
نقش مردم یا نقش پروردگار
 کمونیستھا و توده ھا

دان تاریخ را چھ کسی می سازد؟ این پرسشی است کھ بر اساس جھانبینی ھای متفاوت ب
 .پاسخھای متفاوت می دھند

کمونیستھا بر این عقیده اند کھ تاریخ تاریخ مبارزه طبقاتی و تاریخ مبارزه خلقھا برای 
بھتر زیستن و تاریخ مبارزه توده ھای مردم برای غلبھ بر مشکالت طبیعی و اجتماعی 

موتور تاریخ جھان تاریخ مبارزه ستمکشان بر ضد ستمکاران است و این انگیزه و. است
تاریخ است کھ تا کنون با قھر و مقاومت خویش صورتبندیھای اجتماعی را تغییر داده 

 بدون تاریخ مبارزه مردم حرف پوچ و بی معنائی ،در یک کالم تاریخ زندگی بشر. است
 .کره خالی از سکنھ فاقد تاریخ بشری است. است

 ھای خلق را در تاریخ و ، نقش تودهکشف شیوه تولید بھ مثابھ عامل قطعی تکامل تاریخ
، تاریخ شیوه ھای ، در درجھ اول، تاریخ جامعھ انسانیدر تکامل جامعھ آشکار ساخت

، یکی بدنبال دیگری می شیوه ھای تولیدی کھ یکی بجای دیگری می نشیند. تولید است
. ، موجودیت و تکامل جامعھ انسانی معلول تولید استروشن است کھ کھ پیدایش. آید

جامعھ ، قانونمندی تکاملد سخنی ھم از جامعھ انسانی نمی تواند بھ میان آیدبدون تولی
، تحوالت بزرگی کھ در سراسر تاریخ بشر روی داده در نیز از تولید بیرون می آید

 ٥ ادامھ در صفحھ...اما در نیروھای. آخرین تحلیل زاده تکامل نیروھای مولده است
 

با ھشیاری برزمیم
و در راسشان امپریالیست آمریکا رسما مبالغ ھنگفتی بودجھ بھ ممالک امپریالیستی 

 میلیون دالر بھ تصویب کنگره آمریکا ٨٠صورت رسمی و آشکار یعنی در حدود 
دولت ھلند در . رسانده اند تا رژیم ایران را در جھت تامین منافع خویش سرنگون کنند

 یورو برای دخالت در امور  میلیون١٥این زمینھ رسما بھ حمایت از آمریکا برخاستھ و 
امپریالیستھا این . داخلی ایران و یاری بھ اپوزیسیون تقلبی ایران بودجھ تعیین کرده است

این . اقدامات غیر قانونی را دخالت در امور داخلی سایر ممالک تعریف نمی کنند
 نظر دخالت از نظر آنھا موقعی است کھ منافع آنھا را در.  خود می دانندحقاقدامات را 
امپریالیستھا سالھاست با توطئھ در این جھت حرکت می کنند کھ در ایران . نداشتھ باشد

 ۶ادامھ در صفحھ  ...مانند گرجستان و اوکرائین و نظایر آنھا یک انقالب
         

  

 ھر چھ بگندد نمکش می زنند 
وای بھ روزی کھ بگندد نمک

ر زندان کھریزک کھ یک زندان پس از رو شدن رسمی دست شکنجھ گران رژیم کھ د
سری در کنار سایر زندانھای سری رژیم جمھوری اسالمی بوده است شکنجھ ھای 

این . وحشیانھ می دادند ھمھ مسئولین رژیم راه افتاده اند تا بر روی آن سرپوش بگذارند
 دستپاچھ شدن رژیم کھ بھ ھراس افتاده است تا آثار جرم را از بین ببرد نشانھ ترس آنھا

، اعتقاد بھ بی اعتقادی و ترس آنھا از افکار عمومی ایران و جھان است. از مردم است
اگر برای رژیم جمھوری اسالمی چنین ترسی . ریاکاری خود است کھ دیگر برائی ندارد

، اگر رژیم  رژیم بھ کاری کھ می کرد اعتقاد داشت و واھمھ نداشت، اگروجود نداشت
 عمیقا بھ آن اعتقاد داشت نیازی نداشت کھ صحنھ می دانست کھ کارش صحیح است و

 .سازی کند و اشک تمساح بریزد و ھمھ را فرا بخواند کھ بھ استانداردھا احترام بگذارند
 چرا باید زندان سری ایجاد ،اگر رژیم جمھوری اسالمی معتقد بود کھ نماینده مردم است
نستان و عراق و در روی کند و درون زندانھای سری مانند آمریکائیھا کھ در افغا

کشتیھای آمریکائی در زندانھای سری و غیر قانونی مردم را شکنجھ می دھند و مخفیانھ 
 .، مردم را شکنجھ دھد و بر روی جنایات خویش سرپوش بگذاردآدمربائی می کنند

اگر رژیم . اگر رژیم کار خود را درست می دانست اساسا زندان مخفی دایر نمی کرد
می خود را محق می دانست از اجرای احکام اسالمی کھ نام آنرا بعد از جمھوری اسال

در قاموس اسالم ارائھ مدرک برای . انقالب تعزیر اسالمی گذارده بودند حمایت می کرد
٨ ادامھ در صفحھ...ضرورتی نداشتھ و ندارد این است کھ رژیم اثبات جرم ھرگز

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

ایران زندان ھمھ 
کھریزک است

 ،زمانیکھ نازیھا کمونیستھا را بردند سکوت کردم“
 .آخر من کھ کمونیست نبودم

ھنگامیکھ آنھا اعضاء اتحادیھ ھای کارگری را 
، آخر من کھ عضو اتحادیھ ، سکوت کردمبردند
 .نبودم

، سکوت وقتی سوسیالیستھا را بھ زندان افکندند
 .م آخر من کھ سوسیالیست نبود،کردم

، سکوت لحظھ ایکھ یھودیھا را بھ حبس افکندند
 .آخر من کھ یھودی نبودم ،کردم

و آنگاه کھ برای بردن من آمدند دیگر کسی باقی 
 “.نمانده بود کھ اعتراض کند

 نی مولر مارتین
Matrin Niemö ller 

این قطعھ متعلق بھ کشیش پروتستان آلمانی 
بنام مارتین نی مولر است کھ ایرانیھا 

تاسفانھ اشتباھا بھ مناسبت زیبائی و غنای م
آن و شباھتی کھ با آثار برتولت برشت دارد 
آنرا بھ برتولت برشت شاعر بزرگ 

این . کمونیست آلمان منتسب می کنند
. بازگوئی وصف حال کنونی ایران است

وصف حال اصالح طلبان و اصولگرایان 
وصف حال مفتریان دیروز و متھمین . است

 حال ایرانیان خطاناپذیری  و وصفامروز
است کھ بی تحقیق و مطالعھ عقل کل اند و 
بر نادانستنیھای خویش قویا پافشاری می 

 .کنند
ما ایرانیھا مانند نی مولر آلمانی در تجارب 

 خانھ ھمھ خود از شتری یاد می کنیم کھ دِر
 . خواھد خوابید

فراموش نکنیم و فراموشکار نباشیم کھ 
زرگان سیاسی ایران از غالب سازمانھا و ب

چپ و راست و لیبرال و دموکرات بدرد و 
دغدغھ نی مولر دچارند و از ترس انتقاد 

٢ ادامھ در صفحھ ...نسبت بھ

 دھم  ســال –دوره شــــشـم  
 ٢٠٠٩ـ سپتامبر ١٣٨٨ شھریور -١١۴ مارهـش



    

 ٢                                                 صفحھ   ان                                  توفان ارگان مرکزی حزب کار ایر  ١٣٨٨  ماه شھریور  –١١۴   شماره  

[Text eingeben]

 ...ھمھ  ایران زنداِن
اعمال خودشان در بدو انقالب چھره پنھان 

ھمھ آنھا در گرماگرم انقالب . کرده اند
پرشور و خونین آنھا کھ سطحی بود حقوق 

رقیق شده و از شعار مرگ بر جمھوری 
اسالمی چون بوی مرده می دھد می 

 .  ھراسند
در آغاِز کاِر جمھوری اسالمی، ھمھ چیز 

ار سلطنت طلبان کھ بدرستی ضد با کشت
 اعتراضی. انقالب مغلوب بودند شروع شد

بجز از طرف رفقای ما کھ بشدت شیوه 
کشتار جمھوری اسالمی را مورد انتقاد 
قرار داده و بھ آن معترض بودیم صورت 

ما می گفتیم کسی را نمی شود . نگرفت
و اعدام کرد، کسی را “ محاکمھ“مخفیانھ 

دینی، محاربھ با خدا نمی شود بھ جرم بی 
و مفسد فی ارض اعدام کرد، ما انقالب 
نکردیم کھ روشھای حکومت محمد رضا 
شاھی را ادامھ دھیم، ما مخالف دادگاھھای 
نظامی سرپوشیده ھستیم، ما دادگاھھای 
علنی می طلبیم، ما بھ حق متھم برای 
انتخاب وکیل کھ در یک دادگاه صالحھ 

 و نیاز محاکمھ شود احترام می گذاریم
ما انقالب کردیم کھ بھ اوضاع سابق . داریم

ما در اعالمیھ خویش اشاره . خاتمھ دھیم
کردیم کھ سلطنت طلبان منفور و جالدان 
ساواکی و ارتشبدھا و سپھبدھا و نخست 

آنقدر بھ حقوق مردم تجاوز ... وزیران و
کرده و بھ منافع ملی ایران خیانت کرده اند 

حتما بھ اشد کھ در یک دادگاه صالحھ 
ولی رعایت . مجازات محکوم می شوند

موازین و مقررات حقوق مدنی نشانھ 
قدرت ما و آموزشی برای نسلی آتی است 
کھ در پای تلویزیون شاھد درس آموزی 

در آن روزگار اعالمیھ ما . از گذشتھ اند
در برخورد بھ تشکیل دادگاه سلطنت 

ھا و بی تفاوتی “ چپ“طلبان با تمسخر 
پاره ای . ا و لیبرالھا روبرو شدراست ھ

سکوت کردند چون فضا را برای اظھار 
مذھبیون . نظر اصولی مناسب نمی دیدند

می خواستند با برقراری محاکمات شتابزده 
ھم زھره چشم گرفتھ محیطی از ارعاب 
تولید کنند و ھم رد پاھائی را کھ منجر بھ 

. کشف رابطھ آنھا با دربار می شد بزدایند
ام نخستین زنگ خطری بود کھ این اقد

نواختھ شد و ما گفتیم کھ این شتری است 
اگر . کھ در خانھ بقیھ نیز خواھد خوابید

کشتن پرویز نیکخواه بجرم محاربھ با خدا 
واجب است کشتن کمونیستھای ایران کھ 
ھمگی ماتریالیست بوده و بھ علم و تقدم 
ماده بر شعور در برخورد بھ مسئلھ 

تقاد دارند، تنھا یک مسئلھ اساسی فلسفھ اع

 .  زمانی است
 بعد از سلطنت طلبان نوبت مجاھدین و 
کمونیستھا شد و بعد یاران نھضت آزادی 
و ھمدستان قبلی خودشان را کھ نقش محلل 
را بازی می کردند بھ بند کشیدند، فراموش 

حزب توده ایران و سازمان نکنیم کھ 
فدائیان اکثریت در تمام این جاسوسی ھا 
و لو دادن ھا و کشتار آزادیخواھان دخیل 

، آنگاه دکتر سامی را با دست احمدی بودند
نژاد بھ قتل رساندند و ھمھ این حضرات 
از میرحسین موسوی گرفتھ تا رفسنجانی، 

...  خاتمی، خامنھ ای، مصباح یزدی و
برایش دست زدند، سپس فروھرھا را 
کشتند، و آنگاه نوبت حجاریانھا، گنجی ھا 

 و بعد فرزندان خونی خویش را گشت
مورد تعدی و تعرض قرار دادند و دایره 
تجاوز محدودتر و مسدودتر شد و بھ حریم 

امروز دایره تعریف خودیھا . خودیھا رسید
هللا مشتی آیت ا. نیز تنگ تر شده است

تمساح هللا متحجر نظیر مصباح یزدی آیت ا
می توانند حدود این دایره را ھر روز با 

حقیقت این .  تنگتر نمایندفتواھای خویش
است کھ بی توجھی بھ حقوق معتبر 
شھروندی، بی توجھی بھ این واقعیت کھ 
ھمھ افراد در مقابل قانون دارای حقوق 
مساوی اند، بی توجھی بھ این حقیقت کھ 
باید حقوق بشر را کھ دارای اعتبار جھانی 
و غیر قابل تجزیھ است مورد احترام قرار 

حقوق بورژوائی و داد، بی توجھی بھ 
دستآوردھای انقالبات فرانسھ و آمریکا، 

وقتی . کار را بھ این فاجعھ کشانده است
ھمھ قوانین تجربھ شده و ساختھ بشری را 
کھ شالوده جامعھ مدرن کنونی ھستند با 

می شود بھ “ مصلحت اسالم“یک کلمھ 
خاکروبھ دانی ریخت آنوقت نباید تعجب 

 سحر آمیز ھر کرد کھ استفاده از این کلید
 سمج تر و  آخونِدروز بتواند ملعبھ دسِت

ماشین . یا عقب مانده تری قرار گیرد
آدمکشی کھ براه افتاده است مھارش از 
دست خود آخوندھا نیز خارج می شود و 

قانون . مستقل شروع بھ عمل می کند
 .وحوش در ایران حاکم می شود

در ایران از زمان خمینی شکنجھ می دھند 
البیون و معترضین سر بھ نیست می و انق
حتی افرادی کھ دوران . شوند

محکومیتشان بھ اتمام رسیده بود و یا بھ 
چند سال حبس محکوم شده بودند را در 

زھرا کاظمی در .  اعدام کردند١٣٦٧سال 
تحت نظر دادستان تھران سعید  مرتضوی 
بھ قتل رسید ھیچ یک ازاین آقایان 

تالن فروھرھا، ھنوز قا. صدایشان درنیآمد
 مختاریھا، پوینده ھا و ھزاران کمونیسِت

 آزاد می گردند و وجدان کسی از ،انقالبی
از بدو انقالب . این آقایان ناراحت نیست

این لباس شخصی ھا ھمھ جا ولو بودند و 
، زمانی بنام انصار هللازمانی بنام حزب ا

در حمایت از رفسنجانی مردم هللا حزب ا
ر زمان نخست د. را لت و پار می کردند

وزیری آقای موسوی کھ حزب جمھوری 
اسالمی ھمھ کاره بود و مردم را قلع و 
قمع می کرد بھ روی زنان و دختران اسید 
می پاشیدند و این حضرات دم بر نمی 

بھ زنان بی حجاب تجاوز می . آوردند
کردند و مدعی می شدند کھ مقصر زنان 
ھستند زیرا موجب تحریک جنسی این 

مگر در . حزب اللھی شده اندحیوانھای 
زمان ھمین آقای موسوی نبود کھ بھ در و 

بی حجاب جنده “: دیوار می نوشتند
در زمان حکومت موسوی، . “است

رفسنجانی، خاتمی مخالفین را ترور می 
کردند و از سرنوشت ربوده شدگان خبری 

ھیچ مقامی توضیح نمی داد کھ . نبود
.  بردفرزند مفقود شده شما کجا بھ سر می

اینکھ در زندانھا و بیغولھای رژیم 
جمھوری اسالمی مردم را سر بھ نیست 
می کردند، اینکھ از برگزاری مراسم 
سوگواری ممانعت می نمودند، اینکھ بھای 
گلولھ ھا را از خانواده ھا می گرفتند، 
اینکھ کوچکترین اطالعی بھ خانواده ھا 
نمی داند، اینکھ بھ دختران تجاوز می 

و آنھا را بھ قتل می رساندند، اینکھ کردند 
محل دفن جانباختگان را بھ کسی نمی 

بھیچوجھ امر جدیدی نیست، ... گفتند و
ھمھ این جناحھا در این جنایتھا نقش داشتھ 

این نخستین بار نیست کھ بھ خوابگاه . اند
دانشجویان حملھ کرده و آنھا را از دم تیغ 

 را  تیر نیز این کار١٨در . گذرانده اند
امروز کسی سراغ فالحیان را کھ . کردند

ھمدست آقای ھاشمی رفسنجانی بود نمی 
پس آن حافظھ تاریخی کجا رفتھ . گیرد

 است؟
بخاطر آوریم کھ رفقای ما بودند کھ با 
قدغن کردن روزنامھ آیندگان بھ مبارزه 
برخاستند و از تھدیدات جریانھای فدائی و 

ا در توده ای حامی خمینی کھ رفقای ما ر
ھنگام توزیع اعالمیھ ھاِی دعوت بھ 
تظاھرات، لو می داند، نترسیدند، بخاطر 
آوریم کھ ما ممنوعیت روزنامھ میزان 
نھضت آزادی را محکوم کردیم، زیرا می 
دانستیم کھ کسانیکھ بھ آیندگان و میزان 

... رحم نمی کنند بعدھا بھ سالم و توس و 
 و سایر نشریات اپوزیسیون رحم نخواھند

ما بارھا گفتھ و تکرار می کنیم کھ . کرد
   ٣ ادامھ در صفحھ...دموکراسی نیم 

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم ایران
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...ھمھ  ایران زنداِن
بند بورژوائی را نمی شود بدور افکند و ما 
باید از رعایت ھمان حقوق بورژوائی نیز 

زیرا چنین حمایتی بنفع . حمایت کنیم
اکثریت خلق و بویژه طبقھ کارگر خواھد 

بھمین جھت بھترین کمونیستھا . بود
ما خواھان اجرای کامل . دموکراتھا ھستند

حقوق بشر متکی بر تمام دستآوردھای 
انقالبی مردم جھانیم و برای ما حقوق بشر 

اگر قرار باشد کسی بر . تجزیھ ناپذیر است
شکنجھ سلطنت طلب، و بعد حزب اللھی 
چشم بپوشد و دم بر نیاورد براحتی جاده 

اف کرده و شکنجھ کمونیستھا را ص
درپوش جعبھ عفریت زشت شکنجھ را 

-اصولی در مبارزه سیاسی.  گشوده است
اجتماعی وجود دارند کھ اساس جامعھ 
انسانی و متکی بر تجارب بشریت را 

در غیر اینصورت، . پابرجا نگھمیدارند
عدم رعایت این اصول از انسانھا حیوان 

شاه مانند پینوشھ و . بھ تمام عیار می سازد
تو و ھیتلر می گفت ما زندانی سوھار

کمونیستھا را زندانی . سیاسی نداریم
سیاسی نمی دانست بنظر وی آنھا 
جنایتکارند و شکنجھ آنھا را جایز می 

رژیم آخوندی ھمین کار را حتی . دانست
با غیر کمونیستھا و با ھمھ منتقدین و 

آن . معترضین خود می کرد و می کند
 شناختھ روزیکھ کشتار کمونیستھا مجاز

. شد سند قتل عام مخالفین امضاء شده بود
مشتی کوربین و نزدیک بین سیاسی عمق 
فاجعھ و دامنھ گسترده این فجایع را درک 

ھم اکنون . نمی کردند و ھنوز ھم نمی کنند
نیز اصالح طلبان با آزادی فعالیت 
کمونیستھا، با آزادی زندانیان سیاسی 

صالح ھم اکنون ا. کمونیست موافق نیستند
طلبان با آزادی پوشش زنان، با تساوی 

دکتر . حقوق زن و مرد موافق نیستند
سروش را نگاه کنید مردی کھ دانشگاه را 

 و جھل و خرافات را بھ خاک و خون کشید
بھ دانشگاه حاکم کرد طلبکار از کار در آمده و 
از جانب اصالح طلبان بھ جلو پرتاب می شود 

 راس جنبش تا در خیزش بعدی اجتماعی در
وی . قرار گیرد و مبارزه مردم را منحرف کند

با نشخوار تئوریھای ورشکستھ کارل پوپر در 
پی نفی مبارزه طبقاتی و تائید استثمار سرمایھ 

ھمھ آنھا کھ باید بھ خلق ایران . داری است
پاسخگو باشند و حساب پس دھند بھ عنوان 

نمی شود در مورد . طلبکار بھ میدان آمده اند
ن جنایتکاران سکوت کرد و نقش ارتجاعی ای

و خیانتکارانھ ای را کھ نسبت بھ مردم میھن 
تغییر نظر ممکن . ما ایفاء کرده اند کتمان کرد

 علمی و ،است ولی باید متکی بر انتقاد از خود

تغییر نظر متکی بر جعل و دروغ . شفاف باشد
 .ادامھ ھمان سیاست گذشتھ است
ی پوشیده نبوده این حقایق در ایران بر کس

مامورین دولتی آرامگاه خاوران را . است
درھمین سال گذشتھ با خاک یکسان کردند و 
. کسی از اصالح طلبان صدایش در نمی آمد

رژیم . ھمھ ایران زندان کھریزک بود
“ سیای“جمھوری اسالمی نیز مانند سازمان 

آمریکا دارای زندانھای مخفی است و کسی از 
در ایران زندانھای متعدد . جای آن خبر ندارد

وجود دارد کھ زیر نظر ارگانھای متفاوت 
دقیقا مانند قرون وسطا کھ ھر اربابی در . است

دخمھ ھا و زیر زمینھایش زندان و شکنجھ 
گاھھای خصوصی داشت و بھ حقوق دھقانان 

 .تجاوز می کرد
با کشتھ شدن محسن روح االمینی و کامرانی 

ن رژیم جمھوری کھ از فرزندان منتقد ھمدستا
اسالمی بودند و از آقازاده ھا نبودند، فریاد 

تا لحظھ . جناح اصول گرا نیز بھ صدا در آمد
ایکھ از دیگران می کشتند اصولگرایان با 

خود با این جنایات “ اصولی“برخورد 
برای آنھا جرم “ کفار“کشتن . مخالفتی نداشتند

ولی حال کھ . نیست عین مصلحت اسالم است
 آنھا بھ میان آمد و دیدند کھ ماشین پای خود

آدمکشی جلوی خانھ آنھا پارک می کند 
دریافتند کھ انگار در این مملکت خبر ھایی 

خبری “ عدل علی“آنھا دیدند کھ از آن . ھست
دستگاه قضائی مرکز دادگستری نیست . نیست

کسی در جمھوری . مرکز بیدادگستری است
مال و اسالمی اگر از خواص نباشد بھ جان و 

نیروی انتظامی . ناموس خود متکی نیست
سازمانھای سرکوب . اساسا قدرتی ندارد

. شعبان بی مخی ھمھ قدرت را در دست دارند
کار کھ بھ آبروریزی رسید شیخ خامنھ ای 

 زندان کھریزک را کھ مدعی شد کھ باید دِر
آقای خامنھ ای .  نبوده است بست“استاندارد“

سری با خبر بوده از کجا از وجود یک زندان 
کھ حکم بستن آنرا اعالم کرده است؟ وی بھ 
کدام مرجع این فرمان را داده است؟ نام کسی 
کھ باید فرمان را اجراء کند کیست؟ چرا کسی 

 “استاندارد“و یا کسانی را کھ زندانھای غیر 
و سری داشتھ اند برای کسب اعتماد مردم 

 “استاندارد“مجازات نمی کنند؟ زندان غیر 
 ھستند “استاندارد“عنی چھ؟ آن زندانھائی کھ ی

چھ نوع زندانھائی ھستند؟ در زندانی کھ زھرا 
 ١٣٦٧کاظمی بھ قتل رسید و یا کشتار سال 

 اجراء می “استاندارد“انجام شد روشھای 
ناظر بر چیست؟ “ استاندارد“شد؟ صفت 

ناظر بر ساختمان زندان است و یا اعمال 
ز تجاوز کرده وحشیانھ شکنجھ کھ از حد مجا

اعمال وحشیانھ شکنجھ “ استاندارد“است؟ حد 
و آدمکشی کدام است تا ھمھ بفھمند کھ از آن 
مرز نباید پا را فراتر بگذارند؟ گیریم کھ رھبر 
از زندان کھریزک با خبر نبوده و این نتیجھ 
خودسری جمعی خودسران رژیم خودسر و 
بی قانون کنونی است، تکلیف زندان ھای 

ارت کشور و دادگستری چھ می شود درون وز
کھ ھر دو ارگانھائی ھستند کھ باید ناظر بر آن 
باشند کھ امنیت حفظ شده و بی قانونی صورت 

چھ خوب گفت این ضرب المثل ایرانی . نگیرد
ھر چھ بگندد نمکش می زنند وای بھ روزی “

 .“کھ بگندد نمک
 تحت ١٣٨٨ مرداد ٨روزنامھ آفتاب یزد در 

ال فعالیت غیرقانونی یك دو س“ عنوان 
 :نوشت “!بازداشتگاه غیررسمی

روز گذشتھ و در ادامھ : گــروه سـیاسی“
وضعیت ھا نسبت بھ اظھارنگرانی

ھا،  ھا و سـرنـوشـت بـازداشـتی بازداشتگاه
قرار ھای خبری خبر عجیبی بر روی سـایت

بھ موجب این خــبــر، دســتـور . گرفت
ك دو سال پیشتـعـطیلی بازداشتگاه كھریز

صادر شده اما این مركز بدون آنكھ ســازمــان 
باشد بھ فعالیت زنــدانـھـا نـظارتی بر آن داشتھ

ھمزمانی این خــبـر با . خود ادامھ داده است
ھای  خانوادهانتشار ادعای تعدادی از

مــقــتــولـیـن حـوادث اخیر و نیز صدور 
طیلی بـرای تـعـدستور تــاكــیــدی رھـبـری

بازداشتگاه كـــھـــریـــزك و اذعــان 
نــمــایــنـدگـان مجلس بـر غیراستاندارد بودن 

ھـــا  این بازداشتگاه، بار دیگر نــگــــرانــــی
آفــریـنــی  نـقــشدر خـصــوص

دســـتـــگــــاھــھـــای مـــوازی و گـــاه 
ھـای سیاسی را  نـاآرامـینـــاشنـاس در

ھمزمان با انتشار اظھارات . ه استافزایش داد
دادگستری تــھــران و اظــھـار قائم مقام

تـاسـف او از عـدم تـعـطـیلی بازداشتگاه 
 سال قبل، بعضی از ٢از دستور كھریزك پس

ھای خبری از پیگیری ادعایی در  سایت
 -٤بازداشتگاه در طبقھ خــصــوص وجـود

ز بر وزارت كشور خبر دادند كھ این مسئلھ نی
از نكات تامل . افزاید  میھا دامنھ نگرانی

برانگیز در اظھارات قائم مقام رئیس كل 
بازداشتگاه كھریزك دادگستری آن است كھ

قبال ھم زیر نظر سازمان زندانھا نبوده و دو 
رئـیـس كـل دادگـسـتـری سال قبل، بعد از آنكھ

شود دستور تعطیلی آن  از وجـود آن مطلع می
اما فـعـالـیـت غـیـرقـانـونـی و كند را صادر می

غـیـر اسـتاندارد این بازداشتگاه تا چند روز 
ادامھ داشتھ و بھ گفتھ قائم مقام دادگستری قبل

تھران، بھ دلیل عدم رعایت بـعـضـی
ضـــــوابـــط در آن، دســـتـــــور 
تــعـــطــیلـــی آن توسط رھبری صادر شده 

شان نیا قائم مقام دیـروز حـمـید درخ. اسـت
دادگـسـتـری تـھران در مــراسـم معـرفی 

  جدید دادگاه عمومی بخش چھاردانگھ رئیس
ما دو سال پیش جھت نظارت بر «: اظھار كرد

حـقـوق شـھـروندی برای سركشی بھ حفظ
. بـازداشتگاه غیرمجاز كھریزك رفتیم

رو شدیم كھ برای  مواردی روبھ متـاسفانھ با
از سـازمـان. ـابــل تـوجـیـھ بـودما غـیــرقـ

آیــــا ایــن » ھا اســتــعــالم كــــردیــم زندان
  ۴ ادامھ در صفحھ... بــازداشـتـگــاه

 زندان و شکنجھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری اسالمی بر می خیزد 
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...ھمھ  ایران زنداِن
آن سـازمـان اسـت و در  زیــر نــظــر

چـارچـوب بـخـشنامھ ریاست قوه قضاییھ 
  تھای وقـ مدیر كل زندانكھ«كند؟  فعالیت می

اسـتـان بھ طور مكتوب گزارش داد ما نظارتی 
بازداشتگاه نداریم و ھمان موقع ما بر این

مراتب را بھ استحضار رئـیـس كـل دادگستری 
تھران و رئیس ھیئت حفظ حقوق استان

شھروندی رساندیم و ایشان مـطـابـق بـا 
خود و بر اساس بخشنامھ اخـتیارات قانونی

ت فوری مبنی بر ریاست قوه قضاییھ درخواس
بازداشتگاه را كردند كھ بـایـد تعطیل كردن این

قـاعـدتا این بـازداشتگـاه یـا در چـارچـوب 
ھا و رعایت  سازمان زنداننـظارت

استانداردھای قانونی قرار گیرد یا بالفاصلھ 
بھ دالیلی این كار صورت تعطیل شود اما

و االن شاھد آن ھستیم كھ رھبر معظم نگرفت
خاطر مسائلی كھ آنجا ب اسالمی بھانقال

رعایت نشده، دستور تعطیلی آن را صادر 
نظام اسالمی ما نمودند و این امور برای

. ھای گزافی را بھ دنبال خواھد داشت ھـزینھ
نظامی كھ برای «: افزود وی بھ گزارش ایسنا،

ھای پاك جوانان بھ زمین  آن، این ھمھ خون
جانبازان عزیز درد كھ ریختھ شده و این ھمھ

كننـد و ایـن نـظام كھ ثمره  ما دارند تحمـل مـی
 تا االن است، ١٣٤٣سال خون شھیدان از

تماما جھت تحقـق یـك نظام اسالمی و تحقق 
اسالم است و این آرزوی قوانین و مقررات

ترین تخلفی  ھمھ بوده و ھسـت و نبـایـد كـوچك
ـا و ھــ تــا بــھ ایــن ارزشصورت بـگـیـــرد

ای وارد بشود  ترین خدشھ اعـتـقــادات كـوچك
بتواند از آن سوء استفاده نماید و و دشمن

رعایت قانون و آیین دادرسی كھ تاكید فراوان 
روی آن دارم، توسط ھمھ قضات و بر

ھمكاران عزیز ما و نیروھای امنیتـی و 
ھا رعایت  است كھ اگر ایننـظامی الزامی

 مورد تعدی قرار نشود حقوق من و شما ھم
مـن و شمـا نیز در آینده گیرد و فرزندان می

ھایی بشوند كھ ناشی  ممكن است گرفتار آسیب
قائم مقام    . قوانین استاز عدم رعایت این

دادگستری استان تھران در ادامھ سخنان خود 
انتظامی قضات درخواست كرد از دادستان

ھر قاضی كھ برخالف قانون متھمی را بھ «
معرفی كـرده و بـا داشتگاه كھریزكباز

وجـودی كـھ قضات تـكلیـف دارنـد مـتـھـمـان 
قانونی تحت نظارت ھای را در بازداشتگاه

ھا معرفی كنند و با آنھا طبق  سازمان زندان
كند، تخلفات مقررات و قوانین برخورد

نیروھای نظامی و انتظامی كھ قوانین را 
راجـع مـرعـایـت نكـردنـد، از طـریـق

صالح رسـیدگی شود تا افراد خود را ملزم  ذی
اگر فقط ند؛ چرا كھنبھ رعایت قانون ببی

صرف تعطیلی این مـراكـز بـاشـد و بـا 
كھ ھر مـتـخلـف بـرخـوردی نـشـود بـھ نحوی

فردی بھ خـودش جـرات بـدھد علـیرغم تذكر 
و راه صـالح خـودسـری نـمـوده مـقـامـات ذی

دیـگـر امـنـیـتـی وجــود خودش را برود 

تفـاوتـی   درخشان نیا بي».تخواھد داشت
نسبـت بـھ تــذكـر دادگستری كل استان تھران 

تعطیلی این مركز غیرمجاز را مورد مبنی بر
علت این است كھ یك «: انتقاد قرار داد و گفت

خـــودشـــان را فـــراتـــر از قـــانــون عده
خـــودســری  بـــھبـیـنـنــد و دســـت مــی

ھــــا بــــھ  رغم گــــزارش زنـنــد و علــی
ادامــــھ داده و مـتـاسفانھ كـــــــــار خــــود

 قائم مـقـام   .اند امروز ھمھ دچار مشكل شده
دادگـسـتـری تـھران اظھار كرد رئـیـس

انــتـظار ما از ھمھ مسئوالن و بھ ویژه دستگاه 
عمل فقط متكی بھ این است كھ در قضایی

قـانون بوده، تقوی و درستكاری را در نھایت 
 ما  كنند و الگو بگیرند تا در جامعھرعایت

نیا  درخشان . »آثار آن جاری و ساری بشود
قانون آیین دادرسی كیفری و حفظ رعایت

حقوق شھروندی را مورد تاكید قرار داد و 
كننده و  این قوانین تضمینرعایت«: گفت

 حقوق افراد است، چـرا كـھ اگـر ضامن حفظ
تـوسـط مسئوالن و خصوصا ایـن قــوانــیـن

قضات مورد توجھ قرار نگیرد، حقوق افراد 
قرار خواھد گرفت و باید بھ آسانی مورد تعدی

توجھ داشت كھ ھر چند این قوانین جزو 
جزو قوانین ماھوی قـوانـیـن شـكلـی است و

 كمتر از شود، اما اھمیت آن مـحـسـوب نمی
نـیـســت و ایـــن قــوانـیــن مــاھــوی

مـقــررات چـارچـوبی را قائل شده برای اینكھ 
در یك خط و مشی قضات در مقام رسیدگی

مشخص حركت كنند و از آن خارج نشوند و 
مـورد توجھ اگر این قوانین توسط قـضـات

قرار نگیرد، حقوق افراد پایمال شده و مورد 
اصوال «: بیان كردوی   . »یردگ تعدی قرار می

توان تفكیك قائل شد،  در رعایت قوانین نمی
جایگاه مقام، قضات بدون توجھ بھ رتبھ و

ھر فردی در مقام . ملزم بھ رعایت آن ھستند
كھ تازه كار گیرد، چھ قاضی قضا قرار می

قضایی را بھ عنوان دادیار آغاز كرده یا بھ 
ری باشد، ھیچ كیفعنـوان قــاضــی در دادگـاه

العاده  زیرا مسئولیت فوق. تفاوتی وجود ندارد
قائم مقام دادگستری  .»حساس و سنگین است

: كل استان تھران در ادامھ سخنان خود گفت
كـــھ دادســرای كـنــم من فـكـر مـــی«

انتــظـامـی قضـات بھ عنوان مرجعی كھ بھ 
نظارت دارد، رفتار و عملكرد قضات ما

اھایی كھ برای رعایت قانون آیین ضمانت اجر
بسیار جـدی دادرسی در نظر گرفتھ را باید

بگیرد و بھ شدت اعمال كند و رعایت قــانــون 
تمامی شــرایط آیین دادرسی برای قضات در

نـظیر عادی و بحرانی الزامی است و قضات 
قواعد را كھ موظف ھستند این قوانین و

 ست،ضامن رعایت حقوق مردم و افراد ا
قـانـون نیـا، درخشـان. »مدنظر قــرار دھـنـد

حفظ حقـوق شـھـرونـدی را قـانونی دانست كھ 
قـوانین ھـای دیـنـی و برگرفتھ از آمـوزه

رعایت این «: اسالمی است و تصریح كرد
انسانی قانون ھم جنبھ شرعی، ھم قانونی و ھم

دارد بـرای ھـمـین رعایت آن ضرورت دارد 

یعنی گفتھ یی برای آن قائل نشده،و ھیچ استثنا
ھا رعایت بشود و  نشده كھ در بعضی از دوره

یا در فالن ھا رعایت نشود در بعضی از زمان
. »منطقھ اعمال و در فالن منطقھ رعایت نشود

كنیم كھ ما بین نباید تصور«: وی ادامھ داد   
قضات در این زمینھ نیز استثناء وجود دارد، 

كرد كھ او بتواند ھر استثناءنباید یك قاضی را 
كاری را انـجـام دھد، اما بقیھ قضات اگر یك 

دادند، دادسرای انتظامی تخلف كوچك انجام
الزم بھ ذكر  .»فـورًا از آنـھـا تـخلـف بـگیرد

ھـا در مــورد وجــود  زنـی گـمـانـھاست
نگھداری  بـازداشـتـگـاه غیررسمی برای

ویت شد كھ حوادث اخیر زمانی تـقمتھمان
ھای استان تھران اعالم كرد  مدیر كل زندان

كامرانی از بازداشت شدگان حوادث محمد
اخیر ھنگام تحویل بھ اوین ودر حالی كھ در 

 قبل از ورود بھ زندان -بود صف پذیرش
 دچار مشكل شد و پس از انتقال بھ -اوین 

تحـویـل خـانـواده خـود شـد كـھ بـیمـارستـان
.وت كرددو روز بعد ف

بازداشتگاه «: قائم مقام دادگستری تھران
ھا نبود و دو  سازمان زندانكھریزك زیر نظر

سال پیش دستور تعطیلی آن صادر شد یك عده 
بینند و دست بھ  از قانون میخودشان را فراتر

زنند كھ متأسفانھ امروز ھمھ  خودسری می
 .»شدنددچار مشكل

ھدف از این گفتار بروشنی بر می آید کھ 
جنایاتی کھ . سرپوشی بر جنایات آخوندھاست

در زندان کھریزک صورت می گرفتھ حداقل 
بھ اعتراف خودشان از دو سال قبل روشن 

نمایندگان مجلس بـر غیراستاندارد “بوده و 
البتھ . تکیھ کرده بودند“ بودن این بازداشتگاه

زندان کھریزک بنظر ما دارای ھمھ 
 بوده است و استانداردھای یک رژیم مذھبی

مانند سایر زندانھای رژیم بر اساس قوانین 
ھم اکنون ھم زندانھای . قصاص پابرجا ھستند

ھر . شبیھ آن در سراسر ایران وجود دارند
کمیتھ چی یک زندان دارد و با ارعاب و تھدید 

قانونی وجود ندارد تا . مردم را چپاول می کند
از حقوق مردم با اتکاء بھ نیروی انتظامی 

. نیروی انتظامی فاقد قدرت است. ایت کندحم
قائم مقام رئیس دادگستری تـھران خود 

علت این است كھ یك عده“: اعتراف می کنند
خـــودشـــان را فـــراتـــر از قـــانــون 

خـــودســری بـیـنـنــد و دســـت بـــھ مــی
ھــــا بــــھ  رغم گــــزارش زنـنــد و علــی

ادامــــھ داده و مـتـاسفانھ ـــودكـــــــــار خـ
 “ .اند امروز ھمھ دچار مشكل شده

. تاسف آقای حمید درخشان نیا ریاکارانھ است
در یک حکومت متکی بر قانون فورا این 
افراد خودسر را کھ از زمان استقرار 
جمھوری اسالمی در ھمھ جا وجود دارند و 
دست دراز شده رژیم اند دستگیر کرده و علنا 

این . اکمھ می کنند و بھ مردم می شناسانانندمح
عده با اتکا بھ کدام نیرو و پشتوانھ خویش را 
فراتر از قانون می دانند؟ بستن زندان 

  ۵ ادامھ در صفحھ...کھریزک کھ

  میلیون بی ارزش تر از رای ولی فقیھ است٧٣رای 
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[Text eingeben]

...ھمھ  ایران زنداِن
 البتھ دروغی بیش نیست تا زمانیکھ این افراد 

بھ خودسری مشغولند و دستگیر “ خودسر“
ند چھ تاثیری دارد؟ زندان کھریزک نمی شو

کھ بخودی خود یک ساختمان است و گناھی 
مھم مجازات . نکرده است کھ درش را ببندند

کسانی است کھ حداقل دو سال است خودسری 
می کنند و فعال مایشاء اند و مردم را می 
ربایند، بھ دختران و حتی مردان تجاوز کرده، 

راست شکنجھ می دھند و می کشند و راست 
. راه می روند ومورد تعقیب قرار نمی گیرند

ھمین سکوت در مقابل این آدم ربایان شکنجھ 
گر، قاتل و خودسر نشانھ آن است کھ رژیم 
جمھوری اسالمی بھ آنھا نیاز دارد تا از 
وجودشان بعد ریختن آب از آسیابھا مجددا 

اگر ادعای این آقایان صحیح باشد . استفاده کند
سی است کھ حتی حرف آنھا نیروی خودسر ک

را نیز نمی خواند، خودسر عمل می کند و بھ 
این خودسرھا علیرغم . نظام ضربھ می زند

دستور رھبری بیش از دو سال است کھ با 
خودسری زیر بار حرف کسی نمی روند و 
تابع قانون نمی شوند، پس بھ چھ دلیل این 
خودسرھا دستگیر نمی شوند و روانھ زندان 

ی گردند؟ زیرا کھ رژیم جمھوری کھریزک نم
اسالمی بر اساس بی قانونی و خودسری 

این رژیم متکی بر قوانین زمینی . استوار است
نیست، متکی بر قوانین الھی است کھ مفسرش 

زندان کھریزک زمانی درش . آخوندھا ھستند
بستھ می شود کھ رژیم جمھوری اسالمی 

 .سرنگون شود
*****

  

 
 ...نقش مردم یا

بدون انسان .  عامل اساسی انسان استمولد
وسایل و افزار تولید اجسامی بی جان اند کھ 
. اگر بکار نیقتند راه نیستی و انھدام می پیمایند

اگر صحیح است کھ تاریخ جامعھ، تاریخ 
نیروھای مولد است و در میان نیروھای مولد 
انسان عامل اساسی است، در این صورت 

ت کھ با بکار تاریخ آفریده انسانھائی اس
تولید، نعم مادی تولید انداختن وسایل و افزار 

 .می کنند
توده ھای خلق آفریننده تاریخ اند زیرا با کار و 
زحمت خود ارزش ھای مادی و معنوی می 
آفرینند، افزار تولید را با تجارب خود در کار 
. تولیدی و کسب مھارت تغییر می دھند

ین نیروھای مولد راتکامل می بخشند ھم
 افزار تولید، اگر چھ ھر بار ناچیز ِتغییرات

بنظر می رسند، طی قرنھا زمینھ را برای 
. تحوالت مھم علمی و فنی فراھم می آورند

توده ھای خلق آفریننده تاریخ اند زیرا با 
فعالیت خود کلیھ وسایل الزم زندگی اجتماعی 
را ایجاد می کنند و پیوستھ شرایط مادی ادامھ 

انگلس می . را تدارک می بینندتکامل جامعھ 
 :نویسد

ھرگونھ تغییری کھ در قشرھای باال و غیر “
مولد جامعھ روی دھد، جامعھ نمی تواند بدون 
. طبقھ تولید کنندگان وجود داشتھ باشد

بنابراین، این طبقھ در ھر شرایطی ضروری 
است اگر چھ ناگزیر زمانی فرامیرسد کھ 

معھ را در دیگر طبقھ نخواھد بود و  تمام جا
 .“بر خواھد گرفت

اگر طبقھ تولید کننده نباشد چرخ تاریخ از 
 . حرکت می ایستد

در انقالب کبیر اکتبر روسیھ و چین تکیھ بر 
حزب کمونیست برای . توده ھای مردم بود

تحوالت درون جامعھ بھ بسیج این نیروھای 
آنھا بھ یاری مردم کھ . مردمی نیاز داشت

 بودند جامعھ بشری اکثریت عظیم زحمتکشان
را تغییر دادند و ثابت کردند کھ می شود نظام 
دیگری نیز مستقر کرد کھ مبتنی بر مالکیت 

آنھا ثابت . دخصوصی بر وسایل تولید نباش
کردند بدون سرمایھ دار ھم می شود کشور را 

بدون روحانیت ھم می شود کشور . اداره کرد
در این ممالک دیکتاتوری . را رھبری نمود

رولتاریا بھ جای دیکتاتوری سنتی بورژوازی پ
این ِ  گذاشتھ شد و در ھر مرحلھ از تحول

کشورھا دیکتاتوری پرولتاریا دیکتاتوری 
اکثریت زحمتکشان نسبت بھ اقلیت 

تاریخ نشان . استثمارگران سرنگون شده بود
می داد کھ تنھا با تکیھ بھ نیروی توده مردم 

 .می شود کوه ھا را جا بھ جا نمود

 روحانیت و توده ھا
روحانیت معتقد است کھ مردم نقشی در 

خود مردم را خدا با . سازندگی تاریخ ندارند
حوا نیز از دنده . خلق آدم و حوا آفریده است

سرنوشت مردم در . چپ آدم درست شده است
دست خداست و بد و خوب را خدا تعیین می 

مردم علی االصول از نظر فکری . کند
 بھ گزینش راه درست نیستند و صغیرند و قادر

. تمایل بھ سقوط در منجالب و زشتیھا دارند
. مردم بالقوه خطرناک، منحرف و فاسدند

مردم یک گلھ ول و وحشی تلقی می شوند کھ 
برای رھنمائی بھ پیامبران نیاز دارند تا آنھا را 

ھرگاه پیامبران غیبت . براه راست ھدایت کنند
سدوم و “ند افسانھ کنند مردم وحشی و فاسد مان

در قعر تباھی و فساد سرنگون می “ گومورا
 .شوند

اینکھ علم امروز ثابت کرده است کھ ساختمان 
ژنھای انسانھا متفاوت است و بر اساس 
ساختمان آنھا می توانند نوع خویشاوندی و 
منشاء بشری را پیدا کنند و از این کشف مھم 

ی در تعقیب جنایتکاران استفاده می شود برا
روحانیت دلیل قاطعی نیست تا از پراکندن 

زیرا . افسانھ بی اساس آفرینش دست بردارد
بھ . روحانیت حاضر نیست نانش را آجر کند

مفتخوری عادت کرده است و ھدفش در این 
است کھ درجھ فھم و شناخت مردم را نازل 

. بلغ نادانی ذاتی مردم ھستندآنھا ُم. نگھدارد
کم و بیش واقعی بر سر در افغانستان کھ اسالم 

کار است حتی آموزش مردان چھ برسد بھ 

انسان . زنان در مدارس کفر محسوب می شود
آگاه، انسان مسلح بھ علم برای روحانیت 

روحانیت بھ رمھ نیاز دارد کھ . خطرناک است
بسیجی و . نقش آنھا را بھ عنوان چوپان بپذیرد

پاسدار نیز می توانند نقش سگ گلھ را ایفاء 
 .نندک

باین جھت توده مردم در حکومت مذھبی چھ 
در دوران حکومت کلیسای قرون وسطی، چھ 
در درون یھودیت و چھ در درون اسالم 

پروردگار در مرکز تحوالت . ارزشی ندارد
 روحانیت ،است و در عرصھ سیاست عملی

مھار ھمھ چیز را بھ دست دارد و از ھیچ 
را آنھا نقش مردم . جنایتی رویگردان نیست

بی اھمیت، رای مردم را بی ارزش و توده 
. مردم را جاھل و نادان تعریف می کنند

رای مردم “ میزان“ھیچوقت برای روحانیت 
رای مردمی برای آنھا آنگاه . نبوده و نیست

اگر . است کھ حرف آنھا را بزند“ میزان“
مردم از حریمی کھ روحانیت برایشان خلق 

ظر مستقل کرده است پا بیرون بگذارند و ن
خویش را بیان کنند آنگاه رای مردم دیگر 

نیست، ضد پروردگار است، ضد “ میزان“
 دین است، کفر است و مستوجب مجازات

 جمھوری اسالمی کھ برای رای مردم .باشد
ارزشی قایل نیست طبیعتا حقوقی را نیز برای 

 .آنھا برسمیت نمی شناسد
مذھبیون کھ اصالح طلبان مذھبی ھستند و 

ا از طبقات بورژوازی نشات می گیرند اساس
نمی توانند در عین اعتقاد بھ وجود خدا در 

آنھا . عین حال چشمشان را بر واقعیت ببندند
بھ جھت منافع طبقاتی خویش، بھ نیروی کار 
مردم نیاز دارند، بھ نیروی کار کارشناس نیاز 
دارند، آموزش دانشگاھی را ارج می نھند 

ی این نیروھا در زیرا برای طبقھ بورژواز
. تولید ثروت شان نقش موثر بازی می کنند

آنھا می خواھند مذھب را با زمان تطبیق 
دھند، یعنی اینکھ تحمیق مردم را زیرکانھ تر 

زیرا تحمیق احمقانھ . و نھ احمقانھ انجام دھند
و با قلدری خطر مقاومت مردم و باز شدن 

این عده . چشم و گوش آنھا را بھ ھمراه دارد
ھ نیروی مردم تکیھ می کنند و بھ این نیرو ب

آنھا . در خدمت منافع خودشان نیاز دارند
. بطور کلی نافی نیرو و نقش مردم نیستند

معتقدند کھ باید بھ رای مردم اھمیت داد و آنرا 
بھ حساب آورد زیرا موجب تحکیم نظام 

آنھا رای مردم را مشروط قبول . خواھد بود
 احترام قایلند، آنھا برای مردم مشروط. دارند

می دانند و بھ آن تکیھ “ میزان“رای مردم را 
می کنند زیرا می دانند کھ مردم در اوضاع 
کنونی از نظر ایدئولوژیک زیر سلطھ فکری 

حال اگر روزی رای . آنھا دست و پا می زنند
مردم طوری شود کھ بخواھد منافع آنھا را 

ردم جارو کند فریاد بر می آورند کھ در رای م
تعریف آنھا از مردم تعریف . تقلب شده است

ھواداران و یا آن دایره کوچک و بزرگی است 
  ۶ ادامھ در صفحھ...کھ حامیان فکری

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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 ...نقش مردم یا
  . و یا تحت تاثیر آنھا را در بر می گیرد

بورژوازی و توده ھا
در انقالب کبیر فرانسھ بورژوازی با تکیھ بر 

 کارگران بودند بر  و طبقھ سوم کھ دھقانان
ضد سلطھ کلیسا نخست توسط روشنگران 
دوران روشنگری بپاخاست و سپس با توسل 
یھ قھر انقالبی مذھب را کھ متحد فئودالیسم 
بود و سد راه تکامل اجتماع محسوب می شد و 
با خرافات و جادو جمبل حکومت می کرد از 

برای نخستین بار . سلطھ قدرت بھ زیر کشید
کز توجھ قرار گرفت و واقعیتھای انسان در مر

دیگر . زمینی بر افسانھ ھای آسمانی پیروز شد
نمی شد با نقل قول از خدا بھر جنایتی دست 
زد و با اسلحھ تکفیر و تھدید و فشار فضائی 
مسموم و ترس آور برای مقاصد شوم کلیسای 

 انسان بھ حقوقی دست. کاتولیک ایجاد کرد
وب می یافت کھ حقوق شھروندی وی محس

بھ حیثیت انسان احترام گذاشتھ شد و . شد
بتدریج حقوق بشر و قوانین حقوقی و فرھنگی 
جامعھ مترقی بورژوائی آنروز جای خویش را 

بتدریج . باز کرد و جامعھ را بھ جلو کشید
مجلس پدید آمد و مردم می توانستند در 
انتخابات شرکت کنند و نمایندگان خویش را 

برای اولین بار در . تندقانونا بھ مجلس بفرس
انقالب فرانسھ بیان شد کھ قدرت مردم اساس 
است و قانون از خواست مردم نشات می 

. رای انسان برتر از رای پروردگار شد. گیرد
دست دین از دولت کوتاه گردید و بھ امر 

کلیسا . خصوصی زندگی مردم بدل گردید
عقب نشینی کرد و میدان را برای طبقھ 

بورژوازی بھ نیروی توده . دبورژوازی گشو
بدون توسل بھ شعارھای . نیاز داشت

دموکراتیک و عدالتخواھانھ بورژوازی نمی 
توانست توده مردم را بر ضد روحانیت بسیج 
. کند و دست فئودالھا را از تولید کوتاه نماید

حتی تا بھ امروز نیز این بورژوازی کھ پرچم 
د را لیبرالیسم را بدور افکنده است ھنوز خو

پشت مردم پنھان می کند و خود را نماینده 
 .قاطبھ مردم جا می زند

 مصلحت اسالم و نفی توده ھا
وقتی در ایران انتخابات با تقلبات پی در پی بھ 
. نفع احمدی نژاد و خامنھ ای بھ پایان رسید

فورا سران روحانیت خود را جلو انداختھ و 
 در صد مردم در ٨٥مدعی شدند کھ شرکت 

ابات مشت محکمی بدھان اجانب بود و انتخ
نشان داد کھ این حکومت تا بھ چھ حد مورد 

آنھا از . احترام و عالقھ مردم ایران است
شرکت وسیع مردم در انتخابات برای نشان 

 رژیم جمھوری اسالمی کمک می مشروعیت
گرفتند و ساعتھا و روزھا بر این اساس تبلیغ 

.کردند
ر در امور علی اکبر والیتی مشاور رھب

مشارکت گسترده و “: خارجی حتی مدعی شد
 در صدی مردم ایران در انتخابات اخیر ٨٥

ریاست جمھوری بیانگر ایمان و اعتماد ایرانی 
 .“ھا بھ نظام است

 خبرگزاری ایرنا ٢٥/٣/١٣٨٨در تاریخ 
رئیس مجمع نمایندگان استان “: گزارش داد

 در ٨٥سمنان انتخابات ریاست جمھوری با 
شارکت مردم را بھترین نماد دموکراسی صد م
 .“خواند

در بیانیھ جامعھ اسالمی نمایندگان ادواری 
مجلس شورای اسالمی کھ از حماسھ بیاد 
ماندنی و بی بدیل خلق صحبت می شود می 

بی شک حضور قریب بھ چھل میلیون “: آید
 در صد از واجدین شرایط در ٨٥نفر یعنی 

یدی بر پای صندوق ھای اخذ رای مھر تائ
 “.مردم ساالری دینی حاکم بر این کشور است

ھیات رزمندگان اسالم با صدور بیانیھ ای 
رای ملت ایران بھ یک یا چند نفر “: نوشت

رای قاطع . نبود، رای بھ یک یا چند جناح نبود
ملت بزرگ ایران بھ آرمانھای اصیل انقالب، 

 .“بود...راه روشن امام خمینی
: نیھ خود نوشتجبھھ اصولگرایان در بیا

امروز شما ملت بزرگوار با خلق یک حماسھ “
ملی بی نظیر بھ جھانیان ثابت کرده اید کھ 
تحت ھیچ شرایط حاضر نیستید دست از 

 .“...پشتیبانی اسالم و انقالب و والیت بردارید
: در بیانیھ جامعھ روحانیت مبارز می آید

شرکت بی سابقھ مردم شریف ایران در “
دیگر نظام دینی مردمی را بھ انتخابات بار 

عنوان یک مدل جدید موفق حکومتی بھ جھان 
 .“عرضھ کرد

این پرگوئی ھا برای کسانیکھ از اساس با نقش 
مردم دشمنی داشتھ برای انسان احترامی قایل 
نیستند و رای مردم برایشان پشیزی ارزش 
ندارد از این جھت مصلحت بود تا تبلیغات 

امفریبی را بھ دھان سیاسی بکنند و شیپور عو
وقتی مردم میلیونھا بھ خیابانھا ریختند . بگیرند

و بھ انتخابات تقلبی اعتراض کردند و خواھان 
ابطال انتخابات ضد مردمی شدند، وقتی مردم 
بیان کردند کھ حکومت تقلبی فاقد مشروعیت 

روحانیت .  است زیرا مورد تائید مردم نیست
قضائیھ و بزبان محمد یزدی رئیس سابق قوه 

عضو شورای نگھبان و ھمدست احمد جنتی و 
 نظام مشروعیتمصباح یزدی مدعی شد کھ 

. جمھوری اسالمی از مردم نشات نمی گیرد
معلوم . آنھا مشروعیت خویش را از خدا دارند

نیست این ریاکاران کھ تا دیروز از 
حضورمیلیونی مردم در انتخابات سرمایھ 

ھوری اسالمی تبلیغاتی برای نظام تبھکار جم
ساختھ بودند چگونھ بیکباره نقش ھمان مردم 
را کھ مبنای مشروعیت آنھا بودند با بی 
شرمی بھ صفر رساندند و مدعی شدند کھ 

 خویش را نھ از مردم بلکھ از مشروعیت
 .اسالم می گیرند

از این ریاکاران باید پرسید کھ اگر شما برای 
ید رای مردم و تصمیم آنھا ارزشی قایل نیست

بھ چھ مناسبت اساسا انتخابات برگذار می 
کنید؟ اگر نتایج انتخابات برای شما فرقی نمی 
کند و اکثریت و اقلیت آراء تعیین کننده نیست 

بھ چھ مناسبت مردم راتشویق بھ شرکت در 
انتخابات می کنید و بیانیھ ھای آنچنانی صادر 

 ١٥می کنید؟ حتی شمامی خواستید بھ جوانان 
حق رای دھید تا تعداد شرکت کننده سالھ نیز 

تنھا بعد از اینکھ . در انتخابات افزایش یابد
کارشناسان شما بھ شما گوشزد کردند کھ 
جوانان ھمھ بھ میر حسین موسوی رای می 
دھند و این تصمیم شما حکم تیر خالص را 

 .برایتان دارد از آن صرفنظر کردید
بھر صورت شما ثابت کردید کھ ریاکارید و 

ر اساس مصلحت روحانیت نیروی مردم را ب
شما . بھ حساب می آورید و یا نفی می کنید

تاجرید و کاسبکار و کسی کھ تا بھ این نسبت 
بھ مردم کشورش بیگانھ است، کسی کھ تا بھ 
این حد دشمن مردم کشورش است، کسیکھ تا 
بھ این حد از مردم کشورش می ترسد تنھا می 

 . تواند بھ اجانب تکیھ دھد
*****

 
 

...باھشیاري برزمیم
مخملی تدارک ببینند و جنبش انقالبی مردم 
میھن ما را بھ زیر چتر تبلیغاتی و نفوذ خود 

جالب این است کھ کسی در جھان . در آورند
ایراد نمی گیرد کھ امپریالیستھا رسما در 
کنگره خود بودجھ ای برای دخالت در امور 

د داخلی یک کشور عضو سازمان ملل متح
تعیین کرده اند و می خواھند حکومت بر سر 

ظاھرا امپریالیستھا از . کار را سرنگون کنند
. حق ویژه در مجامع جھانی برخوردارند

امپریالیستھا خود را آقای جھان و پلیس جھانی 
 .می دانند و بھ امر و نھی اشتغال دارند

امپریا لیستھا در این زمینھ بھ ایجاد سازمانھای 
کیھ می کنند کھ باید برای تحقق غیر دولتی ت

معموال در . حقوق دموکراتیک مبارزه کنند
ممالکی نظیر ایران کھ ھمھ حقوق 
دموکراتیک، شھروندی و ابتدائی مردم 
بیرحمانھ بزیر پا گذاشتھ می شود و حتی بی 
شرمانھ در زندگی خصوصی مردم بھ عنوان 
امر بھ معروف و نھی از منکر دخالت می 

در مقابل رژیمھای مستبد، شود، مقاومت 
خودسر و فاقد قانون امری طبیعی و خواست 
عمومی و طبیعی مردم، خواستی محقانھ و 

امپریالیستھا بر این خواستھای . قابل دفاع است
محقانھ سوار می شوند و در فکر پختن سوپ 

حزب ما تاکتیک خنثی کردن این . خود ھستند
نقالبات دسیسھ ھای امپریالیستی را کھ از آنھا ا

مخملی را بیرون می کشند و سرنوشت 
کشوری را بزیر سلطھ امپریالیستھا می برند 
در تاکتیک تلفیق مبارزه دموکراتیک با 
مبارزه ضد صھیونیستی و ضد امپریالیستی 

در عرصھ این مبارزه است . دید و پیشنھاد داد
از این . کھ سره از ناسره شناختھ می شود

ایت از جنبش تاکتیک مادران صلح در حم
فلسطین دفاع کردند کھ مورد سرکوب رژیم 

   ٧درصفحھ ادامھ...جمھوری

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است
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   ...باھشیاري برزمیم
معلوم شد آنھا جنبش . اسالمی قرار گرفتند

“ بی ضرر“غیر خودی را حتی با شعارھای 
این حقیقت نشان می دھد کھ . برنمی تابند

دوری رژیم از مردم بحدی است کھ زمینھ 
امپریالیستھا را در شرایط فقدان سوء استفاده 

سازمان پر نفوذ حزب طبقھ کارگر و قلع و 
رژیم . قمع انقالبیون بحد اکثر فراھم می آورد

خود بطور عینی و سفیھانھ مشوق و زمینھ 
 . ساز براندازی نرم است

اگر تصور کنیم کھ امپریالیستھا با این ھمھ 
قدرت مالی و کارشناسھا و عوامل خود 

 آنھا کھ مواجب بگیر آنھا ھستند و فروختھ چھ
 ٣٠چھ آنھا کھ شستشوی مغزی داده شده اند 

سال است کھ ساکت نشستھ و تالشی برای 
اخالل در جنبش مردم میھن ما نمی کنند دچار 

. بی حد و مرزی شده ایم خوشخیالی
امپریالیستھا شبکھ جاسوسی خویش را از 
 زمان شاه در ایران گسترده اند و عوامل آنھا
در بسیاری مقامھا و صفوف اپوزیسیون و 

امپریالیستھا و . حاکمیت رخنھ کرده اند
صھیونیستھا گزارشات تحقیقاتی در مورد 
ایران توسط کارشناسان خویش تھیھ کرده و 

آنھا . برنامھ ھای دراز مدت تنظیم کرده اند
تالش دارند در درجھ اول در عرصھ سیاسی 

.  بیاندازندو ایدئولوژیک نظریات خویش را جا
آنھا برای پیشبرد مقاصدشان از ھمھ ترفندھا 

ابزار کار آنھا بھ جز عوامل . استفاده می کنند
مستقیمی کھ در جنبش دارند رسانھ ھای 

آنھا . خارجی و استفاده از شبکھ اینترنت است
روشنفکران با شھرت اپوزیسیون را می 

تا کنون نظریات بھ سمت رادیوھا و . خرند
ی خارجی جلب بود در حالیکھ تلویزیونھا

شبکھ اینترنت وسیلھ مھمی برای جنگ روانی 
و شستشوی مغزی و آمادگی روان اجتماعی 

 .است“ مقبول و مطلوب“
 ٢٢ھمزمان با جنبش مترقی و دموکراتیک 

خرداد برنامھ ھای جستجوگر گوگل سریعتر 
گشت، آنتنھای رو بھ ایران تقویت شدند، حتی 

ی علیھ رژیم جمھوری اجازه نمایشات اعتراض
 .   اسالمی گرفتن بھ سادگی میسر بود

 ٢٢دسیسھ ھای ارتجاع در جنبش عظیم 
خرداد برای منحرف کردن این جنبش در 
عرصھ اینترنت و کنترل آن بروشنی مشخص 

آنھا عبارت بودند از شایعھ پراکنی بر . بود
ضد نھضت فلسطین در زیر پوشش 

ھ سیاست ک“ ایرانیت“، “میھنپرستی ایرانی“
روشن اسرائیلیھا و سلطنت طلبان در ایران 
است، حملھ بھ چین، روسیھ، لبنان، ونزوئال، 

کھ در خدمت ... بولیوی، کوبا، کره شمالی و
گذاری بھ امپریالیست آمریکا و اسرائیل 
صورت می گیرد، پخش تصاویر جعلی در 
اینترنت در  مورد پرتاب مردم از روی پل بھ 

جنایات صدام حسین در زمین کھ مربوط بھ 
عراق بوده است و ادعای اینکھ این کار توسط 
بسیجیھا در ایران صورت گرفتھ است، تیر 
خوردن جنینی کھ توسط صھیونیستھا در نوار 

غزه صورت گرفتھ بود و نوشتن آن بپای 
هللا حزب اجمھوری اسالمی، حملھ بھ سوریھ و

و حماس کھ حکومت احمدی نژاد را برسمیت 
د و سکوت در مقابل ترکیھ، کویت، شناختھ ان

بحرین، لبنان و بسیاری ممالک آمریکای 
التین و اروپا نظیر سوئد، فرانسھ، آلمان، 
ایتالیا، اسپانیا کھ آنھا نیز حکومت ایران را 

حملھ بھ چین و روسیھ بھ . برسمیت شناختھ اند
عنوان مدافعان رژیم جمھوری اسالمی و دامن 

منافع امپریالیستھا زدن بھ تضادھای فرعی کھ 
و صھیونیستھا را تامین می کند نمونھ ھائی از 
این دسیسھ ھای صھیونیستی امپریالیستی 

 .است
تا لحظھ کنونی کشوری یافت نشده است کھ 

شاید . حکومت ایران را برسمیت نشناختھ باشد
منظور سلطنت طلبان و عوامل ارتجاع بین 
 المللی و انقالب مخملی در این عرصھ فقط

زیرا حتی اوباما نیز با سیاست . اسرائیل باشد
محتاطانھ، آگاھانھ پیشنھاد عدم مداخلھ در 
امور داخلی ایران را طرح کرد کھ بطور 

پس این . ضمنی پذیرفتن وضعیت حاکم است
جار و جنجال ارتجاع جھانی، دلسوزی برای 

ھمھ این ضد . نتیجھ انتخابات ایران نیست
مورد انتخابات دموکراتھا و ضد بشرھا در 

دموکراتیک مردم فلسطین کھ منجر بھ کسب 
اکثریت برای سازمان حماس شد سکوت کرده 
اند و برعکس بھ مردم فلسطین گرسنگی می 

ارتجاع سعی . دھند تا رای شان را عوض کنند
می کند در سایتھای مترقی و وبالگھای 
انقالبی با تفسیرھای ارتجاعی و ھواداری از 

یالیسم و سلطنت طلبی نفوذ صھیونیسم و امپر
ارتجاع یاران مامور خویش را بسیج می . کند

کند تا ھمھ آنھا خود را بھ عضویت این 
. وبالگھا در آورند و در آنھا فعال شوند

 میلیون دالر ٨٠ارتجاع این کارھا را با ھمان 
آمریکائی تامین می کند و صدھا نفر فارسی 
نویس و مسلط بھ زبانھای خارجی را در 
اختیار دارد کھ کارشان فقط دامن زدن بھ 
. آشفتھ فکری و جنگ روانی در وبالگھاست

این کار با برنامھ ریزی دراز مدت انجام شده 
ھدف آنھا از کار انداختن وبالگھای . است

ھر چقدر این وبالگھا مواضع . انقالبی است
روشنتر و انقالبی تر داشتھ باشند حمالت 

زیکی و از جنبھ ویروسی بھ آنھا از نظر فی
جنگ . نظری وسیعتر و مداومتر است

الکترونیک یک جنگ نظری است کھ مانند 
. ھر جنگی بھ نیرو و سازماندھی نیاز دارد

حزب ما شاھد این جنگ الکترونیکی بوده 
است و می فھمد کھ بسیاری از این مراکِز 
عقیده سازی از مدتھا قبل توسط صھیونیستھا 

 پرداختھ شده بودند تا و امپریالیستھا ساختھ و
دراین گونھ مواقع از آنھا بتوانند حداکثر 

شبکھ مسموم اینترنت بھ . استفاده را بنمایند
در فیس بوک و . سوی ایران نشانھ می رود

تویتر مامورین خفتھ امپریالیستھا و 
صھیونیستھا تحت عناوین خنثی و غیر سیاسی 
برای چنین روزھائی سرباز گیری می کردند 

آقای منشھ امیر .  سالھا قبل آماده می شدندو از
بعد از رسیدن بھ سن بازنشستگی راھی خارج 
از اسرائیل شد تا زمینھ ھماھنگی بین این 
رسانھ ھای گروھی و شبکھ اینترنتی را با 
کمک موساد فراھم آورد و در اپوزیسیون 

ھمھ این شبکھ ھای . ایران در خارج رخنھ کند
ایت ھای انقالبی سمشکوک بیکباره در کنار 

. برای تاثیر گذاری منفی در جنبش فعال شدند
بیکباره در خارج از کشور توسط مراکز 
غیبی کھ پوشش تبلیغاتی مھمی داشتند 
آکسیونھای اعتراضی با شعارھای مشکوک 

ھمھ این واقعیتھا بیان مبارزه . گذارده شد
طبقاتی میان نیروھای انقالبی ایران و عمال 

 . ی و یا فریب خوردگان آنھاستوابستھ بھ اجنب
تاکتیک نیروھای انقالبی چگونھ باید باشد؟ این 
پرسشی است کھ ما باید در مقابل خود قرار 

 .داده و پاسخ مناسب آنرا بیابیم
در کنار وبالگھا و فیس بوکھا و تویترھا و 
یوتوبھا و سایتھای مسموم و مشکوک کھ خود 

 ھستند را پشت نظریات مقبول پنھان کرده اند
نیروھای انقالبی و دموکراتی کھ از ھمان 
ابزار برای ترویج نظریات خویش و تاثیر در 

ابزار . جنبش مردم ایران استفاده می کنند
اینترنتی بخودی خود ماھیت انقالبی و یا 
ارتجاعی ندارد مھم آن است کھ چھ سیاستی 

از نظر رژیم . آنھا را رھبری می کند
ین عرصھ ھا ضد جمھوری اسالمی ھر دوی ا

اسالمی است و با ھر دوی آنھا با ھمان تیغ 
 .سانسور و سرکوب روبرو می شود

نیروھای انقالبی باید با تجزیھ وتحلیل از 
سیاستھای امپریالیسم و صھیونیسم در منطقھ 
جھت و ھدف تبلیغات آنھا را پیدا کرده و در 

باید نظر نیروھای . سایتھای خویش افشاء نماید
در ایران بھ این حقیقت جلب کرد مردمی را 

کھ امپریالیستھا و صھیونیستھا تالش دارند 
و دامن زدن بھ “ میھنپرستی“تحت نام 

ناسیونالیسم مردم ایران را بر ضد اعراب و 
بویژه جنبش فلسطین تحریک کنند و ھمکاری 
نزدیک پاره ای ممالک آمریکای التین را با 

وئال را جمھوری اسالمی وسیلھ ای کنند تا ونز
کھ یکی از دموکراتیک ترین ممالک جھان 
است و سابقھ و تداوم و تکرار انتخابات آزاد 
مردمی در آنجا در تمام تاریخ آمریکای التین 
کھ زیر ساطور آمریکا خون می گرید نظیر 
. نداشتھ است از جنبھ تبلیغاتی آلوده گردانند

گرایشات امپریایستی و صھیونیستی تالش 
رگ بر روسیھ و چین را دارند شعار م

 جایگزین مرگ بر آمریکا و اسرائیل نمایند در
تھدید می را  حالیکھ خطر نزدیکی کھ ایران 

کند نھ از جانب چین و نھ از جانب روسیھ 
است این خطر از جانب آمریکا و اسرائیل از 
بعد از انقالب بھمن در ایران است کھ با 

مروز تازاندن صدام بھ ایران آغاز شد و تا با
نیز دستور آن در روی میز کار روسای 

امپریالیست آمریکا . جمھور آمریکا قرار دارد
با پایگاھھای نظامی خویش در اطراف ایران 

  ٨ ادامھ در صفحھ...و حضور نظامی

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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[Text eingeben]

    ...باھشیاري برزمیم
  خویش در امارات عربی، بحرین، ترکیھ،
پاکستان، عراق، آذربایجان، گرجستان، کویت 

 نستان، ممالک آسیای میانھ خطری جدیو افغا
اتفاقا . برای میھن ما محسوب می شوند

مقاومت نسبی روسیھ و چین در قبال 
زورگوئی بی حد و مرز آمریکا در مقابل 
تحریمھای بی حد و مرز و قلدرمنشانھ آنھا 
علیھ مردم ما عاملی بود کھ از تصمیم تجاوز 

جلو امپریالیستھا و صھیونیسم جھانی بھ ایران 
اینکھ این دو کشورامپریالیستی . گرفتھ است

منافع خویش را در نظر داشتھ و در
فکرغارت ایرانند بر کسی پوشیده نیست ولی 
ندیدن تضادھای امپریالیستی و خطر بالفعلی 
کھ ایران را از جانب آمریکا و اسرائیل تھدید 
می کند نمی تواند امر اتفاقی و تنھا ناشی از 

برگرداندن جھت مبارزه . دسفاھت سیاسی باش
علیھ روسیھ و چین و سپس ونزوئال و 

نشان از دستان کثیفی است ... بولیوی، کوبا و
 خرداد در پی ٢٢کھ در جنبش مردمی 

ھدف تبلیغات صھیونیستی . خرابکاری ھستند
در اینترنت، تقویت این گرایش انحرافی در 
ایران است کھ بخشی از سیاست انقالب 

. ردم ایران را تشکیل می دھدمخملی دشمنان م
عمال صھیونیستھا در اینترنت برای ھمھ 
وبالگھای سیاسی غیر مھم نیز بنام خواننده بی 
طرف مقاالت بودار و انحرافی می فرستند تا 

مسئولین این . فضائی کاذب ایجاد نمایند
وبالگھا وقت آنرا ندارند کھ ھمھ تفسیرات و 

 با این عمال. مقاالت ارسالی را کنترل کنند
کار سیاست فلج کردن وبالگھا و سایتھای 

این نشانھ آن . مترقی را در پیش گرفتھ اند
است کھ لشگری در این جبھھ تبلیغاتی آماده بھ 
کار شده است و از قبل برای روز مبادا برنامھ 

 .ریزی کرده است
البتھ رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی با 

ممانعت توھین و تحقیر مردم، با ریاکاری و 
از شکوفائی مبارزه ضد صھیونیستی و ضد 
امپریالیستی در ایران، با زیر پا گذاردن حقوق 
مردم زمینھ این دسیسھ چینی ھا را بر ضد 

ھر چھ درجھ سرکوب . ایران فراھم می کند
رژیم افزایش یابد خطر بھ انحراف کشیده شدن 
مردم در یک مبارزه نابرابر و بدون رھبری 

 .    کمونیستی افزوده تر می شودمنظم و قدرتمند
راه مبارزه با این انحرافات و جدا کردن سره 
از ناسره تکیھ مقتضی بر مبارزه ضد 
امپریالیستی و ضد صھیونیستی و توجھ بھ 
ارتباط بالواسطھ جنبش دموکراتیک با مبارزه 

راه خنثی کردن . ضد امپریالیستی است
تحریکات و دسیسھ ھای امپریالیستی پیوند 
جنبش دموکراتیک عمومی مردم با جنبش 
کارگری از طریق طرح خواستھای کارگران 

راه مقابلھ با دسیسھ دشمن توجھ بھ . است
صحت اخباری کھ باید توزیع شود، مضمون 
شعارھا و اعالمیھ ھائی است کھ گروه ھا و 
شخصیتھا می دھند و امتناع از آب ریختن بھ 

. ستآسیاب امپریالیستھا و صھیونیستھا ا
مبارزان خارج از کشور باید از ھمکاری با 
. مراکز بی ھویت و مشکوک خود داری کنند

مراکزی کھ اتفاقا از امکانات تبلیغاتی فراوانی 
برخوردارند و مانند قارچ از زمین روئیده اند 
و دارای ھیچ پیشینھ سیاسی نیستند باید بھ زیر 

ولی بدانیم کھ این مراکز . ذره بین گرفتھ شوند
بدون حضور ایرانیان کاری از پیش نخواھند 

 . برد
 خرداد مردم ایران امکانات ٢٢در جنبش 

شبکھ اینترنت و اھمیت جنگ الکترونیکی را 
مردم ایران حاضر نشدند بزیر . درک کردند

پرچم شاه پرستان اجنبی پرست بروند، مردم 
ایران ھشیاری الزم را از خود نشان دادند 

لیت مشکوکی کھ تالش ولی بودند و ھستند اق
دارد جنبش را بھ بیراھھ بکشد و بھ دست 

 .دراز شده صھیونیسم بین الملل بدل کند
مردم چرا نشستین ایران “باین جھت شعار 

 یکی از شعارھای افشاء کننده “شده فلسطین
در این عرصھ باید از ابتکارات جدید . است

استفاده کرد و در عین حمایت از مبارزه 
ردم ایران آنرا با ھشیاری پاکیزه دموکراتیک م

باید دانست کھ مبارزه ای کھ . نگھداشت
درگرفتھ است بر سر کسب سرکردگی در این 

نمی شود بھ  بھانھ خطراتی . جنبش نیز ھست
کھ وجود دارد از شرکت در جنبش امتناع کرد 

ما در . و آنرا دربست در اختیار دشمن گذاشت
ادرھای با این جنبش بسیار خواھیم آموخت و ک

تجربھ برای فردای آزاد ایران پرورش خواھیم 
مبارزه در جائی کھ خطر وجود ندارد . داد

آسان است ولی ما کمونیستھا برای غلبھ بر 
مشکالت و مصائب ساختھ شده ایم و از 

 .سرشت ویژه ایم
 مرگ بر امپریالیسم و صھیونیسم

زنده باد مبارزات دموکراتیک و اعتراضات 
  ایرانتوده ای مردم

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری 
 .اسالمی

*****
 
 

 ...ھرچھ بگندد نمكش میزنند
جمھوری اسالمی می توانست و می تواند با 
اسلحھ تکفیر کار خویش  را ھمواره توجیھ کند 
و بھ زور شکنجھ اسراء را بھ توبھ وادارد و 

فراموش . برایشان مدرک و سند تھیھ ببیند
 جمھوری اسالمی دستھ دستھ با نکنیم کھ ھمین

این منطق آدم می کشت کھ بی گناھان بھ 
بھشت می روند و خطا کاران بھ سزای اعمال 

در قاموس اسالم اصلی بھ . خود رسیده اند
عنوان اصل برائت برای مردم تا زمانیکھ 
عکس آن ثابت نشده است وجود نداشت و 

ولی ھمین جمھوری اسالمی کھ چنین . ندارد
 حال مجبور است از ترس نفرت می کرد

عمومی و مقاومت مردم و فشار جھانی رنگ 
 .    عوض کند و موذیانھ رفتار کند و تقیھ نماید

 تحت ١٣٨٨ مرداد ٨روزنامھ آفتاب یزد در 
دو سال فعالیت غیرقانونی یك “ عنوان 

 :فاش ساخت “!بازداشتگاه غیررسمی
ھا  روز گذشتھ و در ادامھ اظھارنگرانی... “
ھا و سـرنـوشـت  وضعیت بازداشتگاهسبت بھن

ھای  ھا، خبر عجیبی بر روی سـایت بـازداشـتی
بھ موجب این خــبــر، . قرار گرفتخبری

دســتـور تـعـطیلی بازداشتگاه كھریزك دو 
صادر شده اما این مركز بدون آنكھ سال پیش

ســازمــان زنــدانـھـا نـظارتی بر آن داشتھ
 . ود ادامھ داده استباشد بھ فعالیت خ

از نكات تامل برانگیز در اظھارات قائم ... 
مقام رئیس كل دادگستری آن است كھ

بازداشتگاه كھریزك قبال ھم زیر نظر سازمان 
زندانھا نبوده و دو سال قبل، بعد از آنكھ

رئـیـس كـل دادگـسـتـری از وجـود آن مطلع 
 اماكند شود دستور تعطیلی آن را صادر می می

فـعـالـیـت غـیـرقـانـونـی و غـیـر اسـتاندارد 
ادامھ داشتھ و این بازداشتگاه تا چند روز قبل

بھ گفتھ قائم مقام دادگستری تھران، بھ دلیل 
 در آن، ضـــــوابـــطبـعـضـیعدم رعایت 

 آن توسط رھبری دســـتـــــور تــعـــطــیلـــی
 “.صادر شده اسـت

ی نظریات آقای خبرگزاری ایرنا بھ بازگوئ
جاللی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 

اعضای این کمیتھ تاکید “: پرداخت و نوشت
دارند کھ باید با دیگر بازداشت شدگان نیز 
طبق قانون برخورد شود، البتھ طبق قانون 

 ساعت بھ آنھا باید تفھیم اتھام شود ٢٤ظرف 
کیل را نیز دارا و امکان برخورداری از و

باشند و بھ دادگاه ھای مربوطھ معرفی شوند تا 
ھر چھ زودتر مراحل قانونی الزم برای آنھا 

 .“انجام شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اشاره بھ درگذشت محمد 
کامرانی و محسن روح االمینی دو بازداشت 

ا سعید مرتضوی وعده داده ت“: شده یادآور شد
پرونده پزشکی این دو نفر کھ بھ گفتھ وی بھ 

 بیماری مننژیت در زندان فوت کرده اند  دلیل
 .“بھ اعضای این کمیسیون مجلس ارائھ شود

می بینید کھ بھ اعتراف خودشان طبق قانون 
 ساعت باید بھ متھم تفھیم اتھام شود ٢٤ظرف 

و متھم امکان برخورداری از وکیل را دارا 
ین صورت باید متھمین آزاد در غیر ا. باشد
ولی در کدام دوره از حیات جمھوری . شوند

اسالمی چنین عملکردی روی داده است؟ مگر 
می شود رھبر مخالفت خویش را با زندان 
کھریزک اعالم کرده باشد ولی علیرغم آن در 
این زندان حبس و شکنجھ ھای وحشیانھ و 

مگر اینکھ . تجاوز در دستور روز بوده باشد
 رھبر و تمام نظام جمھوری اسالمی شخص

اظھار . با نظام کھریزکی موافق بوده باشد
نگرانی مسئولین کھ با فریادھای دزد را بگیر 
بھ میدان آمده اند بھ علت ھراسشان از مردم و 

  ٩ ادامھ در صفحھ...الپوشانی کردن 

 و شرط ترک کنند باید خاک عراق را بی قید ، استعمارگرتجاوزگراِن



    

 ٩                                                 صفحھ   ان                                  توفان ارگان مرکزی حزب کار ایر  ١٣٨٨  ماه شھریور  –١١۴   شماره  

[Text eingeben]

 ...ھرچھ بگندد نمكش میزنند
 .اساس مسئلھ است

ھ دو نفری کھ با  سعید مرتضوی مدعی است ک
ھم رابطھ ای نداشتھ اند بیکباره در زندان بھ 

دلیل یک . بیماری مننژیت فوت کرده اند
از کجا معلوم کھ آن . گواھینامھ پزشکی است

پزشک بیچاره کھ این گواھی تقلبی را صادر 
کرده است تا کنون در زندان کھریزک زیر 

نظامی کھ بر اساس . شکنجھ فوت نکرده باشد
و شکنجھ استوار است براحتی می تواند تھدید 

نظامی کھ بھ . از این اسناد بی اعتبار جعل کند
“ غیر استاندارد“اعتراف خودشان زندان 

مخفی داشتھ و مردم را در آنجا سر بھ نیست 
می کرده است نمی تواند یک روده راست 

در اینجا سخن از بی اعتمادی . داشتھ باشد
. اسالمی استمردم بھ تمامیت رژیم جمھوری 

. این بی اعتمادی دیگر قابل جبران نیست
محصول دروغگوئی و ریاکاری دائمی رژیم 

 .جمھوری اسالمی است
 ٦/٥/١٣٨٨خبرگزاری ایرنا در تاریخ 

گفتنی است امروز تعدادی از “: نوشت
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در گفت و 
گو با ایرنا خواستار رافت اسالمی در قبال آن 

ز بازداشت شدگان حوادث اخیر شده دستھ ا
و اضافھ “ بودند کھ اظھار ندامت کرده اند

شماری از کارشناسان سیاسی و “: کردند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در گفت و 
گو با ایرنا ضمن استقبال از دستور رھبر 
معظم انقالب مبنی برجلوگیری از تعرض بھ 

 رافت اسالمی از موضع“امنیت و جان مردم، 
را یک موھبت برای نظام جمھوری “ اقتدار

اسالمی ارزیابی و بر برخورد بر مدار قانون 
ھمراه با رافت اسالمی با بازداشت شدگان 

 .“اخیر تاکید کردند
 رافت اسالمی چھ صیغھ ایست؟ رافت اسالمی

از موضع اقتدار دیگر بچھ معنی است؟ 
 رافت اسالمیبرخورد بر مدار قانون ھمراه با 

ھ ملغمھ ایست؟ آیا بند قانون است؟ آیا دیگر چ
ارزش حقوقی و قانونی دارد؟  آیا قابل اندازه 

 رافت اسالمیگیری است؟ مرز مدار قانون و 
ازکجا شروع و بھ کجا ختم می شود و یا اینکھ 
بھ درجھ خودسری بکارگیرانشان وابستھ 

 توبھ نشان داد بھ کسانی کھ رافتباید . است
 نکرده اند توبھھ کسانیکھ کرده اند و طبیعتا ب

و از حق بیان آزادانھ افکارشان استفاده کرده 
برای آنھا گرز .  بھ کار بردرافتاند نباید 

مناسبتر است و باید آنھا را بھ زندانھای جدید 
 . کھریزک تحویل داد

بھ تاکید رھبر “آقای سبحانی نیا نماینده مجلس 
معظم انقالب اسالمی مبنی بر رعایت حقوق 

بر : راد و شھروندان اشاره و تاکید کرداف
اساس فرمایشات ایشان برخوردھا باید در 

 .چارچوب قوانین و مقررات اسالمی باشد
اگر مکانھائی وجود دارد کھ : وی تصریح کرد

استاندارد نیست و شرایط نگھداری افراد 
 “.مناسب نیست باید جمع شوند

آقای سبحانی حتی حکم رھبر را کھ خواھان 
 در زندان کھریزک شده مشروط کرده و بستن

اگر مکانھائی وجود دارد کھ “مدعی است 
خدا را شکر . باید جمع شوند“ استاندارد نیست

 ؟؟!! وجود ندارندمکانھائیکھ چنین 
برای نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصور 
وجود اپوزیسیون، تصور اینکھ کسانی ھستند 

پس کھ طور دیگری فکر می کنند مشکل است 
برای آنھا اپوزیسیون توبھ کار . وجود ندارد

قابل پذیرش است و اپوزیسیونی کھ نماینده 
با این . افکار آنھا نیست جایش در زندان است

تفکر ھرگز ممکن نیست بشود درھای زندان 
 . کھریزک را بست

وقتی انسانھا بھ مومن و غیر مومن تقسیم می 
 شوند و این مرجع مذھبی است کھ تعیین می
کند چھ کسی غیر مومن است در و دروازه 

نظام خانخانی . برای خودسری باز می شود
آنھا . در ماھیت رژیم جمھوری اسالمی است

در عین اینکھ دیگر نمی توانند در اثر مقاومت 
مردم نسبت بھ خودسری و جنایت پیشگی بی 
تفاوت باشند و از مردم می ھراسند در عین 

شیوه ھای حال برای بقاء خود از ھمھ 
. سرکوب و عوامفریب نیز استفاده خواھند کرد

 خرداد رژیم را ضعیف کرده ٢٢ولی جنبش 
است، آسیب پذیر است، نقاب ریاکاری و 

باید از . دروغگوئی مذھبی اش پاره شده است
نظر تاکتیکی بر اجرای حکومت قانون تکیھ 

اجرای مقررات اسالمی امری ضد . کرد
د ھمراه با حذف بشری و وحشیانھ است و بای

 .را تبلیغ کردآن حذف جمھوری اسالمی 
*****

 
 

 ...باور كنید لطیفھ
جمھوری اسالمی حمایت می کند و در تمام 

تاریخ استبداد . انتخابات تقلبی شرکت می نماید
جمھوری اسالمی تاریخ خیانت این تشکل نیز 

 . ھست
آنھا برای فریب مردم مدعی می شوند ھدفشان 

“ براندازی“ حسین موسوی از حمایِت میر
؟ نمی توانند !رژیم است ولی از نظر تاکتیکی

آنرا آشکارا بر زبان آورند زیرا رژیم مبارزه 
این حضرات . مردم را بیشتر سرکوب می کند

را با شامبورتی بازی عوضی مبارزه سیاسی 
ھمین ادعای مضحک آنھا کھ . گرفتھ اند

سرنگونی “درگوشی بھمھ می گویند قصدشان 
است، کار آنھا را “ ژیم جمھوری اسالمیر

و “ بزرگ“خراب می کند، زیرا چنین ھدف 
پنھانی را نباید گوش بھ گوش گفت تا بھ گوش 
رژیم جمھوری اسالمی نیز برسد و بدل اش 

توجھ کنید ھمین انتشار نشریھ . را بزند
کھ دست آنھا را رو کرده است و این “ توفان“

زیع کرده ادعا را در نشریھ اش چاپ و تو
است دست اکثریتی ھا را رو  می کند و رژیم 

تاکتیک آنھا را “ گول“می فھمد کھ نباید 
البتھ روشن است کھ این تاکتیک . بخورد

 .برضد رژیم نیست تاکتیک برضد مردم است
ولی حقیقت این است کھ مبارزه اجتماعی با 

تحوالت اساسا با . کالھبرداری متفاوت است
ام می شود و نھ شخصیتھا دست توده مردم انج

بدون توده ھا کسی نمی تواند . و رھبران قالبی
. رھبر شود و تحول اجتماعی بوجود آورد

ولی . تحول با دست مردم و توده میلیونی است
برای انجام تحول باید توده را با سیاست 
روشن و آگاھانھ و نھ با دوز و کلک بسیج 
کرد و این بسیج بر محور نظریات سیاسی 

این است کھ نمی شود توده . ورت می گیردص
ھا را بدنبال نخود سیاه فرستاد و بھ آنھا گفت 
اگر من امروز ھوادار میر حسین موسوی 
ھستم و در پشت سر ھاشمی رفسنجانی سینھ 
می زنم منظورم فریب رژیم است تا دست مرا 
. نخواند تا من بتوانم سربزنگاه خدمتشان برسم

را درگوشی بسیج  میلیون ٧٣مگر می شود 
کرد؟ آنھا می خواھند با پوچگوئی، ریاکاری و 

نتیجھ این . کنند“ بسیج“موھومات مردم را 
عمل ھمان حمایت از یک جناح حاکمیت در 

این بھ . قبال جناح دیگر برای ھمیشھ است
معنی حمایت از تمامیت نظام جمھوری 
اسالمی است تا دست محبت خامنھ ای بھ سر 

 بیچاره ھا مجبورند در چھار این. آنھا بخورد
سال دیگر نیز ھمین سیاست را پیشھ کنند و از 
. فالحیان در مقابل شریعتمداری حمایت نمایند

 .برای آنھا این دور باطل تمامی ندارد
بر مبنای یکی از این گزارشھا در شھر مونیخ 
کھ گزارشگر خود شخصا در فعالیت شرکت 

اضر داشتھ، این عده در جلوی کنسولگری ح
رای ما “می شوند و با فریادھای اعتراضی 

نشان می دھند کھ چھ کسانی “ را پس بده
اساسا در انتخابات شرکت کرده و مشروعیت 
رژیم جمھوری اسالمی را بھ رسمیت شناختھ 

چون . و حاال طلبکار ھم از کار در آمده اند
رژیم رای آنھا را پس نمی دھد پیشنھاد می 

 مذاکره بھ کنسولگری شود کھ نماینده ای برای
یک نماینده بھ صورت دموکراتیک . بفرستند

انتخاب می کنند تا برای مذاکره خدمت شخص 
کنسول رسیده و آراء دارو دستھ اکثریتی ھا و 

نماینده با توپ پر در . حواریون را پس بگیرد
کنسولگری حاضر می شود و از کنسول می 
خواھد کھ نتیجھ انتخابات مونیخ را بھ وی 

کنسول نیز بدون درنگ با انداختن . عالم کندا
نگاھی بر اسناد انتخابات بھ ایشان می گوید 

 در صد مونیخی ھا کھ در انتخابات ٨٥
حال . شرکت کرده اند بھ موسوی رای داده اند

اگر می خواھید رای خود را پس بگیرید 
نماینده بیچاره دست از پا درازتر بھ . مختارید

ر جلو کنسولگری بر جمع ھواداران موسوی د
می گردد و خبر می دھد کھ چھ نشستھ اید در 
انتخابات مونیخ تقلبی صورت نگرفتھ است و 
صالح نیست کھ ما رای مان را پس بگیریم 

در یک . چون رای احمدی نژاد بیشتر می شود
از اعتبار می “ رای مرا پس بده“لحظھ شعار 

  ١٠ ادامھ در صفحھ...افتد، چون مفھوم

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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[Text eingeben]

 ...نید لطیفھباور ك
. آن ھواداری از احمدی نژاد تلقی خواھد شد

بیکباره دستھ سینھ زنی اکثریت و حواریون 
سازمان فدائیان اکثریت .  ھاج و واج می ماند

و حواریون شعار خویش را در فعالیتھای 
 پس  بعدی عوض کرده و دیگر درخواست

گرفتن آراء را بکنار می گذارند و خواھان 
چماقداران و لباس .  می شوندابطال انتخابات

شخصیھای آنھا ھمھ ھواداران براندازی را کھ 
اشتباھا در آکسیون آنھا شرکت کرده بودند از 
صفوف خود بخاطر دادن شعارھای غیر مجاز 

ظریفی می گفت خبر دارد . بیرون می کردند
کھ از آن روز کنسول جمھوری اسالمی ایران 

دد کھ رای در مونیخ بدنبال اکثریتی ھا می گر
. شان را پس دھد و اکثریتیھا فرار می کنند

قرار است ھواداران رژیم جمھوری اسالمی 
تظاھراتی برای پس دادن آراء اکثریتھا کھ دبھ 
در آورده اند ترتیب دھند و خواھان آن شوند 

احترام کھ این دارودستھ بھ تصمیمات خود 
 .   بگذارد

*****
 
  

 ...بیانیھ مشترك ما تاوان
زینھ بحران جاری را بر دوش طبقھ کارگر، ھ

در بخش خصوصی و دولتی، بر دوش 
 با بکار گرفتن –دھقانان و خلقھا سوار کنند 

سیاست از میان بردن دستاوردھای اجتماعی، 
خصوصی سازی بخشھای درمانی و 
آموزشی، با بزیر سئوال بردن حقوقی کھ 
کارگران طی نسلھای متمادی مبارزه بچنگ 

فراتر از این، آنھا یک سیاست فعال . دآورده ان
برای تسھیل بیکار سازی، برای تشدید نرمش 
پذیری نیروی کار و ایجاد بی ثباتی در 
اشتغال، بخاطر تنزل دستمزدھا و گسترش 
ساعات کار روزانھ را نیز در دستور قرار 

کارگران جوان، اولین قربانیان این . داده اند
برای . ارندسیاست نرمش پذیری و فوق استثم

تحمیل این عقبگردھای اجتماعی، آنھا یک 
سیاست منظم تضعیف، تجزیھ و تخریب در 
مبارزه طبقھ کارگر، بخصوص در مورد 
سندیکاھائی کھ دست از مبارزه طبقاتی بر 

سندیکالیسم . را در پیش گرفتھ اند... نمی دارند
سازشکار، کھ با انداختن ھزینھ بحران بر 

کارگری موافقت دارد دوش کارگران و توده 
 . شتر بحران تقویت میکنندبیرا، بخاطر ھدایت 

بحران، پدیده تمرکز سرمایھ را تسھیل و 
بنگاھھای خرد و متوسط : برجستھ کرده است

از میان افتھ اند، انحصارات از طرف 
بزرگترھا، در یک رقابت بیرحمانھ بھ قیمت 
از میان رفتن صدھا ھزار شغل، تعطیل 

اری میلیونھا کارگر، بلعیده شده بنگاھھا، بیک
شھرھا، مناطق کامل، توسط این سیاست . اند
مورد اصابت قرار گرفتھ » تخریب گسترده « 
 . اند

بلحاظ سیاسی، این تمرکز سرمایھ بسود 

الیگارشی مالی، خود را از طریق تقویت و 
تمرکز قدرت در دست قوه مجریھ، استقرار 

کار گیری دولتھای پلیسی، تقویت ارتجاع و ب
قوانین برای جنائی جلوه دادن ھر شکلی از 
اشکال اعتراض اجتماعی در قبال نظم 

این پدیده فاشیستی، کھ . موجود، بروز میدھد
ھمھ  دولتھا را دربر میگیرد، خاصھ در ایتالیا 
با برلوسکنی، در فرانسھ با سارکوزی، حتی 
در کشورھای شرق اروپا، با ظھور دول 

 و ضد خارجی و فعالیت ارتجاعی، پوپولیست
آشکار گروھھا و احزاب فاشیستی، ھم اکنون 

سیاستی کھ سالھا پیش توسط . در برابر ماست
کمیسیون اروپا جاری شده، ابزاری است 

طرد این سیاست . برای تحقق نئولیبرالیسم
توسط کارگران و خلقھا بارھا صورت گرفتھ، 

گفتن بھ قانون اساسی » نھ « خاصھ از راه 
» نھ « ، در فرانسھ و ھلند و بعد اروپا

ایرلندیھا بھ توافق لیسبون، کھ جزئی از توافق 
دولتھا، پارلمان اروپا . قانون اساسی اروپاست

و ھمھ موعظھ گران این اروپای انحصارات و 
ارتجاع، از نظر خواھی سایر خلقھای اتحادیھ 
. اروپا در مورد این توافقات، پرھیز کردند

. پاسخ منفی خواھند گرفتچون میدانستند کھ 
این یک نشانھ روشن از خصلت ضد 
دمکراتیک قانون اساسی اروپاست و برخالف 
تبلیغات ھواداران تقویت اتحادیھ اروپا، توافق 

این . تر نمی کند» دمکراتیک « لیسبون آن را 
طرد وسیع، یکبار دیگر ھم در انتخابات 
پارلمان اروپا ابراز شد، کھ مورد استقبال 

ھمین .  باالئی از مردم قرار نگرفتدرصد
امر، بشکلی خیلی حادتر، حتی نمایندگی این 

 . نھادھا را بزیر سئوال میبرد
چھار نمونھ ای کھ بدانھا اشاره شد، حکایت از 
خصلت ضد کارگری، ضد مردمی ساختمان 
اتحادیھ اروپا دارد، اتحادی با جوھر سرمایھ 

است این کمیسیون اروپ: داری و امپریالیستی
« خود و سایر » کتب سفید « کھ از طریق 

سیاست خصوصی سازی و » رھنمودھا 
در ھر کشور، ... انحالل بخشھای عمومی

« استثمار نیروی کار را با براه انداختن 
. دنبال میکند» رقابت آزاد و غیر تقلبی 

» رھنمود شرم « پارلمان قبلی اروپا بود کھ 
ه را تصویب کرد و راه را برای محاصر

« و تبدیل اروپا بیک » غیر مجاز « مھاجران 
، با حمایت گردانھای پلیس و ناوھای »قلعھ 

. جنگی کھ در مدیترانھ گشت میزنند، باز کرد
قربانیان این جنگ بی سر و صدا، صدھا زن 
و مردی ھستند کھ از فقر میگریزند، از جنگھا 
و کشمکشھائی کھ پیش از ھر چیز نتیجھ 

ھ امپریلیستھاست، ستیزی سیاستھای غارتگران
برای کنترل مواد خام، بویژه کنترل نفت و 

امروزه، اتحادیھ اروپا، ھمدست با . بازارھا
دول ارتجاعی افریقا، مثل لیبی و مراکش و 

پیمانکار این جنگ کثیف بر علیھ ... تونس
پارلمان قبلی اروپا بود کھ . مردم فقیر است

رھنمودی محرمانھ مبنی بر جنائی بودن 

کمونیسم، ھمتراز بودن آن با نازیسم را 
تصویب کرد، رھنمودی کھ باعث کارزاری 
ضد کمونیستی و ضد کارگری، بیش از پیش 
تھاجمی، در بسیاری از کشورھای اروپائی 

و باالخره، اتحادیھ اروپا و در کلیت آن . شد
» دفاعی « بود کھ خصلت تکمیلی سیاست 

 خود را با ناتو، بازوی مسلح قدرتھای
امپریالیستی، کھ جنگ کثیفی را بر علیھ خلق 

ھمین : افغانستان براه انداختھ است، ابراز کرد
اتحادیھ اروپاست کھ ھمکاری خود با دولت 
صیھونیست اسرائیل را، با وجود سیاست 
جنگی آن، با وجود قتل عام مکرر مردم غزه 

 . و خلق فلسطین، ادامھ میدھد
.  مییابندمقاومتھای کارگری و مردمی توسعھ

در تمام کشورھای اروپا، کارگران و 
کھ « : زحمتکشان بھ خیابانھا آمدند تا بگویند

این بحران، از ما نیست، ما تاوان آن را پس 
 . »نمی دھیم 

. باال میگیرد» دستجمعی « روحیھ مبارزه 
توقیف : مبارزات افزایش یافتھ و تعمیق میابند

 کارفرمایان، سنگر گرفتن در بنگاھھا،
اقدامات نمایشی جھت استیضاح مجامع 

بعنوان » ضربتی « سھامداران، عملیات 
سمبل قدرتمداری در قبال کارفرما، تظاھرات 
توده ای حول کارگرانی کھ در خطر اخراجند، 
از انواع گروھھای مردم شھرھا، کھ با اخراج 

 .  کارگران متضرر می شوند
 بخشھای قابل توجھی از طبقھ کارگر آماده اند
. تا این مبارزه را بھ سطحی باالتر ارتقا دھند

ولی ھر بار با مانع دستگاه دولت از سوئی و 
سیاست رھبران سازشکار سندیکاھای اصالح 
طلب از جانب دیگر روبرو شدند، کھ جنبش 
را از حرکت باز داشتھ و سعی میکنند تا آن را 

ھدایت مشترک بحران » راه حلھای « بسمت 
ی خواھند کھ این جنبش سوق دھند، چون نم

اعتراضی کارگران خود نظام موجود را ھدف 
در میان این مبارزات، ما میخواھیم . گیری کند

بھ اھمیت مبارزه کارگران در واحدھای 
و ... اتومبیل سازی سآت و فیات و اوپل و

کارگران بنگاھھای مرتبط با آنھا، مثل 
 . کارگران انحصار کنتیناتال اشاره کنیم

 کنتینانتال توانستند غرامت مالی قابل کارگران
) »  ارو برای ھر نفر ٥٠٠٠٠« ( توجھی 

بچنگ آورند کھ مستقیما با سود سرمایھ داران 
برخورد پیدا میکند و تحکیم وحدت تمام 
کارگران را، اعم از قدیمی و جدید، موجب 

آنھا ھمچنین نمونھ ای از ھمبستگی بین . گردید
اھرات رفقای المللی را، با شرکت در تظ

آلمانی خود، کھ گرفتار طرح مشابھی در 
ساختار کنتینانتال روبرو بودند، بنمایش 

ما ھمھ با زبان واحدی حرف « : گذاشتند
 . »! میزنیم، زبان کارگران

: مقاومتھا در دنیای آموزشی ھم توسعھ مییابد
جوانان دانشجو، معلمان، کارمندان اداری، 

ھت مشترکا بر علیھ اصالحات در ج
  ١١ ادامھ در صفحھ...خصوصی 

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

 ...بیانیھ مشترك ما تاوان
سازی دانشگاه ملی، کھ ھر چھ کمتر از یارانھ 

چون . دولت برخوردار است، بپا خاستھ اند
دولت، بیش از پیش مدارس و دانشگاھھای 
خصوصی را مورد حمایت مالی خود قرار 
میدھد و با این اصالحات میخواھد دانشگاھھا 

ح ملی و اروپائی بھ رقابت کشیده و را در سط
... رھنمودھای اروپائی« آنھا را، بر اساس 

 .  تابع منافع انحصارات کند! »
دھقانان فقیر، زحمتکشان دریا، پیشھ وران و 
خرده فروشان برای بقای خود میرزمند، کھ 
بر اثر ستم انحصارات در صنعت مواد غذائی 

ارفور ک: و توزیع کنندگان بزرگ خرد شده اند
و اوشان و مترو و کرت انگلز و نستلھ و 

 ... بنتون و
اعتراض در قبال سیاست جنگی، کھ اتحادیھ 
اروپا نیز در آن سھیم است، بشدت باال گرفتھ 
و ھمزمان با گردھمائی سران ناتو در 
استراسبورگ، در آوریل گذشتھ، خود را نشان 

تظاھر کنندگان، از ھمھ کشورھای . داد
ا، از آمریکا، روسیھ، ترکیھ، اتحادیھ اروپ

ناتو و اتحادیھ اورپا را مردود ... اوکراین
شناختند، آنھم در شھری محاصره شده و کامال 

آنان خواستار خروج واحدھای نظامی . نظامی
( حاضر در جبھھ ھای مختلف جنگ 

شدند، تدارک جنگھای ... ) افغانستان، عراق و
 بعدی بر علیھ دیگر کشورھا، مثل ایران،
حمایت ناتو و اتحادیھ اروپا از سیاست 
تروریستی صیھونیسم، مانورھایشان برای 
ایجاد بی ثباتی در بالکان و قفقاز، توسعھ ناتو 

گرجستان، اوکراین ( در کشورھای شرقی 
و استقرار موشکھای آمریکا در چک و ... ) و

این تظاھرات تبلور . لھستان را محکوم کردند
ھا در قبال سیاست ھمبستگی بین المللی خلق

در این . جنگی قدرتھای امپریالیستی بود
 لنینیست، ھمراه –بسیج، احزاب مارکسیست 

با سایر نیروھا، بر روی ارتباط میان این 
سیاست جنگی و بحران تاکید کرده و شعار 

 : میدادند کھ
ما تاوان بحران شما، مخارج جنگھای شما « 

 »را بعھده نخواھیم گرفت 
ل قلعھ اروپا، بر علیھ قوانین نژاد بسیج در قبا

پرستانھ و خارجی ستیزی، ضد مھاجران، 
مبارزه . ادامھ یافتھ و گسترش پیدا کرده است

سندیکائی پیروزمند کارگران بدون مدرک در 
فرانسھ، کھ دست بھ اعصاب زدند تا برسمیت 
شناختھ شوند و مورد حمایت رفقای فرانسوی 

 بود در قبال خود نیز قرار گرفتند، پادزھری
کارزار نفاق افکن بورژوازی، کارفرمایان و 
ارتجاع، کھ بر مبنای نژاد پرستی استوار 

کارگران مھاجر، با مدرک یا بدون . است
را برای » نا پایدار « مدرک، نقش عامل 

بنگاھھائی کھ نمی توانند تولید خود را بجای 
حال آنکھ . دیگری منتقل نمایند، بازی کنند

اجر، جای خود را در مبارزه کارگران مھ
یکپارچھ طبقھ کارگر داراست و بر علیھ 

آنھا اینجا کار میکنند، « ... سرمایھ میرزمند
 . »اینجا زندگی میکنند، اینجا می مانند 

ما احزاب و سازمانھای عضو کنفرانس بین 
 –المللی احزاب و سازمانھای مارکسیست 

لنینیست، یکبار دیگر متعھد شدیم کھ 
گرھای مبارزه و مقاومت خود را در ھر سن

یک از کشورھایمان گسترش داده و در جھت 
وحدت طبقھ کارگر، اتحاد میان طبقھ کارگر و 

 –تمام قربانیان بحران نظام سرمایھ داری 
امپریالیستی کوشیده و ھماھنگی و ھمبستگی 

ھدف ما این . میان مبارزاتمان را توسعھ دھیم
 ھمھ نیروھائی است کھ در یک جبھھ وسیع،

کھ حاضر نیستند تاوان بحران جاری را بعھده 
بگیرند، کارگران و خلقھائی کھ مخارج این 

یعنی . بحران را بدوش میکشند، متحد نمائیم
سیاستی واحد در قبال تعرض سرمایھ بزرک، 

بر علیھ ارتجاع و سیاست جنگی امپریالیسم 
 .  در جھت ھمبستگی خلقھا

ھی کارگران، وظیفھ ما ارتقا خودآگا
زحمتکشان و توده ھا در این مبارزات است، 
تا دریابند کھ بحران جاری یک بحران در 

« کلیت نظام سرمایھ داری است و نمی تواند 
بسود آن و در چارچوب ھمین نظام » راه حلی 

 . موجود داشتھ باشد
ما در این مبارزات بدیل مطلوب خودمان، 

 داری در یعنی قطع انقالبی پیوند با سرمایھ
از . مسیر سوسیالیسم را تبلیغ خواھیم کرد

کارگران، جوانان، مبارزان ضد امپریالیست، 
انقالبیون میخواھیم تا در این مبارزه شرکت 
نمایند، در ھر کشوری حزب کمونیست خاص 
خود را ایجاد کنند، یا صفوف حزب موجود را 
تقویت نمایند، چون حزب کمونیست ابزاری 

ری برای ھدایت جنبش است واجب و ضرو
. کارگری و توده ای و رساندن آن بھ پیروزی

مطلوبی کھ تحقق آن در چارچوب کنفرانس 
 لنینیست، –بین المللی احزاب مارکسیست 

بمثابھ شکل سازمانیافتھ انترناسیونالیسم 
 .   پرولتاریائی، پی گیری می شود

                                                                                       میالدی                       ٢٠٠٩     ایتالیا، ژوئن 
  حزب کمونیست کارگران دانمارک -
 –مارکسیست (  حزب کمونیست اسپانیا -

 )لنینیست 
  حزب کمونیست کارگران فرانسھ - 
  پالتفرم کمونیستی ایتالیا -
  حزب کمونیست انقالبی ترکیھ-

) توفان(و تکثیر از حزب کارایرانترجمھ 
 عضو کنفرانس بین المللی

 احزاب و سازمانھای مارکسیست لنینیست
            *****
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ستباور کنید لطیفھ نی
گزارشی بدست ما رسیده است در 
باره فعالیتھای سازمان فدائیان اکثریت 
در اروپا در حمایت از مربع 

 ی، ھاشمموسوی میرحسین
کھ خاتمی محمد  کروبی و ،رفسنجانی

حیف است آنرا در بایگانی خویش 
سازمان فدائیان اکثریت .  قرار دھیم

کھ پس از آن ھمھ خیانت و لو دادن 
 بھ مشامش رسیده و افراد بوی کباب

تصور کرده است کھ رھبر کبیرش بھ 
وزیر دست راست میر حسین موسوی 

، در عملیات وسیعی در بدل می شود
خارج از کشور در مقابل ھواداران 
براندازی رژیم جمھوری اسالمی قد 
بلند کرد و در گام نخست ایرانیان 

 کرد کھ در ترغیبخارج از کشور را 
 اسالمی انتخابات تقلبی جمھوری

شرکت کنند و آقای میر حسین موسوی 
در ھمھ جا عمال . را انتخاب نمایند

آنھا برای میرحسین موسوی سینھ سپر 
کرده و بھ ھواداران براندازی حملھ 

البتھ . نموده و با آنھا دست بھ یقھ شدند
این نخستین بار نیست کھ این تشکل از 

 ٩ادامھ در صفحھ  ...تمامیت رژیم

حزب واحد طبقھ کارگر ایران "حزب کارایران"نشریھ " توفان."نشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران است: سخنی با خوانندگان
و پیشنھادات خودرا برای ما نظریات . این زبان برای ھرچھ رساترشدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق،چھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز دارد. 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 . زمندیمزیرا ما تنھا با اتکا بر نیروی خود پابرجاییم و بھ این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جزیی باشند نیا

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

 بیانیھ مشترک
ما تاوان بحران سرمایھ داری را بعھده نخواھیم 

 کنیمگرفت ما برای سوسیالیسم مبارزه می
لمللی احزاب و سازمانھای ما احزاب و سازمانھای اروپا، اعضای کنفرانس بین ا

 لنینیسست، در گرد ھمائی خود در ایتالیا، اوضاع و احوال سیاسی، بحران –مارکسیست 
را برای ترسیم طرق قطع پیوند ... جاری نظام سرمایھ داری، مبارزات کارگران و خلقھا و

ن تنھا با این نظام بحران زده، بخاطر گشایش یک گذار انقالبی در مسیر سوسیالیسم، بعنوا
 امپریالیستی موجود، مورد بحث و تبادل نظر قرار –راه حل بحران نظام سرمایھ داری 

 . دادیم
برخالف دعاوی بورژوازی، کھ گویا نوعی بحران مالی گذرا . بحران نظام سرمایھ داری

بنظر ما بحران جاری، بحرانی است در شیوه سرمایھ ! دارد» تنظیم « است و احتیاج بھ 
تمرکز فوق العاده ثروت در دست .  بطور کلی و در ارتباط با اضافھ تولیدداری تولید

حجم عظیمی . مشتی مالک و فقر ھمھ جانبھ برای مردم، خصلت ویژه سرمایھ داری است
اتومبیل، واحدھای مسکونی، فرآورده ھای مصرفی، محصوالت ( از کاالھای تلمبار شده 

 جمعیت وسیعی از مردم فقیر، امروز بفروش نمی روند، حال آنکھ... ) کشاورزی و
بحران مالی . بمراتب بیشتر از دیروز، نمی توانند بھ حداقل مورد نیاز خویش دست یابند

این بحران، از روی خصلت کامال . باال گرفتھ و در سطح کره زمین گسترش یافتھ است
نشان میدھد کھ :  امپریالیستی، چپاول و استثمار پرده برداشتھ–انگلی نظام سرمایھ داری 

 . آفتاب عمر این نظام بھ لب بام رسیده است
بزعم کارشناسان سرمایھ داری، آنانکھ ھمین چندی پیش خبر از رشد نا محدود داده 

این بحران تمام تضادھای اساسی نظام سرمایھ ! »بحران تازه آغاز شده است « ... بودند
ضادھای میان انحصارات و داری را برانگیختھ است، تضاد میان کار و سرمایھ، ت

 . قدرتھای امپریالیستی، تضاد میان امپریالیسم و خلقھای زیر سلطھ
تامین سود . سرمایھ و گرایش آن بسمت سود حداکثر، ھمھ چیز را بھ کاال تبدیل میکند

در ... حداکثر، پیش از ھر چیز، پیش از محیط زیست، پیش از سالمت کارگران و خلقھا
آلودگی در سطح وسیع، تخریب طبیعت، دستکاریھای ژنیتیک در . مد نظر قرار دارد

بدرستی بخشھای وسیعی از مردم را نگران و بسیج کرده ... کشاورزی، در بیولوژی 
آنھم با آزاد گذاشتن ! بحران زیست محیطی دارد» رفع « گویا سرمایھ سعی در . است

میخواھد با توسعھ و . ه اندقوانین بازار، ھمان قوانینی کھ بحران جاری را بوجود آورد
تنھا کسانیکھ از این سیاست بھره می ! کند» حل « پیشرفت مراکز اتمی، بحران انرژی را 

برند، انحصاراتند کھ بر انرژی اتمی اصرار ورزیده و نزدیکی زیادی ھم با مجتمع نظامی 
وتال و انی و ت( انحصاراتی کھ شاخھ اتمی و نفتی را کنترل میکنند :  صنعتی دارند–

 ... ). رپزول و سوئز و
سخن بر سر گزینشی است کھ خود را از راه کنترل شدید قدرتھای بزرگ امپریالیستی بر 

وجود دارد، بروز ) خاصھ نیجریا ( منابع اورانیوم، کھ بمقدار زیاد در کشورھای آفریقائی 
ی و بسمت ھمین کشورھاست کھ قدرتھای بزرگ، میخواھند فضوالت صنعت اتم. میدھد

تمام دول، تا . نمایند» صادر « را با ھمدستی رژیمھای ارتجاعی متحد خود ... شیمیائی و
. بحال میلیاردھا از پول مردم را برای نجات سود بانکداران، کارفرمایان صرف کرده اند

 ١٠ادامھ در صفحھ  ...آنھا، بیاری اولیگارشی برخاستھ اند و میخواھند ھزینھ

Workers of all countries, unite!
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