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نیشکرھفت تپھ میرزمند و دلیرانھ میرزمندکارگران       
 تشکیل سندیکای مستقل یک گام بھ پیش                          

 
 
 

اعتصاب شکوھمند کارگران نیشکر ھفت تپھ ھمچنان 
بیش از چھال و چھار روز ایستادگی و . ادامھ دارد

. مقاومت درمقابل مزدوران رژیم تحسین برانگیز است
 سازمان اطالعات رژیم و اقدامات ضدکارگری

گروھھای رنگارنگ شبھ فاشیستی و حراستی 
نتوانستھ خللی درعزم و اراده کارگران برای تحقق 

کارگران ھفت تپھ برای . خواستھ ھایشان  وارد سازد
تشان سرانجام با حضور بیش از اادامھ و تداوم مبارز

 نفر نخستین ھئیت موسس سندیکای مستقل را ٢٠٠٠
. د این تشکل را بھ اطالع عموم رساندندانتخاب و تول

تشکیل سندیکای مستقل کارگران ھفت تپھ یک گام 
ھر پیشروی  ولو کوچک و عقب . مھم بی پیش است

راندن سرمایھ داران و حامی آنھا رژیم سرمایھ داری 
جمھوری اسالمی، یک پیروزی برای کارگران است و 

 نفر ١٠٠٠تجمع بیش از . بھ آنھا اعتماد بنفس میدھد
 خرداد  درمقابل دفتر ٣٠ازکارگران در روز پنجشنبھ 

حراست و خواست برکناری زیودار رئیس حراست 
یکی از عوامل مزدور وزارت اطالعات درنیشکر ھفت 
تپھ  و جامھ عمل پوشاندن بھ این خواست یک 

برکناری یکی از . پیروزی برای کارگران بود
رکوب، منفورترین عناصر رژیم کھ در دستگیری، س

جاسوسی، پرونده سازی  وضرب وشتم و ارعاب 
کارگران  نقش مستقیم و مھمی داشتھ است یک 

این تظاھرات کھ ھمراه . پیروزی برای کارگران است
با خانواده ھای کارگران  صورت گرفت با شعارھایی 

حقوق ماھیانھ حق مسلم ماس، معیشت و " نظیر 
می پذیرد، زندگی حق مسلم ماست، کارگر میمیرد ذلت ن

زیودار مزدو از شرکت اخراج باید گردد، شفیعی حیا 
کن ھفت تپھ را رھا کن ، خشم و نفرت خود رانسبت بھ 
مزدوران رژیم کھ جان کارگران را بھ لب رسانده 

کارگران با فریاد خواستھ ھای خود، . اند،ابراز داشتند
حق داشتن سندیکای مستقل و بھ رسمیت شناختن ان، 

 ماه اخیر، پایان دادن بھ ٣ معوقھ پرداخت حقوق
پرونده سازیھا و احضار فعالین کارگری بھ بھ دادگاه 
ضد انقالب، برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی 

برادامھ ....و ھمچنین اعضای ھئیت مدیره این شرکت
اعتراضات گسترده تری درروزھای آینده تاکید 

.ورزیدند

 
 

ھ باردیگر نشان پیکار قھرمانانھ کارگران ھفت تپ
میدھد کھ مردم ایران و درراس آن طبقھ کارگر، با ھمھ 

ددمنشی ھای نیروھای سرکوبگر جمھوری اسالمی  
کارگران نیشکر ھفت تپھ . مرعوب شدنی نیست

بویژه درشرایطی کھ . میرزمند و دلیرانھ میرزمند
ھیوالی بیکاری و گرانی، حبس و شکنجھ وگرسنھ 

ر اعتصاب گران است اقدام ماندن زن وفرزند درانتظا
 روز، عمل قھرمانھ و ۴۴بھ اعتصاب آنھم بیش از 

نتیجھ اقتصادی اعتصاب کارگران . قابل تحسین است
ھفت تپھ ھرچھ  باشد از لحاظ سیاسی  برای رشد 

 بلکھ ھمھ - نھ فقط کارگران-آگاھی و تشکل کارگران
ھمانطور  کھ . مردم ایران نتایج عظیم ببار خواھد آورد

پرولتاریا بیش ازنان بھ ھمت " رکس می گویدما
خویش، بھ اعتماد برنفس خویش، بھ سربلندی و 

واین " استقالل فکری خویش، نیازمند است
خصوصیات، طبقھ کارگر را بھ مبارزات قاطع تر و 

 . پیروزیھای عظیم تر رھنمون خواھد شد
 

رشد جنبش کارگری کھ ما در طول سالھای اخیر شاھد 
بیسابقھ ای بمبارزات مردم بر ضد رژیم آنیم نیروی 

سرمایھ داری جمھوری اسالمی خواھد بخشید و 
 .رھبری ظفر بخش آنھا را تامین خواھد کرد

 
 

حزب ما بھ کارگران ھفت تپھ درود میفرستد و 
ازمبارزاتشان عمیقا پشتیبانی میکند و ھمھ دانشجویا 
ن، تشکالت کارگری، روشنفکران و اقشار تحت ستم 

 را بھ حمایت و ھمبستگی با کارگران نیشکر جامعھ
اعالم پشتیبانی و ھمبستگی . ھفت تپھ فرامی خواند

طیف گسترده ای از دانشجویان دانشگاھھای ایران و 
تشکالت کارگری ازجملھ سندیکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ با کارگران ھفت تپھ 

ی مستقل و پیام شادباش بمناسبت تشکیل سندیکا
دلگرم کننده کارگران و تقویت کننده سنگر اتحاد و 

چاره . ایستادگی درمقابل ارتجاع سیاه ضد مردمی است
تنھا ازاین طریق . رنجبران وحدت و تشکیالت است

 .است  کھ سرانجام می توان بر استثمارگران غلیھ کرد
 

 !ن نیشکر ھفت تپھپیروز باد مبارزات کارگرا                                  



 
١٣٨٧ تیرماه                              ٢٣                                                            توفان الکترونیکی شماره ٣

آزادی سردار زارعی، آزادی فساد برای سرکوبگران حاکم         
 

بھ ,  دستگیر شده بود زن برھنھ۶ان کھ دریک خانھ فساد ھمراه با  استان تھرفرمانده  نیروی انتظامی, سردار زارعی
آوایی در جمع خبرنگاران با اشاره بھ آزادی .  سید علیرضا آوایی رییس کل دادگستری تھران آزاد شده استگزارش

استان عمده اتھامات فرمانده سابق نیروى انتظامى :"  اظھار داشت  میلیون تومانى ٥٠وی با سیردن قرار وثیقھ 
تھران مربوط بھ اتھام ھاى كیفرى و اخالقى بود كھ با ارائھ مدارك و مستنداتى از سوى وى دالیل موجود براى 

این فرد چند ماھى است تحت قرار بازداشت بود ولى در روزھاى اخیر با تبدیل : " افزود وی." محكومیت كفایت نكرد
 ."  است میلیون تومانى آزاد شده٥٠قرار وى و سپردن وثیقھ 

و سرکوب زنان و " امنیت اجتماعی" و یکی از مجریان اصلی طرح " اراذل و اوباش" او مسئول اجرای طرح مقابلھ با 
با " و مبارزه " امنیت اجتماعی" مصاحبھ ای پیرامون طرح درزارعی بعنوان رئیس انتظامی تھران . جوانان بوده است

از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی درسطح استان :" چنین بیان داشتھ  ، گستاخان ٨٦در اردیبھشت " اراذل و اوباش
 -بخوانید ضرب و شتم و توھین(  ھزار نفر را مورد ارشاد و تذکر قرارداده است٣٥تھران نیروی انتظامی بیش از 

 نفر از ٩٣٣ ھزار و ٧ روز ابتدای سال بھ ٥٢در . درھمین خصوص ھزار نفر بھ نیروی انتظامی احضار شدند). توفان
 پرونده دراین زمینھ ١٠١ ھزار نفر از آنان دستگیر شدند و درمجموع ھزار و ٤اراذل و اوباش تذکر داده شد و 

ھمین آقا کھ اینچنین وقیحانھ بھ سرکوب زنان بد حجاب درقالب طرح امنیت اجتماعی ."درمراجع قضایی تشکیل شد
 و گرداندن آنھا در کوچھ و بازار مردم را بھ اخالقیات پاک اسالمی  و با آویزان کردن آفتابھ بھ گردن جوانانپرداختھ
با دائر کردن فاحشھ خانھ  خود نیز بعنوان یکی از مسئوالن عالی رتبھ در مقام رئیس پلیس استان تھران میکرددعوت 

ی با مقامات  درھمان آغاز بازداشت سردارزارعی وارتباط و توفان.ھای خصوصی  بھ فساد و کسب درآمد مشغول بود
 رئیس پلیس تھران آقای زارعی عنصر :" چنین  نوشتاز سرمیگندد ماھیباالیی رژیم  و آزادی او درمقالھ ای بنام 

وی تا کنون . با قاضی سعید مرتضوی دوستی نزدیکی دارد. شناختھ شده و دارای ارتباطات نزدیک با باال ئیھاست 
اما علت بازداشت زارعی و بی مھری نسبت بھ وی را باید زیاده .  استخدمات شایان توجھ ای بھ مافیای درقدرت کرده

روی بی حد و حصروی درفساد و از سویی فشار افکارعمومی و نارضایتی گسترده مردم تھران نسبت بھ اوو حامیان او 
لیکن . وددیگر بیش از این برای دستگاه رھبری سکوت جایز نبود و می بایست حفظ ظاھر را مراعات می نم. دانست

امثال سردار زارعی ھا در رژیم کم نیستند و این اولین بار نیست کھ فردی در مقام عالی رتبھ چنین عمل کرده 
 میلیلرد تومانی محسن رفیق دوست ، قتل ھای ١٢٣دزدیھای کالن مالی دربنیاد ھای رنگارنگ اسالمی، دزدی .است

یی بھ شکنجھ و ترورمخالفین ،فساد و پارتی بازی حتا درعرصھ زنجیره ای و آلوده بودن باالترین مقامات سیاسی قضا
ازجملھ مسائلی ھستند کھ در ھریک از این شاخھ ھا می توان نام دھھا نفر را لیست کرد و .... وررزشی بویژه فوتبال و

 فساد جمھوری اسالمی از سرگندیده است و. بقول معروف ماھی از سرمی گندد. زشتی اعمال آنھا را بھ نقد کشید
رژیم جمھوری اسالمی . ودزدی، ریا کاری و دروغ، فحشاء و انحرافات اخالقی از ارکان اصلی این نظام است

درسازمان دادن عشرتکده ھای اسالمی ازطریق عمال دست پرورده خود زیر لوای ایجاد مساکن حمایت ازدختران 
گری از ھمین نوع ناھنجاریھا ی کھ آسیب پذیری نمونھ دی.  سالھ خود افزوده است٢٩فراری صفحھ دیگری بر جنایات 

این امر باعث گردیده کھ رژیم . مردم را شدت بخشیده ، پدیده گسترش بی سابقھ فحشاء دراثر فقر در سطح کشور است
اسالمی از این فرصت ھم غافل نماند و دست پروردگان این رژیم خرید و فروش دختران نوجوان را برای کسب 

صدور دختران جوان بھ دوبی و انحصار این تجارت پر .ر غیر رسمی دامن زده از آن بھره بگیرندسودھای کالن بطو
جمھوری اسالمی کھ خود مسبب فساد و . سود در دستان آشکار و پنھان باندھای مرتبط با نظام جمھوری اسالمی است

قدات جنون آمیزی نظیر بھ دار آویختن انحرافات اخالقی درجامعھ است ھر از گاھی برای زھر چشم گرفتن از مردم با ا
ھمھ اینھا درقالب مبارزه با . افراد بیگناه درمال ء عام و سرکوب وتحقیر جوانان و زنان بھ ارعاب مردم می پردازد

حال باید منتظر بود و دید کھ مجازات سردار زارعی فرمانده نیروی انتظامی تھران کھ . مفاسد اجتماعی صورت میگیرد
 . زن بازداشت گردید تا چھ اندازه ای است٦د با درخانھ فسا

 
 ضربھ شالق در مالء عام شامل حال ایشان میشود؟ آیا سخنی از اعدام در مالء عام برای درس عبرت ١٥٠ آیا حکم 

مرتضوی و شرکاء قاضی دادن بھ مقامات باالیی خواھد رفت؟ یا اینکھ ایشان بعد ازچندی با پارتی بازی و پا درمیانی 
 ٨٧توفان الکترونیکی فروردین " پست اسم و رسم دار دیگری بھ انجام وظیفھ خواھد پرداخت؟بھ 
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نشان از وجود یک " ھمچنان ادامھ دارد"یان اینکھ این پرونده  ملیون تومانی و ب۵٠آزادی  سردار زارعی با وثیقھ 
 است کھ بر جان ومال و ناموس مردم چنگ انداختھ و با کثیفترین  و فاشیستی  فاسددستگاه  مخوف مافیایی و شبکھ قدرت

 و امنیت عفت عمومی" و ضد انسانی ترین شیوه ھای ممکن از مردم شریف ایران بویژه زنان باج میگیرد و درقالب 
رژیمی کھ خود فاسد است و  حیات ومماتش  بھ  . اجتماعی ھرنوع امنیت فردی و آسایش را از مردم ربوده است

فرزند عی سردار زار.  و سرکوبگر وابستھ است نمی تواند جز این عمل کند کھ تا کنون کرده است باندھای سیاه مافیایی
  !مرگشان باد. ھ سھ دھھ بر مسند قدرت نشستھ استراستین ھمین  دستگاه مافیایی است  کھ نزدیک ب

 
 

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

       مھم است" امنیت اجتماعی"تعرض مھم نیست                           

                                                                                               
 زتھراننامھ از یک زن مبارز ا            

 
ھرشب کھ . احساس خستگی شدیدی دارم . جا خوش نکرده است اما ھوا تاریک شده ٩عقربھ ساعت ھنوز روی عدد

بھ خانھ می روم پیش از طی کردن عرض اتوبان، بازندگی وداع می کنم ،گوشھ ای می ایستم ودراولین فرصت ازالی 
 .تاین دفعھ ھم بخیر گذش.ماشین ھا بھ آن سمت خیز برمی دارم

 
یکی زودترازمن بھ سمت راه باریکھ ای کھ بھ پلھ ھای . بھار راندیده اند ازپشت سر می آیند١٧دوجوان کھ بیش از 

احساس کردم ھنوز بھ خیر نگذشتھ است ورفتار .خیابان ظفر ختم می شود حرکت می کند ودیگری درپشت سرم می ماند
پشت سری ازمن سبقت بگیرد اما اوھم  حرکتش را کند قدم ھا را کند کردم تا جوان .این جوان ھا مشکوک است

 ."شما بفرمایید:"ایستادم وگفتم .کرد
 ."نمی روم خانم خودتان بروید:"گفت 

 "ساعت داری؟:"پسری کھ درجلوتر حرکت می کرد گفت. مطمئن شدم کھ اوضاع کمی خراب است
 "بروید پی کارتان:"باعصبانیت گفتم

 ."می خواھم اینجا بشاشم ،شما جلوتر از ما پلھ ھارابروپایین" :جوانک جلویی خیره درچشمان گفت
صدایی از پشت بام خانھ روبھ .دوجوان با مھارت تمام راه مرابستھ بودند.نھ راه پس داشتم ونھ راه پیش 

 ."ولش کنید تا نیامدم پایین:"روفریادزد
من ھم .فرارگذاشتندپسرھا با دیدن او پا بھ .زنی روی پشت بام ایستاده بود.سرم رابھ سمت صدای نجات بخش چرخاندم 

 .فرصت را غنیمت شمرده وپلھ ھا رادوتا یکی جستم توی خیابان
چندشب قبل دختری را درھمین جا مورد آزار واذیت قراردادند وچون مقاومت کرد با :"زن درست درلبھ پشت بام قرارگرفت وگفت

 ." چاقو زخمی اش کردند
اقی مانده راه بھ طرح امنیت ملی فکرکردم واینکھ ھر روز صبح کھ ازمیدان ونک می گذرم باید بھ سمت خانھ سرازیر شدم درب

نمی دانم این امنیتی کھ می گویند کجاست کھ .کلی مسیرم را دورترکنم تا بھ چنگ ماشین ھای گشت ویژه وطرح امنیت ملی نیفتم
 سال سرکوب کردن واقعیات وبدیھی ترین نیازھای ٣٠ کھ مگر غیر ازاین است! حتی درعبورازچند پلھ نمی توان آن را یافت

 بشری موجب شده است تا جوان ھایی کھ درھمین نظام متولد ورشد یافتھ اند دست بھ خشونت جنسی وزن آزاری بزنند؟
زن دریک خانھ سرگرم است چطور می توان انتظار داشت کھ جوانانش راه زنی را کھ خستھ ٦درکشوری کھ سردارزارعی با

ی ب بلندی مانتویی را کھ می پوشم وجبرمی خیزم  و وقتی از خواباینھا ھرروز اما با ھمھ.زکارروزانھ بھ خانھ می رود نبندند ا
 طرحھای امنیت اجتماعی آخوندھھا نا امنی اجتماعی و سرکوب و آزار و .بھ خطر انداختھ باشم را کھ نکند امنیت اجتماعیمیزنم 

 برای بدار آویختن این مردم! لعنت بھ جانیان حاکم کھ جان مردم را بھ لب رسانده اند.ان ایران استاذیت مردم بوِیژه علیھ زن
       .انگلھای زالو صفت بیتابی میکنند

 !دست جالدان حاکم از زنان ایران کوتاه                                                       
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گزارش مختصری از اعتراضات جنبش ضد جنگ علیھ 
 سفر بوش و کوندولیزا رایس بھ اروپا 

 

                          

 استقبال جانانھ از بوش درلندن                     
 دست  ژوئن علیھ جرج بوش و گوردون بارون١۵  لندن  روز یکشنبھ ھزاران نفر درمرکزبھ دعوت ائتالف ضد جنگ 

شعارھای .   نفر دستگیرشدند٣٠ شماری از تظاھرات کنندگان مجروج و بیش از  دراثر حملھ پلیس.بھ تظاھرات زدند
 خواست  فوری و بی قید وشرط  نیروھای متجاوز آمریکا و بوش بھ انگلیس ،  بھ سفر نھمحوری این تظاھرات 

 آفییش زیر ھفتھ ھا قبل از سفر بوش بھ لندن .متحدینش از عراق، افغانستان  و مخالفت با تجاوز احتمالی بھ ایران بود
دمکشان اامپریالیست و تظاھر کنندگان خشم ونفرت خود را از آ .از طرف ائتالف ضد جنگ بطور وسیع پخش شده بود

 . و از مبارزات عادالنھ خلقھا برای رھایی ملی دفافع نمودند انگلیسی ابراز داشتند-جنایتکاران جنگی  آمریکایی

                                                                  
 خروج نیروھای متجاوز از عراق، افغانستان و سومالی                                          

 ! نھ بھ تجاوز بھ ایران                                                                 
 

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

                                               
 ھزاران نفر درپاریس ازجرج بوش پذیرایی کردند               

                                                        
 
 

ازجملھ سازمان ...  حزب و سازمان و انجمن، ازفرانسوی گرفتھ تا فلسطینی و تونسی و مراکشی و ایرانی٢۵بھ دعوت 
  و ١٣واحد فرانسھ  تظاھران باشکوھی در ) توفان( کمونیست کارگران فرانسھ و حزب کارایرانبرابری زنان، حزب
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دربخشی از بیانیھ برگزارکنندگان این تظاھرات کھ تحت عنوان . گردیدوئن علیھ مالقات بوش با سارکوزی برگزارژ١۴ 

انتشار یافتھ بود، چنین   بخاطر صلح و عدالت، دمکراسی، و احترام بھ حقوق خلقھا-بوش، نھ جنگ، نھ ناتو  بھ نھ 
 :آمد

 
بھ سیاست آمریکا تشدید کرده و فرانسھ این سفر زمانی صورت میگیرد کھ دولت فرانسھ نزدیکی غیر قابل قبول خود را ..............

فرصتی است تا ما ھم، مثل مردم آمریکا و سایر نقاط جھان، مخالفت خود را با . در آستانھ ریاست نوبتی اتحادیھ اروپا قرار دارد
اورمیانھ خ« بوش و » جنگ تمدنھای « پیامد . سیاست برتری جوئی و جنگ بوش، کھ سارکوزی با او ھمدستی میکند، نشان بدھیم

، بعد از ھفت سال در افغانستان و پنج سال در عراق، چیزی جز جنگ داخلی، تباھی، فقر، تروریسم، صد ھا ھزار »بزرگش 
حال آنکھ حل و فصل این دو تعارض از طریق احترام بھ ! قربانی غیر نظامی و کشورھای ویران شده از ھر جھت نبوده است

 . بین المللی مقدور استحقوق خلقھا و در چارچوب حق و حقوق 
 قطع فوری تمام عملیات نظامی در عراق و افغانستان و خروج قوای اشغالگر آمریکا و متحدانش از این کشورھا -الف : ما خواھان 

.  مساعدت مالی بالفاصلھ بین المللی، بویژه از طرف کشورھای مسئول اشغال، خاصھ از طرف ایاالت متحده آمریکا-ب . ھستیم
با حمایت بی چون و چرا از اسرائیل . ین بحرانھا برطرف نشده، بوش و متحدانش در پی برانگیختن تعارضات دیگری ھستندھنوز ا

باعث شده اند کھ اسرائیل استعمار سرزمین اشغالی فلسطین را تشدید کند، بنای دیوار غیز قانونی را ادامھ دھد، محاصره 
 !  میالدی٢٠٠٦ر ژوئیھ سال جنایتکارانھ گازا و تعرض بھ کشور لبنان د

حال آنکھ خلق فلسطین حق دارد کھ دولت خود را داشتھ باشد، حقی کھ قطعنامھ ھای سازمان ملل متحد ھم آن را برسمیت شناختھ 
این شرط الزم برای یافتن یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره، بخاطر تعین ! قطعنامھ ھائی کھ ھرگز اجرا نشده اند. است

جورج بوش، بدون درس گرفتن از شکستھا، کشورھائی کھ زیر بار فرمان . ن و شناختھ شده برای دو دولت استمرزھای ام
او برای حملھ بھ خاورمیانھ . واشنگتن نمی روند، مثل کشورھای آمریکای التین، تھدید میکند، چون راه دیگری را برگزیده اند

ولی لشگرکشی بھ ایران، میتواند بیک فاجعھ تمام عیار منجر شود . ای خودسرشت قابل سرزنش رژیم ایران بج. آمادگی کامل دارد
 .  مثل مورد عراق امروز–
. طالب ایجاد یک منطقھ غیراتمی برای تمام خاورمیانھ ھستیم، این اولین مرحلھ در مسیر غیراتمی کردن عمومی استما

م جھان قرار گرفتھ و باید از الزام خلقھا پیروی کند کھ ما تدارک جنگی را مردود میدانیم، فرانسھ نباید در کنار ژاندار
 .  میالدی برعلیھ جنگ از خود بروز دادند٢٠٠٣تظاھراتھای بزرگ بسال 

ما میخواھیم بھ برتری طلبی و چپاول امپریالیستی خاتمھ دھیم، و خواھان یک دنیای صلح آمیز، ھمبستگی و عدالت بر 
 . مبنای ھمکاری بین المللی ھستیم

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

  ایتالیابھ فریاد اعتراض علیھ سفر بوش                               

                                              

تظاھراتھای مشابھی .  ژوئن دررم علیھ سفر جرج بوش بھ ایتالیا دست بھ ظاھرات زدند١٢ھزاران نفرروز پنجشھبھ  
 بوش برو  بوش، جنایتکار جنگي است، فریادبا دررم تظاھرکنندگان. شھر دیگر ایتالیا نیز صورت گرفت٨نیز در 
.، افغانستان و  و بستھ شدن زندان گوانتانامو شدندفوري اشغالگران امریکایي از عراق   خواستار خروجگمشو،

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

  استکھلم ر کوندالیزا رایس بھ علیھ سفتظاھرات باشکوه                   
 

 کیلومتری شمال استکھلم در مقابل ھتل اسکاندیا محل ٢٥واقع در " اینفرا سیتی"  مای در٢٩ روز پنجشنبھ ١١ساعت 
 برگزاری کنفرانس عراق، تظاھراتی بھ دعوت کمیتھ ھمبستگی با مردم افغانستان علیھ سفر کوندالیزا رایس وزیر امور
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 پلیس بعالوه ١٧٠٠محل برگزاری کنفرانس توسط .خارجھ آمریکا و علیھ برگزاری کنفرانس عراق ، برگزار گردید 
تعداد نیروھای امنیتی بمراتب بیشتر . و ھلیکوپتر شدیدا محافظت می شدنگھبانان و مامورین امنیتی و ماشینھای گشت 

تظاھرات با شعار کوندا لیزا رایس برو بھ خانھ ات و آمریکا باید از عراق و افغانستان گورش را .از تظاھر کنندگان بود
فغانستان و در نھایت با گم کند شروع شد و با سخنرانی سھ نفر از فعالین شبکھ ضدجنگ و کمیتھ ھمبستگی با مردم ا

سخنرانی خانم عراقی مسنی کھ اطالعات گسترده ای از مسائل عراق و جنایات گسترده متجاوزین امپریالیست داشت ، 
واقع در مرکز شھر استکھلم تظاھراتی بھ دعوت شبکھ " سرگل "  ھمان روز در میدان١٨ساعت . ادامھ پیدا کرد

ن و انجمن انقالبی و مترقی و مردمی و از جملھ شبکھ فعالین ایرانی ضد ضدجنگ کھ متشکل از دھھا حزب و سازما
جنگ می باشد با حضور ھزاران نفر برگزار گردید تظاھر کنندگان با شعارھای کوندا لیزا رایس برگرد خانھ ات و 

جاوزین امپریالیست آمریکا باید عراق و افغانستان را ترک کند نفرت خود را از سیاستھا و عملکردھای جنایتکارانھ مت
شبکھ فعالین ایرانی ضد جنگ با حمل پرچم نھ بھ جنگ علیھ ایران، مخالفت خودرا علیھ ھرگونھ تجاوز . نشان دادند

در استکھلم نیز با شرکت فعال در این تظاھرات و پخش ) توفان(ھواداران حزب کارایران. نظامی بھ میھن ابراز داشتند
ی اھداف این کنفرانس ارتجاعی پرداختند و از خواست فوری و بی قید وشرط خروج اعالمیھ بھ زبان سوئدی بھ افشا

 میلیون ٣٠ھزینھ بیش از . امپریالیسم امریکا از خاک عراق و پرداخت غرامت بھ خلق دربندعراق، حمایت نمودند
بھبود " غین در موردکرون از کیسھ مرم توسط دولت سوئد برای این کنفرانس ارتجاعی ھیچ دستآوردی جز تبلیغات درو

این کنفرانس نھ قادر بھ تصمیم گیری درمورد وضعیت عراق گردید و نھ راه حلی برای . نداشتھ است" امنیت درعراق
شایان .ارتش آمریکا چون خردراین باتالق فرورفتھ و شکست سنگینی خورده است.خروج از این بن بست ارائھ نمود

سخن میگفتند، جنبش " پیشرفت وضعیت عراق" ھای خیری سوئد از ذکر است درھمان روز کنفرانس کھ رسانھ 
 ارتشی مزدور را بھ دیار عدم فرستاد و پاسخ دندان ٣٠مقاومت عراق با یک عملیات قھرمانانھ نظامی در بغداد بیش از 

عراق جنبش مقاومت . شکنی بھ کوندالیزا رایس و نخست وزیر دست نشانده عراق و کلیھ حاضرین در کنفرانس داد
خلق قھرمان عراق . خواب را از چشمان نیروھای متجاوز ربوده و تمام نقشھ ھای شوم استعماری را درھم ریختھ است

تا بیرون ریختن آخرین سرباز مزدور ازخاک میھن آرام نخواھد گرفت و سرانجام بھ استقالل ملی خود دست خواھد 
 .یافت

 !مرگ بر امپریالیست متجاوز آمریکا و نوکرانش! ش خلق عراقزنده باد نبرد آزادیبخ                      

                                                   
 سوئد صحنھ ای از تظاھرات سفر وزیر امورخارجھ آمریکا بھ                                                          

 
برگزار گردید یک  درکشورھای مختلف  علیھ سفر بوش و جنگ طلبان  آدمکش کھ درھفتھ ھای اخیر با شکوھی ھای تظاھرات

.. نیای ما ھیچ انسان آزاده ای را پیدا نمی کنید کھ از تجاوز بربرمنشانھ  بھ عراق، افغانستان وباردیگر بھ روشنی نشان داد کھ در د
ھیچ انسان آزاده ای را پیدا نمی کنید کھ از خروج فوری وبی قید وشرط  بربرھا از عراق و پایان دادن بھ تجاوز و . حمایت کند

یچ انسان دموکرات و بشردوستی را پیدا نمی کنید کھ از قتل عام مردم ھ. پرداخت خسارت بھ مردم ستم دیده  عراق حمایت نکند
حمایت کرده و مبارزه این ملت را برای رھائی ملی و آزادی کشورشان محکوم ... عراق بھ بھانھ مسلمان بودن و بنیادگرا بودن و 

 .ننماید
ھایی  ھستند کھ از طرح شعار خروج فوری و بی قید وشرط نیروھای متجاوز امپریالیستی و پرداخت " چپ "  در بین ما ایرانیھا لیکن 

بدین دلیل امتناع می ورزند کھ درصورت خروج ارتش آمریکا مقتدا " انقالبی" ھای " چپ"  این .غرامت بھ مردم عراق امتناع می ورزند
 و ادامھ  نظامی آمریکاحضوربھ ان روشنتر این گروھھا  درعمل بھ سیاستی در غلتیده اند کھ بھ بی. برسندصدر و  نیروھای اسالمی بھ قدرت 

 اگر جز این است پس بھ چھ دلیل درمورد شعار صحیح خروج ارتش اشغالگر از عراق .تن میدھند   تا پدید آمدن آلترناتیو مطلوب عراقاشغال
  آیا پاسخی جز سکوتطفره میروند؟ حدوست و ضد جنگ درجھان تبدیل  شده است ، کھ بھ خواست عمومی ملیونھا انسان  صلو افغانستان 

نھ و امپریالیستی ا استداللی جز استدالل ترتسکیستی درنفی دفاع ازمیھن دریک جنگ دفاعی و تجاوزکارآیا  ؟ دارند اپورتونیستی بزدالنھ و
 زودیھا بھ خود آیند و بھ اصالح نظرات ارتجاعی  اینو بنظر نمی رسد بھخیر، اینان متاسفانھ  درمنجالب ترتسکیسم سقوط کرده اند  دارند؟

 ا. رسالتشان خرابکاری درجنبش ضد جنگ و لجن پراکنی علیھ  کمونیستھای واقعی و نیروھای انقالبی است و بس تنھا. بپردازندیشخو
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 پیام کمیتھ آلمان حزب بھ کنفرانس بین المللی ھمبستگی با زندانیان سیاسی درجھان    
 

 بھ مدت   کنفرانس بین المللی ھمبستگی با زندانیان سیاسی
 ماه مھ درشھر کلن با حضور ٢۵ تا ٢۴دو روز ازتاریخ 

دعوت این کنفرانس کھ بھ . فر برگزارگردید ن١۵٠بیش از 
کردستان (  مارکسیست لنینیستابتکار حزب کمونیست و

 موضوعات متنوع  تشکیل گردید بعد از دو روز با) شمالی
سیاسی فرھنگی  درافشای  شکنجھ ھای جسمی و روحی 
زندانیان سیاسی درکشورھای مختلف  و تشریح مقاومت 

 ھمینطور چشم انداز ھای  حماسی زندانیان سیاسی و
ھمبستگی بین المللی با زندانیان سیاسی  با موفقیت بھ کار 

 ھئیت نمایندگی از طرف ١٢بیش از . خود پایان داد
کشورھای مختلف ازجملھ ترکیھ، ھندوستان، فرانسھ، 

 آلمان ایران ،فلسطین، دانمارک، سوئیس، ایتالیا، بلژیک، 
ھئیت . شتندچند کشور  در این کنفرانس شرکت دا...و

نیز ) توفان(ایراناز طرف کمیتھ آلمان حزب کارنمایندگی 
در این کنفرانس شرکت کرد و باقرائت پیامی ھمبستگی  
خود را با این کنفرانس  ابراز نمود کھ مورد استقبال شرکت 

ھئیت نمایندگی کمیتھ آلمان حزب . کنندگان قرارگرفت
  دوجانبھ ای نشستھای،در طی این دو روز) توفان(کارایران

  اتحاد سوسیالیستی مرکزازجملھ با ھئیت نمایندگی حزب
 حزب کمونیست  و)مارکسیست لنینیست(ھندوستان 

داشتھ و ...و) کردستان شمالی( ترکیھمارکسیست لنینیست 
بطور مبسوط سیاستھا و تاکتیکھای حزب را درعرصھ 

نقطھ . داخلی، منطقھ ای و بین المللی تشریح نمودند 
 درمورد اوضاع حاد  یاسی ایدئولوژیک حزب مانظرات س

منطقھ و خطر احتمالی تجاوز بھ ایران ، سیاستھای 
سرکوبگرانھ جمھوری اسالمی درقابل جنبش اعتراضی 

ھئیت  رفقای  و احترامتوجھمورد ....کارگری و دانشجویی 
 قرارگرفت و درادامھ مشتاقانھ  ھای مختلفنمایندگی

یھای نزدیک با حزب ما خواھان ادامھ تماس و ھمکار
 درزیر بخشی از پیام حزب را کھ از زبان آلمانی  ....شدند

 :بھ فارسی ترجمھ شده است، مالحظھ فرمائید
   

 رفقای عزیز
 فرصت را غنیمت شمرده  بھ  شرکت کنندگان 
درکنفرانس و برگزارکنندگان آن  درود میفرستیم و 

 ....برای این کنفرانس آرزوی موفقیت داریم
 د نیای سرمایھ داری در بحران شدیدی !ای عزیزقف ر

ھر روز تضاد ھای جوامع سرمایھ داری . بھ سر میبرد
عمیقتر میگردد و بیکاری و فقر و گرسنگی و از 

 و نھاطرفی سرکوب و ترور و تجاوز بھ حقوق انسا
  ممالک امپریالیستی .خلقھای تحت ستم  شدت یافتھ است

ا ھیچ راه دیگری جزء برای نجات خود از این تضاد ھ
زندان و شکنجھ و سرکوب وحشیانھ انقالبیون و آزادی 

 . ندارندتخواھان و انسانھای ضد امپریالیس
آنھا سعی میکنند با تمام امکاناتی کھ در آختیار 
دارندطبقھ کارگر و خلقھای تحت ستم جھان را تا 

آخرین قطره خون تحت استثمار خود داشتھ و نھ تنھا 
از وحشت ا بلکھ طبقھ کارگر خود را ھم در این خلقھا ر

 . استثمار میکنند بیکاری بشکل وحشیانھعاقبت
امروزه سرمایھ داری و بخصوص امپریالیسم امریکا 

" حربھ جد ید ی برای خود بوجود آورده آنھم  
.ھست"  تروریسم 

 
ھر نوع  مقاومت بر علیھ بربریت سرمایھ داری و 

 بھ اینکھ از طرف کی امپریالیسم امریکا بدون توجھ
ترور و تروریست نامیده .وبھ چھ صورت انجام میشود 

وحتی در کشور ھای خودشان مردم و . میشود
تروریسم  و تروریست "جریانھای مخالف را  بھ بھانھ  

  تا از این طریق تحت فشار و تعقیب فرار میدھند"ھا 
 . کنندھترور ھای خودشان را توجی

در نطفھ خفھ میکنند وبرای این آنھا ھر نوع مقاومت را 
کار  در عراق زندان ھای مخوفی مثل ابو غریب ویا 

اشتام " مدرن" زندان وحشتناک در گوانتانامو و زندان 
 . ساختھ اندھایم را در آلمان 

 
 مردم فلسطین بر علیھ صھیونیسم کھ  عادالنھ مقاومت 

 مشروع دردفاع ازحق تعیین سرنوشتجنگی ایست 
ستی و ضد تمدن و مدنیت نامیده تروری خویش،
  ...میشود

 بر علیھ تجاوز و اشغال مقاومت قھرمانانھ خلق عراق 
   تروریستی،  بر علیھ وحشیگری امپریالیسم امریکا و

تبلیغ میگردد و درمطبوعات و رسانھ ھا بشدت 
 .اطالعات غلط و اغواگرانھ بھ خورد مردم میدھند

کھ خلق قھرما ن برای ما قابل تصور نیست :  رفقا 
عراق چھ مصیبتی را در زیر فشار وحشیگری ھای 
. امپریالیسم امریکا و انگلستان و  متحدانش تحمل میکند

و قابل تصور نیست کھ زندانیان سیاسی عراق 
چگونھ شکنجھ ھای ..واسرائیل و ترکیھ وافغانستان 

 . تحمل میکنند مزدوران امپریالیسم را انھوحشی
 

ابزار ھای شکنجھ در اسرائیل و تمامی وسائل  و 
امریکا و اروپا ساختھ و تکامل داده شده و بھ کشور 
ھای تحت سلطھ آنھا و یا بھ اغلب کشورھای امریکای 
حنوبی و کشورھای آسیائی و خاورمیانھ و افریقائی و 
عراق وترکیھ و سایر کشور ھا با متخصصین فرستاده 

 .میشود
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مامی این کشور ھا از طرف امپریالیسم امریکا ت

 تن بھ و بر عکس کشور ھائی کھ . پشتیبانی میشوند
و زورگویانھ  آمریکا نمی دھند  سیاست ھای استعماری 

 معرفی میشوند و با تھدید وارعاب و تروریست خوانده
 ......گردندتحریم اقتصادی تنبیھ می

 از حقوق بشر و دموکراسی سخن آنھا بی شرمانھ 
 ولی در عراق و گوانتانمو شکنجھ ھای فجیعی میگویند 

 شرمرا اعمال میکنند و از یک چنین اعمالی ھم 
 ......ندارند

پریالیسم  و امما معتقدیم کھ تا زمانی سرمایھ داری 
، تجاوز و اشغال و وجود دارد  زندان وشکنجھ و ترور

  آلترناتیو  .....سرکوب مردم نیز وجود خواھد داشت
 ....نظام گندیده کنونی جھان سوسیالیسم است

. 
 رژیم سرمایھ داری جمھوری در کشور ما ایران

را  طبقھ کارگر و مبارزاتی کارگری اسالمی بھ شدت 
ن کارگری نظیر صالحی و فعالی و .سرکوب میکند

 محکوم بھ زندان و شکنجھ محکوم و یا اعدام اسالو 
 ..میشوند

 ماھیت ارتجاعی بدلیلرژیم جمھوری اسالمی 
وواپسگرایانھ خود اعتراضات دانشجویان را بھ خاطر 
 مطالبات صنفی سیاسی و حقوق اولیھ دموکراتیک 

 سرکوب و جوانان تشنھ آزادی را بھ بطور وحشیانھ 
 . .......ان و تحت شکنجھ قرار میدھدزند

در ایران جنبش زنان کھ برای آزادی و حقوق برابر و 
 تحت عدالت اجتماعی مبارزه میکند بطور اسفناکی 

احزاب و ....سرکوب میشودعنوان امنیت اجتماعی 
 ممنوع ھستند و اثری از  ای سندیکایی ھایاتحادیھ

ت وجود آزادی بیان و مطبوعات نیست  ووفقط یک حقی
است کھ بر "   و اسالمی آسمانی حقیقت "و آن دارد 

 .جان و مال مردم چنگ انداختھ است
 

 کارگران، ،علیرغم ھمھ این توحش و وحشیگری ھا
ایران مرعوب ... زنان ، دانشجویان و روشنفکران

نگشتھ و ھر روزه برای مطالبات صنفی سیاسی خود 

رزات نوید این مبا.دست بھ تظاھرات و اعتصاب میزنند
 رشد چشمگیری داشتھ خیربخش است و درچند سال ا

 حزب ما ازمبارزات مردم ایران دفاع میکند .است 
وازھیچ کوششی در تقویت و سازماندھی  آنھا دریغ 

حزب ما ضمن دفاع قاطع و اصولی از .نمی ورزد
 آنھا را بھ ھوشیاری  ھمزمان اما ایرانمبارزات مردم

 و توطئھ ھای یکا بھ ایراندرمقابل خطر احتمالی آمر
حزب ما  بھ . امپریالیستی صھیونیستی فرامیخواند

افشای بی امان جریانات ناسیونال شونیست و احزاب  
ترتسکیست و شبھ ترتسکیست کھ مشوق حملھ نظامی 
بھ ایران ھستند و درپارکابی آمریکا بھ قدرت سیاسی 
چشم دوختھ اند می پردازد و آبرویی برای آنھا باقی 

 ............ است و نخواھدنگذاشتھ
 

یخواھان کھ بر د و آزا انقالبیون تمام با ما آماده ایم کھ 
علیھ امپریالیسم امریکا وصھیونیسم و سایر امپریالیستھا 

 . کنیمھمکاری مبارزه میکنند 
 .مبارزه کنیم برای آزادی زندانیان سیاسی 

ری از مبارزات بھ حق زنان برای رسیدن بھ حقوق براب
 .با مردان و حقوق اجتماعی آنھا دفاع و مبارزه کنیم

از دانشجویان در مبارزاتشان بر علیھ جمھوری اسالمی 
 .دفاع کرده ودر مبارزات آنھا خود را شریک بدانیم

و باالخره از ھمھ شما میخواھیم کھ با ھم از مبارزات 
طبقھ کارگر بر علیھ استثمار و ارتجاع و امپریالیسم 

 .مبارزات آنھا شریک باشیمدفاع ودر 
 

 ما اعتقاد داریم تنھا سوسیالیسم ھست کھ می تواند 
 .بشریت را از بربریت سرمایھ داری نجات بدھد

اما , کمونیستھا و انقالبیون را میشود کشت و نابود کرد
 .کمونیسم را نھ

 زنده باد مارکسیسم و لنینیسم
م و زنده باد مبارزات طبقھ کارگر بر علیھ امپریالیس

 ارتجاع
 مرگ بر امپریالیسم و فاشیسم

  باد ھمبستگی بین المللیزنده
 

  کمیتھ آلمان-)توافان(حزب کارایران                                               
 ٢٠٠٨ ما مھ ٢۴    آلمان                                                     

 
 
 
 
 

!مرگ بر ارتجاع، سرمایھ داری و امپریالیسم   !لی زنده باد ھمبستگی بین المل 
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                        رفیق نبی مفیدی                   
کمونیست جوان

    

یادی از رفیق نبی مفید

 متشکل  دھھا تن ازرزمندگان۶٠درتیرماه سال .  بیست و ھفتمین سالگرد قتل ناجوانمردانھ رفیق نبی مفیدی استتیرماه امسال 
ق ی  رف۶٠ تابستان  سال در.  شدندرده اعدام سپبھ جرم آزادیخواھی و آرمان کمونیستی بھ جوخھ ھای) توفان( درحزب کارایران

، داریوش شیر خدا، مسئود نائبیان  جانبرارروحی، نادررازی، اصغرپھلوان،یداهللا پھلوان،رضا محمد پور،بھرام رازی،مھدی
د  دفاع کردن قاطعانھبا شجاعتی بی نظیر بر سر آرمان خود ایستادند، از حزبشان... ، منوچھرتھرانی، شاھرخ اسفراینیانصاری 

ما دراینجا با انتشار اعالمیھ حزب کھ درھمان سال . ، نھ بھ استبداد و فاشیسم  تیرباران شدند نھ بھ جمھوری اسالمی  فریادو با
 و تمامی ۶٠بمناسبت ترورکمونیست جوان رفیق نبی مفیدی صادرگردید یاد این رفیق و ھمھ توفانیھای جانباختھ  درسال 

 عزم و اراده خلل ناپذیر رفیق نبی سرخ و جوان ما در . گرامی میداریم رانقالب جان باختندانقالبیونی کھ درراه آزادی و ا
باشد کھ درراه  . راه آزادی طبقھ کارگرهپویند جوانان پیگیری در راه آرمان زحمتکشان درس بزرگی است برای تمام 

 .لیسم و دمکراسی واقعی کوشا و موفق باشیم یعنی محو نظام سرمایھ داری و استقرار سوسیاقاتحقق اھداف انسانی این رف
  ! پررھرو بادان گرامی و راھشانشه خاطر

  
 گل نشکفتھ من 

!ای آماج تیرھای زھرآگین
از غنچھ لبانت خون میریزد

خونابھ جگر

رفیق نبی در یک خانواده زحمتکش در کنار آغل 
پدرش چوپان بود ولی او ھرگز . گوسفندان بھ دنیا آمد

 سال ١٤رفیق نبی در زمان مرگ . دیدپدرش را ن
 .داشت

در کودکی مفھوم گرسنگی و فقر و بدبختی را 
زندگی او در کنار گوسفندان در آغل تنگ و . میشناخت

 کار طاقت فرسا و شبانھ روزی مادر پیر و ،تاریک
زحمتکش کھ با جمع آوری و فروش سبزیھای جنگلی و 

آمل  و خواھر کوچکش کھ در ،شستن لباس اربابھا
کلفتی میکرد و با بیگاری برادرش توسط ارباب کھ 

 و اختالف محیط  ، تومان بھ او مزد میداد١٥٠٠ساالنھ 
زندگی خود و ارباب کھ در نزدیکی آغل آنھا زندگی 

 ھمھ و ھمھ عواملی بودند کھ قلب و روح ،میکردند
 زندگی سختیرنج و . لطیف نبی بلشویک ما را میآزرد

. ت و دلیر و پر نشاط ساختاز او جوانی با شھام
با کمی سن ذره ای . ھیچگاه از مشکالت راه نمیھراسید

از کار و کوشش در راه آرمان واالی زحمتکشان باز 
 نبی کودکی پر شور و نشاط و ،در مدرسھ. نمی ایستاد

خستگی ناپذیر بود و بھ ھمین خاطر ھمھ او را دوست 
ود در سن ده سالگی توسط معلم بزرگ خ. میداشتند

ار حزب آشنا شد در بین . رفیق جان برار روحی با آ
کمتر . دانش آموزان از محبوبیتی خاص برخوردار بود

دانش آموزی کھ او را میشناخت از مرگ این شھید 
 رفیق نبی ھمواره با کولھ باری از . نگریست
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کتابھای خوب بھ روستا میرفت و برای کودکان و 
داد و جوانان ھم سن و سالش میخواند و آنھا را آگاھی می

پیوستھ . با درد و زندگی مردم زحمتکش آشنا میساخت
بچھ ھا را بھ مطالعھ کتابھای خوب و کمک بھ 

درآستانھ انقالب ھمھ روزه . زحمتکشان تشویق میکرد
بچھ ھای مدرسھ را جمع میکرد و تظاھرات متعددی 

 .براه انداخت
رفیق نبی بخاطر ھوش و ذکاوت بی نظیر و تحت 

علم بزرگ خود رفیق جان برار در سرپرستی و تعلیم م
مدتی کوتاه رشد بیسابقھ ای نمود و بعد از ایجاد 

 بھ عضویت آن "شنبھ سرخ"تشکیالت دانش آموزی 
درآمد و با کوشش زیاد بھ کار مداوم و پیگیر در 

فعالیت بی . کارھای حزبی و دانش آموزی پرداخت
وقفھ رفیق با آن سن کمش زبانزد خاص و عام گردید و 

تر کسی را در محمود آباد و حومھ میتوان یافت کھ کم
 . او را نشناسد

ستھای بحق ااز آنجایی کھ در مدرسھ ھمیشھ از خو
 پیوستھ مورد آزار ،دانش اموزان پیگیرانھ دفاع میکرد

و اذیت فاالنژھا و مرتجعین قرار میگرفت ولی 
فشارھای روحی و جسمی و حملھ ھای ناجوانمردانھ کھ 

پرچم حزب را ھمچنان برافراشتھ  ،بھ او میشد
در روستای محل . نگاھداشتھ و از آن دفاع میکرد

زندگیش چندین بار فاالنژھا و مرتجعین او را تھدید بھ 
 کھ ترور و ٦٠ خرداد ٣٠او حتی از . مرگ کردند

 و ،اختناق سایھ شوم خود را بر پھنھ کشور گسترده بود
ر رفقای محمودآباد فراری شده بودند مچنان بھ  ھ،اک

مبارزه خود ادامھ داده و ھمین امر باع گردید کھ 
. بارھا توسط مزدوران رژیم تھدید بھ مرگ شود

وضعیت پیش آمده باع گردید کھ رفیق ھمراه مادرش 
 .بھ ییالق برود

 بھ ھنگامیکھ برای ٦٠ تیر ماه ١٦سرانجام در 
خبرگیری از حال و روز رفیق دربند جانبرار روحی 

 عازم ،ان در زندان بابلسر بسر میبردکھ در آنزم
 در راه پاسداران مزدور رژیم او را ،محمود آباد بود

 بجای ،تنھا دیده و ازآنجائیکھ منتظر چنین روزی بودند
چون میدانستند دستگیری و (اینکھ او را دستگیر کنند 

 سالھ خشم و اعتراض مردم ١٤سرانجام مرگ رفیق 
با یک تصادف ) شتمحمود آباد را بدنبال خواھد دا

ساختگی بھ شھادت میرسانند و جنازه غرق در خون و 
 .بیجان او را در کنار جاده انداختھ و دور میشوند

جنایتی کھ مزدوران خون آشام خمینی در حق این 
 ،فرزند راستین خلق و این کمونیست کوچک روا داشتند

 .در عصر کنونی بیسابقھ است
ی سرخ و جوان ما در عزم و اراده خلل ناپذیر رفیق نب

پیگیری در راه آرمان زحمتکشان درس بزرگی است 
 .برای تمام پویندگان راه آزادی طبقھ کارگر

 !  جاویدان باد یاد کمونیست جوان ما رفیق نبی

 

 بھ ٤٣ رفیق شھید نبی مفیدی میباشد کھ در توفان شماره ، چوپان کوچک،زیر فسمتی از نامھ رفیق جوان نوشتھ
مارگران و در عین حال امید بھ آینده ای روشن .  استچاپ رسیده این نامھ نشانگر قلب آزرده از کینھ وی بھ است

 .برای زحمتکشان میباشد

ما مبارزه میکردیم تا رژیم پھلوی نابود .  آزادی نداشتیم و نمیتوانستیم حرف بزنیم،زمانی کھ شاه بود"
 چرا ،اینھا کھ جوانان ما را شکنجھ میدادند. بیارویمما ھزاران جوان کشتھ دادیم تا آزادی بدست . شد

 اعدام نشدند؟
 ما باید با ،تا آمریکا و چین و شوروی دشمن ما ھستند!  آقای بازرگان ،حال میگویند آدم خوبی شده ایم

 را  حق،ما باید کمونیستھای دلیری باشیم.  نمیتوانیم مبارزه را ادامھ دھیم،اگر با توده نباشیم. توده باشیم
 حکومتی کھ ظلم و ستم باشد باید ، ما این حکومت را نمیخواھیم،بگوییم و سرمایھ داران را نابود کنیم

 ھیچ چیز درست ،تا حکومت ما کارگری نشود. اگر از ما نمیترسید بگذارید ما ھم حرف بزنیم. نابود شود
مادرم از صبح تا غروب . چیز ندارددھقان ھیچ .(.......) اینھا نمیتوانند ھیچ چیز را درست کنند. نمیشود

مادرم میرود علف را میچیند تا برای ما از فروش آن .  ولی ھیچ چیز نداریم بخوریم،درد و رنج میبرد
ھر جا ظلم .  باید مبارزه را ادامھ بدھم،من اگر زندگی خود را میبینم خراب است.(..........) غذا تھیھ کند

 آیا نھ؟. ه بھ ما ظلم و ستم میکردشا. و ستم باشد مبارزه ادامھ دارد
 وقی ،اول شوروی دوست ما بود. اینھا آدمھای خوبی بودند. ما باید راه لنین و استالین را ادامھ بدھیم

 . حکومت آنھا سرمایھ داری شد،لنین و استالین فوت کردند
 درود بر لنین و استالین 

  راه شھدا باقی ، جای شھدا خالی،در بھار آزادی
 

 !و سوسیالیسم گرامی باد  یاد ھمھ جانباختگان راه آزادی      
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فریاد خشم دردانشگاھھای ایران           

 چند نکتھ درمورد مبارزات اخیر دانشجوئی                 
 

جویان دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه زنجان درھفتھ ھای اخیر ازچند لحاظ مبارزات درخشان دانش
 :جای خاصی درنھضت دانشجوئی کشورما دارد

 
  طول مدت مبارزات- ١

 با آنکھ نیروھای امنیتی و حراستی و سرکوبگر رژیم تمام توان خود را بکارانداختند تا اعتصاب و تحصن دانشجویان 
ش گردانند و از انعکاس آن درایران و جھان جلو گیرند، این تحصن با حضور بیش از تربیت معلم را سریعا خامو

وزارت علوم و .  روز با پیروزی پایان یافت١١ تن از دانشجویان پس از ١٠٠ تن و با اعتصاب غذای بیش از ٣۵٠٠
 حکم کمیتھ انضباطی  معاون دانشگاه، لغو٢دست اندرکاران دانشگاه تمامی مطالبات دانشجویان ازجملھ برکناری 

دانشجویان دلیر علیرغم تمامی .  دانشجو، بھبود وضعیت امکانات رفاھی و تعویق امتحانات را پذیرفتند٨درمورد 
فشارھا و شانتاژھای وارده نظیر تھدید وارعاب خانوداه دانشجویان متحصن، صدور حکم تعلیق ازتحصیل، قطع کردن 

ه، زندانی کردن دانشجویان در محل تحصن، حضور گسترده تشکلھای شبھ آب دانشگاه، قطع کردن اینترنت دانشگا
با عزم راسخ و متحد و یکپارچھ بھ مبارزات خود ادامھ دادند و بدون ھراس از این بگیر ....  نظامی ووابستھ دردانشگاه

 .وببندھا خواستھ ھای برحق خود را بر مسئولین دانشگاه تحمیل کردند

معاون " حسن مددی"  دانشجوی دانشگاه زنجان علیھ مسئولین دانشگاه و علیھ ٣٠٠٠از اعتراضات شکوھمند بیش 
برکناری و . دانشجوئی دانشگاه زنجان کھ قصد تجاوز بھ یکی ازدختران دانشجو را داشتھ، بعد از یک ھفتھ پایان یافت

وی دختر قربانی این ماجرا، محاکمھ قضایی حسن مددی معون دانشجوئی دانشگاه، عدم برخورد با متحصنین و دانشج
پیگیری پاسخ وزیر علوم ازسوی نماینده زنجان درمجلس، بررسی کفایت رئیس دانشگاه توسط کمیتھ ای مرکب 

خواستھ ھایی بود کھ با .... ازدانشجویان  و اساتید، تعویق امتحانات، بھبود وضعیت فرھنگی و فعالیت تشکل ھای مستقل
 غم اینکھ این اعتصاب رسما پایان یافتھ است اما دانشجویان این آمادگی را دارندعلیر. تمام آنھا موافقت گردید

تداوم، ھوشیاری و طول این دوره از . کھ درصورت دبھ در آوردن مسئولین دانشگاه مجددا اعتصاب را از سرگیرند
گناه کار بودن معاون رش پذی   خرداد ضمن٢٩ دادستان زنجان روز پنج شنبھ  .مبارزات دانشجویان بسیار برجستھ است

این در حالی . اعالم نمود با دانشجویان معترض نیزبرخورد می شود با وقاحت  تمام دانشجویی و دستگیری دخترقربانی 
 اعتراض سریع دانشجویان بھ دادستان .است کھ اخباری از احضار و تحدید برخی دانشجویان زنجان انتشار یافتھ است

 .ده و عزم راسخ آنھا برای ادامھ مبارزه داردزنجان نشان از روحیھ رزمن
 

 

   شرکت گسترده دختران در مبارزه -٢
خصوصیت دیگر این دوره ازمبارزات دانشجویان، شرکت گسترده و چشمگیر دختران در مبارزه است کھ بی تردید یکی از دالیل 

بھ کوری چشم ارتجاع و زن ستیزان حاکم  . نستمھم پیروزیھای اخیر را باید در ھمین حضور فعال دختران درصحنھ پیکار دا
 درصد دانشجویان دردانشگاھھای ایران زن ھستند و این امر برکمیت و کیفیت مبارزه دانشجوئی می افزاید و ۵۵اکنون نزدیک بھ 

رح گشتھ است سیاست ارتجاعی سھمیھ بندی جنسیتی دانشجویان کھ اخیرا ط. رژیم را با مشکالت فراوانی روبروساختھ و می سازد
. نشان از وحشت و ھراس رژیم جمھور اسالمی ازحضور گسترده دختران در صحنھ مبارزه آزادیخوھانھ و برابری طلبانھ دارد

صحنھ ھای پرشکوه تظاھرات واعتصابات دانشجوئی و برجستگی دختران دراین مبارزات، نوید بخش است وخواب از چشمان 
 .تاریک اندیشان ضد بشر ربوده است

 

   اتحاد و ھمبستگی-٣
 

خصوصیت مھم دیگر این دوره از پیکار دانشجویان اعالم ھمدردی و ھمبستگی مشخص سایر دانشجویان دانشگاھھای سراسر 
اکنون اعتراضات دانشجوئی بھ نقطھ معینی محدود نیست و تقریبا کلیھ . ایران و ھمچنین سندیکاھھا و تشکالت کارگری است

 و  تھران و آذربایجان، کردستان، خوزستان، مازندران، اصفھان، مشھد، شیرازدانشگاھھای ایران را از
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 انجمن دانشجوئی دانشگاھھای سراسر ایران درحمایت از دانشجویان ۴٠بیانیھ ھمبستگی بیش از . غیرو را دربرمیگیرد
دھھا انجمن تربیت معلم، اعالم ھمبستگی انجمن ھای مختلف کارگری از مطالبات دانشجویان و ھمینطور اعالم حمایت 

ازمبارزات دانشجویان زنجان، یکی دیگر از ویژه گیھای مھم این دوره از مبارزات است کھ ... دانشجوئی و زنان
رشدآگاھی دانشجویان، احساس ھم سر نوشتی توده دانشجو، اتحاد و ھمبستگی . پیروزیھای اخیر را بھ ھمراه داشتھ است

 .ھای اعتصابات اخیر بوده استو ادامھ کاری و تداوم اعتصابات از ویژه گی
 
  مظالبات عام صنفی دموکراتیک-۴

این خود .  دانشجوئی طرح مشخص مطالبات عام دموکراتیک و صنفی و رفاھی بوده استخصوصیت دیگر دوره اخیر
د و در نشان میدھد در شرایط کنونی چھ سیاستی باید اتخاذ کرد تا بتوان وسیعترین قشر توده دانشجو را بھ حرکت در آور

 .یک کارزار دموکراتیک و توده ای ارتجاع را بھ عقب نشینی واداشت
چنین شعاری فقط خاصیت . بی تردید درتوان ورسالت جنبش دانشجوئی نیست کھ بتواند سوسیالیسم درجامعھ مستقرکند

 توازن قوا وقت ارضای روشنفکرانی رادارد کھ در رویا بسرمی برند وبدون تعمق و بدون درنظرگرفتن سطح مبارزه و
این چپ روی کودکانھ و ماجراجویانھ درعمل ھمان نتایج راست روانھ . و بی وقت زنده باد سوسیالیسم صال میدھند

این دو سیاست چپ و .محافل دانشجوئی را دارد کھ می کوشند جنبش دانشجوئی را بھ زائده جناحی از رژیم  تبدیل نمایند
عده ای ازاحزاب و سازمانھای منحرف . حاشیھ راندن جنبش دانشجوئی نداردراست فرجامی جز تضعیف، تفرقھ و بھ 

کھ آلوده بھ کمکھای مالی از اسرائیل ھستند با تبلیغ شعارھای انحرافی دربین دانشجویان و سوء استفاده از مبارزات آنھا 
 خود ضربات سختی بر در وبسایتھای" سوسیالیسم یا بربریت " و درج عکسھای شیش در چھار دانشجویان با شعار

منتسب کردن جنبش خودجوش دانشجوئی بھ خود و تبلیغ علنی گرائی سرانجامی . پیکر جنبش دانشجوی وارد ساختھ اند
این دانشجویان بی خبر و . آذر سال گذشتھ نداشتھ است١٣جزلو رفتن و دستگیری شمارقابل توجھ ای از دانشجویان در 

اینھا ھدفشان  ایرانی آزاد و . کھ ھدفشان اساسا سوسیالیسم وعدالت اجتماعی نیستساده دل فریب کسانی را خورده اند 
. بنا کنند" سوسیالیسم"اینان منتظر تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل بھ ایران ھستند تا درپارکابی آنھا . آباد و مستقل نیست

ند ھدفی جز تخریب در جنبش این جماعت رنگارنگ بی ھویت کھ حامل ویروس ضد کمونیستی منصور حکمت ھست
 سوسیالیسم"نوپا و بھ شکست کشانیدن آن درقالب 

 .این ھمان وظیفھ نامبارکی است کھ این عده رسالت آن را بھ عھده گرفتھ اند. ندارند"  ھمین امروز
 

 و درشرایط کنونی ایجاد کنفدراسیون واحد وسراسری دانشجویان است کھ بتوان با برنامھ نیاز جنبش دانشجوئی
چنین . اھداف واحد صنفی سیاسی وسیع ترین قشر دانشجو را درآن متشکل کرد و بھ فعالیت دراز مدت پرداخت
چنین . کنفدراسیون دموکراتیکی می تواند دربرگیرنده منافع عام توده دانشجو صرف نظراز مرام و مذھب و ملیت باشد

رنوشت سایر اقشار و طبقات جامعھ نظیرکارگران، تشکلی دراھداف ووظایف دموکراتیک خود نمی تواند نسبت بھ س
چنین تشکلی نمی تواند نسبت بھ تجاوزاحتمالی امپریالیستھا  بھ .  بی تفاوت باشد... زحمتکشان، زنان، معلمان، کارمندان

نگل را درخت را ببیند اما ج. ایران  و یا تحریم ھای اقتصادی بی تفاوت باشد ودرمبارزه فقط بھ فکر منافع خویش باشد
 .خواست جدائی دین از دولت و آموزش و لغو حجاب اجباری خواست عموم جامعھ است .نبیند

خواست اخراج نیروھای انتظامی، . خواست آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی خواست عموم جامعھ است
 رفاھی و متنوع صنفی و خواست. حراست وبسیج و تفتیش عقاید از صحن  دانشگاه خواست عموم دانشجویان است

می توان عموم این مطالبات واھداف و خواستھ ھای دانشجویان را ریز کرد و . آموزشی  خواست عموم دانشجویان است
اما اساس چنین تشکلی باید بیان دفاع ازمنافع عام جنبش دانشجوئی باشد تا . بصورت برنامھ ای مدون بھ بحث گذاشت

 .بدادی و تاریک اندیش جمھوری اسالمی تاثیر گذاربودبتوان در پیکار علیھ نظام است
حزب ما بھ دانشجویان بمناسبت بیداری و پیکارجوئی و شجاعت آنھا درود میفرستد و خود را در  شادی و پیروزی آنھا  

 .شریک می داند و با تمام قوا از مبارزاتشان پشتیبانی میکند
  

 !زنده باد پیکارمتحد دانشجویان                                             
                                   

 
 

 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی      


