حرکت ھا مردمی و . اطالع رسانی می شود

 “بھ امید پیروزی....خود جوش است
در سخنان رفیق اختر مسایل مھمی خوابیده 

 دخالت امپریالیستھا و ترس مردم از. است
صھیونیستھا در ایران تحت عنوان 

برای ایران است کھ می تواند ھم “ دلسوزی“
گزک بدست رژیم بدھد و ھم صفوف متحد 
مردم را در ایران علیھ رژیم جمھوری 

امپریالیست آمریکا . اسالمی بھ تفرقھ بکشاند
اتفاقا بھ فوریت عمل کرد و رفتاری 

است در شرایط این سی. خوددارانھ داشت
کنونی بیشتر بھ ضرر رژیم جمھوری اسالمی 

برعکس امپریالیستھای اروپائی با . است
ریاکاری می خواھند خود را مدافع حقوق بشر 
و پشتیبان رفع سانسور جا بزنند تو گوئی این 
عمل را آنھا در دوران بمباران نوار غزه 

آنھا . توسط صھیونیستھا نیز انجام می داده اند
 اکنون راه افتاده اند رھبری جنبش از ھم

اعتراضی ایرانیان در خارج از کشور را 
خود بھ عھده بگیرند و آنھا را بھ جلوی 
پارلمان اروپا و یا شھر بروکسل مرکز ناتو 
بکشانند و در اروپا برای مشتی خودفروختھ 
ایرانی چھره سازی نموده کھ در فردای ایران 

یاست تنھا این س. شوند“ رھبران اپوزیسیون“
می تواند بھ ضرر مردم ایران و بنفع رژیم 
جمھوری اسالمی تمام شود تا مورد اتھام 

متھم “ انقالب مخملی سبز“قرار گرفتھ بھ 
این سیاست دوستداران واقعی مبارزات . شوند

مردم ایران و نیروھای مترقی را از ما دور 
می کند زیرا آنھا با دیده تردید بھ این 

حزب ما از ھم اکنون با . ندمبارزات می نگر
مشکل توضیح حوادث در ایران با رفقای 
احزاب برادر و نیروھای دموکراتیک و ضد 

ھمین . جنگ و ضد صھیونیست در گیر است
باین جھت باید . نگرانی را مردم ایران دارند

با اتخاذ تاکتیکھای مناسب نشان داد کھ 
جنبشھای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران از 

باید . پریالیستھا و صھیونیستھا نیز متنفرندام
نشان داد کھ چشم امید ایرانیان در خارج از 
کشور اقدامات مصلحت جویانھ امپریالیستھا و 
صھیونیستھا نبوده و ما با آنھا خط تمایز 

 .روشنی داریم
ھمین ترس مانع از آن شده است کھ پاره ای 
از نیروھای منتقد و مبارز در ایران از 

ت تحریم استفاده کنند و ترجیح داده اند سیاس
متاسفانھ در انتخابات شرکت کنند و بھ احمدی 

با . نژاد بھ جای میر حسین موسوی رای دھند
این استدالل کھ میر حسین موسوی سیاست 
خارجی غیر شفافی دارد و بھ الطاف 
آمریکائیھا دلبستھ است و سیاست تحریم بھ 

١٠در صفحھ  ادامھ ...نفع آمریکائیھا تمام

د رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایرانسرنگون با
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 ...كاھش خطر تجاوز
عده ای با این استدالل کھ مبارزه با .  می شود

امپریالیسم بدون تکیھ بر مردم و برسمیت 
شناختن حقوق دموکراتیک آنھا میسر نیست 
بھ احمدی نژاد رای نداده اند و شعارھای وی 
را توخالی ارزیابی کرده و از سیاست تحریم 

آنچھ رفیق اختر این است کھ . حمایت کرده اند
در گزارش خویش بازتاب داده از ھشیاری و 
احتیاط نیروھای مبارز درون ایران سخن می 

بھ علت فقدان رھبری انقالبی در جنبش . گوید
راه برای نفوذ افکار ارتجاعی نیز باز می 

تبلیغ نفرت ضد فلسطین و ضد لبنان و . شود
ضد عرب، بی توجھی بھ دسیسھ ھای 

صھیونیستھا در ایران، بی امپریالیستھا و 
توجھی بھ حقوق قانونی ایران نظیر حق غنی 
سازی اورانیوم و نظایر آن در دریای بی 
تفاوتی مردم کھ ناشی از سرکوب شدید جنبش 

و این امر مثبتی نیست و . است محو می شود
.با این خطر باید مبارزه کرد

**** 
 

 ...ستھا ویالینقش امپر
 از آنھا با بمب اطمینان خاطر می دھد کھ

اتمی در مقابل ایران حمایت خواھد کرد این 
است کھ نباید نگران تسلیحات اتمی ایران 

امپریالیستھا تکیھ خویش را بر استقرار . باشند
یک سیستم نظارت موثر گذارده اند و حتی 
تمایل دارند کھ آن را در کادر وسیعتری از 

چون بھر صورت . ایران طرح و حل کنند
میقتر از آن است کھ بخواھند فقط آنرا مسئلھ ع

این . از نظر تبلیغاتی بھ ایران محدود کنند
حقی است کھ ھمھ ممالک غیر متعھد خواھان 
برخورداری از آن ھستند و یک پیمان معتبر 

این پیمان ھا را نمی شود با چند . جھانی است
قطعنامھ بی ارزش شورای امنیت با قلدر 

 .منشی بی اعتبار اعالم کرد
امپریالیستھا و بویژه آمریکا در عین حال 
سخنی از تجاوز بھ ایران و سرنگونی رژیم 

اوباما . جمھوری اسالمی بھ میان نمی آورند
در پیام نوروزی خویش رژیم ایران را مورد 
خطاب قرار داد و این در باغ سبزی برای 

سیاستھای جرج . ھمکاری دراز مدت بود
 تضادھای بوش منطقھ را بھ آتش کشیده و

در . میان امپریالیستھا را تشدید کرده است
سیاست خارجی جدید اوباما ما با عنصر 
جدیدی روبرو ھستیم کھ بر روی ایران 

این سیاست جدید بر . سرمایھ گذاری می کند
آن است کھ بجای ایجاد تزلزل در ارکان 
حکومتی ایران باید این رژیم را تثبیت کرد و 

 ھمین رژیم اجراء امنیت منطقھ را با دست
این سیاست از بار مشکالت . نمود

امپریالیستھا می کاھد و مخارج ایجاد امنیت 
زمانی . در منطقھ را بعھده ایران می گذارد

شاه نیز نقش ژاندارم منطقھ را بعھده گرفتھ 
ھمان وظیفھ را باید جمھوری اسالمی در . بود

 . ایجاد امنیت در منطقھ ایفاء کند

بھ نقش موثر ایران در ایجاد امپریالیستھا 
آرامش در عراق و افغانستان و پاکستان نیاز 

خودشان بارھا اعتراف کرده اند کھ . دارند
نفوذ ایران بحدی است کھ بدون یاری آنھا 
غلبھ بر مشکالت منطقھ غیر قابل تصور 

حل مسئلھ فلسطین بدون توجھ بھ . است
 . خواستھای ایران عملی نیست

ران مالی در جھان و نیاز از این گذشتھ بح
ممالک امپریالیستی بھ تسلط بر بازارھای 
غیر آنھا را وادار می کند کھ تحریمھای ضد 
ایران را بشکنند تا بتوانند در بازارھای ایران 
نفوذ کرده و سرمایھ گذاری نموده و بخشی از 

. بار بحرانھای خویش را بھ ایران منتقل کنند
رانسھ و ایتالیا در این عرصھ میان آلمان و ف

ھمین اشتراک منافع . رقابت سختی وجود دارد
در عرصھ اقتصادی برای غلبھ بر بحران 
داخلی امپریالیستھا را در وضعی قرار می 

حتی . دھد کھ ھرچھ زودتر با ایران کنار  آیند
آنھا از قبل می دانستند کھ رژیم احمدی نژاد 
قرار است بر سر کار آید و طرف مذاکره با 

 .ا باشدآنھ
مقاومت مردم ایران محاسبھ امپریالیستھا را 

آنھا پس از گیجی نخستین فورا . نیز برھم زد
ترجیح دادند سکوت اختیار کرده و راه 

. ھمکاری با رژیم احمدی نژاد را نبندند
روسیھ در این زمینھ از ھمھ زودتر اتخاذ 
تصمیم کرد زیرا بھ فوریت دریافت کھ قدرت 

ن حدی نیست کھ بھ جنبش اعتراضی بھ آ
سرنگونی احمدی نژاد چھ برسد بھ سرنگونی 

آنھا از .  رژیم جمھوری اسالمی منجر شود
احمدی نژاد در روسیھ پذیرائی گرمی بھ عمل 

سایر . آوردند و میخ خود را محکم کردند
امپریالیستھا پس از غر غر ھای اولیھ و 
انتقادات آبکی از پخش اخبار مبارزات مردم 

کرده و خود را برای برسمیت خود داری 
البتھ آنھا . شناختن احمدی نژاد آماده می کنند

بھ نعل و بھ میخ نیز می زنند زیرا با این 
کارشان موضع احمدی نژاد را در مذاکرات 
آینده بر سر مسایل مورد مشاجره تضعیف می 

موقعیت احمدی نژاد قبل از انتخابات در . کنند
س از انتخابات جھان بھ مراتب بھتر بود تا پ

کھ بھ حیثیت وی و جمھوری اسالمی بویژه 
در ممالک آمریکای التین و عربی و اسالمی 

 .ضربھ سختی زد
بنظر می رسد کھ تنھا اسرائیل است کھ با این 
کنار آمدن با احمدی نژاد بدیده بدبینانھ نگاه 

صھیونیستھا ھوادار سیاست . می کند
ات تجاوزگرانھ جرج بوش ھستند و راه نج

خویش را در ھمان اوضاع آشفتھ ای می دانند 
کھ آنھا بتوانند تا می توانند در نوار غزه و یا 
سایر مناطق اشغالی بھ قتل عام قومی 

این است کھ برخورد آنھا بھ حوادث . بپردازند
اخیر ایران بکلی با امپریالیستھا در نوع 

آنھا تالش دارند با تبلیغ . تبلیغات متفاوت است
 خطر ایران و فشار در این زمینھ در در مورد

نوع برخورد آمریکا و اروپا با ایران تغییر 

نوع تبلیغات صھیونیستھا را بھ . بوجود آورند
بھترین وضعی در شبکھ اینترنت می توان دید 
کھ چگونھ بھ پخش اخبار و تصاویر مجعول 

 . مشغولند
این شواھد دال بر این است این اتھامات کھ 

م ایران با تحریک و توطئھ اعتراضات مرد
امپریالیستھا صورت گرفتھ و یک انقالب 

طبیعی . مخملی است اساسا بی اساس است
است کھ امپریالیستھا و صھیونیستھا از سالھا 
قبل برای وضعیتھای مشابھ برنامھ ریزی 
کرده، بودجھ تعیین کرده، رادیو راه انداختھ ، 

ی برنامھ ھای تلویزیونی و حتی فیلم سینمائ
تھیھ کرده و وبالگھای اسرائیلی مدرن ایجاد 

سازمان سیا، . کرده و در آینده ھم می کنند
وزارت امور خارجھ ھلند و نظایر آنھا در این 

عوامل . کارھا مسلما دست خواھند داشت
فیزیکی و ذھنی آنھا حتی می توانند در این 
جنبش اعتراضی نقش بازی کنند کھ ھیچگاه 

ولی اصالت . رفتجلوی آنرا نمی شود گ
جنبش مردم ما را بر این اساس نمی شود 

ریشھ ھای این آتشی کھ در گرفتھ . تعیین کردد
است را باید در ھمان آغاز انقالب شکست 

این ملت سی سال است . خورده جستجو کرد
کھ برای کسب حقوق دموکراتیک می رزمد و 
این جنبش جنبشی نیست کھ از دیروز پدید 

ی باشد کھ امپریالیستھا آنرا آمده باشد و قارچ
طبیعتا باید با ھشیاری بھ ویژه بھ . پرورده اند

طرح شعارھا و خواستھای سیاسی برخورد 
دشمنی ھائی کھ در اینترنت برضد . کرد

جنبش فلسطین و لبنان بازتاب می یابد مسلما 
در حالیکھ . با حمایت معنوی اسرائیلی ھاست

نی بر ضد ما ایرانی ھا باید از ایران فلسطی
-حکومتھای مذھبی بنیادگرا نظیر خامنھ ای

 .نتانیاھو بسازیم
**** 

 
 ...یشیجنگ فرسا

 .خود بزرگ بین و بیگانھ از ملت فرو ریختند
تظاھرات مسالمت آمیز آنھا بشدت توسط 
نیروھای از قبل آماده شده بسیج و لباس 

جنایتکاران . شخصی و انتظامات سرکوب شد
ا نفر را با چاقو، بسیجی و لباس شخصی صدھ

قمھ و تیراندازی ھدفمند بھ قتل رسانده و 
اسراء رادر زندانھا در زیر شکنجھ بھ قتل 

این لباس شخصی ھا و بسیجی ھا . رساندند
انسان را بیاد دوران شاه می انداخت کھ 
رنجرھا و لباس شخصی ھا را برای آدمکشی 
بھ دانشگاه و مدرسھ قیضیھ قم اعزام کرده 

الب را از پشت بام بھ حیاط پرت بودند کھ ط
این تجربھ تکرار تاریخ بود روزی . می کردند

. بدست شاه و روزی بدست شیخ انجام می شد
مقاومت مردم نخست بھ صورت مقابلھ گلولھ 

ولی این مقابلھ نابرابر . با سنگ و چوب بود
کھ قربانی فراوان داشت پس از اعالم موضع 

 بنا بر مصالح خامنھ ای کھ انتخابات تقلبی اش
١١ ادامھ در صفحھ ...اسالم ناب محمدی

 با طبقھ کارگر از شرایط پیروزی بر نظام است روشنفکرانزنان،، پیوند جوانان
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[Text eingeben]

 ...یشیجنگ فرسا
چون این .  مشروعیت دارد بھ اوج خود رسید

تھدید مسخره نشانھ اوج تحقیر و توھین بھ 
 .مردم بود

مردم دست خالی از مبارزه مسالمت آمیز 
دست برنداشتند، شعارھای خویش را تا مرگ 

زیرا این . دادندبرخامنھ ای و دیکتاتور ارتقاء 
خامنھ ای بود کھ خود را سپر بال کرده بود و 

فضای . مردم نیز این سپر را نشانھ گرفتند
جدیدی خلق شد، روحیھ مردم ارتقاء پیدا کرد، 
آنھا در پی یافتن راه ھا و تاکتیک ھای جدید 

ایرانی ھا در مبارزات خیابانی . مبارزه افتادند
دن صنعت جنبش ملی ش. تجربھ طوالنی دارند

 تا ١٣٢٠نفت، اعتصابات کارگری سالھای 
، تظاھرات سی ام تیر روز قیام ملی، ١٣٣٢

 مھر ماه ٧تظاھرات دانش آموزان در 
، تظاھرات آموزگاران کھ منجر بھ ١٣٣٩

. شھادت دکتر خانعلی در میدان بھارستان شد
 خرداد و سرانجام انقالب ١٥مبارزات 

خیابانی شکوھمند بھمن، ھمھ و ھمھ تظاھرات 
توده ای بودند کھ ارکان رژیمھای دیکتاتوری 

 .ایران را تکان دادند
قدرت خیابان در مقابل قدرت دولت قرار 
گرفت و این بار بھ علت شدت سرکوب، مردم 
روش مبارزه پراکنده خیابانی را کھ تجربھ 

 است ٤٠ و اوایل سالھای ٣٢ تا ٢٠سالھای 
ینھای درحالیکھ عده ای با ماش. برگزیدند

شخصی راه را بر موتور سواران دشمن می 
بستند صدھا نفر بر ضد حکومت تظاھرات 

این نمایشات خیابانی بھ شب کشیده . می کردند
. شد تا مردم از ضربات دشمن مصون باشند

اکبر هللا شب ھا مردم بر پشت بامھا با صدای ا
خشم خویش را نسبت بھ رژیم ابراز می دارند 

ستند جلوی این و عمال سرکوب قادر نی
اعتراض مردمی را علیرغم خونخواری 

شعار نویسی، چاپ شبنامھ در دستور . بگیرند
. روز گروھھای مردم قرار گرفتھ است

سانسور مطبوعات،  پیامکھا، قطع ارتباطات 
تلفنی و اینترنت تنھا بطور موقتی در 
ارتباطات نیروھای مبارز خدشھ وارد کرده 

مردم . نشده استولی منجر بھ تعطیل مبارزه 
با تکیھ بر سنتھای انقالبی نیاکان خویش نظیر 

 تیر، سی ام تیر، چھلھ شھدا و ١٨روزھای 
نظایر آنھا آتش مبارزه را روشن نگاه می 

این جنگ فرسایشی کھ تاکتیک جدید . دارند
مبارزه است روحیھ دشمن را خورد می کند، 
بھ تشکل و ارتقاء سطح جنبش و نیرو گرفتن 

 انقالبی ھمراه با کار آگاه گرانھ نیروھای
یاری می رساند، در میان ھیات حاکمھ موجب 
ترس و وحشت شده تضاد ھای آنھا را افزایش 
می دھد، نیروھای سرکوب خستھ می شوند و 

جنگ . روحیھ شان متزلزل می گردد
فرسایشی می تواند اقشار دیگری را نیز بھ 

 در. مبارزه جلب کند و آنرا ھمھ گیر نماید
جنگ فرسایشی می شود مردم را برای 
شناسائی مامورین رژیم، لباس شخصی ھا، 
لومپنھا و چاقوکشان بسیج کرد و تصاویر آنھا 

این امر روحیھ . را در اینترنت منتشر نمود
ارتجاع را خورد می کند و وحشت مرگ 

باید تصاویر . سراپای خانواده آنھا را می گیرد
آنھا ھمراه آنھا را در مناطق مورد سکونت 

آنھا خویش را در دریائی . شبنامھ پخش کرد
این جنگ روانی . از دشمن حس خواھند کرد

یک نوع جنگ ایزائی است و نیروی آنھا را 
باید ھمانگونھ کھ لباس . تحلیل می برد

شخصی ھا بھ صورت گروھی در کمین 
مبارزین می نشینند و بناگھان بھ آنھا ھجوم 

کرد و توسط گروه می برند آنھا را شناسائی 
ھای ضربت آنھا را چھ در محل حادثھ 
محاصره و بی ضرر کرد و چھ با تعقیبشان و 

بھ سزای اعمالشان “ محاکمھ صحرائی“
این ضد تاکتیک ما، تاکتیک کمین . رسانید

. گرفتن لباس شخصی ھا را خنثی می کند
بطوریکھ آنھا در صحنھ نبرد ندانند کھ کسی 

ه عابر معمولی است یا کھ در کنار آنھا ایستاد
این بدگمانی و دلھره را باید . عنصری انقالبی

طبیعتا در زمان . در آنھا زنده نگاھداشت
ارتقاء جنبش باید مسلسلھا را نیز از زیر 

 . خاک بیرون آورد
اگر مدارس و دانشگاھھا و فرھنگیان ھمگانی 
بھ جنبش بپیوندند و بویژه کارگران بھ صحنھ 

مومی سیاسی در بگیرد بیایند و اعتصاب ع
کار رژیم جمھوری اسالمی رو بھ پایان می 

بعلت سالھا سرکوب عامل ذھنی انقالب، . رود
یعنی سازمان سیاسی طبقھ کارگر بسیار 

. ضعیف است و فاقد پایگاه توده ای است
ھمین وضعیت جنبش را بی سرپرست می کند 
و خطر انحراف آنرا کھ مجددا خمینی دیگری 

این . قرار گیرد افزایش می دھددر رھبری آن 
است کھ از شعار ھمھ با ھم باید پرھیز کرد و 
در عین ایجاد وحدت عمل و اتخاذ تاکتیکھای 
مشترک باید خطوط سیاسی و نظری را 
روشن نگھداشت و این در بیان شعارھا و کار 

 . ترویجی توسط شبنامھ ھا بازتاب خواھد یافت
آورد این خطر انحرافات جنبش ھمیشھ دست

دیکتاتوری و استبداد رژیمھای قبل از آن بوده 
روش ) توفان(بنظر حزب کار ایران. است

جنگ فرسایشی در این مرحلھ روش مناسب 
مبارزه است کھ باید آنرا با توجھ بھ روان 
اجتماعی ارتقاء داد و بھ صورت تھاجمی در 

 . آورد
سازماندھی، سازماندھی، سازماندھی شرط 

اره رنجبران وحدت و چ. ھر پیروزی است
در ) توفان(حزب کار ایران. تشکیالت است

حد توان خود باین راه می رود و از ھمھ 
انقالبیون ھوادار راه رھائی طبقھ کارگر 

 .دعوت می کند بھ صفوف ما بپیوندید
***** 
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نقش امپریالیستھا و 
لزوم ھشیاری مردم

بنظر حزب ما نتایج انتخابات ایران و 
برنده اعالم شدن احمدی نژاد با رای 

 میلیونی برای ممالک امپریالیستی ٢٤
. و صھیونیستی نیز غیر مترقبھ بود

بطوریکھ وقتی آتش اعتراض در 
ند و نمی گرفت آنھا بشدت جا خورد

دانستند کھ چھ عکس العملی نشان 
 .دھند

امپریالیستھا مدتھاست کھ در پشت 
پرده با رژیم جمھوری اسالمی در 

بنظر می رسد کھ . حال مذاکره ھستند
حتی در زمینھ ھای مختلف بھ توافقاتی 

آمریکا بطور ضمنی . نیز رسیده اند
حق ایران را در غنی سازی اورانیوم 

وباما در برسمیت شناختھ و ا
بمب “سخنرانیھای خویش تنھا ساختن 

ایران و یا دستیابی ایران را بھ “ اتمی
تسلیحات اتمی غیر قابل قبول دانستھ و 
می گوید کھ ھرگز زیر بار آن نخواھد 

این تغییر لحن حتی از زمان . رفت
بھ . جرج بوش بگوش می رسید

 ١٠ادامھ در صفحھ  ...اسرائیل نیز 

حزب واحد طبقھ کارگر ایران "حزب کارایران"نشریھ " توفان."نشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران است: سخنی با خوانندگان
نظریات و پیشنھادات خودرا برای ما . رچھ رساترشدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق،چھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز دارداین زبان برای ھ. است

بھ ما کمک مالی رسانید، . مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنید. ارسال دارید
در توزیع این نشریھ ما را یاری رسانید، ھزینھ . ا تنھا با اتکا بر نیروی خود پابرجاییم و بھ این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیمزیرا م

.گزافپست مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیم

جنگ فرسایشی تاکتیک مناسب مبارزه
برای ھمھ آنھا انسان حکم رمھ را دارد کھ توسط . نیستندمذاھب برای انسان ارزش قایل 

انسان ھمیشھ گناھکار و ھستی اش متکی بر خطا کار بودنش . چوپانان ھدایت می شوند
آلوده بودن جزء ذات انسانی است و توسط . انسان ھمواره از بدو خلقت آلوده است. است

. نسانی تفکر ھمھ مذاھب استاین تفکر ضد ا. خالق مطلق در نھاد بشر گذارده شده است
 .اتفاقا مذھب یھودی در این مورد سرمشق مذھب اسالم است

، این تصور کھ ، این احمق تصور کردن مردم، این بی احترامی بھ مردماین تحقیر مردم
 در رگ و پی رژیم ارتجاعی و عقب جا می زنندناجیان بشریت خود را رھبران مذھبی 

 .ه جمکران تاریخ با ھالھ نور بدر آمده است نمایان استمانده جھوری اسالمی کھ از چا
آنھا کھ . ھمین بی ارزش شمردن مردم در نفی رای آنھا در انتخابات تقلبی رژیم نمایان شد

می خواستند نمایش انتخاباتی را برای فریب افکار عمومی جھان و مشروعیت بخشیدن بھ 
ثر مبارزه مردم و تضادھای درونی نظام سرکوبگر خویش در چند پرده ایفاء کنند در ا

آنھا دیگر از این تکان مغزی سر بلند . حاکمیت بھ تنگنا رسیدند و با مغز بر زمین افتادند
 .نخواھند کرد

مردم در نخستین ساعات اعالم رسمی نتایج تقلبی انتخابات بھ خیابانھا ریختند و اعتراض 
آنھا خواستھای روشن و . دخویش را بھ صورت دستجمعی و مسالمت آمیز بیان کردن

مردم بھ نتایج انتخابات بدگمان بودند وخواستار شمارش مجدد آراء و . مشخصی داشتند
 .نظارت بر صندوقھای رای بودند

 .این خواست مردم محقانھ بود
ء میان احمدی نژاد از ھفتھ ھا قبل از انتخابات تقلبی نظر عمومی بر این بود کھ تفاوت آرا

میرحسین موسوی و کروبی نمایندگان جناح اصالح طلب زیاد  بنیادگرایان وبعنوان نماینده 
 این فضای .است“ سر بھ سر “ انتخابات بھ مرحلھ دوم می رسد و نتایج آراء .نخواھد بود

حتی نشریات رژیم نیز . عمومی بود و با واقعیت و احساس عمومی بیشتر ھمخوانی داشت
 .در ھمین حد پیشگوئی می کردند

دعا کھ رژیم احمدی نژاد پایگاه اجتماعی ندارد طبیعتا حرف مفت است و قبل از این ا
ولی جناح بنیادگراھا . اینکھ ناشی از واقع بینی باشد حاصل نفرت مردم از این رژیم است

آنھا می . کھ بھر قیمت می خواستند انتخابات را ببرند در دامنھ تقلبات زیاده روی کردند
 در دور دوم انتخابات با تفاوت آرائی حدود یک میلیون خنثی توانستند برد موسوی را

ولی حاکمیت چون بھ حمایت جھانی آمریکا و اروپا در خارج و فروکش کردن . نمایند
فوری دامنھ اعتراضات مردم و قدرت مطلقھ خود برای سرکوب و یکسره کردن کار در 

آنھا می خواستند روند . ن بودیمھمان دوره اول دلبستھ بود روشی را انتخاب کرد کھ ناظر آ
آنھا روی آن حساب . رند و خفھ کنندسیاسی شدن مردم و شکل گیری جنبش توده ای را بُب

می کردند کھ موسوی و کروبی را در مقابل عمل انجام شده قرار می دھند کھ گزینشی 
ناچار شوند نماند و لذا آنھا “ محاربھ با خدا“برای آنھا جز طغیان علیھ جمھوری اسالمی و 

زیاده روی حاکمیت در . با توجھ بھ حفظ منافع و مصالح نظام از حقوق خود صرفنظر کنند
 میلیون و بی ١١اد بھ تفاوت ژء احمدی ناجرای این سیاست از جملھ جعل در مقدار آرا

، آش کشک ھمینھ کھ ھست“بھ نحو توھین آمیز بھ مصداق  کروبیءاھمیت جلوه دادن آرا
 وضعیتی ایجاد کرد کھ ،“خفھ خون بگیر و ساکت شو“، “اتھ نخوری پاتھخالتھ بخوری پ

ھم نامزدھای اصالح طلبان را تحریک بھ مقاومت کرد و ھم مردم را برای نشان دادن 
کی نظیر احمدی نژاد بھ میدان آمدند و ایران آنھایند و نھ خس و خاشااصلی اینکھ مالک 

 ١٠ادامھ در صفحھ  ...ی و پرمدعا وخشم خود را بر سر این دستگاه از خود راض
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