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   هيجده تير، هشتمين سالگردقيام پر شکوه دانشجویان گرامی باد!   

  
، انفجارخشم فروخفته هزاران توده دانشجو بود که 78اه هيجده تيرم. هشتمين سالگرد قيام شکوهمند دانشجويان ی فرا ميرسد 

تضادهای عميق جامعه را بازتاب داد و موجب چنان تکانی گرديد که رهبربی کفايت جمهوری اسالمی همانند شاه خائن سراسيمه به 
ب وخفقان و بی پروا از زندان دانشجويان انقالبی ومبارز پس از سالها سرکو.  را شنيد" صدای انقالب" ميدان آمد و ناله سرداد که

و شکنجه به ميدان آمدند و تنفر و انزجار خويش را عليه دودهه استبداد و ترور و پيگرد و نابرابريهای اجتماعی نشان دادند و به 
اين خيزش که به قيام شش روزه دانشجويان معروف گشت، نقطه عطفی درمبارزات .کليت دستگاه فاشيستی حاکمه تف ريختند

ه اخير بوده وبا درهم کوبيدن ديوار کاه گلی  ورفرميستی دوم خردادی  نشان داد که تنها راه رهائی مردم ايران از ظلمت دوده
استبداد فاشيستی وفقر و فاقه ، فساد و فحشا و همه نابسامانيهای موجود سرنگونی قهرآميز رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 

نفی " و " گفتگوی تمدنها" دی روشنی با تمامی جرياناتی که پشت واژه های بی محتوا نظير  مرزبن78قيام هيجده تيرماه . است
سنگر گرفته بودند، نمود و از سوی ديگر به همه کسانی که چشم به بيرون از " خشونت و پيروی از مشی مبارزه مسالمت آميز

2دامه درص ا . داد نهمرزها دوخته بودند واز امپرياليسم طلب حمايت ميکنند پاسخ  
 
                                                                             * * *    
  

 شورش به حق مردم عليه سياست جيره بندی بنزین 
 

 سال در قدرت است و از عهده حل اين مشکل بر نيآمده است نشان می دهد که اين 28سهميه بندی کردن بنزين بدست رژيمی که 
تا چه حد بی برنامه و فاقد مديريت و کاردانی الزم برای اداره  . رژيم تا به چه حد ناتوان و بی توجه به سرنوشت مردم ايران است

رژيم جمهوری اسالمی به حد کافی فرصت داشت تا با مشکل کمبود بنزين .  ميليونی با اين ثروتهای هنگفت است70يک سرزمين 
م و يا سياست صرفه جوئی در مصرف انرژی بطور کلی و بويژه بنزين از مدتها قبل از بروز چنين از طريق بنای پااليشگاه الز

  3ص   درادامه .بحرانی جلوگيری کرده و با آن مبارزه نمايد و از پيدايش آسيبها و خسارات اجتماعی در اين زمينه جلوگيری کند
 

            * * *                                                                  
 

   روز همبستگی دانشجویان ایران با آلمان
                                 

                5و  4  ص                                                                 
                  * * *      

                                     ضرورت پيوند دانشجویان با کارگران                   
                                                                                                                                

2   ص                                                                             
                                                                            * * *                                                                             
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86تير                               11                                                  توفان الکترونيکی شماره   2     

 
...ادامه هيجده تير  

                               هيجده تير، هشتمين سالگردقيام پر شکوه دانشجویان گرامی باد!
 

امسال درشرايطی  به استقبال هيجده تير می رويم  که پيکاردانشجويان، زنان، فرهنگيان، کارگران و ساير اقشار تحت ستم جامعه 
اعتراضات  واعتصابات درخشان دانشجويان . عليه استبداد و ظلم وستم قرون وسطائی ادامه دارد و هرروز دامنه وسيعتری ميگيرد

در دانشگاههای ايران و حمايت و همبستگی شماری از دانشجويان مبارز در دانشگاههای تهران نظير دانشگاه صنعتی شريف ، 
عالمه و پلی تکنيک از کارگران زندانی و جمع آوری کمک مالی برای خانواده های کارگران در بند همه گواه آن است که دانشجو 

. د با کارگران و ساير زحمتکشان پی می برد واين پيوند را رمز رهايی خود وجامعه می بيندميرزمد و گام به گام به ضرروت پيون
ارتجاع از نيروی متحد . اقدامات اخير دانشجويان تحسين برانگيز است  و نشان ميدهد که دانشجو آن موجی نيست که آرام گيرد

 شدت می ترسد و خود را ضعيف می بيند ودر صورت رهبری دانشجويان و پيوند آن با ساير اقشار جامعه بوِِِيژه کارگران به
.خردمندانه انقالبی چون مقوايی فرو خواهد پاشيد  

 
هيجده تير درشرايطی فرا می رسد که بسياری از دانشجويان فعال و مبارز دانشگاه پلی تکنيک و امير کبير تهران و در ساير 

بابد از مبارزه خانواده های دانشجويان زندانی حمايت کرد و بی قيد . ارندشهرها درزندان بسر می برند ودرچنگال استبداد گرفت
بايد از تجربيات و مبارزه متحد و يکپارچه دانشجويان بابل و بابلسر که سرانجام . وشرط آزادی همه زندانيان دانشجو را طلب نمود

.موجب آزادی دانشجويان زندانی گرديد آموخت و آنها را بکار بست  
 

زادی فوری وبی قيد وشرط  فعالين کارگری از جمله کارگر مبارز محمود صالحی و لغو فوری و بی قيد وشرط حکم پنج خواست آ
دبير سنديکای اتوبوسرانی تهران، منصور اسالو  ودفاع از آزادی بيان و عقيده، دفاع از اساتيد اخراجی، جدايی دين از  سال زندان

 خطر تجاوز خارجی و افشای مزدورانی که درلباس چپ و سکوالريسم به فريب مردم  عليه دولت و پيوند اين مطالبات با مبارزه
.مشغولند وبه دالرهای آمريکا و دولت صهيونيستی اسرائيل چشم دوخته اند ازجمله وظايف مهم دانشجويان چپ و انقالبی  است  

 
درود ميفرستد واز مبارزه برحقشان عليه رژيم   به دانشجويان عزيز 78حزب ما  ضمن گراميداشت جانباختگان هيجده تير 

فاشيستی سرمايه داری جمهوری اسالمی که دشمن آزادی وعلم ودانش است و جان مردم را به لب رسانده است دفاع ميکند و بر 
. پيوند اين مبارزه با مبارزه بر حق کارگران و ساير زحمتکشان تاکيد می ورزد  

 
 

!                      رژیم سرمایه  داری جمهوری اسالمی عليهدانشجویان  پيکار برحق  زنده باد        
!دست امپریاليستها از ایران کوتاه باد                                      

!                                 زنده باد سوسياليسم این پرچم نجات بشریت  
 

)توفان(حزب کارایران                                                             
                                                                                تيرماه هشتاد وشش

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

                                                    اعالميه کانون نویسندگان ایران
   ! مردم آزاده ايران

پخش . است ها به راه افتاده   دانشجويان مستقل اند، در دانشگاه ای از سرکوب جنبش دانشجويی که قربانيان اصلی آن موج تازه
. های سنگين و نگران کننده، بخشی از اين جريان است  جعلی و مشکوک به نام دانشجويان و به دنبال آن پرونده سازينشريات

های انضباطي، جلوگيری از تحصيل قبول شدگان امتحانات  حذف و اخراج استادان مستقل، احضار هر روزه دانشجويان به کميته
های دانشگاهی به جوالنگاه مزدوران ضد دانشجو، به قصد  ها و تبديل محيط گاهگونه توجيه، بستن فضای دانش ورودی بدون هيچ

. ارعاب و ارهاب و فراهم کردن دستاويزهايی برای تشکيل پرونده و تعقيب دانشجويان، از نمودهای ديگر اين موج تازه است  
شود  ر اسالو به پنج سال زندان محکوم ميمنصو. چنان ادامه دارد های کارگری هم از سوی ديگر، سرکوب جنبش کارگری و اخراج

کانون نويسندگان ايران ضمن محکوم کردن تعرض های . کند و محمود صالحی در زندان سنندج با مرگ دست و پنجه نرم مي
اخير، خواهان آزادی فوری همه زندانيان سياسي، به ويژه دانشجويان، کارگران و معلمان دربند، توقف اين موج جديد تعقيب و 

.های بر حق مردم است سرکوب و تمکين حکومت کنندگان به خواسته  
 کانون نويسندگان ايران 

٢۶/٣/٨۶  
 
 
 
 

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی   
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....ادامه شورش  
 شورش به حق مردم عليه سياست جيره بندی بنزین 

 
 

 سال در قدرت است و از عهده حل اين مشکل بر نيآمده است نشان می دهد که اين 28سهميه بندی کردن بنزين بدست رژيمی که 
تا چه حد بی برنامه و فاقد مديريت و کاردانی الزم برای اداره  . يم تا به چه حد ناتوان و بی توجه به سرنوشت مردم ايران استرژ

رژيم جمهوری اسالمی به حد کافی فرصت داشت تا با مشکل کمبود بنزين .  ميليونی با اين ثروتهای هنگفت است70يک سرزمين 
و يا سياست صرفه جوئی در مصرف انرژی بطور کلی و بويژه بنزين از مدتها قبل از بروز چنين از طريق بنای پااليشگاه الزم 

ولی همه اين . بحرانی جلوگيری کرده و با آن مبارزه نمايد و از پيدايش آسيبها و خسارات اجتماعی در اين زمينه جلوگيری کند
آنها می خواهند از اين نمد . ی  برای تامين عايدی خود پيدا کننددولتهای راهزن جمهوری اسالمی آنقدر دست بدست می کنند تا راه

آنها در پی شگردی هستند تا از اين . پول نفت برای آنها روزی ای است که خدا برايشان فرستاده است. کالهی برای خويش بسازند
 آافي در اختيار مردم قرار ميزان بايد به بنزين آزاد،:"نماينده ای می گويد. راه پولی عايد آنها شوند و مردم را سرکيسه نمايند

بنزين “ديگر چه مفهمومی دارد؟ فروشنده “ بنزين آزاد“ پيشنهاد ،بايد پرسيد اگر سياست دولت سياست سهميه بندی است. ."بگيرد
 با قطره  که خاصی می فروشند و پمپ بنزينهائیرخصوصی برای قش“ بنزين آزاد“آيا پمپ بنزينهائی هستند که . “؟آزاد کيست

 عليرغم مصوبه مجلس دست نشانده جمهوری اسالمی در مورد صرفه جوئی در  چکان برای مصرف عمومی بنزين خير می کنند؟
 دولت احمدی نژاد تا کنون بارها به صندوق ذخاير ارزی برای خريد بنزين دستبرد زده  و اين پس انداز کشور را که ،امر بنزين

 در نظر گرفته وزی که بهای نفت به شدت کاهش يافته و کشور را با کمبود ارز الزم مواجه سازد، يعنی برای ربرای روز مبادا
 ميليارد دالر از حساب ذخيره 5/7  برداشتضرورت که از  در اين خصوص مطرح استصحبتهائی که.  برباد داده است،بودند

آنها می . فع قشر معينی از حاکميت اسالمی نهفته استدر اين سياست ضد ملی تنها منا. سخن می گويدارزي براي واردات بنزين 
اين سياست رژيم دسيسه ای است تا مشتی . خواهند با پر کردن جيب خويش از پول نفت تمام منابع ثروت ايران را بر باد دهند

به جنگ ايران و مردم ميهن ما تجر. محتکر غارتگر و جنايتکار کيسه های خويش را مجددا از خون مردم ميهن ما مملو سازند
عراق را دارند و با چشم خود ديده اند که هر آنچه از جانب رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی کوپنی شده بود در بازار آزاد به 
قيمتهای سرسام آور فروخته می شد و مالها و کميته های امام و رجاله و اوباش جمهوری اسالمی از راه احتکار در شرايط جنگ 

اين در حالی بود که صدها هزار هموطن ما در جبهه ای جنگ می رزميدند و از جان . روتهای افسانه ای اندوختندخانمانسوز ث
پس از جنگ نيز کسی به تحقيق و تفحص بر نيامد که اين ثروتهای افسانه ای تازه . خويش مايه می گذاشتند تا ايران زنده بماند

آقازاده ها در خارج از ايران ميليونها دالر کميسيونهای خريد اسلحه و .  آمده استبدوران رسيده ها و آقازاده از چه راهی بدست
، ، روغن مردم، شير مردمسيگار مردم، و در داخل ايران نان مردم. صنايع و وسايل مورد نياز را می گرفتند و به جيب می زدند

و انحصار تمام کاالهای جيره بندی را که در دست . ختندمی فرو در بازار سياه  راجيره بندی شده بودکه ... پنير مردم وکره و 
مامورين دولتی کوچکترين عالقه ای به پيدا . خريددر بازار آزاد اسالمی دولت جمهوری اسالمی بود می شد به گرانترين قيمت 

چه حد اين رژيم و سران دستگيری شهرام جزايری و رو شدن پرونده وی نشان داد که تا به ، کردن سر نخ اين غارتگريها نداشتند
، عسگراوالدی ها ، رفسنجانی نامهای رفيق دوست ها.دست دارند آن در کثافت رشوه خواری و غارت اموال عمومی“ خوشنام“
هر روز که بيشتر می گذرد پرونده های رشوه خواری خانواده . بر سر زبانهاست. .. آقازاده های آنها وجنتی ها، خاموشی ها، ها

  .ارت سرمايه نفت بيشتر از پرده بيرون می افتدرفسنجانی و غ
    

سپاه پاسداران اسکله های مخفی همه دانسته خويش دارد و رسما بدون دادن گمرک و بدون توجه به سياست های بازرگانی دولت 
 آالف و الوف قشر بزرگی از اين غارت عمومی به. رسمی کاالهای خارجی را وارد ايران کرده و در سراسر ايران پخش می کند

اين است که رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی با تفکر محدود و تاجر مسلکانه خويش فاقد آن کفايت الزم . فراوانی رسيده است
مصالح ايران در پای منافع حاکميت جمهوری اسالمی . است که بتواند بيش از مرز منافع کور قشری خويش را در نظر بگيرد

 همه کارشناسان و دست اندرکاران چندين ،بالی غير قابل پيش بينی آسمانی نبود، بنزين غير منتظره نبودبحران . پايمال می شود
ولی دولت احمدی نژاد در فکر چاه جمکران است و می خواهد . سال است که به اين مشکل اشاره دارند و خواهان حل آن می باشند

  . با بستن دخيل به مشکل کمبود بنزين پاسخ دهد
ه بندی کردن بنزين بطوريکه بشود آنرا با قيمت کالن در بازار سياه توسط ياران احمدی نژاد فروخت با مخالفت محقانه مردم سهمي

آنها که بايد ساعتها در صف انتظار صف می کشيدند تا صاحب چند ليتر بنزين شوند عمال از کار و زندگی خويش می . روبرو شد
اين اقدام احمدی نژاد با بی توجهی به .  دوشغله اند و با مسافرکشی زندگی خويش را می گذرانندهزاران نفر همميهنان ما. افتادند

سرنوشت مردم و کسانيکه منبع درآمدشان از اين طريق است تنها حاکی از حماقت وی نيست بلکه از قسارت قلب وی و بی تفاوتی 
ذشته شش تيرماه، با آغاز ناگهانی نظام جيره بندی بنزين، کبريتی به اين جهت در نيمه شب گ .به سرنوشت مردم نيز حکايت می کند

مردم که از اين سياست . برهيزم خشک کشيده شد و موجب طغيان هزاران نفر از مردم تحت ستم و جان به لب آمده ايران گرديد
صف های . وهای انتظامی درگير شدندارتجاعی و شتاب زده رژيم به خشم آمدند دهها پمپ بنزين را به آتش کشيدند وبی پروا با نير

طويل، ترافيک سنگين و موج خشم ونفرت نسبت به سران رژيم که خون مردم را در شيشه کرده اند بازتاب سياست جيره بندی 
 100بر اساس جيره بندی بنزين که از سوی مقامات دولتی انتشار يافته است، هر ماشين سواری شخصی در ماه . شب گذشته بود

 ليتر و برای مسافربر شخصی که از طريق مسافرکشی امرار معاش ميکنند 800نزين و اين مقدار برای تاکسيهای سواری ليتر ب
نظام جيره بندی بنزين که قبال به تصويب مجلس رسيده بود قراربود اول خرداد ماه به اجرا درآيد که .  ليتر تعيين شده است600

اقدام شتاب زده و ناگهانی جيره بندی بنزين که از . ترس رژيم بود اين امر به تعويق افتادبنابر داليلی که ناشی از عدم  تدارک و
ترس مردم در نيمه شب اعالم گرديد، بی تاثير از تهديد امپرياليسم آمريکا به تحريم فروش بنزين به ايران نيست واين  تحريم  در 

که از سياستهای سرمايه دارانه و سرکوبگرانه  مردم . هد آورددراز مدت عواقب وحشتناکی رابرای زحمتکشان به ارمغان خوا
   4ادامه در صفحه .. رژيم به تنگ آمده اند
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نمی توانند درمقابل سياست جيره بندی بنزين و يا جيره بندی نان و قطع يارانه های دولتی سکوت پيشه کنند و به سادگی از کنار آن 
مردم زحمتکش ناظر . دولتی که می خواست پول نفت را بر سر سفره مردم آورد سهم بنزين را نيز از آنها ربوده است. بگذرند

وحاينت  حاکم هستند ومی بينند که رژيم اسالمی چه بهشتی برای آقازاده ها و چه جهنمی برای اکثريت برفساد و رشوه ودزديهای ر
مردم می بينند که اين نوع سهميه بنديها شامل حال سرمايه داران گردن کلفت ومزدوران رژيم نمی شود و . مزدبگيران آفريده است

مردم می بينند که کشور ايران عليرغم اينهمه ثروت نفت و گاز به .  افتاداين تنها زحمتکشان هستند که هستی شان به خطر خواهد
  .چه گرداب جيره بندی بنزين گرفتار آمده است وچنين شرايطی را محصول سياستهای رژيم جمهوری اسالمی می دانند

 زحمتکشان برنمی دارد در   رژيم که هرروز بيشتر منفردشده و کوچتکترين گامی برای رفع مشکالت مالی و معيشتی کارگران و
رژيم . اثر تشديد بحران اقتصادی و فشارهای خارجی چاره ای جز تکيه به سرنيزه ونيروی انتظامی برای حفظ نظم موجودنمی بيند

  .با تشديد سرکوب ووخيم نمودن اوضاع اقتصادی مردم ميدان را  برای توطئه و نفوذ امپرياليسم  در ايران فراهم می آورد
شم مردم بعنوان يک واکنش طبيعی درمقابل نظام جيره بندی بنزين، رژيم را به وحشت مرگ انداخت و بالفاصله گروهی انفجار خ

  .ازنمايندگان مجلس طرح سه فوريتی را برای توقف اجرای اين سياست پيشنهاد کردند
ليکن . رد تا از اين بحران عبورکند رژيم از ترس مردم حتا بصورت موقت هم که شده طرح جيره بندی بنزين را لغو خواهد ک

مردم نيز تا لغو نهايی اين سياست ارتجاعی آرام نخواهند گرفت و بر دامنه اعتراضات خود عليه رژيم سرمايه داری جمهوری 
  .اسالمی خواهند افزود

  
  !لغو فوری نظام جيره بندی بنزین

  !ری جمهوری اسالمی              زنده باد پيکار مردم ایران عليه رژیم سرمایه دا
  )توفان(ب کارایرانحز   

  تم تيرماه هشتاد وششهف      
 
 

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

  روز همبستگی دانشجویان ایران با آلمان
  

 بدست پليس آلمان در شهر برلين Benno Ohnesorg چهل سال است که از قتل دانشجوی آلمانی بنو اونه زورگ 2007 ژوئن 2
  .تنها گناه اين دانشجو آن بود که لباس سرخ پوشيده بود. می گذرد

 محمد رضا شاه قاتل و خائن برای عقد قراردادهای پر و آب و نان به آلمان آمد و دانشجويان مبارز ايرانی که از خيانتها 1967در 
 بود بر ضد وی به رهبری کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايران دست به و جنايات وی جانشان به لبشان رسيده
افشاءگری دانشجويان ايرانی بقدری شديد و موثر بود که بسياری از دانشجويان آلمانی نيز . تظاهرات زدند و به افشای وی پرداختند

  .می خواست خويشتن را دموکرات و آزاديخواه جا بزند نماندبه حمايت از ايرانيان پرداخته و آبروئی برای شاه که با تزوير و ريا 
وقتی به برلن رسيد خشم و غضب چنان سراپای . در هر شهری که وارد شد دانشجويان ايرانی و آلمانی بر ضد وی تظاهرات کردند

رد کرده از ايران را با چوب و ، چاقوکشان حرفه ای و لومپن پرولتاريای ايرانی مقيم آلمان و واوی را فراگرفته بود که ساواکيها
 اين ساواکيها و لومپن پرولترها که فکر می کردند آلمان هم کشور بی قانون است و می توانند خودسرانه .چماق به جان مردم افکند

به آدمکشی و جرح و ضرب مردم عادی و يا معترضين بپردازند از هيچ وحشيگری خودداری نکردند و مورد حمايت پليس 
اين صحنه های . دانشجويان آلمانی و مردم عادی که معترض سفر شاه بودند بشدت مضروب شدند.  آلمان نيز قرار گرفتندفاشيستی

شاه فکر کرده بود می تواند . تکاندهنده از تلويزيون سراسری آلمان بطور زنده پخش شد و خشم برحق مردم آلمان را برافروخت
دامنه تظاهرات و نمايشات ضد شاه از صورت دانشجوئی خارج شد . ان نيز صادر کندهمان روش ستمشاهی درون ايران را به آلم

مطبوعات دست راستی آلمان . و بيک جنبش بزرگ توده ای در آلمان بعد از جنگ که تا کنون چنين نمايشاتی نديده بودند تبديل شد
کردند و می خواستند فضائی مسموم برای سرکوب دروغين می “ دموکراتيک“بشدت برضد ايرانيها و دانشجويان آلمانی تبليغات 

بلندگوهای پليس اين دروغ را .  آنها اعالم کردند که دانشجويان يک مامور پليس را به قتل رسانده اند.جنبش دانشجوئی فراهم آورند
 کسانی که شکمشان مطبوعات آلمان از دانشجويان بعنوان. مرتب پخش می کرد تا پليس را بر ضد دانشجويان و مردم تحريک کند

 تبليغات ضد .، اراذل و اوباش سخن می راندند، سازمانهای سرخ فاشيستی، از چينيهااز مو بلندها. سير است و وقت اضافی دارند
آنها شاه را متحد آدمکش خويش در متطقه می دانستند و بايد بهر وسيله که می شد از . کمونيستی در راس اين تبليغات قرار داشت

در روز ورود شاه به . بنو اونه زورگ يک دانشجوی آلمانی بود که اساسا در مسايل سياسی شرکتی نداشت.  می کردندوی حمايت
وقتی رجاله های شعبان بی مخی به مردم با چماق و زنجير حمله ور شدند و . برلن وی صرفا برای تماشا به تماشاچيان پيوسته بود

پليس وی را که لباس سرخ بتن داشت مورد تعقيب قرار داد و . فرار کرد تا زخمی نشوداز حمايت پليس آلمان برخوردار شدند وی 
کارل هاينس کوراس که يک پليس فاشيست و قربانی تبليغات ضد . داخل يک حياطی که براهی در رو نداشت در تنگنا قرار داد

 “کمونيست سرخ پوش“ يک “لوث وجود“از کمونيستی بود می توانست با خالی کردن تيری به مغز بنو اونه زوگ جامعه را 
وی از فاصله کم به وی شليک کرد و در دادگاه مدعی شد که برای دفاع از خود اين کار را کرده است و اساسا قصد . خالص کند

ونه مردم به کمک بنو ا. دادگاه دست راستی نيز نسبت باين اظهارات نظر مساعد داشت. نداشته بنواونه زورگ را هدف قرار دهد
زورگ آمدند و پليس وی را به بيمارستان رساند و بدروغ اعالم کرد که وی در اثر ضربه سنگينی که به سرش خورده است دچار 

. آنوقت مطبوعات دست راستی کمونيستها و ايرانيها را بباد حمله گرفتند. شکستگی تحتانی جمجمه شده و فورا جان سپرده است
  اينريش آلبرتس شاه را در روز بعد بدرقه کرد وشاه پس از اظهار تاسف به وی گفت زياد ازه) شهردار برلن(رئيس سنای برلن
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صدراعظم آلمان کورت گئورگ کيزينگر که از . انشجو ناراحتی بخود راه ندهد در ايران اين کار همه روزه است مرگ يک د
هاينريش آلبرتس به حمايت پليس پرداخت و اظهارات .  بلندپايگان وزارت تبليغات دولت هيتلر بود از شاه ايران معذرت خواست

، ، وکالی مدافع به ميدان آمدندليکن در مقابل اين دسيسه مردم بسيج شدند. شودشهود را جعلی خواند و قضيه می رفت که ماستمالی 
مسئولين بيمارستان علت مرگ را ناشی از گلوله ای دانستند که . جنبش دانشجوئی اوج گرفت و ماستمالی پرونده ديگر مقدور نبود

همسر بنو اونه زورگ که از وی دو . تمان می شدبه مغز وی اصابت کرده است و اين واقعيت در پرونده های پليس ثبت شده و ک
رئيس سنای برلن که . بيکباره وضع عوض شد. وی از حمايت عميق مردم آلمان برخوردار بود. ماهه حامله بود از پای ننشست

زندگی خويش انسان صديق و با شرفی بود از دروغ پليس و مسئولين مربوطه چنان به خشم آمد که فورا استعفاء داد و تا آخر عمر 
وی به ايرانيان و سازمانهای حقوق بشر بسيار ياری نمود تا بتواند . را وقف کمک رسانی به کسانی قرار دارد که تحت تعقيب بودند

  .وی وجدان بيدار مردم آلمان شد و حق بزرگی به گردن ايرانيها دارد. بر عذاب وجدان خويش غلبه کند
 و تنها سالها بعد بخاطر جرايم سنگين ديگری که مرتکب شده بود از جمله قصد تجاوز به ولی آقای کوراس به کار خود ادامه داد

  .آخر سگ که پاچه سگ ديگر را گاز نمی گيرد. يک دختر صغير مورد تعقيب قرار گرفت
ع جنازه شرکت ده ها هزار دانشجو و مردم عادی در اين تشي. جنازه بنو اونه زورگ سپس از برلن به هانور محل تولد وی حمل شد

رهبران آلمان دموکراتيک که موقعيت را برای بهره برداری سياسی مناسب ديدند دروازه های ديوار برلن را گشودند و . کردند
سازمان جوانان آنها در دو طرف بزرگراهی که برلن را با هانور وصل می کرد به حالت خبردار ايستادند تا مراسم تشييع جنازه با 

 فينيگ که ارزش نصف مارک آلمان را داشت با 50در هانور مردم با پرداخت . و هر چه با شکوه تر برگذار شودتاثيرات سياسی 
شاه از دولت آلمان . خريد يک عدد گوجه فرنگی گنديده به تصاوير تمام قد شاه با همه مدال و بارو بنديل و قنديلش شليک می کردند

اين خواست . رده اند کت بسته در اختيار دولت ايران بگذارد تا حسابشان را برسدخواستار شد تا کسانی را که به وی توهين ک
احمقانه بقدری مضحک و بی شرمانه بود که سياستمداران آلمانی نيز صدا به اعتراض گشودند و آنرا رد کردند و اعالم کردند که 

پس از آن . ه بر اساس منويات ملوکانه صورت می گيردشاه فکر کرده است آلمان نيز ايران است و همه چيز نه بر اساس قانون بلک
  .شاه هيچوقت جرات نکرد به آلمان بيايد

جرقه سفر شاه و تجاوز چاقوکشان وی به حقوق شهروندان .  سرآغاز جنبش قدرتمند دانشجوئی در آلمان بود1967 ژوئن 2روز 
انين اساسی آلمان و نشر اکاذيب و تحريک به آدمکشی و قوه قضانيه از نقض قوو طبقه حاکمه فاشيستی ، حمايت پليس آلمانی

جنبش خارج از . حرکتی را در آلمان بوجود آورد که در کنفرانس گوادلوپ همه سياستمداران آن نسل آلمان به طرد وی رای دادند
ز اين حرکت بدر همه و همه ا“ جنبش دو ژوئن“پارلمان و جنبش سبزها و سازمان تروريستی بادر ماينهوف و گروه تروريستی 

  .آمدند و تاثيرات آنها تا به امروز نيز وجود دارد
سفر شاه به برلن به بهترين شکلی نقش کثيف مطبوعات خود فروخته آلمان را نشان داد که بطور عمده در دست انحصار 

 دانشجويان چاپخانه های آنها مردم آلمان اين نشريه را تحريم کردند و.  بود و به جعل اخبار و پخش دروغ می پرداخت“اشپرينگر“
مسلما آنها نقش اساسی در ايجاد افکار عمومی کاذب و ايجاد فضای مسموم ايفاء کردند و تا به امروز نيز اين . را به آتش کشيدند

  .  نقش را ايفاء می کنند
تاريخی هميشه برگذار کرد و از  ژوئن در عين حال روز همبستگی دانشجويان ايرانی و آلمانی شناخته شد و بايد اين روز 2رو ز 

  .آن برای پيوند و همبستگی جهانی سود جست
  

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

 پيوند دانشجویان با کارگران ضرورت 
  

لند نمی توان جايگاه طبقاتی آنها را بمثابه فرد دانشجويان تا زمانيکه در روند توليد شرکت بالواسطه ندارند و بکار فکری مشغو
از نظر تئوری چون علی االصول منشاء طبقاتی دانشجويان از طبقات . دانشجويان از طبقات متفاوت اجتماعی هستند. معين نمود

. ن مقوله قرار دادمرفه نظير بورژوازی و يا خرده بورژوازی مرفه است می توان آنها را صرفا از نقطه نظر منشاء طبقاتی در اي
ولی دانشجويان بعنوان عناصری که در پی پژوهش هستند .  دانشجو صحبت می شود و نه از طبقه دانشجو قشربهمين جهت نيز از

و چنين تربيت می شوند و دانش را می جويند و آموزش آنها طوری است که در پی حقيقت می گردند و دانش می آموزند بعلت نوع 
 انتقادی به جوانب خويش برخورد می کنند و از آن جا که هنوز در روند توليد شرکت مستقيم ندارند آگاهی آنها به تربيتشان با ديدی

دو عامل دانشجويان را به . ، امکان انتخاب دارندهر دو راه برای آنها باز است. منافع طبقاتی حال و آتی خويش قوام نيافته است
 بعلت وابستگيهای خانوادگی و طبقاتی خويش نمی تواند اين پيوند را انکار کند و باين جهت دانشجو. اطراف کامال متضاد می کشاند

جاذبه طبقاتی برای وی عامل مهمی به حساب می آيد و در عين حال به خاطر دست يابی به دانش بشری و باز شدن ديدگانش به 
دانشجو بخاطر . ی نمی تواند به انکار اين واقعيتها نيز بپردازدواقعيتهای اجتماعی و ريشه يابی آنها و توجه به رابطه علت و معلول

همين وضعيتی که دارد روحيه اش بسيار حساس است و ميل عدالتخواهی در نسل جوان و دانشجويان و دانش آموزان بسيار 
س به کام خويش رسيدی هر ک“، زورگوئی و شقاوت از بين برود و بقول خيام همه آنها می خواهند که فقر نباشد. قدرتمند است

آنها از ديدن گدايان و نيازمندان و ستمگری بشدت آزرده می شوند و عالقه نشان می دهند که بتوانند اين مشکالت را حل . “آسان
، ستمگری و شقاوت ناشی از مناسباتی در جامعه است که آنها توجه ندارند که فقر و ثروت. کرده و يا در جهت حل آن بکوشند

يک اقليت طفيلی بپاس حفظ اين مناسبات ظالمانه نيروی سرکوبگر خويش . قدس مالکيت خصوصی بر وسايل توليد استمتکی بر ت
  6ادامه درص ..، و قوه قضائيه، سازمان امنيت، ارتشرا اعم از مامورين انتظامات
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دانشجوی صميمی که هنوز . مناسبات غير عادالنه را حفظ کند تا منافع آنها نسل اندر نسل تامين باشد آماده دارد تا بهر قيمت اين 
يلش از جيب خانواده پرداخت می شود و يک امنيت نسبی مالی دارد نتوانسته ماهيت اين روابط اجتماعی را درک کند و خرج تحص

به عليرغم وابستگيهای طبقاتی صرفا به علت عامل آگاهی و شعور اجتماعی به سمت قطبی جذب می شود که خواهان تغيير اين 
ده و يا حداقل به آنها نزديکتر مناسبات است و چنانچه اين دانشجو از نظر وابستگيهای طبقاتی به طبقات فرودست جامعه وابسته بو

باشد آگاهی ذهنی وی با شرايط عينی زندگی وی منطبق می شود و وی را در مسير تغيير دگرگونی بنيادی جامعه با نيروی بيشتر 
ی و برای دانشجويانی که از نظر منشاء خانوادگی از طبقات مرفه جامعه می آيند اين مبارزه انتخاب ميان آگاهی علم. ی می کشاند

بهمين جهت هر چقدر اين آگاهی علمی تعميق يابد و رويدادهای اجتماعی بيرون در . واقعيت زندگی طبقاتی بسيار دشوار می باشد
جهتی سير کند که در تائيد آموخته های دانشجو باشد برای وی راحت است که منشاء طبقاتی خويش را تحت الشعاع قرار دهد و در 

  . اين مبارزه مدام ادامه دارد و از عوامل بيرونی متاثر می شود. ار گيردخدمت منافع طبقه کارگر قر
وقتی دانشجويان دوران تحصيلی خويش را به پايان می رسانند و به روند توليد روی می آورند و برای تامين زندگی کار می کند 

،  توليد سرمايه دارانه کارخانه به پيش نمی رودبدون استثمار طبقه کارگر. منافع طبقاتی و رفاه زندگی برای آنها ملموس می شود
دانشجوی ديروزی به سطحی از زندگی مرفه می رسد که برای ...  به رقابت با ساير رقبا پرداخت وتشديد استثمار نمی توان بدون

نگاه است که آ. وی جنبه طبيعی و پذيرفته محسوب می شود و برای حفظ اين وضع ناچار است با اعتصاب کارگران مخالفت کند
وی عنصری نيست که جز نيروی کار . دانشجو همواره بر سر دو راهی قرار دارد. دانشجو جايگاه طبقاتی خويش را يافته است

دانشجو . خويش چيزی برای فروش نداشته باشد و تنها زنجيرهای خويش را در يک تغيير بنيادی و انقالب اجتماعی از دست بدهد
وی برخالف کارگر امکان انتخاب دارد و پس از . ه کارگر هم از نظر ذهنی و هم عينی شريک شودمی تواند در استثمار طبق

اين عوامل همان زمينه های مادی روحيه . پيوستن به طبقه کارگر می تواند رفاه و آسايش و زندگی قديم خويش را از دست بدهد
  .خرده بورژوائی در روشنفکران و در اين بحث دانشجويان است

در جنبش دانشجوئی نيز يک مبارزه بی امان در جريان است و طبقات متفاوت و متخاصم اجتماع تالش می کنند که دانشجويان پس 
  .را به عنوان نيروهائی که می توانند در خدمت بشريت و نيروهای انقالبی قرار گيرند به سمت خود جلب نمايند

می گيرد که دانشجويان را به سمتی جلب کرد تا آنها تمام امکانات و شعار پيوند دانشجويان و کارگران با اين هدف صورت 
اين شعار يک شعار مترقی است و کمونيستها . توانايهای فکری و ذهنی خويش را در خدمت حقانيت مبارزه طبقه کارگر قرار دهند

  .و عدالتخواهان و انسان دوستان بايد از اين شعار حمايت کنند
زيرا می ترسند که نيروی کارگران با دانش علمی در هم آميزد و از آن حزب طبقه . ف اين پيوند هستنددشمنان طبقه کارگر مخال

آنها با انواع و اقسام شگردها می کوشند که اين پيوند .کارگر بيرون جهد که کارگران را برای کسب قدرت سياسی رهبری می کند
، جلوگيری از برگزاری اول ماه مه ، ضرب و شتم دانشجويان دانشجوئیيکی از اين رفتارها سرکوب عريان جنبش. را نابود کنند

ولی اين روش بورژواها روش شناخته شده و . در همکاری کارگران با دانشجويان و در يک کالم زندان و شکنجه و اعدام است
در کنار اين روش روش موذيانه . دمنزجر کننده است زيرادر اينجا ما با اقداماتی مواجه می شويم که از ديد کسی پنهان نمی مان

بايد ماهيت اين مبارزه را . اين مبارزه پوشيده است و افشاء آن به راحتی و ساده نيست. تری وجود دارد که روش ايدئولوژيک است
بغرنجی ، تاکتيکهای دشمن را بر مال نمود در عين اينکه توجه کرد که توده های آماج اين تيرهای زهرآگين متوجه اين روشن کرد

 مرتب تکرار می کنند که دانشجو بايد فقط درس بخواند کار سياسی متعلق به سياستمداران .مبارزه شده و قربانی اين تبليغات نشوند
طبيعتا از طريق درجات باالی علمی نيز می توان خدمت کرد ولی . بايد از طريق دکتر و مهندس شدن به مردم خدمت کرد. است

گفته می شود که . سخن ما بر سر زير و رو شدن مناسبات اجتماعی است. جنبه فردی دارد و نه اجتماعیاين نوع خدمات بيشتر 
دانشجويان فقط می توانند جنبش کارگری را به . دانشجو نبايد با کارگران پيوند بخورد زيرا کارگران به دانشجويان نيازی ندارند

اين موج اکونوميستی . دارد تا از پيون دانشجويان با کارگران ممانعت کندموجی ضد انقالبی و اکونوميستی وجود . کژراه بکشند
و از اين “  بدست خود آنها صورت می گيردآزادی کارگران“می گويد که حرفهای مارکس را نفهميده به نقل از مارکس می گويد 

 در اينجا با ريشه های عميقتری از انحراف .ردمبارزه ک نتيجه می گيرد که بايد جلوی پيوند دانشجو و طبقه کارگر را گرفت و با آن
در عمق اين انحراف در حقيقت اين . روبرو هستيم که در شکل ظاهر در مخالفت با پيوند دانشجو و کارگران متجلی می شود

، آنها يوند بخوردآنها مخالفند که عامل ذهنی و عينی بهم پ. واقعيت نهفته است که آنها با انتقال آگاهی بدرون طبقه کارگر مخالفند
مارکسيسم لنينيسم علم است و علم را بايد بپذيرند که مخالفند که اين پيوند به نيروی مادی بدل گردد و در واقع آنها مخالف اين هستند 

توانا کسی . هيچکس عالمه دهر از مادر زائيده نمی شود.  مارکسيسم لنينيسم مانند علوم رياضيات و فيزيک و شيمی است.آموخت
طبقه کارگر به صرف کارگر بودن چنانچه آگاهی اجتماعی کمونيستی نداشته باشد تنها می تواند به آغاز جامعه  . ست که دانا بودا

سوسياليسم علم است و بايد . کارگران بخود خود سوسياليست نمی شوند. سرمايه داری برگردد و به خراب کردن ماشينها بپردازد
سوسياليسم بمثابه علم . رون بدرون جنبش کارگری می رود و نه اينکه از کارگران زاده می شودسوسياليسم از بي. آنرا آموخت

آگاهی طبقه کارگر يک آگاهی حرفه ای و اقتصادی .روندی مستقل از جنبش کارگری دارد در عين اينکه بر آن تاثير می گذارد
، مبارزه ای برای نفی اين مبارزه . شده و مبارزه می کندطبقه کارگر در عمل فقط برای بهبود شرايط زندگی خويش متشکل . است

مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در . ، مبارزه ای نيست که نظام سرمايه داری را به زير پرسش برداستثمار انسان از انسان نيست
ين اين اعتصابات در ، حتی عظيمترهر اعتصاب اقتصادی طبقه کارگر. کادر نظام سرمايه داری با اصل حفظ آن صورت می گيرد

مرحله ای از تحول خود با رسيدن به خواستهايش و يا بخشی از خواستهايش با توجه به ميزان قدرت اش به سازش با کارفرما منجر 
در سطح باقی می . اين مصالحه منطقی از آنجا ناشی می شود که مبارزه اقتصادی دورنمای کسب قدرت سياسی را ندارد. می شود

هرگز اين .  از مبارزه اقتصادی طبقه کارگر هرگز سوسياليسم زاده نمی شود.يت نظام سرمايهداری را می پذيردماند و حاکم
طبقه کارگر به منزله طبقه . مبارزه از حد مبارزه اقتصادی و در بهترين حالت از حد مبارزه سياسی بورژوائی تجاوز نخواهد کرد

پاره ای اکونوميستها و دشمنان طبقه کارگر الفاظ جديدی برای گمراه کردن .ماندهمواره چرخ پنجم طبقه بورژوازی باقی خواهد 
 سخن می رانند که گويا از نبوغ ويژه ای برخوردارند و “فعالين کارگری“انها از . مبارزان راه آزادی طبقه کارگر اختراع کرده اند
 عده ای هستند که گويا در مقابل روشنفکران قرار دارند و “ریفعالين کارگ“اين . می توانند طبقه کارگر را پيامبرگونه رهبری کنند
  7 ادامه در ص .يا گويا وظيفه حزب طبقه کارگر را بعهده گرفته اند
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  چيست؟ آيا به صرف يدک کشيدن نام کارگر اين فعالين در مقابل نفوذ افکار “فعالين کارگری“معلوم نيست که ايدئولوژی اين 

يک فعال . هرگز چنين نيست! باشد حتما کمونيست است؟ خيرکارگری سی فعال بورژوائی مصونيت می يابند؟ آيا به صرف اينکه ک
 نيز حضور داشتند که تالش می کردند با 20اينگونه فعالين کارگری در ايران در شهريور . کارگری می تواند حتی فاشيست باشد

بقه کارگر ايران بود از کمکی که به اتحاد اخالل در کار کارخانه ها و فلج کردن امور در مخالفت با حزب توده ايران که حزب ط
لقب کارگری که آنها .  اين فعالين کارگری ضد انقالبی و خيانتکار بودند. جماهير شوروی سوسياليستی می رسيد جلوگيری کنند

  .يدک می کشيدند نمی توانست ماهيت ضد انقالبی و فاشيستی و تروتسکيستی آنها را بپوشاند
نش مارکسيسم لنينيسم مسلح باشد يا بايد بپذيريم که اين فعال کارگری اين دانش را از کسی آموخته است و يا اگر فعال کارگری با دا

 مارکسيسم لنينيسم که شبانه به مغز وی وحی شده است و وی را با آگاهی طبقاتی “آيه های“. اينکه بايد به نزول وحی معتقد شويم
ولی اگر فعال کارگری و يا فعالين کارگری . تی طبيعتا نميتواند مورد تائيد کسی باشداين چنين فرضيه ضد کمونيس. مسلح کرده است

بايد وقت اين افراد ،  مارکسيسم لنينيسم بطور ارثی به کسی منتقل نمی شود، باشندآموختهبه دانش طبقاتی مسلح شده اند بايد آنرا 
اين افراد بايد سواد کافی . سفه مارکسيسم لنينيسم سر در آورده باشنداز علم اقتصاد و سياست و فلفراغت کافی داشته بوده باشند که 

اين فعالين کارگری استثنائی بايد از وضعيت مالی مناسبی نيز برخوردار بوده . برای مطالعه مارکسيسم لنينيسم داشته بوده باشند
نين با کار فکری مشغولند و عمل حرفه ای آنها در اين فعالين که اين چ. باشند که تا چنين فرصتهای طالئی در اختيار داشته باشند
کارگرانی هستند که بايد برای رهبری طبقه کارگر بر راس جنبش . خدمت تحقق کمونيسم است ديگر کارگر معمولی نيستند

ثال از رهبری جنبش برای آن نيست که دستمزد کارگران م. کارگران قرار گيرند و اين جنبش را با کار سازماندهی رهبری کنند
، بلکه  رهبری جنبش به ندارند“ نوابغ“، برای اين کار کارگران نيازی به اين ساعتی يک تومان به ساعتی دو تومان  افزايش يابد

فعالين کارگری که . آن مفهوم است که کارگران قدرت سياسی و دولت را بدست بگيرند و ساختار اقتصادی جامعه را تغيير دهند
ممکن . ری می کنند تنها منشاء کارگری دارند و يا روشنفکرانی هستند که در ميان کارگران نفوذ کرده اندکار فکری و يا روشنفک

است اين فعالين کارگری از باقيمانده کارگرانی باشند که درجريان انقالب و يا قبل از آن در دامن سازمانهای سياسی با علوم 
 يا چشم آموخته اند و حال با اتکاء به اين آموخته ها به ميدان آمده و اين دانش کمونيستی آشنائی پيدا کرده و آنرا از راه گوش و

واقعيت چيست؟ واقعيت آن است که جنبش طبقه کارگر فقط توسط . اکتسابی را بيک باره به ماهيت طبقاتی خويش متصل می کنند
 حزب طبقه کارگر آن عامل ذهنی .ری می شود، رهبحرفه ای اين جنبش هستند، با تجربه و حزب طبقه کارگر که رهبران پيشرو

حزب طبقه . است که آگاهی سياسی پرولتری را به ميان طبقه کارگر می برد و اين طبقه را برای کسب قدرت سياسی آماده می کند
ناگون کارگر يک سازمانی است که ب ساير سازمانهای طبقه کارگر نظارت و رهبری دارد و مبارزه طبقه کارگر را در سطوح گو

 اگر يک .ساخته نيست و تداومی در کارشان نيز وجود نخواهد داشت“ نابغه“اين کارها از عهده چند عدد کارگر . هدايت می نمايد
، به مبرازه سياسی طبقه کارگر فعال کارگر کمونيست باشد ميداند که بايد در کادر حزب کار کند و حزب طبقه کارگر را تقويت کند

ل اگر جدی باشد می بيند که حتی بورژواها نيز بای پيشبرد مقاصدشان احزاب خويش را ارند که توسط  اين فعا.اهميت دهد
مخالفت با پيوند دانشجويان با کارگران در ريشه خود مخالفت با . کادرهای حرفه ای و کارشناسان بورژوائی رهبری می شوند

اين نفکر انحرافی يک تفکر ضد مارکسيست . مل ذهنی انقالب استکم بها دادن به عا. حزبيت و کسب قدرت سياسی را در بر دارد
         .      لنينيستی و ماهيتا اکونوميستی است

 آذر در ايران در زمان شاه در اعتراض به ورود 16مبارزه دانشجويان در . حال به مبارزه دانشجويان در امسال نظر افکنيم
 کمونيست بود تا پيوند خويش را با خلق ايران عليه امپرياليسم و ارزه دانشجوياِنمب، اين مبارزه. نيکسون به ايران صورت گرفت

اين سنت انقالبی تا به امروز باقی مانده است و هر . احترام خويش را نسبت به جنبش کمونيستی ايران و به زحمتکشان نشان دهند
. د به سمت همکاری و تقويت جنبش کارگری سوق داداين نيرو را طبيعتا باي. سال الهامبخش مبارزات دانشجويان ايران است

حزب طبقه کارگر نيز بيان نيروی آگاه . عناصر آگاه بايد ايده کمونيسم را به ميان کارگران ببرند و با جنبش کارگری پيوند بخورند
در عمل با حزب طبقه آنها که با پيوند دانشجويان و کارگران مخالفند . طبقه کارگر است که در تشکل خويش متشکل شده است

آنها گمراهانی هستند که با . کارگر نيز مخالفند زيرا با آگاهی و دانش بشری مخالفند و بدنبال حرکتهای کور و بی دورنما می روند
  . پوشيدن لباس کارگری به تن به مقابله با جنبش کارگری می روند و طبقه کارگر را بدون رهنما می گذارند

الهای گذشته دانشجويان با شعار پيوند دانشجويان با کارگران به ميدان آمدند زيرا به صحت اين شعار در عمل در امسال نيز مانند س
آنها به دانشجويان سمت و سوی مبارزه را نشان می دهند و اعتراف می کنند که . در جريان انقالبات متعدد مردم ايران پی برده اند

  . طبقه کارگر موثر و مداومت دارد و می تواند برای جامعه مثمر ثمر باشدجنبش دانشجوئی تنا با پيوند با مبارزه 
، سر جنبش کارگری  که مخالف اين پيوند هستند می روند تا جنبش کارگری را از رهبری خويش جدا کنند“فعالين جنبش کارگری“

   . به نيروی مادی بدل شودرا بزنند و مانع پيوند آگاهی با طبقه کارگر شده و به قول مارکس نگذارند که تئوری
. با چنين تفکر دشمنانه ای نسبت به طبقه کارگر که خود را دلسوز طبقه کارگر جا می زند بايد شديدا مبارزه کرد و آنرا افشاء نمود

بهمين . جنبش کارگری بدون حزب طبقه کارگر هيچ است و آلت دست بورژوازی است و تا ابد آلت دست بورژوازی باقی می ماند
 و عليه حزب يعنی تشکل سياسی و ايدئولوژيک فعالين بورژوازی در درون طبقه کارگر هستند“ فعالين طبقه کارگر“هت اين ج

  .مستقل طبقه کارگر تخريب می کنند
....................................                                                                  

 
 

  توفان شماره 88 ، ارگان مرکزی حزب کارایران منتشر شد  
    

 
        زنده باد مارکسيسم لنينيسم!                           زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری!
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               کودتای " دموکراتيک" امپریاليستی و صهيونيستی را محکوم ميکنيم

 
محمود عباس رئيس دولت خودگردان فلسطين در روز جمعه پانزده ژوئن، دولت قانونی اسماعيل هنيه رامنحل اعالم داشت و 

جرج بوش بالفاصله به آقای . تشکيل داد" سالم فياض" يریدولت جديدی بدون اعضای سازمان حماس و به نخست وز
محمود عباس پيام تبريک ارسال داشت و اعالم نمود دولت آمريکا روابط خودرا با دولت جديد فلسطين مجددا برقرار خواهد 

ئيل پيام داد که بوش شتابان به اهوداو لمرت نخست وزير صهيونيست دولت اسرا. کرد و تحريم عليه فلسطينيان لغو خواهد شد
اتحاديه . جديد بپردازد" دموکراتيک" هرچه سريعتر مناسبات را با محمود عباس از سرگيرد و به همکاری با دولت 

امپرياليستی اروپا نيز سريعا اعالم نمود که روابط عادی خود را با دولت جديد فلسطين از سرخواهد  گرفت  و تحريم عليه 
ملگی رسانه های غربی بيشرمانه به کودتای ضد دموکراتيک وغير قانونی محمود عباس عليه ج.  فلسطين را لغو خواهد کرد

دولت وحدت ملی فلسطين تحت نخست وزيری اسماعيل هنيه لبيک و تبريک گفتند و جناح فتح را درسرکوب و خلع سالح 
.. ...کامل جنبش حماس تشويق و ترغيب نمودند  

انحالل دولت وحدت ملی فلسطين و تشکيل دولت اضطراری به رهبری سالم فياض  اکنون ديگر بر کسی پنهان نيست که 
محصول طرحهای شوم و کثيف امپرياليستی است که درخالل يک سال ونيم اخير با دخالت مستقيم آمريکا و اسرائيل با هدف 

های اخير بين نيروی فتح و درگيريهای خونين روز. کنارزدن سازمان حماس از قدرت و خلع سالح اين سازمان انجام گرفت
حماس و حمايت همه جانبه از محمود عباس که مدتهاست به آلت دست امپرياليسم و صهيونيسم  تبديل شده و به آرمان خلق 

فلسطين خيانت کرده است، نتيجه سياستهای جنايتکارانه امپرياليسم آمريکا، صهيونيسم اسرائيل و اتحاديه امپرياليستی 
 مختلف امپرياليستی به رغم تضادها و اختالف سليقه در نگاه به مسئله فلسطين اما همگی در نابودی جناحهای. اروپاست

جملگی ازصلح سخن می گويند ليکن از تجاوز نظامی اسرائيل به فلسطين و قتل و . جنبش استقالل طلبانه ملت فلسطين متحدند
. زبان ديپلماتيک به توجيه اشغال و کشتار مردم می پردازندعام  مردان، زنان و جوانان فلسطينی لب نمی گشايند ويا با 

سخن می گويند ليکن به نتيجه انتخابات و آرا و اراده ملت فلسطين قطره ای " آزاد و دموکراتيک" جملگی از انتخابات 
بين " ذيصالح" ان اين کرکسهای امپرياليست ، مردم فلسطين را به انتخابات عمومی تحت نظارت نمايندگ. احترام نمی گذارند

المللی دعوت نمودند اما نتيجه انتخابات به مذاقشان خوش نيامد و با وقاحت تمام  دست به تحريم اقتصادی سياسی دولت 
.منتخب و دموکراتيک فلسطين زدند  

 
شنگی صهيونيستهای اسرائيل با ترور رهبران حماس، تحريم اقتصادی ، بمباران زير ساخت حياتی  فلسطين، گرسنگی و ت

 سال به نبرد عليه اشغالگران پرداخته است، مجازات 60دادن  به مردم کوشيدند و ميکوشند تا ملت فلسطين را که بيش از
نمايند که انتخاب و حمايتشان از نمايندگان سازمان حماس ناصواب بوده وآنها را برای  هميشه جهت د ست يابی به استقالل 

ن غده سرطان در منطقه، درحرف و عمل نشان داده است که حيات و مماتش به اشغال و دولت اسرائيل اي. ملی مايوس سازند
تجاوزبه سرزمينهای کشورهای ديگر استوار است، جنگ طلب است، بزرگترين قدرت اتمی درخاورميانه است و کوچکترين 

از اين رو . قه  را در سر داردوقعی به قطعنامه های سازمان ملل متحد نمی گذارد و سودای تشکيل اسرائيل بزرگ در منط
مشکل اسرائيل تنها سازمان حماس نيست بلکه به هر جنبشی که از رهايی ملی فلسطين سخن گويد عناد می ورزد و برای 

اگر بجای سازمان مذهبی حماس يک جريان کمونيستی با رای مردم به قدرت . امحا فيزيکی اش نقشه وتوطئه می چيند
کا و اروپا نيز نسبت به اين انتخاب آزاد مردم همين عمل فاشيستی و جنايتکارانه را انجام می دادند ميرسيد، اسرائيل و آمري

اين الشخوران بين المللی ازجنبش و شخصيتی حمايت ميکنند که سرسپرده . که امروز عليه سازمان حماس اعمال ميکنند
ی اجتماعی و ملموس روزمره و سازش ناپذيری درمقابل سازمان حماس که بر بستر فعاليتها. سياستهای ضد بشری آنها باشد

قلدريهای صهيونيستهای اسرائيل  دربين توده های  فلسطينی اعتبار کسب نمود، با رای قاطع  در يک انتخابات دموکراتيک 
بنابراين . ز شدبرآلترناتيو امپرياليستها يعنی جناح محمود عباس  که به سازشکاری ، بزدلی  وفساد و رشوه  شهره است، پيرو

دولت وحدت ملی به رهبری حماس دولت منتخب ملت فلسطين است و منحل کردن اين دولت بی احترامی به ملت فلسطين 
ملت فلسطين از پای نخواهد نشست وتن به ديکته امپرياليستها و صهيونيسها . وهمدستی با امپرياليسم و صهيونيسم است

.نخواهد داد  
يک محمود عباس را يک توطئه امپرياليستی و صهيونيستی عليه ملت فلسطين ارزيابی ميکند و آن حزب ما اقدام ضد دموکرات
دولت جديد آقای عباس دولتی نامشروع، ضد دموکراتيک و غيرقانونی است و نمی تواند مورد . راشديدا محکوم می نمايد

.احترام ملت فلسطين و مردم آزاديخواه جهان قرارگيرد  
 

!     صهيونيستمرگ بر متجاوزین  
!  زنده باد نبرد ملت فلسطين عليه ارتجاع و امپریاليسم  

                                                                                                )توفان(حزب کاریران                                 
2007نوزده ژوئن                                

                                                 
                                         

 
 
 
 

! مرگ بر متجاوزین صهيونيست این دشمنان قسم خورده خلق فلسطين و خلقهای منطقه  
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    نيستچاره کارخود کشی 
 

 سايت های خبری انعکاس يافته  وب در بسياری از روزنامه ها و، کارگر کارخانه کنف رشتخبر اسفناک خودکشی حسن حسنی
يران هر روز افزايش يافته و بتدريج به امری طبيعی  جمهوری سرمايه داری اسالمی ا سوزاناست گويی خودکشی کارگران درجهنم

اينکه نظام حاکم بر ايران يک نظام سرمايه داری با پوشش مذهبی است و حياتش بر مالکيت خصوصی بر ابزار . تبديل شده است
 آنطور که ناموس اين نظام نه حجاب است و نه پوشش اسالمی. توليد و استثمار کارگران استوار است برکسی پوشيده نيست

تاموس نظام سرمايه داری جمهوری اسالمی مالکيت خصوصی بر ابزار توليد است همانطورکه در ساير . درتبليغات دميده ميشود
کارخانجات توليدی دراختيار سرمايه داران است و اينان با حمايت از دولت اسالمی درچهارچوب قوانين . کشورها نيز چنين است

 شيره جان کارگران را ميمکنند و با  و اوامر بانک جهانی و صندوق بين المللی پول با جهانی شدن سرمايهسرمايه داری و درانطباق 
و چنان شرايط زندگی مشقتباری را می آفرينند که ديگر نمی توان ....اخراج سازيها ، خصوصی سازيها، امتناع از پرداخت حقوق 

ری، بی حقوقی، فقدان امنيت محصول نظام بيرحم سرمايه داريست که برای زندگی درفقر ونکبت، بيکا. بر آن نام زندگی گذاشت
 و برای اکثريت مردم بويژه کارگران جهنمی که برای يک لقمه نان ند از همه نعمات زندگی برخوردار کهمشتی اقازاده بهشت آفريد 

...ره روز از نو روزی از نوبايد از بام تا شام دويد با هزار نگرانی و دلهره شب را به صبح رسانيد  و دوبا  
. و نيست... ميليونها کارگر آمريکای التينی، آفريقايی و سرنوشتزندگی در ايران جدا از زندگی کارگران و موقعيت اسفناک آنها

مبارزات .  سرمايه داری در آن ديار نيز همانند سرمايه داری ايران عمل ميکند و به غارت کارگران و زحمتکشان می پردازد
برای اضافه دستمزد، عليه ... و فيليپين رمانانه کارگران، بوليوی، کلمبيا، اکوادور، شيلی، السالوادور، پرو، مصر، تونس،قه

 ودهمان مبارزه ای است که امروز کارگران ايران باشرايط و امکانات خ....خصوصی سازيها، اخراج سازيها، عليه فقر و تنگدستی 
 درپرو مناطقی وجود دارد که فرزندان کارگران پا برهنه به مدرسه می روند و فاقد قدرت .شتندسرپيش می برند و عمال دارای يک 

عين .اين  کودکان ماهها مزه گوشت را نمی چشندو ازهمه ثروتهای آفريده و زيبايی های زندگی محرومند. ابتياع يک جفت کفشند
.مشاهده کرد.... داری درشاخ آفريقا و يا آسيا همين وضعيت را می توان  دربسياری از کشورهای ديگر سرمايه   

صی شدن کارخانه کنف رشت، .آنچه که در گزارش زير انعکاس يافته است و دليل روشن خودکشی حسن حسنی است، خصو
گزارش زير که بطور رسمی در سايت خبرگزاری .  بالتکليفی و عدم دريافت حقوق به مدت يازده ماه استوبيکارشدن حسن 

 از شرايط جهنمی واوضاع دهشتناک کارگران ايران است که هر روزدر باتالق فقر فرو می  کوچکی تنها گوشه درج گرديدنکارايرا
روند و طبق آمار و گفته های خود مطبوعات رژيم دامنه فقر و اختالف طبقاتی بشکل افزار گسيخته درحال پيشروی است واگر چاره 

.راه خواهد داشتای نگردد طغيان و شورش مردم را به هم  
خصوصی کردن کارخانه ، اخراج حسن و عدم پرداخت حقوق .  جمهوری اسالمی است سرمايه داریمسبب مرگ حسن حسنی رژيم

.  جان يک انسان است وبايد بشدت محکوم گرددن يک قتل عمد است ، اعدام است، گرفتاين.  به معنی گرفتن جان و هستی  اوست
خود کشی بيراهه است ، ياس می آفريند، روح . قابل تحمل،  طناب دار به گردن خود نيست غيرهنمليکن راه برون رفت از اين ج

رمز . کارگر نياز به ترحم ندارد. مبارزه جويی را ميکشد و ميدان را برای ادامه استثمار ووحشی گری سرمايه داران باز ميگذارد
تنها با پيکارمشترک عليه سرمايه داران و .  است وحدت وتشکيالت رفت از اين مخمصه  و بربريت سرمايه داری نپيروزی و برو

 و حامی آنها رژيم جمهوری  زالوصفتاننمبارزه ای خستگی ناپذير است که می توان بخشی از مطالبات خويش را از حلقوم اي
گاهی طبقاتی و سرانجام تحت رمز موفقيت کارگران نه تنها درايران بلکه در سراسر دنيا اتحاد وتشکل و آ.  بيرون کشيداسالمی

 و استقرار سوسياليسم به   و گرفتن جان اين نظام  نظام سرمايه داریگردنرهبری حزب سياسی طبقاتی است که می توان با طناب ب
.راهی جز اين راه متصورنيست. اينهمه توحش و بربريت  پايان داد  

: خوانيددرزیر قسمتی از گزارش خودکشی حسن حسنی را می               
 

   26/03/1386:تاريخ 
  

   طناب است دنياروايت خودآشي يك آارگر 
   خبرگزاري آار ايران-رشت

  را ديد يكي از همكارانش بود، آنها به اتفاق ساير آارگران صبح به آارخانه" حسن حسني"آخرين آسي آه "
. آه با نيروهاي نظامي مواجه شدندها و ابزار توليد از آنجا شوند آنف آار رفته بودند تا مانع خروج دستگاه  

اين آارگران پس از آنكه توسط مأموران ضدشورش آتك خوردند، به ساختمان استانداري آمده و تجمعي 
پس از اين ماجرا، حسني از . اين بار هم مأموران وارد عمل شدند و آنها را متفرق آردند. آميز برپا آردند اعتراض

همكارش هم بيشتر از يك . »حتي يك پنج توماني توي جيبش نبود«:  بدهدخواهد آه به او پولي همكارش مي
توجه نكردم چه . حاللش آن. گفت به حساب قرض نگذار«: آنند پول را تقسيم مي. پانصد توماني نداشت

. خواستيم دست از پا درازتر برگرديم خانه از صبح آتك خورده بوديم و فحش شنيده بوديم و حاال مي. گويد مي
خواست مطمئن شود، از  مي. »يعني تمام شد؟ گفتم خودت نديدي چي شد؟. ها را هم آه بردند  دستگاهگفت

دستگاه آه نباشد آار «: زبان ديگري بشنود آه حتي همان آورسو اميد بازگشت به آار هم نابود شده است
ساعت يك » رخانهبا پول من تاآسي گرفت آه خودش را زودتر برساند آا. ي خدا دانست بنده مي. نيست

هايش رفته بود و  سياهي چشم. اي متروك پيدا آردند آويز شده در آارخانه بعدازظهر حسن حسني را حلق
طناب دار را چنان «: گفت ي او را پيدا آرد مي نگهبان آارخانه آه جنازه. دندانهايش نوك زبانش را بريده بودند

  10ادامه در ص ... محكم
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.اين چنين مصمم بود براي نابودي خود» .آه مجبور شدم ببّرمش تا جنازه را پايين بياورم  
عدم دريافت يازده ماه «آنف آار در رشت به خاطر وقتي در بين خبرهاي ايلنا خواندم آه آارگر آارخانه _ يكم 
فروآاسته شده » عدد«اي عظيم به  انگار آه تمام هيبت فاجعه. آويز آرده، خجالت آشيدم خود را حلق» حقوق
آارگري آه حتي هنگام آارآردن و اطمينان از دريافت حقوق بايد . گوييم گوييم يازده ماه؛ عدد مي مي. باشد

اش با ماهي صد و پنجاه ـ شصت هزارتومان باشد، يك ماه حقوق نگرفتن برايش  ده چهار نفرهنگران اداره خانوا
رود تا به يازده  هاي بدون حقوق افزوده شود، او بيشتر فرو مي هرچه بر تعداد ماه. حكم فرو رفتن در نكبت را دارد

خجالت . ردم ميديدم جلو در ايستادهآ هايي در را آه باز مي يك وقت«: ماه برسد، آه آارگر آنف آار رسيده بود
. شود انشااهللا امروز مي: گفت رفت دنبال حق و حقوقش مي ها آه مي صبح. آشيد در بزند و داخل بشود مي

اي است آه  همسر حسني زن چهل ساله» .ايستاد گشت و جلوي در مي بعدازظهر دست خالي برمي
آن چنان آه من و دو فرزندش صداي . آند كوت ميهايش از اشك سه روزه متورم شده و بين جمالتش س چشم
هاي آارخانه را برده   دستگاه آه شوهرم فوت آرد، همه... به شما گفتند صبحي آه«. هاي هم را بشنويم نفس

ايم را به نهضت  همين اتاق دوازده متري آه نشسته... توانست از راه به خانه برگردد چون ما خانه را بودند؟ نمي
خبر داريد؟ . زميني آيلويي ششصدتومان است سيب... ماهي پانزده هزار تومان. ايم اره دادهسوادآموزي اج

خبردادند آه . آردم، دخترم هم امتحان داشت توي مزرعه مردم داشتم آارگري مي. ساعت دو بود آه خبر دادند
. قانوني نشانم دادنداش را توي پزشكي  وقتي رفتم جنازه. بيا شوهرت حالش به هم خورده و بيمارستان است

اگر . مجبور شدم بروم سربازي«: است پسر بزرگش آنار من نشسته » .ديروز آمد. نبود. پسرم هم سرباز است
. فرستادم ماهي پنج ـ شش هزارتومان حقوق سربازي را هم براي پدرم مي. شد رفتم شايد اينطور نمي نمي

پول آرايه ماشين . خوابيدم تا حاال توي پادگان مياز بعد آموزشي . هشت ماه بود آه مرخصي نيامده بودم
هاي مهران حسني را مادرش ادامه  حرف» .شنبه خبرم آردند بيا پدرت مرده . نداشتم آه بيايم مرخصي

من و ... ما آرزو نداريم؟ چون پول نداريم. ي مردم آرزو دارند همه. دانشگاه دولتي قبول شد اما نرفت«: دهد مي
وقتي مادرش » .حمالي. آرد جا مي  ها، فرش جابه م؟ به جاي دانشگاه رفت بازار فرش فروشپدرش آرزو نداشتي

آنم شايد  نگاهش مي. ايم هاي ويران آننده مادرش رسيده باز به يكي از سكوت. حرف ميزند سرش پايين است
... زندگي در تهرانآند، آتاب بخواهم بخرم،  گفتم اگر بروم دانشگاه لباس پوشيدنش فرق مي«: او حرفي بزند

شود آارگري آرد اما دانشگاه زمين تا آسمان  ها، توي همين شرايط مي با همين لباس. همه اينها خرج است
توي بازار، فرش را روي . الاقل آار آنم آه آمك حال پدرم باشم. آورم گفتم اگر بروم طاقت نمي. آند فرق مي

. ولي ديدم به هر حال همچين چيزي برايم پيش آمده. الخرههر جواني غرور دارد با. آردم دوشم جا به جا مي
حتي پولي آه براي نان . بيست هزار تومان. چند ماه آه آار آردم، ديدم حقوق اين آار آه تأثيري ندارد. بايد بروم

بدون آارت پايان . گفتم الاقل بروم سربازي برگردم يك آاري پيدا آنم. شد گرفتيم هم نمي خوردن قرض مي
فهمد سربازي نرفتن من از سر  جامعه چه مي... دادند آه شدم سرباز فراري، آاري به من نمي ت ميخدم

اما شبيه اينكه من را اسير گرفته . آردم، سربازي برايم آاري نبود به نسبت آاري آه قبل مي. خوشي نيست
» .افتد تم آخرش يك اتفاقي ميدانس مي... زنند باشند و ببينم پدر و مادر و خواهرم توي بدبختي دست و پا مي

تا سال هشتاد و دو آارخانه در دست «: گويد  پرسم اين وضع از چه زماني شروع شد، مي از مهران حسني مي
آمد براي هر آارگر در ماه دويست و چهل ساعت اضافه آاري  توليد آنقدر باال بود آه گاهي پيش مي. دولت بود

اما سال هشتاد . خواستند تا آارخانه توليد داشته باشد شان از آنها آار مي نوني زمان آار قا اندازه يعني به. بزنند
هايي آه توي  همين... آارخانه را مفت به يكي از اطرافيانشان. و دو آارخانه را به بخش خصوصي واگذار آردند

اي را  يك سرمايهبه هرحال . خواست توليد آند صاحب آارخانه هم از ابتدا نمي. حكومت نفوذ دارند فروختند
خواست هر طوري شده از شر آارگرها خالص بشود و اين سرمايه را  او مي. مجاني در اختيارش قرار داده بودند

مواد اوليه توليد را به آارخانه . از آن وقت به بعد آارخانه ديگر سرپا نشد. اهل توليد نبود. با آاسبي زياد آند
 برگشت آارگران را هم قطع آرد تا آنها نااميد بشوند و سراغ آارشان بعد از چند ماه سرويس رفت و. آورد نمي

گفت نداريم، ماه  رفتند، مي آارگران آه آخر ماه براي گرفتن حقوق مي. نروند و او با خيال راحت اخراجشان آند
سي ـ چهل بايد ماهي ... دانست آه آنها غير از خرج زندگي و خورد و خوراك خانواده و اجاره خانه و مي. بعد

بياورند و بازخريد بشوند و او آارخانه را تمام و آمال صاحب  خواست آم مي. هزار تومان هم آرايه ماشين بدهند
گفت با همين وضع توليد و بدون سرويس و حقوق اگر آارگري به سرآارش نيايد و  صاحب آارخانه مي. بشود

هر چهار ماه يك بار حدود پنجاه . رفتند  اخراج ميآارگران هم از ترس. شود آارت نزند برايش غيبت محسوب مي
حتي سي هزار تومان هم بابت چهار «، » .شد  ماشين آارگران هم نمي پول آرايه... داد هزار تومان حقوق مي

آرد تا  صاحب آارخانه هرآاري مي«: دهد گويد و مهران حسني ادامه مي اين را مادرش مي» .ماه داده بودند
تا سال هشتاد و سه آه برف وحشتناآي در گيالن آمد و خيلي از واحدهاي توليدي . يد آندآارگران را نا ام

آارخانه آسيبي  مأموران بيمه و استانداري تأييد آردند آه اين. رشت را نابود آرد اما آنف آار هيچ آسيبي نديد
آارگران به سر آار . توليد داشتنديده و حتي تا پانزده روز بعد از برف هم آارخانه به همان وضع آجدار و مريز 

به خاطر همان برف، . رفتند، اما صاحب آارخانه بعد از پانزده روز يادش افتاد آه آارخانه را تعطيل آند مي
از آن به بعد پدرم و باقي . شتادوهشت ميليون تومان از دولت وام بالعوض گرفت، اما آارخانه را تعطيل آرده

تا شانزده ماه، ماهي صدوبيست هزارتومان ميگرفتند اما . ه بيكاري قرار گرفتندآار تحت پوشش بيم آارگران آنف
شان  خسته. دواندند  آارگران را سرمي.......... بعد همان بيمه را هم قطع آردند. افتاد هيچ اتفاقي نمي

پسرش را همسر مرحوم حسني سخن » .ي نهادها با هم هماهنگ بودند تا آارگر را عاجز آنند همه. آردند مي
وقتي بيمه ي بيكاري را هم قطع آردند و ما آامال درآمدمان نابود شد، «: قطع ميكند تا از تالشي ديگر بگويد
) نماينده ي ولي فقيه در استان گيالن(اي براي حاج آقا قرباني  نامه. دهد ديدم هيچ هادي جواب ما را نمي

12ادامه در ص .... نوشتم و وضع  
 
 

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است   
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...ادامه خودکشی  
اي  خترم بچه مدرسهآه شوهرم چند ماه حقوق نگرفته، آه پسرم سرباز است، آه د. ام را توضيح دادم خانواده

. مان را سير آنيم توانيم شكم آنم اما حتي نمي است، آه خودم صبح تا غروب توي مزرعه ي مردم آار مي
خواهيم، فقط آار شوهرم را به او برگردانيد و ما با همان حقوق بخور و نمير سر  نوشتم آه ما از شما صدقه نمي

شرايطمان را برايش توضيح . خودش هم بود. ا بردم دفتر حاج آقاخودم نامه ر. آنيم و توقع ديگري هم نداريم مي
از حاج آقا خواهش آردم آه يك . طور شده است آارگري هستيم و حاال شرايطمان اين گفتم ما از خانواده. دادم

مشكل . شود اما گفت به ما مربوط نمي. گفتم الاقل يك راهي به ما نشان بدهد. اي چيزي يك توصيه. آاري بكند
"» .همين. از استانداري است   

 
 

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

  گزارش سخنرانی پيرامون جنبش مقاومت در عراق در نشست شهر ماینس 
 

ل و بعد از اين تصاوير شرايط عراق را در قب. محل سخنرانی با تصاوير بزرگ جنايات آمريکا در عراق تزئين شده بود
بر جنايات امپرياليستها در عراق مرزی نمی . حمله امپرياليستها مقايسه می کرد بطوريکه مو بر بدن بيننده راست می شد

طبيعتا در اين جنايت همه آن نيروهائيکه به بهانه های گوناگون خواهان ادامه حضور امپرياليستها و . توان تعيين کرد
  .دارندمتفقينشان در عراق هستند دست 

برگزار کنندگان نشست . سخنرانی به زبان انگليسی صورت گرفت و توسط خانم مترجمی به زبان آلمانی برگردانده شد
شرکت کنندگان در نشست . با همکاری اتباع عراقی و رفقای ايران از حضار با غذاهای عربی و ايرانی پذيرائی کردند

  .ند و سپاسگزاری از رفقای ما محل نشست را ترک کردندبا رضايت از اطالعات جديدی که بدست آورده بود
از مبارزه ضد امپرياليستی مردم قهرمان عراق ) توفان( جدی حزب کار ايران واهميت اين نشست در حمايت صميمانه

نشاـ حمايت از اين مبارزات از اعتقادات کمونيستی و بشردوستانه ما . است که پوزه امپرياليستها را به خاک ماليده اند
حزب ما در شرايطی از اين مبارزه به حق و عادالنه پشتيبانی می کند که ارتجاع جهانی و همدستان ايرانی . می گيرد

آنها را در سراسر و حاميان ناميده و هواداران “ تروريستهاعمليات “اش مبارزات قهرمانانه مردم عراق را 
ر غرب وشرق جهان تحت تعقيب قانونی و رسمی قرار  د“سلطنتی مشروطه“ و رژيمهای “جمهوريهای دموکراتيک“

 فقط برای کسانی تضمين است که در مورد عراق دروغ بگويند و به جعل اخبار “آزادی بی قيد و شرط بيان“. می دهند
حمايت کمونيستهای ايران از مبارزه . حزب ما اين حمايت را يک وظيفه انترناسيوناليستی خويش می داند. دست زنند
 نشانه آن است که پيوند مردم ، حکومتهای آنها با يکديگر می جنگيدند، سال در تاريخ بعد از انقالب8 که در طی مردمی

اين امر حاکی . منطقه در مقابل متجاوزين غارتگر بسيار ارجمندتر از هر ارزش حقيرانه خرده بورژوائی ديگری است
. منطقه است که آينده منطقه بايد بر اساس آن پی ريزی شوداز ارج گذاری به روحيه برادری و همبستگی بين خلقهای 

شونيستی در -اين حمايت است که سرمايه گذاری بزرگی برای ايجاد احساس اعتماد متقابل و مبارزه با بدگمانيهای ملی
. يسم پاک نمودبايد بر اين پيوند قدر نهاد و منطقه از لوث وجود ارتجاع و امپريال. است، ممالک و منطقه آينده اين ممل

مردم منطقه که قرنها دارای تاريخ مشترک بوده اند مسلما می توانند زمانيکه خود سخنگو شوند بدون جنگ و خونريزی 
و تبليغ نفرت ملی و از جمله تبليغات نفرت انگيز ناسيونال شونيستهای آريائی عليه اعراب و ناسيونال شونيسم عربی 

  .  و صفا و در همکاری با هم زندگی کننددر کنار هم در صلح“ مجوسان“عليه 
  ٭٭٭٭٭

کميته آلمان و کانون دفاع از حقوق دموکراتيک نشست با شکوهی ) توفان( ژوئن از طرف حزب کار ایران9در تاریخ 
  .برگزار گردید“ کميته عراق آزاد“با شرکت سامی جواد سخنگوی 

از جمله آهنگ دايه دايه که به . طعه موسيقی اجراء گرديددر آغاز نشست برای پشتيبانی و همدردی با مردم عراق چند ق
عنوان نشانه زجر و آالم و مقاومت زندانيان سياسی زمان محمد رضا شاه شهرت دارد به اسرای زندان ابوغريب تقديم 

  .گرديد
ضار در سامی جواد گزارش بسيار مبسوط و جالبی از اوضاع و جنبش مقاومت عراق ارائه داد و سپس به پرسشهای ح

  .نشست پاسخ گفت
، ، ليبرالها گروه و سازمان تشکيل گرديده است که پايه اصلی شان کمونيستها14نيروی مقاومت در عراق از 

. نيروهای مقاومت را تشکيل می دهند% 15 تا 10گروههای مذهبس حدود . سوسياليستها و بعثی های سابق هستند
 تنها وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد“ کميته عراق آزاد“ون حضور القاعده در مقاومت مردم عراق که در در

است زيرا آنها سعی می کنند که نشان دهند جنبش مقاومت در عراق تنها يک جنبش امپرياليسم و ارتجاع عوام فريبی 
. ن عراق است اعالن گرديده است که محتوی آن تنها آزاد کرد2003 برنامه جنبش مقاومت از سپتامبر .مذهبی است

شعار نخست ما آزادی سازی . برنامه حکومتی و نوع حکومت در انتخابات آزاد پس از آزادی عراق صورت می پذيرد
خواست ما اخراج فوری قوای . جنبش مقاومت با سازمان ملل در تماس می باشد. عراق از چنگ اشغالگران است

  13 ادامه درص .د فروخته می باشد، پرداخت غرامت جنگی و محاکمه سياستمداران خواشغالگر
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  ...ادامه گزارش
 رامزفلد و کوندليزا ،قبل از اعدام صدام حسينپيرامون اعدام صدام حسين نماينده جنبش مقاومت بيان داشت که چند روز 

آنها به وی پيشنهاد کردند که . رايس دو تن از بلندپايگان سياستهای آمريکا با صدام حسين ديدار کرده و گفتگو نمودند
 حکومت را در دست بگيرد به شرط آنکه وی دو پايگاه نظامی در اختيار آمريکا قرار ،مجددا به عنوان رئيس جمهور

امپرياليست آمريکا صريحا اعالم داشته که گمان می برده با فوريت در عراق . صدام حسين اين پيشنهاد را نپذيرفت .دده
 به عربستان سعودی اعالم Paul Bremerنماينده امپرياليست آمريکا در عراق در ابتدای جنگ پال برمر . پيروز گردد

 .می باشيم“ همسايه“کرده است که ما ديگر با شما 
   

. بزرگترين ذخاير نفتی را دارا می باشد صحت ندارد آقای سامی جواد اظهار داشت بيان اين مطلب که عربستان سعودی
 ميليارد بشکه يعنی اگر استخراج روزانه عراق قبل از اشغال را 425در گزارشات اخير منابع جهانی ذخاير نفتی عراق 

مخارج .  سال نفت صادر نمايد230گيريم عراق می تواند حدودا  ميليون بشکه در روز بود در نظر ب5که بالغ بر 
 حال با يک حساب سرانگشتی . دالر می باشد1 دالر و در عراق تنها 2، در عربستان  دالر20استحراج نفت در اروپا 

آزادی “ی کند می توان ديد که بوی نفت و ثروت پای امپرياليسم را به عراق کشانده و نه آنطور که ارتجاع جهانی تبليغ م
 ! “و دموکراسی

  
بعد از .  ميليارد دالر برآورد گرديده بود که در بانکهای فرانسه نگهداری می شد24ذخيره ارزی عراق قبل از جنگ 

اشغال اين پول در اختيار آقای پال برمر قرار گرفته که تا کنون هيچ سندی مبنی بر چگونگی مصرف اين پولها ارائه 
  .  نگرديده است

هر جا اعالم گرديد که در اثر انفجار بمب “:  جواد در رابطه با مقاومت مردم عراق عليه اشغالگران اظهار داشتسامی
امپرياليست آمريکا با نقشه . نيد که اين عمل ربطی به جنبش مقاومت نداردامردم عادی جان خود را از دست داده اند بد

ر السالوادور و نيکاراگوئه کارشناس اجرای بمب گذاری در اماکن قبلی پال برمر را به عراق اعزام داشته زيرا وی د
اين فرد دارای تجربه فراوانی در . عمومی عليه مردم عادی بوده و ايجاد فضای مسموم و ترور مخالفين بوده است

عمليات بمب گذاری عليه مردم . اين خود يک جنگ روانی است. مخدوش کردن محبوبيت جنبشهای مردمی بوده است
 .عادی از نظر جنبش مقاومت يک جنايت است

 
  

 با 1964آنها از سال . سامی جواد بيان داشت که رهبران خلق کرد هيچگاه منافع خلق کرد را نمايندگی نکرده اند
آقای بارزانی در کتابی که در سال . ، دولت ترکيه و اسرائيل همکاری داشته اند، خمينیصهيونيستها رابطه دشته با شاه

نتشر کرده است آزادانه بدون اينکه به وی تحميلی شده باشد از صدام حسين به خاطر وضع کردها در عراق  م2001
رهبران کرد خود اعتراف کرده اند که قانون اساسی فعلی توسط آمريکائيها نوشته شده و يک هفته قبل . تشکر کرده است

 .قرار گرفته است“ رهبران“ار تصويب ترجمه و در اختيار 
  

دولت ايران در پی . مورد نقش جمهوری اسالمی بايد گفته شود که دولت ايران نقش مخربی در عراق ايفاء می نمايددر 
 .معامله با امپرياليست آمريکاست زيرا دعوای آنها دعوای سياسی و نه استراتژيک است

  
ما را به فرصت طلبان احتياجی . شند لنينيست پشتيبان واقعی ما می با–ما اين تجربه را کرده ايم که احزاب مارکسيست 

  .يروهای مترقی را خواستاريمن، بلکه تنها پشتيبانی سياسی از طرف ما نه به اسلحه نياز داريم و نه به نفرات! نيست
 .نشست با تشکر از رفيق سامی جواد پس از چند ساعت به پايان رسيد

 
  

ت در عراق نه از جهت مهمات و نه از جهت حمایت جنبش مقاوم. سخنان اخير رفيق سامی جواد در خور توجه است
پاره ای از . ولی آنها در یک جنگ نابرابر تبليغاتی با امپریاليستها و ارتجاع محلی قرار دارند. مردمی مشکلی ندارد

احزاب رویزیونيست نظير حزب توده ایران و پيروان رنگارنگ تئوریهای ارتجاعی منصور حکمت از جمله پيروان 
 در دام این تبليغات امپریاليستی و صهيونيستی اسير هستند و آب به آسياب امپریاليسم وی“  تروریسمقطب دوتئوری “

. و صهيونيسم می ریزند و به زیر سند کشتار مردم عراق و افغانستان و فلسطين و لبنان و فردا ایران صحه می گذارند
 .به مبارزه مردم عراق یاری رسانيدباید این جبهه های دروغين را درهم شکست و در این عرصه 

  
حزب ما در این عرصه انترناسيوناليستی پيشقدم شده و این راه را با افتخار تا پيروزی کامل مردم عراق ادامه می 

 ادامه درص بعد. دهد
          

 
 

                       ! دست امپریاليستها از ایران و منطقه کوتاه باد                           



                    

   
 
 
 

هر جا اعالم گردید که در اثر “: سامی جواد در رابطه با مقاومت مردم عراق عليه اشغالگران اظهار داشت"
. نيد که این عمل ربطی به جنبش مقاومت ندارداانفجار بمب مردم عادی جان خود را از دست داده اند بد

ال برمر را به عراق اعزام داشته زیرا وی در السالوادور و نيکاراگوئه امپریاليست آمریکا با نقشه قبلی پ
کارشناس اجرای بمب گذاری در اماکن عمومی عليه مردم عادی بوده و ایجاد فضای مسموم و ترور مخالفين 

این خود . این فرد دارای تجربه فراوانی در مخدوش کردن محبوبيت جنبشهای مردمی بوده است. بوده است
  "" عادی از نظر جنبش مقاومت یک جنایت استعمليات بمب گذاری عليه مردم . گ روانی استیک جن

 
 

ما را به فرصت .  لنينيست پشتيبان واقعی ما می باشند–ما این تجربه را کرده ایم که احزاب مارکسيست "
يروهای ن سياسی از طرف ، بلکه تنها پشتيبانیما نه به اسلحه نياز داریم و نه به نفرات! طلبان احتياجی نيست
 ".نشست با تشکر از رفيق سامی جواد پس از چند ساعت به پایان رسيد.مترقی را خواستاریم
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