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   5 و4 و3 و 2درص                               
                              

                                                             
:  در این شماره می خوانيد    

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

    6 نه و تجاوز احتمالی به ایران  صاهميت خاورميا
  8ص ستيزی کارگر تامين امنيت سرمایه و

8گزارشی از اعتصابات فرانسه ص   
10پيام  همبستگی سندیکای شرکت واحد  به اعتصاب کنندگان در فرانسه ص   

  و پيام کانون نویسندگانریگزارشی ازیاد بود نهمين سالگرد قتل محمد جعفر پوینده و محمد مختا
13و  12ایران به همين مناسبت ص    

14  ص ! و امپریاليسم گرامی باداستبداد عليه  متحد دانشجویاننبردشانزده آذر روز  
11 تاکتيک درست مبارزه و هواداران شرمگين تجاوز آمریکا به ایران ص                        

   5ب اکتبر ص                       گزارش کوتاهی از جشن نودمين سالگرد انقال
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی!      زنده باد سوسياليسم این پرچم نجات بشریت!
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  )توفان(مصاحبه هفته نامه شهروند با حزب کارایران                                           

  .لطفا نام خود و عنوان سازمانی تان را بنویسيد و مختصری از بيوگرافی تان را شرح دهيد

   )توفان(حزب کار ایران :نام

  :تاریخچه مختصر

، حزب توده ايران تا زمانيکه خط مشی رويزيونيستی نادامه دهنده حزب کمونيست ايرا) توفان(حزب کار ايران
پس از غلبه رويزيونيسم بر حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی و سقوط حزب .  می باشدخروشچف را نپذيرفته بود

کمونيستهای ايران سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان را در چهل سال پيش به ، توده ايران به منجالب رويزيونيسم
باين مفهوم بنيانگذاران حزب کار . ادامه دهندگان راه حزب کمونيست ايران و حزب توده ايران بنيان گذاردندمنزله 
 فروتن غالمحسيندکتر ئول ماهنامه مردم و س، مرفقا احمد قاسمی عضو کميته مرکزی حزب توده ايران) توفان(ايران

 عباس سغائی عضو ، رفيقدر کنار اين رفقا. ی باشندعضو کميته مرکزی حزب توده ايران مسئول مجله تئوريک دنيا م
رهبری سازمان افسری حزب توده ايران به مخالفت با رويزيونيسم خروشچف پرداخت و حاضر به قبول خط مشی ضد 

رفيق امير خيزی عضو قديمی حزب . انقالبی رويزيونيستها نگرديد و در کنار رفقا قاسمی و فروتن قرار گرفت
 “سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان“ حزب توده ايران نيز در طی نامه ای پيوستن خويش را به کمونيست ايران و

با بيان مختصر در ) توفان(پيدايش حزب کار ايران. و به طرد رويزيونيستهای حزب توده ايران پرداختاعالم کرد 
     .  خطوط کلی محصول اين شرايط تاريخی بود

  .معرفی کنيد و آخرین تغيير و تحوالت درون آن را عنوان کنيدسازمان خود را به طور خالصه 

معتقد است که انقالب کبير ) توفان(حزب کار ايران.  لنينيستی است-يک تشکيالت مارکسيستی ) توفان(حزب کار ايران
يست بلشويکهای قهرمان شوروی تحت رهبری حزب کبير کمون. سوسياليستی اکتبر فصل نوينی در تاريخ بشريت آفريد

شوروی و رفيق لنين در پی آن برآمدند که دنيائی بسازند که تا به آنروز بشريت نظير آن را بخود نديده بود و تصور آن 
دنيائی متکی بر ديکتاتوری بر ضد ستمگران و دموکراسی وسيع برای . دنيائی بدون استثمار. را در مخيله خود نداشت

در شوروی ساختمان سوسياليسم برای . وکراسی تاريخ بشريت مستقر شددر شوروی بزرگترين دم. اکثريت شکننده خلق
حزب ما از سی سال ديکتاتوری پرولتاريا در . نخستين بار تحت رهبری معمار سترگ سوسياليسم رفيق استالين برپا شد

رای پيروزی شوروی دفاع می کند و دستآوردهای اين دوران تاريخی را الهامبخش مبارزه مردم و طبقه کارگر جهان ب
حزب ما پيرو ايدوئولوژی مارکسيسم لنينيسم است و بويژه بر لنينيسم که مارکسيسم دوران . مجدد سوسياليسم می داند

حزب ما ارزيابی . زوال امپرياليسم و انقالبات پرولتاريادی بوده و صحتش در عمل به ثبوت رسيده است تکيه می کند
. لين و دفاع از لنينيسم را مالک تشخيص کمونيستها از غير کمونيستها می داندتاريخی از دستآوردهای دوران رفيق استا

حزب ما در پی آن است که در ايران يک حکومت سوسياليستی مستقر سازد که از منافع طبقه کارگر ايران و جهان 
  .حمايت کند

  . ست ضد سرمايه داری، ضد صهيونيستی و ضد امپرياليستی ا،حزب ما تشکيالتی کمونيستی 

  . حزب ما خواهان سرنگونی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی برای استقرار سوسياليسم است

  .حزب ما از  اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ايران حمايت می کند

  ـ موضع حزب شما در قبال خطری که امروزه بر سر ایران سایه افکنده و آن حمله آمریکا به ایران است، چيست؟1

بنظر حزب . واهان بسيج عظيم توده های مردم برای جلوگيری از جنگ در ايران و در خارج از ايران استحزب ما خ
در پی آن هستند جنگی  ،“آمريکائيها“ما ماهيت جنگی که امپرياليستها و نه آنطور که با سوء نيت گفته می شود 

بر ضد ميهن ما و برای غارت ميهن  امپرياليستی ، تجاوزگرانه و، غارتگرانه بربرمنشانه،، توسعه طلبانهاستعمارگرانه
   و انقالبی می، عادالنهحزب ما از اين نظر مقاومت مردم ايران در مقابل تجاوز بربرها را يک مقاومت مشروع. ماست

  

  



                 86  آذر ماه                                       16توفان الکترونيکی                                                                 3

ما معتقديم که کمونيستها بايد در هر کوی برزن با ايجاد کميته های مقاومت بطور مستقل مردم را برای مقاومت .  داند
ذا ل. رژيمهای حاکم در ايران می آيند و می روند ولی ايران همواره می ماند ومردمش مبارزه خواهند کرد. بسيج کنند

. طرف تجاوزگران و طرف مخالفين تجاوز که برای استقالل ايران مبارزه می کنند. اين جنگ تنها دو طرف دارد
حزب ما مخالف سياستی است که مبلغ نشستن ميان دو . استقالل نيروهای انقالبی تنها در درون جبهه مقاومت مفهوم دارد

حزب ما هوادار شفافيت در رهنمودهای . ب جاسوسان دشمن شودصندلی است تا کسی نفهمد که چه بايد بکند و لقمه چر
هدف . آزادی ايران در گرو دفع تجاوز امپرياليستها و صهيونيستهاست. عملی است و نه کلی گوئيهای پوچ و بی خاصيت

 ايران امپرياليسم آمريکا در ايران نه سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و استقرار دموکراسی و آزادی در ايران و ترک
اين دروغها را که امپرياليستها بشردوست و دموکرات . ، هدف آنها مستعمره کردن ايران و غارت ميهن ماستاست

  .دومی بدل شود“ زاد و دموکراتآ“ايران نبايد به عراق . هستند نوکران امپرياليستها در ايران تبليغ می کنند

چگونه است؟ آیا با همه آنها بر سر ميز ، يون خارج کشور ـ رابطه ی حزب شما با سایر گروه ها و احزاب اپوزیس2
  مذاکره و تبادل نظر خواهيد نشست؟

حزب ما با بسياری سازمانها و احزاب اپوزيسيون بر سر مسايل مشخص مبارزه اتحاد عمل روشنی داشته و از اين ببعد 
 بر اساس مصالح خلق و طبقه کارگر ولی ما داوری خويش را در مورد ساير نيروهای اپوزيسيون. نيز خواهد داشت

حزب ما ولی . ايران قرار می دهيم و در هر زمينه ايکه تامين اين منافع در مد نظر باشد حاضر به همکاری با آنها هستيم
هرگز حاضر نيست به يک همکاری غيراصولی که تنها برای ريختن خاک به چشم مردم ميهن ماست تا نتوانند دوست 

 و “دستون آزا“و  “ دموکراسی“حزب ما سياستی را که تحت لوای . ی تشخيص دهند تن در دهدرا از دشمن بدرست
نظاير آنها همه را بيک سياست غير اصولی که موجبات سردرگمی را فراهم ميآورد فرا می خوانند و به کالمی ديگر 

و دشمن مردم ايران ه امپرياليسم ، گماشتحزب ما سلطنت طلبان را منفور.  طرد می کند“همه با هم است“مبلغ سياست 
سياستی که . انقالب ايران آنها را به زباله دان تاريخ فرستاده است و چرخ تاريخ را نمی توان بهعقب برگردانيد. می داند

در پی مجلسی کردن ياران شعبان بی مخها است از جانب . ..و“ عدم خشونت“ “مسامحه“، “دموکراسی“تحت لوای 
.  شفافيت سياسی و همکاری مشخص و اصولی هدفمند شرط ضروری هرگونه همکاری است.حزب ما محکوم است

  .همکاری اصولی بايد به جنبش مردم خدمت کند و نه اينکه موجب گمراهی آنها شود

  ـ آیا برای نظام ایدئولوژیک در ایران آینده ای می بينيد؟3

. ار و به غلط نيز به سبب تبليغات بورژوازی رايج استمتاسفانه شما دراينجا يک حکم نادرست صادر کرده ايد که بسي
باين جهت طرح پرسش شما از ريشه . مبتنی بر آن گويا همه نظامهای عالم ايدئولوژيک است بجز نظام سرمايه داری

. در جهان نظام غير ايدئولوژيک وجود ندارد و همه نظامهای شناخته شده نظامهای ايدئولوژيک هستند. گمراه کننده است
طبقات حاکمه برای توجيه مناسباتی که در آن حاکمند همواره بدنبال داليل توجيه می گردند تا نظام مورد نظر خود را بی 

ايدئولوژی سرمايه داری . اين امر يک مبارزه ايدئولوژيک است. عيب و نقص و جاودانی و تنها نظام ممکن جا زنند
در ايران کنونی ايدئولوژی سرمايه داری حاکم با . يا سوسياليسم می باشدليبراليسم و فاشيسم است و ايدئولوژی پرولتار

باين جهت است اين نوع پرسش که گويا نظام کنونی ايدئولوژيک است چون مذهبی است و . رنگ مذهبی همراه است
. يه داری استنظام بعدی که گويا سرمايه داری خواهد بود غير ايدئولوژيک است گمراه کننده بوده و دروغ بزرگ سرما

از جمله . در آينده ايران يا ايدئولوژی سوسياليستی بر سر کار می آيد و يا اشکال ديگری از ايدئولوژی سرمايه داری
نظام پينوشه در شيلی سرمايه داری فاشيستی بود و . ، مذهبی و يا مانند آمريکا ترکيبی از همه آنها، فاشيستینوع ليبرال

پس نبايد فريب . ی نوع خاصی از سرمايه داری وابسته قبيله ای و کامال مذهبی استنظام حاکم در عربستان سعود
تبليغات ماشين عظيم ايدئولوژيک امپرياليستها را خورد که بر ضد مسلمانها اعالم جهاد داده اند وصنايع هوليوود را در 

ی ما سوسياليسم است و ما برای استقرار ايدئولوژ. خدمت توجيه نظام غارتگر سرمايه داری امپرياليستی بکار گرفته اند
بورژواها چون هنجارهای خويش را موازين عام جا می . آن بجای ايدئولوژی حاکم سرمايه داری مذهبی مبارزه می کنيم

 “ايدئولوژيک“، “جانبدارانه“را “ سرمايه داری“زنند و جهان را در قالب ايدئولوژی خويش جا می دهند هر چيز غير 
    .مورد پذيرش خويش معرفی می کنند“ عموميت“با و در تناقض 

  ـ چه موضوعاتی برای حزب یا سازمان شما در اولویت قرار دارد؟4

تبليغ کمونيسم و دفاع از آن در مقابل . بطور کلی در شرايط امروزی مبارزه ايدئولوژيک برای ما در اولويت قرار دارد
  به“ کمونيسم“هم اکنون جريانهای منحرفی که نقاب . سم لنينيسم استهدف ما دفاع از پاکيزگی مارکسي. ساير انحرافات

  

  



                  86                                آذر ماه 16توفان الکترونيکی                                                                4  

  

آنها تحقق سوسياليسم را نفی کرده و آزادی بشريت را به روز . ده اندچهره زده اند در پی تحريف مارکسيسم لنينيسم بر آم
حزب ما با اين جريانهای صهيونيستی و امپرياليستی مبارزه روشن و ريشه ای می کند و در اين . معاد حواله می دهند
  .راه موفق بوده است

در زمان . اتی همواره تعيين می کندولی بهر صورت جای اولويتها را شرايط مشخص مبارزه و درجه رشد مبارزه طبق
  . تشديد خطر جنگ و تجاوز نظامی اولويت از نظر ما جلوگيری از تجاوز به ايران و قتل عام مردم ايران است

فرض کنيم شما به قدرت . ـ تقریبا اکثر احزاب سياسی اپوزیسيون مخالف برپایی زندان و اعدام و شکنجه هستند5
  رفتاری خواهيد داشت؟رسيدید، با مخالفانتان چه 

اکثر سازمانهای اپوزيسيون ايران نيز نگفته اند که . ما با اين اظهار نظر شما که حکم صادر می کنيد موافق نيستيم 
طبيعی است که بعد از انقالب مردمی ايران بايد دشمنان انقالب را که يک شبه از بين نمی روند به . مخالف زندان هستند

آيا خوب است ضد انقالب را  . دانی در کار نباشد چرا ما در پی دستگيری و تعقيب آنها می رويماگر زن. زندان انداخت
آزاد بگذاريم تا مجددا خرابکاری کرده و به جنايت “  مخالف و يا اقليتاحترام به حقوق“و با “ دموکرات منشانه“

 خواهد داشت و مربوط به دلخواه اين يا  امر سرکوب تا زمانيکه جوامع طبقاتی وجود دارند وجود.دست زندبزرگتری 
حزب ما آهنگ آن ندارد قوه . اگر کسی زندان و قوانين مجازات را نفی کند قوه قضائيه را نفی کرده است. آن نيست

تشکلهائی که عکس اين واقعيت را می گويند يا جاعلند و عوامفريب و . قضائيه را بزدايد و خودسری را جايگزين آن کند
سخن بايد نه بر سر بود و نبود قوه قضائيه بلکه بر سر تامين امنيت قضائی و رعايت حقوق انسانی . و دنباله رويا نادان 

حزب ما بهمين جهت . شکنجه از نظر حزب ما مردود است. و  رعايت قوانين تصويب شده و قانون اساسی کشور باشد
شکنجه مردم فلسطين را توسط صهيونيستهای .  می کندشکنجه هائی را که ابوغريب و گوانتانامو شده ومی شود محکوم

ما عمال .  و همکاری آلمانها و ساير دول اروپائی را با آنها محکوم می کند، آدمربائی آمريکائيهااسرائيلی محکوم می کند
ر مردم جنايتکاری نظير برلوسکونی ايتاليائی و ازنار اسپانيائی را که با دروغ و دغل و شکنجه و سانسور در کشتا

حزب ما حقوق بشر را به خوب و بد تقسيم نمی کند تا دست نوکران . عراق دست داشته اند به محاکمه خواهيم کشيد
امپرياليستها و صهيونيستها را در آزادی شکنجه و نقض حقوق بشر آزاد بگذارد ولی دهان انتقادش به جمهوری اسالمی 

چنين مدافعين . ، نيکاراگوئه و نظاير آنها دريده شود، ونزوئالکوباو ساير رژيمهای ارتجاعی و يا حتی مترقی نظير 
بهمين جهت حزب ما از شکنجه ها و آدمکشی و تروريسم جمهوری . حقوق بشری بزرگترين دشمنان حقوق بشرند

 ،اسالمی همانقدر منزجر است که از جنايات صهيونيستهای اسرائيلی و امپرياليستهای جهانی در عراق و يوگسالوی
جالب اين است که پاره ای از اپوزيسيون مدعی طرفداری از حقوق بشر اسرائيل .. .، لبنان و، افغانستانسومالی

سخنان اين عمال اسرائيل در مورد مخالفت با . صهيونيستی و شکنجه گر را دموکرات و کشور نمونه معرفی می کند
  . تزندان و شکنجه اعدام در حقيقت حرف بی ربط و فاقد اعتباراس

همانگونه که در ممالک سرمايه . طبيعتا در کشور سوسياليستی يک قانون اساسی سوسياليستی به تصويب رسيده است
داری آحاد ملت مجبورند در کادر قانون اساسی تصويب شده زندگی کنند و مخالفين قانون اساسی که بر ضد اين قانون 

. ممالک سوسياليستی نيز اين احکام عام همانگونه عمل می کنندبپا می خيزند مورد تعقيب قانونی قرار می گيرند در 
وظيفه ما افشاء . وظيفه کمونيستها تبليغ دروغها و عوامفريبيهای بورژواها نيست تا جنبشهای ضد اعدام راه بياندازيم

طبيعتا نه در جامعه بی طبقه . بورژوازی و برمال کردن دروغهای آنها در مورد منع شکنجه و زندان و اعدام است
ولی حزب ما . سرکوبی وجود خواهد داشت و نه اعدامی و حزب ما در پی برپائی چنين جامعه ای گام بر می دارد

در دموکرات ترين ممالک . مخالف آن است که از رياکاری بورژوازی وسيله ای برای تبرئه جنايت آنها بسازيم
باين جهت شما هرگز با . “جرم سياسی“نه تعريفی برای  وجود دارد و “تروريسم“بورژوازی جهان نه تعريفی برای 

 و در حين دنارکو جنايت“ تروريست“همه مخالفين . تعقيب مخالفين سياسی در ممالک سرمايه داری روبرو نمی شويد
 ممنوعيت حکم اعدام در ممالک سرمايه داری تنها در مورد قاتالن .مقاومت در مقابل مجريان قانون به قتل می رسند

  .     تبار داشته و تازه آن را هم از سوسياليستها رونويسی کرده انداع

  ، حزب شما چه راه حلی را مناسب می بيند؟...) ترک، کرد، عرب، لر، بلوچ و(ـ در رابطه با مسئله مليت های ایران6

بان چه از نظر تاريخی و اين ز. ما معتقديم که زبان فارسی بايد زبان رسمی ايران برای تفاهم ميان ملتهای ايران باشد
چه از نظر خويشاوندی با زبانهای کردی و بلوچی و چه از نظر سهولت در آموزش نقش برجسته ای در اين گزينش 

  در ايران. حزب ما هوادار کشور سوسياليستی ايران است. بازی می کند و از فرهنگی غنی برخوردار می باشد
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 سوسياليستی جمهوريهای مليتهای غير فارس موجوديت داشته و می توانند و بايد در کنار آموزش زبان مشترک فارسی 
  .   بنظر حزب ما ستم ملی در ايران در عرصه زبان ملی تجلی دارد. ندزبانهای مادری خويش را رسما بياموز

  ـ با مسئله زبان مادری چگونه برخورد می کنيد و چه حقوقی برایش درنظر می گيرید؟7

  در پرسش قبلی پاسخ داده شد
  
رهنمودهای شما ـ فکر می کنيد در داخل ایران و بویژه برای نسل جوان چقدر شناخته شده هستيد و چقدر مردم به 8

  توجه و عمل می کنند؟
  

از “ توفانيها“، حزبی که بعنوان با بيش از چهل سال سابقه فعاليت سياسی و صدها جانباخته) توفان(حزب کار ايران
، حزبی که دارای هويت تاريخی و دارای شناسنامه روشن سياسی است از قبيل زمان محمد رضا شاه در پيکار است

  . زود هم می بروند،از انقالب چون قارچ سر از زمين در آوردند و دير آمدهاحزابی نيست که بعد 
مراجعين به صفحه اينترنت توفان و توزيع نشريه حزب در ايران حاکی از آن . ناشناخته نيست) توفان(حزب کار ايران

  . است که آگاهان سياسی از مواضع حزب ما بخوبی آگاهند
زيرا آنچه در . نمودهای حزب ما توجه می کنند پرسشی مجددا گمراه کننده استپرسش ديگر شما که مردم چقدر به ره

شما می توانيد نظريات درستی داشته باشيد در حاليکه . درجه اول مهم است مشی سياسی احزاب و از جمله حزب ماست
همانگونه که ديديم بر مردم هنوز به آن حد از درک سازمان پيشتاز نرسيده باشند که به رهنمودهای شما عمل کنند و 

. اين گمراهی مردم ناشی از حقانيت خمينی نيست و نبود.  و مخالفت آنها بدنبال خمينی رفتند“توفانيها“خالف نظريات 
 سال است که منتشر شده است ولی هنوز  اکثريت مردم در سراسر جهان حتی از 150مانيفست حزب کمونيست بيش از 

ن جهت پرسشی که اين شبهه را القاء کند که گويا اعتبار يک تشکل سياسی وابسته به باي. وجود چنين کتابی بی خبرند
تاريخ ايران طوری بوده است که حزب توده ايران و . درجه شناخت آن از طرف مردم است بکلی نادرست می باشد

  .جبهه ملی ايران مشهورترين سازمانهای سياسی ايران هستند ولی در نزد مردم فاقد اعتبارند
 در شرايط خفقان جمهوری اسالمی که همه امکانات تبليغاتی را از ما گرفته اند و دست سازمانهای جاسوسی و 

 ميليون يوروی هلندی و راديوهای 15،  ميليون دالر آمريکائی85سازمانهای اپوزيسيون تقلبی را باز گذارده اند تا با 
اينجاست که حزب ما به پيروزيهای زودرس . رابر قرارداده اندحزب ما را در يک مبارزه ناببيگانه اظهار وجود کنند 

  .اعتقادی ندارد و سياست راهبردی خويش را به کار طوالنی توده ای قرار می دهد
  

  با احترام
  )توفان(دفتر خارجی حزب کار ایران

17/11/2007   
 

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

گزارش کوتاهی از جشن نودمين سالگرد انقالب اکتبر. گزارش مفصل این جشن در توفان ارگان مرکزی  حزب انتشار 
 یافته است.

    
 نفر با حضور رفقای کمونيست آلمانی و آمریکای جنوبی و 130 اکتبر با شرکت حدود  جشن یادبود نودمين سالگرد انقالب2007 نوامبر سال 24در روز 

شرکت رفقای کمونيست خارجی بيان همبستگی انترناسيوناليستی کارگران جهان است که با حضور خود و همکاری در . فرانسوی با شکوه فراوان برگذار شد
 به مدت  با برنامه های متنوعاین جشن.  و کمونيستی خویش را با کمونيستهای ایران بيان می کنندبرگزاری برنامه های جشن یگانگی و خویشاوندی انسانی

  .گرفت و با سرود انترناسيونال و استالينگراد با موفقيت پایان  یافتپنج ساعت ادامه 
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 اهميت خاورميانه و احتمال تجاوز نظامی به ایران

 
در ورای رژيمهای اقتصادی متداول و مبارزه ...  در ورای مناسبات جاری– بمثابه مقوالت اجتماعی –جنگ و صلح 

پس بايد در بستر مناسبات . در اين يا آن دوران مشخص تاريخی، اصال قابل تصور نيست» فقر و ثروت « نيروهای 
در سطح ملی و بين المللی  به مسئله » کار و سرمايه« ای در بستر رقابت امپرياليستی و مبارزه نيروه... سرمايه داری

    . پاسخ داد
شواهدی .  جدی است و نبايد آن را دستکم گرفت– با وجود گرفتاری در عراق –شک تهديد امپرياليسم آمريکا بدون 

ار ميليارد دالر  هز12 تا 11 با بيش از – تابع الزامات انحصارات خودی –هست مبنی بر اينکه امپرياليسم آمريکا 
، با امکانات وسيع مالی و فنی و ارتباطی، اقمار ريز و )معادل يک پنجم درآمد ناخالص دنيا ( درآمد ناخالص ملی 

با ... ارتشی حاضر به يراق در اقصی نقاط جهان، در پی نوعی جهانساالری است و با آزادی تمام خلقها+ درشت 
 بقول –سرمايه . و تمام مساله هم اينجاست. ست جمعی انسانها سر ستيز دارداصال با موضوع زي... استقالل همه ملتها

« افسانه ... خاصه اينکه در قالب انحصار و با ابعاد امروزی خود.  که عقل و شعور ندارد–مارکس کار مرده و متراکم 
داد و قال ارزان نمايندگان با اين تفاصيل، ترديد نداريم که .  که خوراکش مغز انسان بود–را تداعی ميکند » ضحاک 

، بر »دمکراسی « و » حقوق بشر« امپرياليسم و صيهونيسم، استعمارگران قديمی و جديد، و يا دولتمردان نوبتی بر سر 
اينها همه برای فريب افکار ...! و انواع دعاوی خر رنگ کن از اين دست» اسالم سياسی « سر داستان جفنگ 

جهانساالری امپرياليسم آمريکا، به دهه آخر قرن  فکر .ز مسائل کليدی جامعه استبخاطر گمراهی مردم ا... عمومی
 1991 بسال –بيستم ميالدی بازميگردد، با فروپاشی امپراتوری شوروی و در پايان دوران رقابت اردوگاهی بوجود آمد 

 در قرن –اردوگاهی  تدوران رقاب. به عراق آشکار شد» سازمان ملل «  در جريان لشگرکشی آزمايشی –ميالدی 
آمريکا ( در اين فاصله، دنيا با سرکردگی مشترک دو امپراتوری .  قريب چهار دهه متوالی بدرازا کشيد–بيستم ميالدی 

 که –کنترل انحصاری توليد و بازرگانی جهان موضوع رقابت اردوگاهی بود  . دو قطبی بود–اداره ميشد  )و شوروی 
ای بين المللی را تحت الشعاع قرار داده، شاخص رسمی محاسبات اقتصادی و زد و  آرايش نيروه–سالهای متوالی 

گو اينکه نظم اردوگاهی جهان، در اصل به تقابل نيروهای  .مالک داوريهای حقوقی بشمار ميرفت... بندهای سياسی بود
 ميالدی و 1917ی اکتبر بسال با پيروزی انقالب سوسياليست. در دوران معاصر بازميگردد» فقر و ثروت « سازمانيافته 

با مصادره دارائی و امالک سرمايه داران و مالکين در روسيه، . استقرار ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه رقم خورد
در يک جغرافيای معلوم سياسی بکلی برافتاد، حق مالکيت خصوصی بر وسائل توليد اجتماعی ملغی، » آقايان « سيادت 

اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی هدايت توليد به تناسب نيازهای جاری مردم را . نوع گرديدبهره کشی فرد از فرد مم
حق و حقوق فردی و ... در دستور کار قرار داد، بپای تامين تغذيه و مسکن و بهداشت و درمان و آموزش رايگان

 نوينی پا گرفت و برای نيروی کار تا اينکه رفته رفته آرايش اجتماعی. رفت» کار موظف همگانی « اجتماعی بر مبنای 
 با – بعد از قريب چهار دهه –ولی اين آرايش تازه اجتماعی . در دنيای پريشان سرمايه دورنمای روشنی بدست داد

 – به تناسب الزامات بازار –با برآمد امپراتوری شوروی ... احيای شيوه سرمايه داری توليد در شوروری به بيراهه افتاد
. در راس اتحاديه پيمان ورشو بود که بسمت رقابت اردوگاهی فرو افتاد و يک طرف جهان دو قطبی شدسامان گرفت، 

...  بر اثر انحطاط سرمايه داری–بازاری بطريق اولی » سوسياليسم « امپراتوری شوروی، بدنبال آن تمام اردوی 
انحالل پيمان ورشو در ... وری شورویبا فروپاشی امپرات.  در اواخر قرن گذشته بکلی فروريخت–رقابت انحصاری 

 فرمولی –جهانساالری صوری .  راه برای جهانساالری امپرياليسم آمريکا باز شد– بدالئلی که شرح آن رفت –مالء عام 
تحقق جهانساالری  در مسير خاورميانهاهميت  . که تازه ميبايست اعتبار عملی پيدا کند–در نوع خود تمرين نشده 

به چين و هند % 60 فعال تا – مرکز ثقل کنونی رقابتهای امپرياليستی –خاورميانه . يکا خيلی زياد استامپرياليسم آمر
 حاوی دو –تسلط بر خاورميانه . نفت و گاز اروپای غربی و ژاپن را نيز تامين ميکند% 80نفت ميرساند و بيش از ... و

 هنوز هم ارزان ترين راه ارتباط دريائی –ليج فارس  کنترل انحصاری تنگه هرمز در خ–سوم ذخائر نفت و گاز جهان 
فرمول .  استراتژی امپرياليسم آمريکا در اوضاع و احوال جاری است، که جوهری اشغالگرانه دارد–ميان آسيا و اروپا 

... بيان سياسی همين استراتژی اشغالگرانه است! »خاور ميانه بزرگ « و طرح تکميلی » نظم نوين جهانی « معروف 
و » ياغی« پس تسلط بر خاورميانه، از راه سرکوب خلقهای . هنوز هم در دستور کار کاخ سفيد و پنتاگون قرار دارد

، زير »خاورميانه بزرگ « حال آنکه . برای امپرياليسم آمريکا اهميت حياتی دارد! »خاطی « درهم کوبيدن ملتهای 
بلحاظ . ايران را بدون عينک هم ميتوان ديدمحاصره  .ر نمی آيداصال با اسقالل ايران جور د! سلطه امپرياليسم آمريکا

عاملی که امنيت ايران و منطقه را . عينی، تمرکز نيرومند و مستقيم اشغالگران آمريکائی در خليج فارس بی سابقه است
 تدارکاتی، کلی دهها فروند ناو هواپيمابر، ناوگانهای جنگی و. اصال تهديدی است برای صلح جهان... به خطر انداخته

 ناوچه های سريع السير و ضربتی، دهها بمب افکن دور پرواز،
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هليکوپتر، هزاران دستگاه توپ و تانک و زرهپوش، وسائل تعرضی عجيب و غريب، انواع راکتها و صدها شکاری و 

در اين حالت انفجاری و التهاب، کافی است که طرف مورد . اينها که بر کسی پوشيده نيست... موشکهای ريز و درشت و
 از خود در آورد تا اين ارتش حاضر به صدائی... خطا کند!  از روی ناشيگری يا حماقت رژيم– فعال ايران –تهديد 

بسيج ... بزعم سفارشيها، گويا اين آرايش جنگی تمام عيار. يراق مردم ايران را از زمين و هوا و دريا بزير آتش بگيرد  
در اينصورت، محاصره ! جل الخالق! است» اسالم سياسی« نيرومند نظامی امپرياليسم آمريکا در خليج فارس، متوجه 

چه بود؟ ... و اختناق پنجاه ساله مردم کوبا برای چيست؟ سالخی و کشتار مردم ويتنام و کامبوج و الئوس واقتصادی 
اينها را ... محاصره و اشغال پاناما، قتل عام مردم نياکاراگوئه، کودتای ونزوئال، سرقت رئيس جمهور کاتوليک تاهيتی و

رسمی آمريکا و کوماندوهای » غير« وه، حضور خرابکاران بعال ...چطور بايد توضيح داد؟ اين رشته سر دراز دارد
... بدفعات در روزنامه ها منعکس شده! در بعضی از شهرهای و دهکده های مرزی ايران... و» خصوصی « بخش 

مدتی است که ايران از طريق آذربايجان و گرجستان و ! نيز» پوشيده « در عين حال، بطور . ديگر محرمانه نيست
 و تاجيکستان، افغانستان و عراق اشغالی، عربستان صعودی و يمن و شيخ نشينهای خليج فارس، حتی از ترکمنستان

در محاصره قوای ضربتی آمريکاست، در تيررس نزديک اين امپرياليسم ديوانه و جنايتکار ! طريق ترکيه و پاکستان
ما چه  .م ايران بشيوه آمريکائی در ميان استتغيير رژي... با اين حساب، پيداست که پای اشغال کشور ما. قرار دارد
 خاصه تهديدهای مکرر و –رويدادهای جاری ! »اهل فن « بر خالف اراجيف . و از ما بهتران چه ميکنندميگوئيم 

 نشان ميدهد که جغرافيای سياسی جهان در شرف يک تغيير خشونتبار –لشگرکشيهای نوبتی امپرياليسم آمريکا و شرکاء 
بر سر گشايش زوری بازار و کنترل انحصاری توليد و بازرگانی ... در واقع، سخن بر سر رفابت انحصاری. قرار دارد
محدوديت بازار فروش، کاهش مواد خام، تنزل نرخ سود سرمايه، اضافه توليد، اوج بحران، تشديد رقابت . جهان است

... ش مداوم فقر و بيکاری و دربدری مردمسود آور، افزاي» غير« انحصاری، تعطيل واحدهای توليدی و بازرگانی 
تهديد + ستيزی در شرق و غرب جنوب و شمال » خارجی « رسمی، تبليغ آشکار » غير« رونق نژاد پرستی رسمی و 

اينها همه تدارک جنگهای امپرياليستی اول و دوم جهانی را ... و ماجراجوئی، اشغالگری و جنگهای ارزان بشيوه کهن
وه، تشخيص اينکه آرايش موجود نيروهای بين المللی با وزن مخصوص اقتصادی کشورهای پيشرفته بعال. تداعی ميکند

. پيشکش هواداران! نيت انحصارات» حسن « داستان . اصال دشوار نيست... و پس مانده سرمايه داری خوانائی ندارد
 بازگشت بدوران استعمار کهن را در سر خيال! »آزاد« ولی شواهد زنده ای وجود دارد مبنی بر اينکه بازيگران دنيای 

در اين ارتباط، حزب ما در قبال نقض آشکار موازين شناخته شده بين المللی توسط امپرياليسم و . می پروراند
از طرف استعمارگران قديمی و ... صيهونيسم، در قبال گسترش ماجراجوئی و جنگ در بالکان و قفقاز و خاور ميانه و

هشدارداده و مقاالت تحليلی فراوانی را انتشار ... ب و چپاول مداوم خلقها، قتل عام نوبتی ملتها وجديد، در قبال سرکو
حزب ما مردم اين مناطق را به هشياری و مقاومت فعال در برابر امپرياليسم و ارتجاع فراخوانده، خلقها و . داده است

  پس –اما در مقابل .  استعمار تشويق و ترغيب ميکندملتها را به مبارزه ای همزمان بر عليه استبداد و خودکامگی و
خيل سياست بازان فصلی و دوره گرد، و ... مانده منتظر استبداد کهن، سفارشيهای فارس و کرد و ترک و عرب و بلوچ

فعال در سنگر !  چشم به کيسه ارباب دوخته و در انتظار روز موعود– هر يک بطريقی –يا ارتش واخورده های وطنی 
اسالم «  بيشرمانه داستان جفنگ – با دهان پر –لم داده و رنگين نامه مينويسند، از روی وظيفه » ناب « دمکراسی 

 بجز خواجه –معذالک . را علم کرده و شب و روز به چشم مردم ايران، به چشم خلقهای منطقه خاک می پاشند» سياسی
بکلی از ميان ... توسط ناتوچيها تجزيه و تقسيم شد! »مسيحی «  چندی پيش همه ديدند که چگونه يوگسالوی –شيراز 
با جعل و تقلب از طرف امپرياليسم آمريکا و شرکاء اشغال، بخاطر منافع ! »مسلمان « چطور افغانستان و عراق . رفت

کشتار دائم فلسطينيها، ويرانی دوباره .  آمريکائی و انگليسی قربانی شدندبپای نفتيهای... سالطين بورس و تسليحات
حقايقی که حکايت از صحت دريافتهای حزبی ما ... لبنان، قتل عام اخير مردم اين کشور توسط اشغالگران اسرائيلی و

 مثل –شگرکشی به ايران  نظامی امپرياليسم آمريکا و شرکاء در لاستراتژی .تا کور شود هر آنکه نتواند ديد. دارند
آزموده . تخريب و انهدام و ويرانگری نيست...  چيزی جز قتل عام مردم–مورد معلوم يوگسالوی و افغانستان و عراق 

برای مقابله با قوای اشغالگر، که بمنظور ايجاد رعب و . اصال روا نيست! ترديد... پس تاخير. را آزمودن خطاست
 – ترور و آدمکشی و تخريب و انهدام وسائل زيست جمعی مردم آموزش گرفته است فقط برای! وحشت در ميان اهالی

حمتکشان شهرو روستا، از بچه های خرد سال تا زنان و ز از طبقه کارگر گرفته تا –مبارزه ملی و انقالبی مردم ايران 
نبايد به . ياتی استمذهبی و غير مذهبی و ضد مذهب، واجب و ح... مردان سالمند، تا معلم و محصل و دانشجو

ما که گوسفند . ديگری در حوزه خليج فارس بوجود آورند» عراق « امپرياليسم جنايتکار آمريکا و شرکاء اجازه داد که 
 –در اين ارتباط و بخاطر دفاعی جانانه از کشورمان، مردم ايران وظيفه دارند ! باختری نيستيم» متمدنهای « قربانی 

 کارگران در کارگاهها و کارخانه های بزرگ و کوچک، دانش آموزان و معلمان –ت رسمی مستقل از حکومت و تدارکا
در مدارس، دانشجويان و استادان در دانشگاهها و مدارس عالی، زنان و مردان جوان و سالمند در کوچه ها و محله ها 

 آدمکشان آمريکائی و اروپائی را کميته های ضد تجاوز و انقالبی ايجاد کرده و در هر فرصتی اشکال مقابله با... و
يان و زنان و  همه .رژيم جمهوری اسالمی  که هر روزه با گسترش سرکوب بيرحمانه  کارگران، دانشجو. تمرين کنند

مخالفين به امپرياليسم خدمت ميکند بايد بعنوان يک رژيم خودکامه  و اخاللگر که مانع مبارزه مستقل مردم عليه قوای 
يا با مردم عليه نيروی متجاوز و امپرياليسم و يا سازش و زد وبند با امپرياليسم و استعمار . فشا گرددمتجاوز ميگردد ا

مردم ايران تحت هيچ شرايطی تسليم نيروهای ارتجاعی نخواهند شد و درمقابل هر . عليه مردم، شق وسطی وجود ندارد
.تجاوز و اشغالی ايستاده و خواهند ايستاد  
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                        تامين امنيت سرمایه و کارگر ستيزی                      
 

                                                                                                    
                                                                                     

احمدی نژاد اجرای " عدالتخواه"خاتمی و دولت " اصالحات"رفسنجانی ، دولت"سازندگی"فصل مشترک دولت
  .های اقتصادی و اجتماعی استسياست های نئو ليبراليستی در عرصه 

نئوليبراليسم به عنوان حاکميت قانون تنازع بقاء در عرصه اجتماع انسانی با تحميل مکانيسم بازار به عنوان تنها 
در جهت پایمال کردن و ) رقابت افراد ، شرکتها ، مناطق و ملتها ( اداره کننده سرنوشت بشر بر اساس دکترین رقابت 

. مند تر شدن قدرتمندان عمل می کندنابودی ضعفا و قدرت  
سياست های نئوليبراليستی که حدود سی سال پيش در زمان دولت مارگارت تاچر در انگليس شروع شد و بخصوص 
بعد از فرو پاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق با رهنمودهای صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در جهت منافع 

و تراست ها و کنسرن ها و شرکت های غول پيکر چند مليتی ، روند رو به رشدی در امپریاليسم جهانی و کارتل ها 
سراسر جهان و از جمله ایران یافت ، یورش همه جانبه ای به دست آوردهای کارگران و زحمتکشان در عرصه های 

 مقررات حقوق کار هدف آنها پایمال کردن حقوق کار و اصول و. مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سازمان دادند
. بين الملل و زمينه سازی برای ایجاد نيروی کار فراوان و ارزان و استثمار بيشتر است  

  تضعيف و درهم شکستن اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری موجود و ممانعت از تشکيل سندیکاها ی مستقل جدید-
تغيير قوانين کار و بهداشت و محيط زیست به نفع سرمایه داران  -  
یا در واقع واگذاری نتایج کار زحمتکشان به اقليتی دزد سرمایه دار و اعوان و انصار مقامات (  خصوصی سازی-

)جمهوری اسالمی و آقا زاده ها و مافيای حاکم  
که در واقع باعث افزایش هزینه های آموزش و بهداشت و درمان و مسکن و (  کاهش هزینه های اجتماعی-

.)ای آن برای زحمتکشان ميشودتامين اجتماعی و پی آمده  
که حذف پرداخت های رفاهی در زمينه آموزش عمومی و فنی و حرفه ای ، تربيت بدنی ،  ( کاهش نقش دولت -

درمان و توانبخشی ، نگهداری از سالمندان ، معلولين و کودکان بی سرپرست ، کتابخانه ها ، مراکز فرهنگی و هنری 
. )نيروی کار بخش دولتی و در نتيجه افزایش بيکاری را بدنبال دارد، خدمات شهری و روستائی و کاهش   

که منجر به ورود کاالهای خارجی بيشتر و ورشکستگی و تخریب صنایع داخلی و افزایش  ( حذف تعرفه ها -
.) بيکاری می شود  

.)می شودکه باعث ورشکستگی و بيکاری وام گيرنده ها در عرصه صنعت و کشاورزی  ( افزایش نرخ بهره -  
و در نهایت) که افزایش هزینه زندگی زحمتکشان را بدنبال دارد  (  کاهش و حذف سوبسيد کاالهای اسا سی-  
که باعث ورشکستگی صنایع داخلی در رقابت  (  تغيير ساختار اقتصادی در جهت توليد به منظور صادرات-

.). وابستگی بيشتر می شودبا شرکتهای قدرتمند خارجی و ایجاد نيروی کار فراوان و ارزان و  
این است چکيده سياستها و برنامه اقتصادی جمهوری اسالمی که همه جناح ها و باندهای گوناگون  آن در مورد آن 

اختالف آنها با هم نه در محتوی و مضمون بلکه در شکل و در رابطه با سهم خواهی بيشتر از . وحدت نظر دارند 
ریشه دشمنی و کينه توزی و قساوت و بی رحمی آنها را در رابطه با . ن استغارت و چپاول کارگران و زحمتکشا

طبقه کارگر و ضدیت هيستریک آنها با سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری را باید در ماهيت طبقاتی و سياست 
.های نئو ليبراليستی آنها جستجو کرد  

ان رسمی به قراردادی ، بيکاری پنج ميليونی ، خط فقر اخراجهای دسته جمعی ، تعطيلی کارخانجات ، تبدیل کارگر
 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، سرکوب و زندان و شکنجه و ترور 183 هزار تومانی و تعيين مبلغ 400

.کارگران معترض و حق طلب دست آورد جمهوری اسالمی در کليت خود برای طبقه کارگر ایران است  
هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و ابراهيم مددی نائب رئيس این سندیکا به محکوميت منصور اسالو دبير 
بازداشت فریدون نيکو فرد نماینده کارگران نيشکر هفت تپه و تهدید کارگران برای . پنج سال و سه سال و نيم زندان

اد تشکل کارگری، نمونه هائی ممانعت از تشکيل سندیکا، اقدام به ترور مجيد حميدی عضو کميته هماهنگی برای ایج
از کينه حيوانی حاکميت کارگر ستيز و نشان دهنده وحشت و هراس آنها از اتحاد و همبستگی و تشکيالت کارگری 

.است  
                                                                                                       

کيالت استچاره رنجبران وحدت و تش  
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 پيرامون اعتصاب کارگران  فرانسه  

 
آن در صنايع حمل » ويژگی « داد و قال ارزان محافل رسمی بر سر قانون بازنشستگی و ...  انديشی– از ماهها دوربعد

، عاقبت شرکت )تراموا و اتوبوسهای شهری شامل کارگران راه آهن سراسری، خطوط مترو، ( و نقل زمينی فرانسه 
فرمول قديمی تحريک افکار ! »يک دنده «  بمنظور اختناق کارگران – تابع و سر براه بناپارتيسم –سهامی اليزه 

 فرهنگ را برگزيد، سياست نفاق افکنی و فشار و تهديد در پيش گرفت، بپای عمومی، بسيج خرده پای حريص و کم
با تغيير قرارداد استخدامی برای افزايش ... رفت تا با نقض آشکار حقوق شناخته شده کارگران» جنگ داخلی « نوعی 

سرمايه در اوضاع و تنزل نرخ سود ! زمان مطلق اشتغال آنان در صنايع حمل و نقل زمينی از سی و هفت به چهل سال
... از کوزه همان برون تراود که دروست. کند» جبران « احوال جاری را   

   
فوری ناهنجاريهای اقتصادی و » رفع «  اصالحات ضربتی سارکوزی و شرکاء در اين شش ماه اخير برای بدنبال

د مردم، به تقليل يا حذف کامل که تا بحال به افزايش سرسام آور قيمتها و کاهش قدرت خري...! اجتماعی و قضائی
بسياری از خدمات درمانی و آموزشی و رفاهی کارگران و زحمتکشان، به تعطيل بيش از دويست دادگاه رسيدگی به 

فرانسه » چاق کنی« منجرشده و در پی سماجت وزير کار... جرائم کارفرمايان و انحالل بيش از چهل هزار پست دولتی
 بندهای قرارداد استخدامی کارگران صنايع حمل و نقل زمينی بود که يک جنبش حذف يکی از» فرمان« بر سر 

 –کارگری نسبتا گسترده درگرفت و با فراخوان چند سنديکا، از غروب روز سه شنبه سيزدهم نوامبر سال جاری ميالدی 
حيرت آور اينکه . دنداز کارگران صنايع حمل و نقل زمينی فرانسه دست از کار کشي% 60 بيش از –تا اطالع ثانوی 

خيلی زود تر از ! »... مشتی راحت طلب و خود خواه و مفت بر و« تحريک افکار عمومی در قبال اعتصابيون، بعنوان 
جار و جنجال دائمی هواداران قسم . اعتصاب شروع شد، يک کار زار تبليغاتی تمام عيار بر عليه کارگران براه افتاد

بجای ... در باره پيشرفتهای فنی و لزوم اصالحات قهقرائی دولت! »اهل فن  « تعابير مضحک... خورده سارکوزی
از وکيل و سناتور و حقوقدان و رجال از کار افتاده ! ولی اينبار، حتی صدای لشگر ذخيره بناپازتيسم نيز درآمد. خود

... ده وگرفته تا انواع محافل سفارشی، انجمنهای مصلحتی، نويسنده و نقاش و خواننده و نوازن  
 

که در .  در صنايع حمل و نقل زمينی است– سال 40 به 37، 5 از –سخن بر سر افزايش زمان مطلق اشتغال فعال، 
دعوا .   تا بحال دست نخورده باقی مانده است– بدليل شدت فرسايش کار –قانون اسخدامی کشور و با وجود دستبرد قبلی 

 رساندن – قدم اعالن شده بعدی –ولی از قرار معلوم . را آزار ميدهدکه بورژوازی ! است» حق ويژه « بر سر همين 
پس حضرات ميخواهند ).  ميالدی 2008طرح دولت برای سال (  سال در سطح ملی است 42 يا 41سن بازنشستگی به 

تناسب  به –فشار بحران جاری را بدوش مردم انداخته و سن بازنشستگی را ... قانون استخدامی موجود را عوض کنند
 در –با اين کار . در يک کالم، پای افزايش زمان مطلق اشتغال بطور کلی در ميان است.  باال ببرند–نياز فوری سرمايه 

 قاعدتا ميزان استثمار باال رفته و بهمين نسبت نرخ سود –چارچوب مالکيت خصوصی و شيوه سرمايه داری توليد 
! همه فرانسويها قالب کند» نماينده «  اصرار زيادی دارد که خود را معذالک، جناب سارکوزی. سرمايه افزايش مييابد

که روزانه قدرت خريد خود را از ! با اکثريت مردم فرانسه» همدردی « بيخود نبود که او هفته گذشته، حتما بخاطر 
 درصد 140 را تا در کمال بيشرمی حقوق ماهانه خود...  درصد دستمزد را فرياد ميکنند3 تا 2دست ميدهند و افزايش 

حق با ژان پل . الم تا کام حرفی نزدند... رسمی خفقان مرگ گرفتند» جامعه شناسان « در اين ارتباط، از قضا ! باال برد
...   نامگذاری کرده بود» ماموران پليس در لباس جامعه سناس « سارتر بود که اينان را در زمان خود   

و نجومی » محرمانه « با توجه به حسابهای ! ان صنايع حمل و نقل زمينیکارگر» حق ويژه «  اين داستان مضحک پس
زير « احزاب رسمی، پاداش » سياه و سفيد « نام و نشان، ايضا صندوقهای » بی « آقايان و آقا زاده ها در بانکهای 

کفش و جوراب و شلوار و « رجال، حق عياشی از ما بهتران و يا حتی حق » سفره « دولتمردان نوبتی، حق » ميزی 
... شگردی خر رنگ کن برای تحريک افکار عمومی. بکلی پوچ و بی معنی، حرف مفت است... ژنرالها و » پوتين 

سياستی است برای الپوشی افزايش . بخاطر بسيج خرده پای خرفت و پرمدعا در قبال جنبش اجتماعی کارگران است
فراموش نکنيم که اعتصاب سراسری . و خانه بدوشی روز افزون مردمقيمتها و مالياتهای مستقيم، افزايش فقر و بيکاری 

در قبال اصالحات قهقرائی دولت ... کارمندان دولت، فرهنگيان، دانشگاهها، پست، آب و برق، اداره ماليات، هواپيمائی و
ت مرکزی در قرار است که يک تظاهرا. برای روز سه شنبه بيستم نوامبر، يعنی دو روز ديگر، پيش بينی شده است

 با حضور نيرومند کارگران و کارمندان بخش دولتی و –پاريس و اعتراضات خيابانی در همه شهرهای بزرگ 
خصوصی، بيکاران و بازنشسته ها، معلمان و دانش آموزان و دانشجويان در اعتراض بهمين نابسامانيهای جاری و 

مثل اينکه بناپارتيسم، شرکت سهامی اليزه، .  برگزار شود...بخاطر افزايش دستمزد و بهبود شرايط کار و زندگی جمعی
دولت خيلی زور ميزند که تا . سارکوزی و شرکاء بطريق اولی، از پيوند جنبش کارگری با اين خلق منتظر هراس دارند

..زهی خيال باطل! پيش از اين اعتراض سراسری، اعتصاب کارگران صنايع حمل و نقل را درهم بشکند  
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پيام همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به 

  کارگران حمل و نقل فرانسه
  

  کارگران ،  یاران و همرزمان گرامی ؛
  

ع ش  وق         مطل ردن حق ال ک رای پایم ازی و ب انی س برد جه ت پيش ه جه ت فرانس ه دول دیم ک
بازنشستگی کارگران که طی سالها مبارزه بدست آورده اند برنامه ای را در دستور کار خود     
قرار داده که ناقض دست آوردهای شما می باشد ، در این راستا سندیکاهای کشور فرانسه                    

ورش          برای دفاع از حقوق کارگران اقدا      م به سازماندهی اعتصابی بزرگ جهت جلوگيری از ی
  .سرمایه داران و پایمال شدن حقوق کارگران کرده است 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن حمایت کامل از این حرکت              
اد می              « : شکوهمند با صدایی رسا اعالم می دارد           ارگران جهان را فری شما درد مشترک ک

انی سازی از برنامه های               . » دزني وان جه ارگران تحت عن ام دست آوردهای ک ه تم هجوم ب
ه                   اکثر دولتهای سرمایه داری است که جز فقر ،فالکت و بيکاری کارگران هيچ نتيجه ای را ب

ارگران جهان محسوب می                  .دنبال نخواهد داشت     روزی همه ک رد ، پي پيروزی شما در این نب
  . در کنار خود بدانيد مارا در این مبارزه. شود 

همانطور که مطلعيد کارگران سندیکای شرکت واحد به خاطر ابتدایی ترین حقوق کارگری که       
ارگری طی سه سال گذشته تحت                    اد تشکل مستقل ک ه شده جهت ایج در سطح جهان پذیرفت
ان              دیره سندیکا آقای ون رئيس و نایب رئيس هيئت م  شدید ترین فشارها قرار دارد و هم اکن

ه سر می               صور اسالو و ابراهيم مددی    من دان ب بخاطر دفاع از حقوق کارگران در زن
ردن                       ار ک اه انقالب سرگردان و از ک ان در راهروهای دادگ برند و اعضای هيئت مدیره همچن

  . محروم می باشند 
ان                ا راه نجاتم يم و تنه داد می کن ما پيروزی شما در این مبارزه را پيروزی همه کارگران قلم

ا در راه     را ات دالتی ه ی ع ن ب ع ای رای رف ارزه ب ارگران و مب ی ک ين الملل تگی ب اد و همبس ح
  .رسيدن به یک زندگی در خور شان همه انسانها می دانيم 

  

بار دیگر حمایت خود را از اعتصاب پر قدرت شما اعالم داشته و 
.برایتان در این مبارزه متحدانه اميد موفقيت داریم   

  

ح ،عدالت و آزادی در سراسر جهانبا اميد به گسترش صل  
 

 سندیکای کارگران شرکت واحد
 اتوبوسرانی تهران و حومه

2/9/1386  
 

 
 
 
 

  کارگراننده باد همبستگی بين المللیز
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  تاکتيک درست مبارزه و هواداران شرمگين تجاوز آمریکا به ایران 
 
 

. تاکتيک مبارزه را بايد بر اساس واقع بينی و نه بر اساس ذهنيگری و نابينائی سياسی معين ساخت
آنکس که هوادار صلح است بايد برای ايجاد شرايطی مبارزه کند که مانع شود تا امپرياليست آمريکا به 

وضع کنونی ايران صد .  ايران را به ويرانه بدل کنندد ون تجاوز کند و از مردم ايران قتل عام نمايايرا
ها بار ارجحتر است از وضع مشابهی که در عراق پس از اشغال آن کشور پيش آمده است و مردم 

کنون حتی بيچاره عراق را ده ها سال از قافله تمدن به عقب پرتاب کرده است، وضع مردم ايران هم ا
در زير ساطور مرگ آور جمهوری اسالمی صدها بار ارجحتر از وضعی خواهد بود که بمب افکنهای 
آمريکائی با استفاده از بمبهای اتمی مينياتوری به نابودی شرايط مادی هستی مردم ميهن پرداخته و 

، بتاخير انداختن جلوگيری از جنگ. موجب مرگ ميليونها نفر از هموطنان ما در حال و آينده گردند
آن، فشار به امپرياليستها از طريق افکار عمومی و کار روشنگرانه ترويجی در ميان ايرانيان در داخل 
کشور در مورد خطر امپرياليسم و شناساندن چهره های دشمنان مردم ما و ماهيت ضد دموکراتيک 

.  که بايد در پيش گرفتجمهوری اسالمی و حقوق قانونی کشور ما، تاکتيک درست مبارزه ای است
. بايد تکيه را بر بسيج مردم عليه امپرياليسم آمريکا که مسبب و بانی و برانگيزنده جنگ است قرار داد

بايد نشان داد که رژيم جمهوری اسالمی نمی تواند ازحقوق و منافع ملی ايران حمايت کند و اين مردم 
ضد رژيمی و “ انقالبی“شعار های . ی اعتماد کنندايران هستند که بايد به نيروی خود و رهبری انقالب

 امپرياليسم جهانی و صهيونيسم در تظاهرات جهانی واقعی ايران با خطر موهومیهمسنگ کردن خطر 
جنبش صلح، در شرايطی که ايران تحت خطر بمباران و تجاوز احتمالی و نابودی قراردارد، طبيعتا آن 

و بويژه امپرياليست آمريکا خواهد “ ار و امپرياليسم جهانیبه استعم! نه“وزنی را ندارد که شعار 
در تظاهرات جنبش صلح تنها بايد خطر تجاوز . شعاری که به مبارزه مردم ايران خدمت می کند. داشت

بايد روشن وشفاف توضيح داد وتاکيد کرد که سرنگونی رژيم . آمريکا به ايران را برجسته کرد
 زحمتکشان و همه ستمديدگان جامعه است وهرنوع دخالت خارجی جمهوری اسالمی وظيفه کارگران،

بايد به تقويت جنبش صلح و پيشگيری از تجاوز نظامی به ايران  همت کرد و تنها اين .  محکوم است
هرکس که اين آرايش قوا را نبيند به نفع طرف . سياست است که بنفع  مبارزه طبقاتی ومردم ايران است

اين عده . ين جنبش ضد اشغال جائی نخواهد داشتارد کارزار شده است و درقويتر وقوای متجاوزوا
وقتی کسی ميهن پرستی کمونيستی را به ريشخند بگيرد و . هواداران شرمگين تجاوز آمريکا به ايرانند

 برای مقاومت و ايستادگی درمقابل نيروی چه دليلیآن را بيشرمانه سازش طبقاتی تحليل کند ديگر
، مجاهدين و کومله رتسکيستها ووطن فروشانی نظير حزب کمونيست کارگری ت. متجاوزاست

اين گروهای ضد مردمی و خرابکار جايی .  عمال خواهان تجاوز نظامی آمريکا به ايرانند…مهتدی
  .اينان عمال بدنبال همان سناريوی عراقيزه کردن ايرانند. دربين مردم ايران ندارند

منحرفين و تفرقه افکنان ترتسکيست و شبه ترتسکيست   از افشایلحظه ای) توفان( حزب کارايران
 طرد آنها ازصفوف جنبش صلح و ضد درجهتوچاکران امپرياليسم درنگ نخواهد کرد و پيگيرانه 

  .کوشيده است همانطور که تا کنون . خواهد کوشيدتجاوز به ايران
  

  !    ایران کوتاه باددست امپریاليسم آمریکا از                                 
  !عليه تحریم، عليه تجاوز نظامی، نابود باد امپریاليسم جهانی                              

  
   

!سرنگونی رژیم سرمایه داری ایران فقط بدست مردم ایران ! دست امپریاليستها از ایران کوتاه باد  
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  و گزارشی دراین مورد  پيام کانون نویسندگان ایران، بمناسبت نهمين سالگرد قتل پوینده و مختاری              
 
 

                                                          صحنه ای از گردهمايی روز جمعه نهم آذر بمناسبت ياد بود زنده يادان مختاری و پوينده                                                                           
 

   بيانيه کانون نویسندگان در نهمين سالگرد قتل پوینده و مختاری
    

  .ديدگان نخفته در گوِر ياران عزيز ما چشم به راه روِز دادرسی است
        

! آزادی آی  
 

 قوس نشاط آدمی اکنون 
 

 در اين سرزمين 
 

 چندان فرو نشسته و خاموش است 
 

هزار خاطره کز شش   
 

 انگار خاکستر می پاشند 
 

 بر چشم آب 
 
 

  !گامان، زنان و مرداِن آزاده یاران، هم
 

ی ما،  در خزاِن ُنه سال پيش، در پِي قتل فجيِع پروانه و داریوش فروهر، دو تن از یاران دلير و آزاده
ادِي بيان و قلم و اندیشه محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به جرِم نوشتن، سرودن و کوشيدن در راه آز

ها  بسته و قلم فکران را زبان اندیشی به قتل رسيدند که مردم را خاموش، روشن پرستاِن سياه به دست شب
.خواهند را شکسته مي  

الحيل بر ژرفای این جنایِت ضِد بشری و  چه در توان داشت به کار بست تا به لطائف از آن پس، حاکميت آن
ها رااز تيررِس خشم مردم دور نگه   کاري رپوش بگذاردو آمران و عامالِن این تبهها جنایِت مشابه س ده

یی جز پذیرِش جنایت ندیدند، کوشيدند با َعَلم کردِن ولی هنگامی که راِز نهان آشکار شدو دیگر چاره. دارد  
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باختگان، سر و ته  ها و وکيالِن جان  دادگاهی در بسته، در تاریکی و خاموشي، بدوِن حضوِر خانواده  

ی زندان  پرونده را هم بياورند و ناصر زرافشان، وکيِل قربانيان و عضِو کانون نویسندگان ایران را روانه
. کنند  

کند که  ویسندگان ایران در نهمين سالگرد جان باختِن محمد مختاری و محمدجعفر پوینده اعالم ميکانون ن
 است که بود، بر خواستِ  ی خود بر سِر همان پيمان رفته ی یاراِن از دست خواهانه های آزادي با آرمان

است و تا روشن شدنِ هيچ حصر و استثنا برای همگان، هم چنان استوار  آزادی بيان و قلم و اندیشه بي
. نشيند های هولناک دمی از پا نمي ها و محاکمه و مجازات آمران و عامالِن این جنایت کامل محتوای پرونده

 
 

. دیدگان نخفته در گوِر یاران عزیز ما چشم به راه روِز دادرسی است  
 

١٣٨۶ آذر کانون نویسندگان ایران                                                 
..................................................................................................   

 
 گزارشی کوتاه از مراسم  نهمين سالگرد قتل ناجوانمردانه پوینده و مختاری 

 
 دراین  . گردیدبرگزار درکرج و مختاری پوینده  زنده یادان برزگداشتدیروز جمعه نهم آذر ماه  مراسم با شکوهی  بمناسبت  

مراسم که درزیر فشار و کنترل پليسی رژیم  آغاز شد نزدیک به هزار نفر شرکت داشتند و شخصيتهای مختلفی به سخنرانی 
 که ای  های زنجيره ، وکيل پرونده قتلدکتر ناصر زرافشان.  پرداختند و یاد و خاطره قربانيان قتلهای زنجيره ای را گرامی داشتند

 : گفتیکی از سخنرانان اصلی این مراسم  بود درمورد ضرورت آگاه شدن نسل جوان  دراجتماع  سخن راند واز جمله بيان داشت
روشنفکر و شاعر و . های اخير جامعه ایران یک چهره شاخص در زمينه تفکر اجتماعی یا ادبيات و شعر نداشته است در دهه«

ما اصرار داشتيم . باید بررسی کرد که مسئوليت با کيست.  تهدید و آوارگی روبرو شده استمتفکر و نویسنده با طناب دار و
نهمين سالروز مرگ مختاری و پوینده بر مزار آنها  ...»ترها در مراسم باشند برای اینکه بدانند بر جامعه چه گذشته است جوان

 بيان نمود دکتر ناصر زرافشان وکيل خانواده این قربانيان.  استای مفتوح های زنجيره که هنوز پرونده قتلگردید در حالی برگزار 
بخش قابل توجهی از اوراق آن قبل از شروع رسيدگی . آمران و عامالن اصلی مطرح نشدند. پرونده درست رسيدگی نشد« : که

دادرسی به شکل سر و دم . نداوليای دم از شرکت در دادگاه خودداری کرد. بنده هم که اعتراض کردم، بازداشت شدم. برداشته شد
مراسم درپایان با شعار زندانيان سياسی آزاد باید ....»اصل مطلب، همچون زخم بازی در برابر جامعه قرار دارد. ای اجرا شد بریده

  .و سرود انترناسيونال با موفقيت پایان یافت....گردد ، کارگرزندانی آزاد باید گردد

  !       زنده باد آزادی و سوسياليسم     !مایه داری جمهوری اسالمی                   مرگ بررژیم سر

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

                                           

  عکسی دیگر از مراسم روز جمعه نهم آذر                                           

 يادياد و خاطره محمد جعفر پوينده و محمد مختاری و همه جانباختگان راه آزادی گرامی باد! 
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   ! استبداد و امپریاليسم گرامی بادعليه آذر روز نبرد متحد دانشجویان16                      

  
 روزی است که نيکسون جنايتکار،1332 آذر 16. راض و پيکار متحد دانشجويان ايران عليه ارتجاع و امپرياليسم فرا ميرسد آذر روز اعت16بار ديگر 

اين امر درشرايطی صورت ميگرفت که عمال امپرياليسم بر سر. به ايران  آمده بود "  سيا" معاون وقت رياست جمهوری آمريکا پس از کودتای ننگين 
ارخانه و مزرعه، مدرسه و دانشگاه با سالح گرم و با چوب و چماق و چاقو خفقان می آفريدند و دانشجويان انقالبی و مبارز ناقوس مرگکوی و بازار، ک

نياروز سه تن از دانشجويان انقالبی و ميهن پرست شريعت رضوی، قندچی وبزرگ  در اين. رژيم بيدادگر کودتا و اربابانش را در دانشگاه بصدا در آوردند
قلب جوانشان طعمه رگبار آتشبار دشمن نابکار گشت و خون پاکشان همچون جويباری از دانشگاه سرازيرشد وبا خون زحمتکشان درآميخت تا پيوسته ياد

  .آور همبستگی ضد استبدادی، ضد ارتجاعی و ضد امپرياليستی دانشجويان و عموم مردم آزاديخواه  ايران باشد
جوئی ايران  با الهام از نسل گذشته و دستاوردهای پربار و ارجمندی که اين نسل برای آنها بارث گذارد ه است خيزش انقالبی وجنبش چند سال اخير دانش

اين جنبش ناقوس مرگ رژيم اسالمی را به صدا.  را آفريد  که با جنبش دموکراتيک، ضد سلطنت و ضد امپرياليستی پيوندخورد78 تير 18خيره کننده 
  . آذر بازتاب درد و رنج عمومی مردم ايران بود16مانند درآورد وه

دانشجويان.  اعتراضات متنوع دانشجويان در سراسر ايران گسترش و دامنه و بيشتری يافته است اکنون آذر ميرويم که16 امسال در شرايطی به استقبال 
 های در بند همکالسی ازدر ماههای اخير دردفاع  دانشجويان عتراضات  تشديد ا. درسنگر علم و روشنائی درمقابل جهل و نادانی صف آرائی کرده اند

 دخالت درحوزه عليه انسداد سياسی اجتماعی و فرهنگی و عليه امنيتی شدن فضای دانشگاه و جامعه،، عليهخود و همينطور ساير زندانيان سياسی
  .، تحسين بر انگيز استهروندان ايرانی و استقالل دانشگاه از حاکميتحق زندگی آزاد برای دانشجويان و همه شتالش برای خصوصی دانشجويان و 

  
بازتاب فقر و فساد و گرانی وبی .  به حق دانشجویان، بازتاب نارضایتی عميق توده مردم درایران استاتاعتراض

ری است بازتاب زندان و سرکوب وشکنجه ، بازتاب زورگوئی ها و خودکامه گيهای بی حد وحص.حقوقی درجامعه است
. که قلم قادر به تصویر کشيدن اینهمه جنایت و پليدیها نيست  

 
 فعالين کارگری از  دانشجویان زندانی ، از خواست آزادی فوری خواست آزادی فوری وبی قيد وشرط حزب ما از 

حقوق از  ده، دبير سندیکای اتوبوسرانی تهران، از آزادی بيان و عقي، منصور اسالوجمله کارگر مبارز محمود صالحی 
 جدایی دین از دولت و پيوند این مطالبات با مبارزه عليه خطر تجاوز  و بازگشت آنها به دانشگاه، ازاساتيد اخراجی

خارجی و افشای مزدورانی که درلباس چپ و سکوالریسم به فریب مردم مشغولند وبه دالرهای آمریکا و دولت 
می  ایرانازجمله وظایف مهم دانشجویان چپ و انقالبی و این امر را  دفاع ميکند صهيونيستی اسرائيل چشم دوخته اند

.داند  
 
 

  .جنبش دانشجويی ميهن ما مانند موج آرامش پذير نيست و اين  مبارزات  در پيوند با  کارگران وساير زحمتکشان تا پيروزی نهايی ادامه خواهديافت.
 آنها  مطالبات و مبارزه ضد استبدادی و ضد امپرياليستیود ميفرستد وازبه دانشجويان مبارز و انقالبی در) توفان (حزب کارايران

  . و بر نقش رهبری حزب پرولتری بر جنبش دانشجويی تاکيد می ورزدقاطعانه دفاع ميکند
  

  !میزنده باد پيکار متحد دانشجویان عليه رژیم سرمایه داری جمهوری اسال                                               
   !آزادی فوری و بی قيد وشرط دانشجویان زندانی دربند و همه زندانيان سياسی                                              

  !           عليه تحریم اقتصادی، عليه تجاوز نظامی، نابود باد امپریاليسم جهانی                                   
  !                                      زنده باد سوسياليسم این پرچم نجات بشریت                       

  
  

  )توفان(حزب کارایران                                          
                                                                                                            

                                                                            آذر هشتاد وشش      
                                                                             org.toufan.www    

                                       
   
   

  
 

   !اددست امپریاليستها از ایران کوتاه ب


