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  بمناسيت اول ماه مه) توفان(بيانيه حزب کارایران
 !اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی کارگران سراسر جهان زنده باد

 
 

 

  
                                        

اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی پرولتاریای سراسر جهان در پيکار با بورژوازی است، در پيکار بخاطر رهائی ده ها و صد ها مليون زحمتکش از 
جهان استثمار و بردگی و .  و جهان کارجهان سرمایه: در این پيکار دو جهان متضاد دربرابر هم ایستاده است. گرسنگی و بينوائی و ستمدیدگی است

   4ادامه در ص.جهان  صلح و آزادی. جهان جنگ  و فاشيسم.  جهان برادری و برابری
  

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

  و سراسر ایران  مبارز مازندرانیک پيروزی برای دانشجویان                 
                                                    تمامی دانشجویان زندانی آزاد شدند                                      

3 ادامه در ص                                                                         
  

 
 خروج فوری و بی قيد وشرط قوای اشغالگر از خاک عراق   

   تاکنون چهارده کشور نيروهای خود را از عراق خارج نمودند                    
                                   گزارش کوتاهی از نشست دوروزه جنبش مقاومت در ایتاليا   ادامه در ص 5

                                
 
 
 

 نون صنفی معلمان ایرانبيانيه کا
توم معلمان به دولتا ولتيم ا                                   

 روز یکشنبه نهم اردیبهشت از حضور در کالس درس خود داری معلمان.   حمایت کنيممبارزات معلمان از
2 ه در صادام.   پيکار متحد معلمان برای تحقق  مطالبات دموکراتيک و انسانی ادامه دارد.ميکنند  
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...ادامه بيانيه کانون معلمان  
  

قابل مجلس و بازداشت  در اعتراض به برخوردهای غير قانونی نهادهای امنيتی و انتظامی با فرهنگيان در م-١

، در اکثر مدارس کشور تحصن ٨۶ فروردین ٢٧ و ٢۶معلمان تهران و کرمانشاه؛ در روزهای یکشنبه و دوشنبه 

هایی در دفتر مدارس برگزار گردید و تومارهای اعتراض آميزی که اهم خواسته های معلمان در آن درج شده بود 

  . ت جمهوری صادر گردید خطاب به مسئولين آموزش و پرورش، مجلس و ریاس

 برابر بيانيه ی پایانی جلسه ی شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگيان چون مسئولين امر هيچ گونه - ٢

 ضمن حضور در مدارس از ،٩/٢/٨۶، در روز یکشنبه پاسخی به درخواست های صنفی و قانونی ما ندادند

 در شهرستان ها در محل ١٢/٢/٨۶وز چهارشنبه حضور در کالس های درس خودداری می نمایيم؛ همچنين ر

 اقدام ١٢ تا ٩ادارات آموزش پرورش ، و در مراکز استان ها در محل سازمان های آموزش و پرورش از ساعت

  . به تجمع اعتراض آميز خواهيم نمود

 اجرای  در صورت عدم تحقق خواسته های صنفی فرهنگيان دال بر رفع تبعيض در بين کارکنان دولت و عدم-٣

 ما ١٧  تا١٣ از ساعت ١٨/٢/٨۶روز سه شنبه نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت به صورت کامل و جامع، در 

  .معلمان سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسالمی اقدام به تجمع گسترده ی کشوری خواهيم نمود
 کانون - کانون معلمان اروميه-لمان ابهر کانون صنفی مع- کانون صنفی فرهنگيان خراسان -کانون صنفی معلمان ایران 

 کانون - اتحادیه ی صنفی فرهنگيان اهواز - کانون صنفی معلمان اردبيل - کانون صنفی معلمان ایالم -فرهنگيان استان اصفهان

رهنگيان  کانون صنفی ف- کانون صنفی معلمان تبریز- کانون مستقل فرهنگيان استان آذربایجان شرقی -صنفی فرهنگيان آبادان 

 کانون صنفی - کانون صنفی معلمان زنجان-) رشت(  کانون صنفی معلمان گيالن - کانون صنفی معلمان کرمانشاه -خمينی شهر

 کانون صنفی - کانون صنفی فرهنگيان شهرضا - کانون صنفی معلمان شيراز - کانون صنفی معلمان سبزوار-معلمان شهرری 

 کانون صنفی معلمان کرج - کانون صنفی معلمان قم -کانون صنفی فرهنگيان استان قزوین  -معلمان استان چهارمحال و بختياری

 کانون صنفی معلمان - کانون صنفی معلمان مازندران - کانون صنفی معلمان کرمانشاه- انجمن صنفی معلمان استان کردستان -

   کانون صنفی معلمان یزد -همدان 

   نگی تشکل های صنفی فرهنگيان سراسر کشورشورای هماه                         

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

  ضرورت تداوم اعتصاب سراسری معلمان و پيوند با کارگران و سایر زحمتکشان  

لمان برای احقاق حقوق خود همچنان ادامه دارد و دولت احمدی نژاد  نه تنها  توجه ای به مطالبات پيکار سراسری  و متحد مع
دولت مافيای حاکم  با  توسل به حربه های . سوزان و برحق معلمان ندارد بلکه پاسخ نان و عدالت را با چماق و ریا و تزویر ميدهد

الهام نماینده . خارجی  چهره کثيف و ضد بشری خود را بنمایش ميگذاردزنگ زده و متصل کردن معلمان شریف ایران به نيروی 
:دولت در سخنرانی روز سه شنبه خود در دانشگاه علم وصنعت  در پاسخ به خواسته های معلمان و زنان چنين اظهار داشت  

سياسي و متصل ي گروه خاصي آه داراي اهداف  معلمان و زنان نيست و تنها مطالبه ها مطالبات آارگران، این"
توجه  در مورد بخش معلمان، دولت...خارجند و توجهي به منافع ملي نداشته و به آن چشم طمع دارند، است به

اي  دانم آه عده انحرافي مي خاصي به این صنف دارد و بر این باورم آه بحث معلمان، بحث مادي نيست و آن را
دهند؛ چراآه نگاه معلم، نگاه  در این سطح نشان مي مان رادهند و معل معلمان را در بحث نياز معيشتي تنزل مي

  "ساز متعالي و در صف انبياست انسان

 را وحشيانه  این آینده سازان مملکت الهام چه بيشرمانه مبارزات معلمان  را به خارج وصل ميکند تا  سرکوب 
ا بفهمد و هرگز نيز نخواهد فهميد وی که نماینده مافيای درقدرت است  نمی خواهد درد معلمان ر. توجيه نماید

که نياز مادی  معلمان ریشه در فساد و نابسامانيهای حاصل از دولت حامی سرمایه دار و مناسبات غير عادالنه 
.   مطالبات معلمان را امری انحرافی و به بيرون وصل کندمی تواندطبقاتی دارد و تنها مغز معيوب است که 

خود را گرفته اند عزم جزم کرده مصممانه و متحد و یکپارچه  با توسل به معلمان ایران مدتهاست تصميم 
اعتصاب عموی و کشاندن این مبارزات به بيرون از دایره صنف خویش  رژیم جمهوری اسالمی را به چالش 

... ند من اگر برخيزم، تو اگر برخيزي، همه برميخيز"  معلمان در بيانيه اخير خود چه زیبا بيان داشتند. طلبيدند

و  ... .. من اگر برخيزم، تو اگر برخيزي، همه برميخيزند چه کسی برخيزد ...من اگر بنشينم، تو اگربنشيني،! 
  3ادامه در ص ... ".گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحرنزدیك است : ندایی که به من می گوید
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  ...ادامه معلمان

 که درصورت عدم تحقق خواسته  کانون صنفی معلمان برای ادامه راه  به دولت اولتيماتوم دادبيانيه              
 ...ظلم و بيدادگری خواهندایستاد ابلهای خود به اعتصاب عمومی مبادرت خواهند ورزید و قاطعانه درمق

 معلمان با مبارزات پيگير خود نشان داده اند که حق گرفتنی است و باید قاطع و مصمم درمقابل رژیم جبار 
این مبارزات در . گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحرنزدیک است. حاکم ایستاد و از قربانی دادن نهراسيد

یم را  مجبوربه عقب نشينی  ژ زحمتکشان بثمر خواهد نشست و سرانجام  رصورت پيوند با کارگران و سایر
رژیم درمقابل رشد و گسترش جنبش سراسری و دموکراتيک خود را ضعيف و درمحاصره مردم . خواهد نمود

  باید به به این مبارزات ادامه داد وبر ضرورت پيوند مبارزات معلمان با کارگران، زنان و دانشجویان.می بيند 
حزب ما از خواسته های برحق معلمان دفاع . تاکيد ورزید و با تمام قوا از پيکار عادالنه معلمان دفاع نمود.... 

  .ميکند و از هيچ کوششی در یاری رساندن به  این  اعتراضات  دریغ نخواهد ورزید

  سالمی   پيروز  باد پيکار متحد معلمان، کارگران، دانشجویان و زنان عليه جمهوری ا      

  

……………………………………………………………………………………………  

  یک پيروزی برای دانشجویان  مبارز مازندران و سراسر ایران       

                      .  

 
حزب ما .  قاطع ، متحد و مصمم دانشجویان دانشگاههای  بابل و بابلسر همه دانشجویان زندانی آزاد شدندسرانجام در اثرپيکار

ن مبارز و انقالبی که پيگيرانه برای رفقای همرزم خود مایه گذاشتند و زندان و شکنجه را به سخره این  موفقيت را به دانشجویا
این پيروزی نشان داد . گرفتند تبریک می گوید و آن را گامی به پيش در جهت رادیکالتر شدن جنبش دانشجویی ارزیابی ميکند

سایر دانشجویان و اقشاراجتماعی قرار گيرند می توانند به پيروزی و که اگر دانشجویان متحد و یکپارچه بپاخيزند و درپيوند با 
حزب ما به دانشجویان درود . رمز موفقيت دانشجویان در اتحاو یکپارچگی آنهاست. پيروزیهای بزرگتری نيز دست یابند

.  قه کارگر پای ميفشاردميفرستد و بر تداوم مبارزه عليه رژیم جمهوری اسالمی وپيوند این مبارزه با زحمتکشان بویژه طب
عالوه بر پيکار عليه جمهوری اسالمی، افشای جریانات انحرافی که در لباس دوستان مردم ظاهر شده اند وموضع گيری روشن 

. و شفاف درمقابل تحریم اقتصا دی و تهدیدات امپریاليستی عليه مردم ایران  ازجمله وظایف مهم  دانشجویان انقالبی است
پریاليست آمریکا بر طبل جنگ ميکوبد و رژیم نيز از این عربده کشيهای جرج بوش سود می جوید تنها با درشرایطی که ام

می توان هرگونه بهانه تبليغاتی  به ایران   امپریاليسمنه به تحریم اقتصادی و نه به تجاوز نظامیشعارهای مشخص و روشن 
مبارزه عليه . های هوادار آمریکا و اسرائيل  را به انزوا کشاندرژیم عليه دانشجویان مبارزرا خنثی کرد و از سویی  نيرو

این  مبارزه باید  درپيوند با مبارزه عليه امپریاليسم و تهدیدات . جمهوری اسالمی شرط الزم و ضروری است اما کافی نيست
ک و ضد امپریاليستی به نقش نظامی قرار گيرد وتنها در این بستر است که دانشجویان می توانند با صفی مستقل ، دموکراتي

. تاریخی خود جامه عمل پوشند  
 

  اتحاد، مبارزه، پيروزی                                                           
 

  معلمان ، زنان و همه زحمتکشان جامعهن ،   زنده باد پيوند  دانشجویان با کارگرا                       
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....ادامه بيانيه اول ماه مه  

 
ران و عموم جشن اول ماه مه درزمانی برگزار ميشود که رژیم سرمایه داری  و ضد کارگری جمهوری اسالمی همچنان به حقوق کارگ

طبقه کارگر از کليه حقوق اجتماعی  . زحمتکشان تعرض ميکند ودرمقابل جنبش توده ای و دموکراتيک مردم ایران خود را ضعيف می بيند
طبقه کارگر ایران  که . خویش محروم است، قانون کار، بيمه اجتماعی، حق تجمع در اتحادیه های کارگری فقط کلماتی بر روی کاغذ است

جمهوری اسالمی با الهام . دی زائيده رنج و زحمت او است خود دربينوائی و گرسنگی زندگی ميگذراند وزیر خط فقرادامه حيات ميدهدنعم ما
از سياستهای صندوق بين المللی پول و بانک جهانی کوشيده و ميکوشد برای غارتگران داخلی و بين المللی امنيت و برای کارگران و عموم 

تنها شامل حال ملوانان متجاوز و مزدور انگليسی است و نه " عطوفت  اسالمی." ان ناامنی  و فقر و فالکت توليد کندمردم زحمتکش ایر
  .کارگر شریف ایرانی

 
سرکوب کارگران به شدت ادامه دارد وعليرغم این اما کارگران ایران هرگز از پای ننشسته اند و مبارزه عليه  دستگيریهای خودسرانه و

ی، اخراج دسته جمعی و برای دریافت حقوق معوقه و اضافه دستمزد و برای تشکيل  سندیکای مستقل دامنه وسيعتری یافته خصوصی ساز
اعتصاب سراسری و اعتراضات درخشان معلمان ، گسترش اعتراضات دانشجویی در دانشگاههای ایران و اخيرا در شهرهای بابل و . است
همه نشان از این است که جمهوری اسالمی از اتحاد و پيوند جنبش ... يه حاکميت زن ستيز و ضد کارگریپيکار زنان مبارز ایران عل.. بابلسر

کارگران باسایر اقشار وگروهای اجتماعی و عمومی شدن این اعتراضات ميترسد ودستگيریهای اخير تعدادی از کارگران از جمله  محمود 
ماری از معلمان در تهران وسایر شهرها و همينطور بازداشت تعدادی از دانشجویان و صالحی  از فعالين کارگری در کردستان، بازداشت ش

رژیم با این شگردهای شبه فاشيستی و سرکوبگرانه ابلهانه ميکوشدازهم . زنان  بيانگر ضعف و استيصال سردمداران  ارتجاعی حاکم است
در سال گذشته شاهد بودیم کارگران و سایر زحمتکشان عليرغم تهدیدات ليکن همانطور که . اکنون کنترل مراسم اول ماه مه را دردست گيرد

 .امسال نيز چنين خواهد شد. مزدوران رژیم، اول ماه مه راجشن گرفتند و آن را به پرچمی عليه استبداد حاکم و سرمایه داری تبدیل نمودند
  

با گسيل ناوگانهای خود درخليج فارس بر طبل جنگ می کوبد و به اکنون درشرایطی به استقبال اول ماه مه ميرویم  که امپریاليسم آمریکا 
بهانه های مختلف ازجمله خطراتمی شدن ایران وبا ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنيت سازمان ملل و تحریمهای اقتصادی، نيت 

و دررقابت  با سایر قدرتهای " خاورميانه بزرگ" رینپليد خودرا از تجاوز نظامی به ایران پنهان نکرده ولجام گسيخته در جهت  تحقق دکت
 .  امپریاليستی اوضاع ناامن و خطرناکی را درمنطقه ایجاد کرده است

  
  

  : آنچه طبقه کارگر ایران باید در اول ماه مه بر گزار کند مربوط است به پيکار متحد درزیر مطالبات و شعارهای زیر
  ازجمله محمود صالحیآزادی فوری و بی قيد شرط همه کارگران  -
 .آزادی فوری و بی قيد وشرط تمامی معلمانی که در اعتراضات اخير بازداشت شده اند -
آزادی فوری و بی قيد و شرط فعاالن زن، زنانی که بخاطر مبارزه عليه تبعيضات جنسی و قوانين ضد انسانی در زندان بسر  -

 ميبرند
 کسانيکه بخاطر اعتراضات عليه سرکوب و بيدادگریهای رژیم درزندان بسر آزادی فوری و بی قيد وشرط کليه دانشجویان و همه -

 .ميبرند
 بازگشت کارگران اخراجی برسرکارخود، مبارزه عليه سياست اخراج سازی کارگران، مبارزه عليه خصوصی سازی صنایع و  -

افه دستمزد به نسبت سطح رشد تورم واحد های توليدی بویژه صنایع نفت ،مبارزه برای دریافت حقوق معوقه، مبارزه برای اض
وافزایش هزینه زندگی، مبارزه برای تضمين امنيت شغلی که عامل تضمين این امنيت وحدت و تشکيالت خود کارگران است، 

 مبارزه برای حق دارا بودن آزادانه تشکلهای مستقل کارگری، مستقل از تشکلهای دولتی
 دفاع از مطالبات روشن و برحق معلمان -
 تمامی نيروهای امنيتی و اطالعاتی از دانشگاههای سراسر کشورخروج  -
 افشای کاربدستان رژیم در زیر شعار سرکوب کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان و همه آحاد مردم ایران خواست امپریاليسم  -

ق و افغانستان  و محکوم است، مبارزه در زیر شعار خواست فوری و بی قيد و شرط خروج اشغالگران امپریاليست از خاک عرا
کردن رژیمهای دست نشانده و استعماری و مبارزه در زیر شعار اتحاد وهمبستگی  کارگران و خلقهای سراسر جهان عليه 

 .تجاوزات امپریاليستی و تهدیدات نظامی ملل
مورداخلی ایران وبرجسته محکوم کردن تحریمهای اقتصادی عليه ایران  ومخالفت روشن عليه هرنوع دخالت سياسی، نظامی در ا -

  نه به تحریم اقتصادی و نه به تجاوز نظامی به ایران. کردن شعار دست امپریاليستها از ایران و منطقه کوتاه باد
روشن است تنها باطرح مطالبات و شعارهای فوق است که می توان هم رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی را به چالش طلبيد و هم 

  .ی و وابسته به امپریاليست آمریکا وصهيونيست اسرائيل را که مشوق تجاوز نظامی به ایرانند خلع سالح نموداپوزیسيون ارتجاع
به کارگران قهرمان ایران و جهان  اول ماه مه ، روز جهانی کارگر را شاد باش ميگوید و ایقان دارد که پيروزی ) توفان(حزب کارایران

ت وتشکيالت ورهبری حزب سياسی و تنها ازطریق انقالب سوسياليستی و راهی که لنينيسم  نشان اردوی کار بر سرمایه تنها ازطریق وحد
جز . ميسر خواهد گشت... ميدهد و پيکار جسورانه و شفاف عليه انحرافات آنارکوسندیکاليستی، اکونوميستی، ترتسکيستی و کائوتسکيستی و

  . این راهی نيست
 !  درود به طبقه کارگر قهرمان ایران                                                  

  !  سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی                                               
  !  زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری                                                 

  !زنده باد سوسياليسم این پرچم نجات بشریت                                                  
 )توفان(حزب کارایران                            
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...يد و شرط از عراقادامه خروج بی ق   
       
   خواست تمامی نيروهای مترقی و انقالبی جهان است بی قيد وشرط قوای اشغالگر از عراق فوری وخروج                         

   
اليستی در خروج بی قيد و شرط نيروهای امپری فوری و استعمارباشد اما از خواست ضد ضد ستم و،  و انقالبهيچ کس نمی تواند مدعی ترقی

تنها کسانی که ریگی درکفش دارند و یا منافع خود را دراتحاد با امپریاليسم جستجو ميکنند می توانند با انواع . عراق و یا در افغانستان حمایت نکند
یالسم وابسته اند  با اینان که تا مغز سر به امپر. تئوری تراشيها وسفسطه گریهای  بی معنی موافق ادامه حضور ارتش اشغالگر در عراق باشند

"  دموکراسی خواهی کارگردان به پابوسی بوش افتاده اندو از او بعنوان " اسالم سياسی و تروریستهای بنيادگرا " اشاره به قدرت گيری 
 طالبانی و بارزانی و به دارودسته جالل. دفاع نماید" دشمنان آزادی و تمدن " می طلبند تا در عراق بماند و از آنها درمقابل " خاورميانه بزرگ

 چه خاکی برسرشان  از عراقدولت دست نشانده بغداد نگاه کنيد که از هم اکنون به عزا نشسته اند که فردای خروج قوای آمریکا و متحدانش
ا خروج ارتش  این خود فروختگان  چون ریشه درجامعه ندارند و متکی به نيروی استعماری هستند ب.باید ادامه حيات دهندبریزند و چگونه 

  . و جز این نمی تواند باشدآمریکا با یک ضربه واژگون خواهند شد و از همين روی مخالف شدید خواست خروج قوای استعماری از عراق هستند
" و یا) حزب کمونيست عراق حزب برادر توده ایران"( کمونيست"  از دولت دست نشانده بغداد که بگذریم وضعيت نيروهائی که خود را 

اینان نيز نگرانند که فردای خروج ارتش . می پندارند بسيار مضحک است)  حزب پيروان منصور حکمت درعراق" ( ونيست کارگریکم
 به کهاین جریانات باصطالح چپ . ورد و سرنوشتشان چه خواهد بودآ  خوا هند به سرشان چهآمریکا و سقوط دولت دست نشانده بغداد مردم

ترجيح ميدهند و " اسالم سياسی"  در عراق روی خوش نشان نمی دهند و امپریاليسم را به یوای استعمارشعار خروج بی قيد و شرط ق
 احزاب رویزیونيستی کائوتسکيستی  و همدست امپریاليستند و نقشی خرابکارانه در  به واقعماهئيت ارتجاعی امپریاليسم را کتمان ميکنند
گویی اشغال عراق برای رهائی مردم از قيد زندان و شکنجه و استقرار تمدن و آزادی بوده تو. جنبش آزادیبخش عراق بازی کرده و ميکنند

 صد هزار تن ششصداست و نه برای کنترل نفت و حفظ برتری دالر بر یورو که به قيمت ویرانی زیرساخت عراق و به قتل رساندن بيش از
به " اسالم سياسی" ریکا و سازمان جاسوسی اسرائيل در قالب مبارزه عليهاین ليبرال چپ های خود فروخته درکنار ارتش آم. انجاميده است

 وضعيت مجاهدین درعراق .انجام وظيفه مشغول اند و اززمزمه خروج ارتش آمریکا و سقوط دولت دست نشانده بغداد به وحشت افتاده اند
با امپریایست آمریکا ميدهد و راهی را پيشه کارخود کرده این سازمان برای بقای فيزیکی اش تن به هر همکاری . بهتر از این احزاب نيست

خروج آمریکا از عراق موجودیت مجاهدین را درهم خواهد ریخت و از این رو سياستهای . که امثال احمد چلبی ها دراشغال عراق کرده اند
دی مردم ایران  توسط امپریاليست آمریکا این سازمان بر تداوم اشغال عراق و بمباران نيرو گاههای هسته ای ایران و محاصره  اقتصا

پخش شيرنی و به سماع نشستن  در رابطه با تصویب  قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل ماهيت  ارتجاعی و کثيف . بازتاب می یابد
  .این جریان را بنمایش ميگذارد

اشغال عراق و افغانستان توسط امپریاليسم آمریکا و متحدین اش ماهئيت بسياری از نيروهای سياسی را روشن نمود و پرده از شعارهای 
 ایران نيز ماهئيت شان روشن تر   سازمانها و احزاب نانسيونال شونيست کرد و آذری و عرب.ه استدروغين شان دریدانسان دوستانه و

  .انجام وظيفه ميکنند" ملی شان" کاب امپریاليست آمریکا برای تحقق حقوق گردید و اکنون در ر
اکنون خواست خروج بی قيد و شرط نيروهای امپریاليستی و درراس آن آمریکا در عراق و افغانستان به خواست عمومی مردم سراسر جهان 

  .  می گيرند امپریاليستی هر روز بيشتر در انزوا قرار هوادارتبدیل شده است و جریانات
 موظف اند بی تزلزل از پيکار مبارزین عراقی و جنبش حق طلبانه مردم عراق پشتيبانی کنند زیرا شکست  ایرانی نيروهای انقالبی و مترقی

امپریالست آمریکا درعراق یک پيروزی بزرگ برای همه آزادیخواهان و الهام بخش جنبش ضد امپریاليستی در منطقه و سراسر جهان 
باید سرنوشت  ...  مردم عراق قيم نمی خواهند ، استعمار و ارتش اشغالگر نمی خواهند، زندان ابو غریب و شکنجه نمی خواهند.بودخواهد 

سازمانها و نيروهای مردمی ایران نيز باید از فاجعه اشغال عراق بياموزند، با اتکا به نيروی خویش و تفکيک . خویش راخود تعيين کنند
از خواست فوری و بی قيد و شرط خروج زه ضد  رژیمی و ضد امپریاليستی  برای آزادی و دموکراسی  ایران برزمند وناپذیر بودن مبار

   . حمایت کنندتمامی نيروهای اشغالگر و درراس آن امپریاليست آمریکادر عراق
از همه نيروهای انقالبی و مترقی جهان ، از  مردم عراق دیر یا زود نيروهای اشغالگر را از کشورشان بيرون خواهند ریخت و در این راه 
  .همه نویسندگان و هنرمندان مستقل و مردمی وآ زاد اندیش همبستگی و حمایت  سياسی می طلبند

  
  

                                   تاکنون چهارده کشور خاک عراق را ترک کرده اند
   

 انگليس به کاهش نيروی .اکنون مجبور به ترک عراق شده انددر اثر  پيکار قهرمانانه جنبش مقاومت چهارده کشور ت
افکارعمومی بشدت بر دولت بلر . خود درعراق مشغول است و زمزمه خروج از عراق را طرح کرده است

دانمارک قوای خود را  از عراق بيرون ميکشد . فشارآورده است تا سربازان انگليسی را از باتالق عراق بيرون کشد
آمریکا  کامال منزوی شده و علل این . هستان و کره جنوبی نيز سخن از خارج شدن ازعراق  می رانندو رومانی و ل

امپریاليست . می اندازد" رژیم جمهوری اسالمی و القاعده  و دشمنان تمدن و آزادی" انزوا و شکست را به گردن
آمریکا . گيزتر از آن  دچار خواهد شدآمریکا همانطور که در ویتنام شکست خورد در عراق نيز به سرنوشتی غم ان

.  سرباز مزدور و تقویت قوای اشغالی می تواند خود را از باتالق عراق نجات دهد21500می پندارد با ارسال 
. شکست آمریکا محتوم است و مبارزه مردم عراق تا بيرون ریختن  آخرین سرباز قوای اشغالگر ادامه خواهد یافت  

 
 

:ترک کرده اند بدین قرار استکشورهایی که عراق را   
جمهوری دوميکن، فيليپين، هندوراس، ایتاليا، ژاپن، نيکاراگوئه، نروژ، نيوزلند، پرتقال، اسلوواکی،، اسپانيا، 

6 ادامه در ص .تایلند، اوکرائين ، مجارستان  
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...ادامه عراق   

 نيرو در 132000آمریکا . هم اکنون   بيست و چهار کشور در اشغال عراق فعالند
   : استر کشور دیگر بدین قرا23عراق دارد و مجموعه نيروهای  

 
ليا ار، است) عراق را ترک کند2008وایل  و یا ا2007قرار است اواخر (  سرباز46 سرباز، ارمنستان 120آلبانی 

در اوت امسال  ازعراق (  نفر460 نفر، دانمارک 155 نفر، بلغارستان 36 نفر، بوسنی 150 نفر، آذربایجان 550
 نفر، 125 نفر، لتلند 27 نفر، قزاقستان 900 نفر، گرجستان 35 نفر، استلند 380، السالوادور ) خارج ميشود

  قراراست( نفر11 نفر، مولداوای 40ونيه د، مق)بررسی خروج قوای  خوداز  عراق استدرحال (  نفر60ليتوانی 
 2008 یا اوایل 2007اواخر (  نفر900 نفر، لهستان 15 نفر، هلند 160، مغولستان ) عراق را ترک کند خاکبزودی

(  نفر7100گليس  نفر، ان4، اسلوانی ) از عراق استادرحال بررسی خروج قو( ، رومانی)عراق را ترک ميکند
 نفر 2300 نفر از 1100قرار است (  نفر2300،کره جنوبی )  نفر تقليل دهد4000 به  سربازان راقرار است تعداد

. نفر99، چک )ای از عراق است پارلمان کره خواهان ترک کامل سربازان کره. عراق را ترک کنند  
 

 سرباز درعراق داشت، 2500لهستان قبال .  دادندبسياری از کشورهای فوق تعداد سربازان خود درعراق را کاهش
 نفر 1100 نفر و  هلند 500بلغارستان .  نفر در عراق دارد، همينطور بلغارستان و هلند900 درصورتی که امروز 

.  تقليل یافته است15 و 155سرباز درعراق داشتند که اکنون به   
.ستاین گزارش برگرفته از روزنامه معتبر گاردین بریتاینا ا  

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

 
 

                       گزارش کوتاهی از کنفرانس جنبش مقاومت در ایتاليا
 

با جنبش مقاومت برای یک صلح عادالنه " ان ماه مارس امسال درشهر چيانسيانو ایتاليا کنفرانسی تحت عنو25 و 24 در 
ایندگان جنبش مقاومت م تن درآن شرکت داشتند این بود که ن300هدف از این نشست که بيش از .برگزارگردید" درخاورميانه

برای حضار اروپایی سخنرانی کنند و اطالعات در اختيارآنها قراردهند تا  از این طریق بر تقویت وحدت نيروها عليه 
  ، اردن و  افغانستاندر این کنفرانس عالوه بر نمایندگان عراق، لبنان و فلسطين، هئيت هایی نيز ا.  ریاليسم آمریکا بيافزایندامپ

در این نشست نمایندگانی . و شرکت داشتندذ و درمورد اوضاع کشور خود و خاورميانه به سخنرانی پرداختند...سودان 
 ميالدی درایتاليا 2005مشابه همين کنفرانس قراربود در پائيز .... پا نيزحضور داشتندازاحزاب مارکسيست لنينيست و چپ ارو

ليکن این بار به کوری چشم . تشکيل گردد که با توجه به خرابکاری دولت برلسکونی و دخالت امپریاليسم آمریکا انجام نپذیرفت
.زارگردیدآمریکا و دشمنان جنبش مقاومت عراق و منطقه کنفرانس با موفقيت برگ  

 
ائتالف ميهن پرستان "  جبار کوباتيسی چهره سرشناس و شناخته شده جنبش مقاومت عراق و دبير کل-یکی از سخنرانان عبدل 

پناهنده (  ميالدی کشور فرانسه را2004عبدل  جبار در . و سخنگوی سياسی جبهه ملی اسالمی ميهن پرستان عراق بود" عراق
درسپتامبر همان سال توسط قوای .  در عراق شاخه سياسی جنبش مقاومت را پایه ریزی کندترک کرد تا) در این کشور بود

  آزاد و 2005ليکن بخاطر چهره بين المللی و شناخته شده خود در دسامبر . آمریکا  دستگير شد و تحت شکنجه قرار گرفت
. راهی فرانسه گردید  

 
:از کردعبدل جبار سخنان خود را درمورد اوضاع عراق چنين آغ  

 
آنها می پنداشتند که .  می خواستند با کنترل عراق، کنترل تمام خاورميانه و جهان را بکف گيرندنئومحافظه کاران واشنگتن" 

پياده گردد به لطف " خاورميانه جدید" ليکن این پروژه که قرار بود تحت نام. سال دوهزار بنام قرن آمریکا رقم خواهد خورد
جنبش مقاومت درمقابل قوی ترین قدرت نظامی جهان  قهرمانانه  ایستادو هر روز نيرومند تر . ام ماندجنبش مقاومت عراق ناک

یکی از دالیل این موفقيت . اینها همه درحالی است که جنبش مقاومت از بيرون حمایت نمی شود. از پيش به حيات خود ادامه داد
یک نکته مهم دیگر . ران سابق ارتش و دانشمندان عراق قراردارنداین است که درراس این جنبش عراقيهای تحصيل کرده، افس

اینکه مقاومت مسلحانه درروستا ها و شهرها صرف نظر از زمينه های مذهبی و سياسی، عليه قوای اشغالگر چون تنی واحد 
."عمل ميکنند  

 
:عبدل جبار در مورد ضرورت حمایت سياسی معنوی از جنبش مقاومت چنين بيان داشت  

اهميت این . ، بيشتر به حمایت سياسی معنوی نيازمند استقاومت عراق احتياجی به اسلحه، پول و نيروی انسانی نداردم" 
این منطقی است، آنها که طرح اشغال عراق را ریختند،  همچنين . کنفرانس این است که بتواند این محاصره را درهم شکند

از این رو . مهم ترین جنبش مقاومت  عليه امپریاليسم درعراق جریان دارد. دندتالش نمایند تا با سانسور مانع حرف زدن ما گر
از سویی باید بر اهميت نبرد مردم لبنان، . پيروزی بر آمریکا تاثيرات شگرفی بر جهان و خارج از مرز عراق خواهد گذاشت

7ادامه در ص ." عليه امپریاليسم توجه داشت.... فلسطين و آمریکای التين و  
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...ادامه کنفرانس   
 

:وی درمورد نقش جمهوری اسالمی درعراق چنين توضيح داد  
 

نيروهای امنيتی و نظامی . رعرصه نظامی و اقتصادی استایران همراه با آمریکا و اسرائيل درپی ایجاد یک عراق ضعيف د" 
ليکن این بدین . آمریکا و نيروهای  ائتالف ، عمده ترین دشمنان مردم عراقند. رژیم ایران عليه جنبش مقاومت عراق می رزمند

ریکا  موضع بگيرد، ما اگر ایران خاک عراق را ترک کند و عليه آم. معنا نيست  که ما درمقابل ایران ازخود دفاع  نمی کنيم
."نيز می توانيم بعنوان یک نيروی متحد عليه اشغالگران یعنی آمریکا بجنگيم  

......................                                                                 
ه درمورد غارت منابع ملی عراق  عبد بود ک-یکی دیگر از سخنرانان کنفرانس، رهبر اتحادیه خبرنگاران عراق، نوری  ن

:وی دراین رابطه چنين بيان داشت. توسط استعمارگران سخن راند  
 

 درصد درآمد نفت عراق مستقيما به جيب شرکتهای خارجی 85. نفت عراق امروز توسط نيروهای استعماری غارت ميشود" 
جامع عراق بعد از . دن غذا از خارج را نمی کندآن بخش ناچيزی که به مردم عراق ميرسد کفاف حتا وارد کر. ریخته ميشود

حساب بانکی عراق در . بانکها غارت شدند.  را به یغما می برنده شدیدا سقوط کرد و دزدان بين المللی ثروت جامع2003سال 
بسته شد و صنایع و توليدات کشاورزی فروپاشيدند و کشور تماما به واردات وا. غارت شد" پروژه نفت برای غذا" سازمان ملل

"بيکاری گسترده حاصل این سياست خانمان برانداز است  
 

   :  چنين اظهار داشت، خدمات و همينطور وضعيت روشنفکران و زنان  نفت عراقیدرمورد سياست استعمارنوری عبد 
 

مهم  ميالدی یک رخ داد 1972ملی کردن نفت در سال . خطرناکترین تصميم درمورد خصوصی سازی بخش خدمات است" 
در خالل اشغال کشور، سيستم . امروز هيچ کنترلی بر نفت عراق نيست و نفت کشور به غارت می رود. تاریخی درعراق بود

 معلم، 15000. آموزش عراق کامال از هم پاشيد و بسياری از روشنفکران یا از بين رفتند و یا  مجبور به ترک عراق شدند
محتوای . امروز فقط تعداد کوچکی از پرفسورهای عراق درکشور باقی مانده اند. ندپزشک، خبرنگار و غيرو تا کنون جان باخت

درکتابهای جدید درسی، سياست نفاق و تقسيمات مذهبی . هویت ملی ازکتابها حذف گردیده است. آموزش عراق تغيير کرده است
.گنجانده شده است تا اتحاد مردم را بپاشانند  

زنان جرئت .  دیدند بعد از اشغال کشور بشدت آسيب دگاه منحصر بفردی در کشور داشتنزنان عراق که درگذشته نقش و جای
." ازاین رو جرج بوش عمده ترین دشمن زنان عراق است. خروج از خانه را ندارند  

 
:نوری در مورد نقش ایران درعراق و اختالفات شيعه  و سنی  اینطور بيان داشت  

  
 و هجنگ داخلی بين شيع. هم جهت با امریکا عليه جنبش مقاومت عمل ميکنداعی است و نقش دولت ایران درعراق ارتج"    

اختالف موجود اختالفی  بين ميهن پرستان عراقی  و مدافعان  قوای اشغالگر . سنی ساخته تبليغات آمریکاست و حقيقت ندارد
."در عراق جنبش شيعه و ميهنی وجود دارد که عليه اشغالگران ميجنگد. است  

 
  سخنران دیگر، اعظم تمامی، نویسنده فلسطينی مقيم انگليس بود که به انتقاد از تحميل نظم جهانی بر گرده خلق فلسطين 

وی  دفاع مردم فلسطين از سرزمين مادری و مقاومت درمقابل اسرائيل و ایئولوژی صهيونيستی  را مشروع و . پرداخت
..عادالنه ارزیابی نمود  

این فلسطينيان نبودند که به یهودیان دراروپا تجاوز . ا تقاضا دارد این است که تجائز به بخود را بپذیریمآنچه که جهان از م"  
."با این وجود ما باید تاوان این جنایت را بپردازیم. کردند و ما همدست هيتلر نبودیم  

ق و آرمانها مردم فلسطين  بود تحليل علت پيروزی حماس را باید  در سياست راست روانه عرافات و جنبش فتح که  مغایر حقو
با .  در دست امپریاليسم و عالقه ای به صلح و آرامش نداردتاسرائيل  برای یهودیان آفریده نشده است  بلکه ابزار اس.  نمود

.  آپارتاید آفریقای جنوبی برخورد نمود دولتدولت صهيونيست اسرائيل باید همانند  
 به رسميت بشناسيم زیرا چنين امری بدین معنا ست که دزدیدن سرزمينمان توسط امپریاليسم را ولت اسرائيل راد ما نمی توانيم 

    ................................................."                                       بپذیریم
 

ش به سياست تفرقه بيانداز و حکومت کن در بخشی از سخنرانی ا  یوسف عبدلکریم  رهبر تنها سندیکای موجود در سودان 
امپریالسم در دارفور را که به منظور برافروختن جنگ داخلی  پيش ميرود، اشاره داشت و تاکيد نمود این سياست توجيه ای 

چاههای نفتی در دارفور و چشم داشت نيروهای استعماری به ثروت ملی .  برای اشغال کشور توسط نيروهای خارجی است
........ترچشمه کشمکشهای  کنونی در سودان اسسودان س  

                                                   ...............  
خواست فوری و بی قيد وشرط قوای .  که درفوق اشاره رفت این سمينار بعد از دوروز با موفقيت بکار خود پایان دادهمانطور 

   مبارزات حق طلبانه مردم لبنان و فلسطين عليه صهيونيسم و امپریاليسم ، محکوم کردناشغالگرازعراق و افغانستان، دفاع از
 این کنفرانس مورد  تاکيد  درو مسائل مهمی بود که....  تهدیدات نظامی آمریکا و قطعنامه های شورای امنيت عليه ایران 

  .ش ضد امپریاليستی در منطقه بودپایان موفقيت اميز این کنفرانس یک پيروزی برای جنب. حاضرین قرار گرفت
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  پاد زهر ناسيونال شونيسم و ،، نفرت ملی،، انترناسيوناليسم و مبارزه طبقاتی است    
 

بورژوازی برای توسعه نفوذ خویش و گسترش سرزمينهایش نفوذش همواره به این . زه ای نيستامر تا“ نفرت ملی„دامن زدن به 
برتولت برشت شاعر بزرگ کمونيست آلمان نقش ناسيوناليسم را در کشتار قومی و . اسلحه کهنه و زنگار گرفته متوسل شده است

ما فرق “ سخن نگفته و با “زبان ما“ر رامتهم می کنند که به جنگ بارها مورد نقد قرار داده و اشاره کرده است که آنها ملتهای دیگ
 تقویت روحيه برتری جوئی و برتری طلبی و برتری یابی برای مستحيل کردن ، ميان ملتها“ فرق“ایجاد و اختراع .  دارند“اساسی

دارد بهتر و سهلتر می توان برای ملتی را که به برتری خویش اعتقاد . ملتها سياستی است برای ایجاد نفاق و قوم کشی ميان آنها
 تلقی می کند بهتر می توان برای رفع “ارزشهای برتر“ملتی که خود را نماینده . کشتار ملتی که کهتر محسوب می شود بسيج نمود

ایدئولوژی   قربانِیملتهای کوِر.  می نمایند بسيج کرد و کشتار قومی را توجيه نمود“تهدید“ آنها را “ارزشهای ابدی“خطر مللی که 
آنها بپاس .  قرار دارد“خوبی“ را کسب می کنند که آدمکشی آنها در خدمت امر “برتری“فاشيسم همواره از نظر روانی این 

ما در ایران شاهد بوده ایم که چگونه یک حزب اللهی معتقد حاضر است .  دستشان در قتل عام گسترده باز است،نابينائی فاشيستی
ناسيونال شونيسم آن سالح روانی است که . د بدون آنکه خم به ابرو بياوردَرُبجدان صدها نفر را سر ِب وصميمانه و بدون عذاِب

  . ارتجاع و در دوران کنونی امپریاليسم از آن برای پيشبرد مقاصد خویش سود می جوید
  

ابکارانه و در دشمنی با انسانها و نقش وی خر. ناسيونال شونيست همواره در پی آن است که اختالف خلق کند و نفاق ایجاد نماید
حقوقی است که فقط باید برازنده پيکر . دم می زند ولی حقوق بشر وی جهانشمول نيست“ حقوق بشر“وی مرتب از . بشریت است

 با آموزش از آموزگارش امپریاليسم و صهيونيسم برای وی یک “حقوق بشر“در حقيقت . زشت ناسيونال شونيست خودش باشد
ناسيونال شونيست برای پيشبرد مقاصد . رزه سياسی برای تحقق نيات شومی است که کشتار قومی و جنگ را توجيه نمایدابزار مبا

از هر کس و ناکسی . نيز نمی گذرد“ حقوق بشر“شوم ملی خویش بهر وسيله ای متشبث می شود و در این راه از سوء استفاده از 
چشمش به خزانه مالی . می پوشاند“ ارزشهای ملی“حشيگری را با رنگ کمک می گيرد و این بی پرنسيپی و خيانت و و

 تکه پاره ای نيز ، ميليون دالر رشوه امپریاليستها به سگهای زنجيریشان80امپریاليست آمریکا دوخته و از آن برق می زند تا از 
ابی کنند و در این مورد ترجيح می دهند آنها حاضر نيستند اخاذی از اجنبی را خيانت ملی و خيانت طبقاتی ارزی. نصيب وی شود
همدستی با سفير باکو و یا آنکارا و یاوه گوئی در مورد ایران و خط و نشان کشيدن در مورد تجزیه ایران سياست . که سکوت کنند

ه ما از بدو همان سياست ماکياوليستی پان اسالميستها در ایران ک.  این سياست یک سياست ماکياوليستی به تمام معناست،آنهاست
ناسيونال شونيست آذری از کشتار امپریاليستها در عراق و افغانستان حمایت می کند و از این همه . انقالب با آن روبرو بوده ایم

 حمایت می کند زیرا استقرار فاحشه خانه آمریکائی “کوزوو“ناتو در ارتش تجاوزگر از کشتار . جنایت و خونریزی مسرور است
 تلقی می کند و این کسب این حقوق درخشان را بر رفاقت با “حقوق ملی“ را کسب “کوزوو“اق مواد مخدر در و اروپائی و قاچ

 “می الی“ و “ليدیتسه“ و “حدیثه“ و “گوانتانامو“ و “ابو غریب“. کارگران صرب و کروات و مونتنگرو بوسنی ترجيح می دهد
حتی حاضر نيست . نمی خورند“ نفرت ملی„زه ناسيونال شونيستی و تبليغ برای وی کلمات ناآشنائی هستند و بدرد وی در مبار... و

وی دشمن خلق فلسطين است زیرا برای مقاصد شوم خویش چشم به دستهای صهيونيستهای اسرائيلی دوخته . نام آنها را نيز بشنود
 می بندند زیرا سکوت در قبال این مرتجعين بر جنایتهای ضد بشری امپریاليستها و صهيونيستها در سراسر جهان چشم. است

در سرلوحه افکار و فعاليتهای آنها قرار گرفته “ نفرت ضد فارس و ارمنی“تبليغ . جنایات بشری را به حال خویش مفيد می دانند
شمن د“ آنها توده مردم را با تحریک غرایز حيوانی و دون صفتانه به آدمکشی فرا می خوانند و می گویند باید فارسها را که .است
آنها به مرتجعين فراوان آذری در حکومت که هزاران نفر آذری و فارس و کرد را به قتل .  هستند بيرحمانه به قتل رسانيد“ترکها

 قربانی“نيستند واقعی ، آذری وقتی در موقعيت نا مطبوع قرار می گيرند مدعی می شوند این آذری ها. رسانده اند کاری ندارند
بروی خودشان نمی آورند که آذریهای مرتجع . وریهای اجتماعی آنها ذاتا نظریات چندش آور نژادی استتئ. هستند“ شونيسم فارس

تجاوز امپریاليسم و صهيونيسم به ایران را مفيد می دانند زیرا به خيال . از ستونهای محکم و مهم بقاء رژیم جمهوری اسالمی هستند
تجزیه ایران . کزی به آنها این امکان را می دهد تا از ایران جدا شوندخوششان درهم ریزی اوضاع ایران و تضعيف حکومت مر

“ چپ“که باید از زاویه آن کليد سحر آميزی است “ با تماميت ارضی ایران“ و مخالفت “برسميت شناختن حق جدائی“زیر عنوان 
ا از یک ناسيونال شونيست کلمه ای در مورد شم. گران آنها را ببنددء و دهان افشاهمدستی با امپریاليسم و صهيونيسم را توجيه کند

آدمکشی تا زمانيکه پای ترک و یا کرد به عنوان قربانيش در ميان . کشتار ارامنه در ترکيه و اشغال سرزمينهای آنها نمی شنوید
 جاسوسی عرب سازمانهای. آن ها حاضر نيستند سرکوب کردها را در ترکيه توسط پان ترکيستها محکوم کنند. نباشد آدمکشی نيست

 حتی حاضر نيستند ،در خوزستان ایران که خود را مدافع خلق عرب جا زده و  مدعی دلسوزانی برای مردم عرب ایران است
کشتار اعراب عراقی را بدست امپریاليستها و صهيونيستها محکوم کنند و خواهان خروج فوری و بی قيد و شرط امپریاليستها از 

. مورد حمایت همه مردم جهان و بویژه خلقهای عرب زبان است برای این عده ناخوش آیند استاین خواست که . عراق باشند
اتفاقا این نکات مشخص است . آنها از حقوق مردم فلسطن حمایت نمی کنند. آنها چتر صهيونيسم پرستی آنها است“ عرب خواهی“

 سازمانهای متعلق به بيگانه و ضد ایرانی هم نظری در کارپایه و مخرج مشترک این. که بيانگر ماهيت این گروهها و تشکلهاست
  .کشتار فارسها و چشم اميد داشتن به امپریاليسم و صهيونيسم است

  
  
  
  

             دست امپریاليستها از ایران ومنطقه کوتاه باد!                  
                                             

  
 


