
 الکترونیکیتوفان

 نشریھ الکترونیکی حزب کارایران
 ٢۶شماره 

   ٢٠٠٨ اکتبر                                                                                ١٣٨٧ مھر ماه 

 toufan@toufan.org                                                              www.toufan.org 

 

عتصاب رانندگان و کامیون داران در اھوازدرحاشیھ ا
 ۴ و ٣، ٢درص    رمز موفقیت کارگران اتحاد و یگانگی و تشکیالت است

 
 

 دردفاع ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی

 ۵درص  !دست جالدان از زندانیان سیاسی کوتاه

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

 بازھم سخنی درمورد مبارزات سندیکائی وانحرافات چپ و راست

اتحادیھ تشکیالت حقیقی پرولتاریا است کھ بوسیلھ آن مبارزات:"  باره اتحادیھ کارگری نوشت مارکس در
 ۶درص  ."اتحادیھ برای کارگران مکتب مبارزه است. روزانھ و دائم خود را علیھ سرمایھ داران ادامھ می دھد

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

 ٨درص  سند خیانت رژیم جمھوری اسالمی
  د فروش زمین ھای نیشکرھفت تپھدرمور

 ٩.  صدر چارلی چاپلین و شوروی زمان استالین

  
 نامھ چاپلین بھ جرالدین

 
  ١٣ و ١٢ .  صو مراسم بیستمین سالگرد جانباختگان زندانیان سیاسی درھلند

  ١۴ و ١٣. گزارش مختصری از تظاھرات ضد جنگ در آلمان  ص



  ١٣٨٧ مھرماه                         ٢۶ماره توفان الکترونیکی ش                                                     ٢
 

 عتصاب رانندگان و کامیون داران در اھوازدرحاشیھ ا
رمز موفقیت کارگران اتحاد و یگانگی و تشکیالت است

 
 ١٧٠٠طبق اطالعیھ فعاالن حقوق بشر درایران بیش از 

 ١۵ از تاریخ  از رانندگان و کامیونداران اھوازنفر 
 در بھ اعتصاب زده و با کامیونھای خودشھریور ماه دست 

جاده سھ راه خرمشھر بھ مسیر پایانھ حمل و نقل اھواز بھ 
 ھاي خود را بھ شرح ذیل ھ کیلومتر خواست٣طول تقریبًا 

این اعتصاب ھمچنان ادامھ دارد و . اعالم نموده اند 
 کامیون ۶٠٠بیش از )  شھریور٣٠شنبھ (امروز صبح 

 و اعتراض خود را نسبت بھ دراین جاده توقف نمودند
خواستھ ھای . سیاستھای دولت و مسئولین امر ابراز داشتند

رسیدگي بھ وضعیت اعالم بار با نظارت -١ :رانندگان
راه اندازي مجدد سندیکاي باربري -٢دولت بر باربري ھا 

رسیدگي -٣ ماه پیش بھ حالت تعلیق درآمده است١٤کھ از 
 نزدیک بھ اکنون بھ وضعیت رفاھي و امکاناتي خود

دوسال است کھ ستاد ھمبستگی رانندگان و انجمنھای 
 آذر روز حمل و ٢۶(صنفی در سراسر کشور 

 ٨بیانیھ ای صادر نموده وبطور مبسوط در ) راننده(نقل
بند خواستھ ھای صنفی رانندگان را تشریح و بھ اطالع 

لیکن . دولت و دست اندرکاران بی کفایت رسانده اند
اسخ قانع کننده ای از طرف دولت دریافت تاکنون ھیچ پ

نکرده و مطالبات  صنفی و رفاھی رانندگان بی جواب 
اکنون بخاطر آشنایی بیشتر درمورد خواستھ ھا و . ندامانده

مبارزات رانندگان وعلل اعتصاب اخیر دراھواز، یک 
نسخھ از اصل بیانیھ رانندگان کھ مدتی پیش توسط 

رسیده را بھ چاپ  رفقای ایران بھ دفتر حزب ما
میرسانیم تا ھمگان درجریان پیکاربرحق رانندگان علیھ 

اری جمھوری اسالمی ددولت ضد کارگری و سرمایھ
تنھا راه مقابلھ با جمھوری اسالمی و گرفتن . قرارگیرند

حق از حلقوم این زالوصفتان تشکیل سندیکا ویا 
 دمکراتیک و مستقل از دولت  است –انجمنھای صنفی 

رگیرنده مطالبات عمومی کارگران و کھ در ب
رمزموفقیت کارگران اتحاد و یگانگی . زحمتکشان باشد
 . وتشکیالت است

جمھوری اسالمی مرگ خویش را در متشکل شدن 
 رژیم ارتجاعی حاکم با  روازھمین. کارگران می بیند

تمام قوا از شکل گیری تشکالت مستقل کارگری 
شیانھ فعالین ممانعت بعمل می آورد و بھ سرکوب وح

اری دمخالفت دولت سرمایھ. پردازد کارگری می
جمھوری اسالمی با بیانیھ زیر ناشی از ترس ووحشت 

 .او از اراده قوی و رزم متحد کارگران است
 ! پیروز باد رزم متحد رانندگان زحمتکش

 !مرگ بر رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی

 

 رنج نامھ جان و مال برکفان جاده ھا
 !دگان محترمرانن

از تحلیل جسم و . کشیمای صادق اندیشان مجرب، یک عمر رنجھای مختلف را می  ھمکاران و ھمقطاران زحمتکش و"
جان و روانمان چھ عاید شده است؟ گاه دستھایمان دردستان یکدیگر و گاه جدا ازھم، گاه یک صدا و گاه صداھای تک و 

چھ بدست آورده ایم؟ آیا شرایط کارمان، بیمھ اجتماعی مان، درآمدمان ! و آرامپراکنده، گاه با صدای بلند و گاه با سکوت 
مان ، آتیھ خانواده ھایمان، حفظ ارزش  ، امنیت جاده ای مان، مکانھای خدماتی و استراحت گاھھای بین راھی

کنون درکجا قرارگرفتھ صدایی و ھمدلی داشتھ ایم؟ ا مان کھ ھمان ابزارکارمان می باشد بھتر شده است؟ چقدرھم سرمایھ
ایم و چھ باید بگوییم و چھ باید بخواھیم؟ عزیزان با چھ زبانی باید سخن گفت؟ تشکلھای واقعی و کارآمد و راه گشای ما 
کجایند و چھ کار می کنند؟ ھمقطاران  دلسوختھ و استخوان خردکرده کھ عمری تجربھ آموختند و فریاد زدند و دچار 

و معنوی دست و پا گیرشدند کجا ھستند؟ تجربھ ھای گذشتھ چھ شدند و چگونھ باید آنھا را انواع گرفتاریھای مالی 
 بکارگرفت؟

 شان ھاىکنند؟ خانواده رانندگان آگاه و زحمتکش بیمار و مقروض وتحت فشارھای گوناگون معیشتی و کاری چھ می

ن مشکالت و گرفتاریھای جانفرسا وجود درچھ وضعیتی  بھ سر می برند؟ چھ کارھایی  برای خالص شدن و رھایی ازای

 دارد؟ جای راننده حقیقی درسیستم حمل و نقل جاده ای کجاست؟ چند ساعت وتحت چھ شرایطی درشبانھ روز باید کار 

 کند؟ نحوه واگذاری کامیون و شرایط آن چگونھ و بھ سود چھ کسانی است؟ وضعیت نوسازی ناو گان چگونھ بوده و آیا
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نظام  ھمکاران و این زحمتکشان اصلی عرصھ حمل و نقل از آن سود برده اند؟ طرح نوسازی ناوگان چھ تاثیری روی

 درتصمیم گیریھا واجرای این امور و مقررات و بخشنامھ ھا نمایندگان واقعی رانندگان حمل ونقل باقی گذاشتھ است؟ نقش

 و دستور العمل ھا چیست؟ وخالصھ اینکھ ماچھ می خواھیم و کجا ھستیم؟ رنج ما ازچیست و چھ باید بکنیم ؟

 فوق و سئواالت بسیاردیگری نیزوجوددارند کھ درصورت فکرکردن عمیق درمورد آنھا، ما را بر آن می دارد  سئواالت
دست دردست ھم، خودرا برای ساختن اینده ای بھتر دربخش حمل ونقل کشور اماده سازیم و با یکی کردن صدا کھ 

ھایمان ، دلھایمان و ھمت ھای بی دریغمان درجھت مطالبات حق و قانونی مان در روز مربوط بھ خودمان یک گام 
نامردمیھا را از پای خود باز کنیم و درروزی کھ بنام زنجیر رنجھا و نامالیمات و . برداریم و اعالم داریم کھ آماده ایم

حمل ونقل نامیده شده است عزم خودرا برای پایان بخشیدن بھ این شرایط نابسامان و ناھنجار صنفی و معیشتی، اقتصادی 
 توام درھمایشی جدی)  بندرعباس( آذرماه درقلب تپنده حمل ونقل٢۶روز  و اجتماعی درجامعھ رانندگان جزم کنیم و در

 :با اراده ای بی سابقھ خواستھ ھای زیر را مطرح کرده و برای حل وفصل آنھا پا فشاری کنیم
 و موکدا خواستار بررسی و برکناری قانونی و سریع عناصر غیر صنفی نامحرم، ازدل صنف توسط مرجع  مصرًا-١

خابات آزاد کانون انجمن ھای صنفی و امور اجتماعی می باشد ھستیم و سپس برگزاری انت قانونی آن کھ وزارت کار
رانندگان سراسرکشور بدون دخالت و اعمال نفوذ عناصر با نظارت مراجع قانونی ذیربط می باشیم کھ با انجام  این مھم 

مدافعان واقعی حقوق و منافع مشروع و ( و خود یاری و مشارکت رانندگان و انجمن ھای صنفی حقیقی سراسری، فعال
بھ درستی مطرح و با  درقالب کانون منتخب حقیقی سراسری، بسیاری ازمشکالت و معضالت کنونی )قانونی رانندگان

 مناسب و کارشناسانھ صنفی و ثمربخش، بھ نگرانیھا و نابسامانیھای موجود پاسخ داده می شود و با ھاىارائھ راه حل
 اسالمی، شرکتھا و صاحبان کاال و سایر تعامل و ارتباط مستقیم و بی واسطھ، اصولی و صحیح با دولت محترم جمھوری

گرفت و بسیاری از سوء تفاھمات، عدم  ، مشکل و محتوای  اصولی و کارساز بھ خود خواھنداىعناصر حمل ونقل جاده
شناختھا، اعمال نفوذھا و کارشکنی ھای آشکار برطرف و رانندگان با اتکاء بھ نمایندگان قانونی وواقعی خود و از طریق 

ل وفصل مشکالت و مسائل خود و صنف جامعھ حمل ونقل خواھند پرداخت و دست سودجویان فرصت طلب و آنھا بھ ح
ھمکاران، برادران زحمتکش، ریشھ رنج ما در تفرقھ ھا و صدماتی است کھ ( رو خواھند کرد نامحرم بھ صنف را

 ھمبستگی عناصر فعال ازجانب افکار ناپاک و دست ھای آلوده متوجھ صنف شده کھ در صدد شکستن اتحاد و
وزحمتکش صنف اند و با فعالیت ھای نا مردمانھ خود بنیاد آن را سست می کنند و خواستھ ھای خود را بھ جای خواستھ 

 ).ھای رانندگان می نشانند
 لغو نحوه نرخ گذاری کرایھ حمل کاالی جاده ای فعلی بھ علت اقتصادی و فراگیر نبودن آن و تعیین تعرفھ ای -٢

ازجملھ . دی، فراگیر و بروز با درنظر گرفتن ھزینھ ھای جاری و جانبی شامل عوامل فعال حمل ونقل می گردداقتصا
ھزینھ سرویس و نگھداری و ھمچنین استھالک قطعات مصرفی کامیونھا، ) رانندگان( حقوق و مزایای نیروی انسانی

مل ونقل و حقوق دولتی مترتب بر حمل سوخت سودسرمایھ گذاری شده درناوگان و کمیسیون مشخصھ شرکت ھای ح
.ونقل جاده ای

 طرح اصالح ساختار بیمھ تامین اجتماعی رانندگان با شرایط وویژگیھای شغلی شان کھ دارای خالء ھای خدماتی -٣
ناشی ازحوادث و ) راننده(مورد نیاز مانند دغدغھ ھای معیشتی خانوادگی  دردوران گرفتاریھای بیمھ شده اصلی

غیرعمد و غیر قابل پیش بینی کھ بازداشتھا و یا دوران درمان بیمارستانی و استراحت ھای نسبتا طوالنی و تصادفات 
طوالنی مدت رادرپی دارد و یا بیکاریھای حاصل از بازسازی وسیلھ نقلیھ ناشی از حوادثات رانندگی، بیکاریھای حاصل 

مداوا طبق نظریات پزشکی می شود، بیکاریھای دراز مدت ازدوران بیماریھای مختلف کھ راننده مجبور بھ استراحت و 
کھ بصورت راننده کمکی بھ فعالیت درصنف ) بھ صورت کارگر قطعی این صنف( شغلی رانندگان بدون ابزار کار

مشغول می باشد، بازنشستگی قانونی و برخورداری ازحقوق بازنشستگی مرتبط با شغل کھ از نظر تامین معیشت زندگی 
 .مکفی باشد

 طرح اصالح ساختار ناعادالنھ نوسازی ناوگان جاده ای و پایان دادن بھ استثمار و پایمال کردن حقوق و اندوختھ -۴
حاصل ازتالشھای شبانھ روزی بدور ازخانھ  و خانواده رانندگان دراین زمینھ کھ با سوء استفاده ازنیاز رانندگان و اقشار 

 اصلی حمل ونقل وارد نموده و با عنایت بھ آن، خواستار ایجاد شرایط بیکار و جویای کارشرایط سختی رابرپیکره
واگذاری و نوسازی ناوگان متناسب با وضعیت  کنونی حمل ونقل و بازنگری و تجدید نظر دراصالح شرایط اعمال شده 

 رانندگان و درمدت زمان اجرای این طرح ازابتدا تاکنون، با توجھ بھ وضعیت حاکم براوضاع معیشتی و اقتصادی ما
.متناسب با درآمد ومھیا ساختن شرایط کاری بدور از سود جوییھای غیر متعارف و غیر شرعی و قانونی
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یونھای فعال درناوگان جاده ای کشور بدون وجود اعمال تبعیض و بھ دور از  توزیع عادالنھ بار ما بین کلیھ کام-۵
توضیح اینکھ سالنھای اعالم با رونوبت دھی موجود ازنظر نظارت ( ھرگونھ امتیاز ویژه بھ اشخاص حقیقی و حقوقی

ی و سالن اعالم قطعی توسط تشکلھای صنفی رانندگان تقویت شود ودرمناطق و شھرھای دارای بار حجیم فاقد نوبت دھ
 ).بار، مجوز الزم برای استقرار ازطریق سازمان راھداری و حمل و نقل صادرگردد

 پایان دادن بھ کشتارھای جاده ای با کمک، ھمفکری  و ھمکاری نمایندگان حقیقی رانندگان درتشکلھای صنفی با -۶
راموش نکنیم کھ راننده قربانی اول و ھمیشگی توجھ بھ مسائل و راھکاری کھ  صنف راننده دراین زمینھ ارائھ می دھد، ف

 .سوانح و تصادفات جاده ای است و زیانھای جانی و مالی بیش ازھمھ، متوجھ اوست
 ایجاد تاسیسات میان راھی مناسب وامن جھت توقف و استراحت ھای ضروری کامیونھا و رانندگان و حمایت و -٧

این امانت داران حامل اموال مردم و سرمایھ ھای کشور درجاده ھای مراقبت مسئولین ذیربط ازامنیت تردد رانندگان، 
 .دورافتاده و صعب العبور کھ شبانھ روز درشرایط سخت جوی درحال انجام وظیفھ می باشند

تدوین و انتشار دستورالعمل ھا و بخشنامھ ھای مورد نیاز بخش حمل و نقل جاده ای با مشورت، ھماھنگی و مشارکت -٨
گان صنفی، زیرا عدم رعایت این امر نھ تنھا این گونھ دستورالعمل ھا را بی اثر خواھدساخت بلکھ باعث فعال نمایند

مانند بخشنامھ مربوط بھ . بروز نابسامانی، نارضایتی، سردرگمی و عدم اجرای صحیح و ثمر بخش انھا خواھد شد
 .د آورده استباکھای اضافی کھ اخیرا مشکالت عدیده ای را برای بخش حمل ونقل بوجو

، زنده باد ھمبستگی رانندگان و انجمنھای صنفی حقیقی رانندگان و مبارک  و )راننده( آذر روز حمل ونقل٢۶گرامی باد 
 ."خجستھ باد این روز برھمھ دست اندرکاران بخش حمل ونقل جاده ای کشور

 ستاد ھمبستگی رانندگان  و انجمنھای صنفی حقیقی ھمسو درسراسرکشور

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

 حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد از کامیونداران اھواز

 نفر از ١٧٠٠ھمھ کارگران می باشد ، بیش از در پیکار برای زندگی بھتر ورسیدن بھ زندگی شرافتمندانھ کھ الیق
 .دست بھ اعتصاب زدند رانندگان و کامیونداران زحمتکش خوزستان

 آنان مطالبات صنفی، تشکیل سندیکا، پایان دادن بھ ھاى، خواستھھا و نابرابریھابی عدالتیاعتصاب برای رھائی از 
ھمچنین خواستار حذف دالالن در واگذاری بار شدند کھ موجب. باشد  میھامدیریت باربری وھاوضعیت حاکم برپایانھ
این زحمتکشان بھ دور ازخانواده .استشده بار و کاھش شدید دستمزد رانندگان و کامیونداران ھاىاعمال سلیقھ در تعرفھ

برای بھ حرکت در آوردن چرخھ اقتصاد تالش می کنند و بھ دلیل روز و شب در سرما و گرما در جاده ھای بی پایان
 ھاپایانھ جز کم لطفی دولت مردان و زیاده خواھی مدیراناىمحیط کارشان می باشد ھیچ بھرهکمبودھای فراوانی کھ در

 . ی شودعایدشان نم
حمایت و ھمبستگی خود را با رانندگان و کامیونداران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

 زحمتکش خوزستان اعالم می دارد
 .دست پیدا کنندبھ امید روزی کھ کارگران با اتحاد و ھمبستگی بھ کلیھ مطالبات صنفی و بھ حقشان

 
  سندیکای کارگران شرکت واحد

حومھاتوبوسرانی تھران و 
1387/7/3

 

 نجبران وحدت و تشکیالت استرچاره 
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 ) توفان(حزب کارایران اطالعیھ 
 

 دردفاع ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی

 !دان از زندانیان سیاسی کوتاهدست جال
دراعتراض بھ ظلم و زور ووحشیگریھای رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی بیش از پنجاه تن از ھموطنان کرد از روز 

دست بھ اعتصاب غذا زده و شجاعانھ اعالم ... چھارم شھریور ماه درزندانھای سنندج، مھاباد، سقز، ارومیھ، و اوین
درمیان . بند بطور روشن بیان گردیده است، بھ اعتصاب خود پایان نخواھند داد۶ات  خود کھ در ند تا تحقق مطالباداشتھ

اعتصاب کنندگان سھ زن مبارز بھ نامھای زینت بایزیدی، ھانا عبدی و روناک صفازاده و ھشت تن از زندانیانی کھ با 
ت پناھی، حبیب اهللا  لطیفی، فرھاد کمانگر، ارسالم اولیائی، انور حسین( ند وجود دارنداصدور حکم اعدام مواجھ شده

 ).فرھاد وکیلی و علی حیدریان
 : خواستھ ھای زندانیان سیاسی کھ دراعتصاب غذا بسر می برند بھ شرح زیر است

. اعتراف حاکمیت بھ ھویت سیاسی و مدنی این زندانیان و درپیش گرفتن رفتاری شرافتمندانھ با آنھا-١
 .تھ جمعی زندانیان و توقف فوری احکام اعدام کلیھ زندانیان سیاسی و مدنی تجدید نظر دراعدام دس-٢
 . پایان دادن بھ تبعیض میان زندانیان سیاسی و مدنی و ھمچنین تبعید آنان و نیز بھبود شرایط زندان-٣
 .ارگیردزندانھای سراسر ایران بدون ھیچ گونھ محدودیتی تحت نظارت سازمانھای حقوق بشری داخلی و جھانی قر-۴
 .پایان دادن بھ شکنجھ، آزار و رفتارھای غیر انسانی نسبت بھ کلیھ زندانیان-۵
 دستگاه قضایی جمھوری اسالمی درجھت تحقق مبانی مسلم حقوق بشرورعایت اصل انصاف، مورد اصالحات -۶

 .اساسی قرارگیرد
واھان آزادی فوری و بی قید وشرط  ازخواستھ ھای برشمرده فوق قاطعانھ حمایت میکند و خ)توفان(حزب کارایران

حزب ما ھمانطور کھ بارھا اعالم داشتھ است، ھراندازه تحریم اقتصادی و فشار . ھمھ زندانیان سیاسی دربند است
ھم اکنون رژیم جالد . امپریالیستھا و صھیونیستھا افزایش می یابد بھ ھمان نسبت فشار و خفقان درایران اوج میگیرد

 .دات بربرمنشانھ امپریالیستھای زورگو را وسیلھ زورگویی و استقرار خفقان خویش قرارداده استجمھوری اسالمی تھدی
قلم ھا را می شکند، . فعالین حقوق بشر و آزادیخواه درسراسر ایران را دستھ دستھ بھ اسارت گرفتھ و بھ زندان می افکند

را .... ان، زنان، معلمان، دانشجویان و روشنفکرانحق آزادی بیان، اندیشھ و انتخابات را سلب میکند، مبارزه کارگر
دراینجا امپریالیسم امریکا، . توجیھ میکند" شرایط جدید" سرکوب  و این تشدید خفقان را با تھدیدات امپریالیستھا و 

صھیونیسم و ارتجاع جھانی مشترکا درنقض حقوق بشر درایران شرکت دارند و ھر پیکارگرحقوق بشر درایران باید 
بر فعالین حقوق بشر درسراسر ایران است کھ ھوشیارانھ درحین مبارزه برای تحقق . ھیت این ھمدستی را روشن کندما

مطالبات دموکراتیک و انسانی،بطور روشن و شفاف تحریمھای اقتصادی و فشارامپریالیسم امریکا و صھیونیسم اسرائیل 
تا از این طریق ھم ترفندھای . ورت میگیرد، محکوم کنندبر ایران را کھ بھ منظور تجزیھ و عراقیزه کردن میھن ص

جمھوری اسالمی علیھ مبارزان و منتسب کردن آنھا بھ خارج را خنثی سازند و ھم سوء استفاده رسانھ ھای دروغین 
 تالش درجھت پاکیزگی مبارزه دموکراتیک و. حقوق بشری امپریالیستی از مبارزات آزادیخواھانھ مردم راافشاء نمایند

 از ایران با مطالبات عمومی و سراسری مردم ایران حمایت و اىضد امپریالیستی، پیوند مبارزه حق طلبانھ درھر گوشھ
 .ھمبستگی سراسری را بھ ھمراه خواھد داشت و سرانجام  پیروزی را بھ ارمغان خواھد آورد

ی تعدادی از اعتصاب کنندگان  اکنون بیست و یک روز ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی میگذرد ووضعیت جسمان
زندانھای ایران، زندانھای . جمھوری اسالمی مسئول ھراتفاق ناگواری برای زندانیان سیاسی درزندان است. وخیم است

 . زندانی سیاسی درایران  گروگان جمھوری اسالمی ایران است. ابوغریب و گوانتاناموست 
ت کھ بھ ھر طریق ممکن بھ دفاع از اعتصاب غذای زندانیان برھمھ نیروھای مترقی وبیدار وجدان و بشردوست اس

 .سیاسی دربند برخیزند و خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط  ھمھ آنھا گردند
 آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی

 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی
 ١٣٨٧ شھریورماه ٢۵

 

 شرط تمامی زندانیان سیاسیآزادی فوری و بی قید و 
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بازھم سخنی درمورد مبارزات سندیکائی وانحرافات چپ و راست 
اتحادیھ تشکیالت حقیقی پرولتاریا است کھ بوسیلھ آن مبارزات روزانھ و دائم : " ی نوشت اتحادیھ کارگرۀمارکس در بار

 ."اتحادیھ برای کارگران مکتب مبارزه است. خود را علیھ سرمایھ داران ادامھ می دھد
لیستی اعتصاب نتیجھ تضاد طبقاتی است کھ در جامعھ کاپیتا: " تذکر می دھد"  اعتصاب " لنین در اثر خود در باره

اعتصاب است کھ باالخره در . اری تلقی کردداو اعتصاب را آغاز مبارزه طبقھ کارگر علیھ نظام سرمایھ. وجود دارد
اری کامال تحریک داعتصاب نفرت طبقھ کارگر را نسبت بھ سرمایھ. مغز کارگران افکار سوسیالیسم را می پروراند

اری دچرا کھ دولت سرمایھ. ری دشمن طبقھ کارگر است ادسرمایھکند و چشم و گوش آنھا را باز می کند کھ حکومت  می
اعتصاب تحمل و استقامت و روح مبارزه جوئی طبقھ کارگر را تقویت . کامال مدافع طبقھ بورژوازی و منافع آنان است 

 ،اعتصاب. اری حق و مقدس استدطبقھ کارگر در ضمن اعتصاب می فھمد کھ مبارزه او علیھ سرمایھ. نماید می
کارگران را تربیت نموده و تعلیم می دھد کھ اتفاق و اتحاد موجب پیروزی است و کارگران جھاد علیھ دشمنان خود را 

کھ در نتیجھ آن تمام خلق و ستمکشان را آزاد نموده و زحمتکشان را از یوغ سرمایھ و ى امبارزه. بھتر یاد می گیرند
 ." عمال آنھا نجات دھد

 . دیگر می دانست  یاسی را مکمل یکلنین اعتصاب اقتصادی و س
مارکس و انگلس و لنین عقیده داشتند کھ اعتصاب یکی از وسایل مبارزه و نبرد طبقھ کارگر برای رھائی خویش است 

 .ولی نھ یگانھ وسیلھ
اری واژگونی دستگاه دولتی و از بین بردن دولت دھدف نھائی مبارزات اعتصابی در جامعھ سرمایھ: " لنین نوشت

 . "قاتی آن استطب
 .اری تلفیقی است از سھ شکل مبارزه اقتصادی ، سیاسی و ایدئولوژیکدمبارزات طبقھ کارگر در نظام سرمایھ

 مارکسیسم لنینیسم شرط پیروزی طبقھ کارگر را در ھم آمیختن مبارزات اقتصادی و سیاسی  بھ رھبری اىھکالسیک
 کارگران نباید فعالیت ھاىدفعات خاطر نشان کردند کھ اتحادیھمارکس و انگلس بھ  .حزب مستقل سیاسی تحلیل کردند

اتحادیھ و کارگران صرفنظر از مقاصد و اھداف اولیھ " آنھا عقیده داشتند کھ . خود را منحصر بمبارزات اقتصادی نمایند
قھ را باید ھدف  طبقھ کارگر عمل می نماید و رھائی کامل طبۀخود حاال دیگر بطور آگاھانھ مانند مرکز سازمان دھند

 اجتماعی و سیاسی کھ بسوی ھدف باال سیر می نمایند پشتیبانی ھاىآنھا باید از تمام جریانھا و جنبش. خود قرار دھند
آنھا باید در صفوف خود .  کارگران خود را نماینده و مظھر تمام طبقھ کارگر و مبارزات راه آن میداننداىھاتحادیھ. نمایند

اتحادیھ ھا بایستی مخصوصا درباره کارگرانی کھ دستمزد و حقوق کمتری دریافت . وارد کنندکارگران غیر متشکل را 
می نمایند توجھ مخصوصی ایراز دارند و منافع آنھا را تامین کنند مانند کارگران کشاورزی کھ نظر بشرایط خاصی کھ 

د و ھمگی را قانع کنند بھ اینکھ آنھا نھ فقط  کارگری بایستی بتمام دنیا بفھمانناىھاتحادیھ. دارند بدون حامی می باشند
 ." زحمتکش نبرد مینمایندھابرای منافع خصوصی و محدود خود مبارزه می کنند بلکھ برای آزادی میلیون

 
آموزگاران پرولتاریا  اماھمواره تفاوتھای کیفی سازمانھای کارگری نظیر شورا و اتحادیھ کارگری را کھ ھریک وظایف 

ا دنبال میکنند متذکرشدند و رھروان طبقھ کارگر را از چپ روی و راست روی دربرخورد بھ این و اھداف خاصی ر
 .مسئلھ مھم برحذر داشتند

، ، ساختمانیکارگران صنوف متعدد مانند کارگران صنایع فلزکاری.   یک تجمع صنفی کارگران استکارگری ۀاتحادی
 اتحادیھ صنف خویش را دایر کرده تا اىتصادی و ویژه گیھای حرفھھر کدام بر اساس منافع اق.. .، حمل و نقل ومعادن

کارگران در این تجمع می فھمند کھ . بتوانند متحدا از حقوق خویش در مقابل کارفرمایان و دولت متحد آنھا دفاع کنند
ساعت کار  ٨. یکدست صدا ندارد و باید کارگران را برای کسب حقوق خویش و بھبود شرایط زندگی خویش جلب نمود

ارتقاء متناسب حقوق با افزایش سطح ، ، بیمھ معلولیت در نتیجھ کار، بیمھ درمانی، بیمھ بیکاری، بیمھ بازنشستگیروزانھ
 ھمھ و ھمھ از نتایج کار ؛، ممانعت از اخراج کارگران، پرداخت دستمزد در زمان بیماریگرانی زندگی و تورم

این مبارزه متحد ھمیشھ در چارچوب مناسبات . فی خود آنھاستدستجمعی کارگران با فعالیت در اتحادیھ صن
ھدف از مصالحھ کنار آمدن با استثمارگران . اران و دولت می انجامددماند و بھ مصالحھ با سرمایھ اری باقی میدسرمایھ

رفرما را در آنھا سازش با کا. کنند کھ ھر اعتصابی باید بھ انقالب برسد روھا فکر می چپ. تر است در شرایط مناسب
 از خواستھای کارگران بر آورده شده است را اىخاتمھ ھر اعتصاب در شرایطی کھ تمام خواستھا و یا حتی بخش عمده

 وابستھ بھ درجھ فشار کارگری می نامند حال آنکھ دستآورد ھر اعتصاب با بھره کشان “ سازش گندیده“و “ گاوبندی“
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. می باشد.. .، ایجاد موج ھمبستگی در میان سایر کارگران و مردم و، توانائی ادامھ اعتصابداران کارگران بھ سرمایھ
 اعتصاب می تواند ،در یک شرایط نامناسب. اعتصاب الزاما با پیروزی ھمراه نیست. باید کشان کشان آورد پیروزی را

این . بشدت شکست بخورد و بھ ایجاد موج ناامیدی در عناصر کارگری و سرخوردگی در عناصر نااستوار منجر شود
سازمان سراسری اتحادیھ ھای کارگری کھ کلیھ این . است کھ برای پیروزی اعتصاب باید آنرا از قبل تدارک دید
رد تبلیغاتی ، ُبرنده کارگران در تضمین مداومت اعتصابتشکلھای صنوف گوناگون را در بر بگیرد یکی از سالحھای ُب

 .و بسیج نیروی ھمبستگی است
. ت سیاسی را بھ کف بگیرندبرای آن تجمع می کنند کھ بتوانند قدر.  تنھا سازمانھای کسب قدرت سیاسی ھستندشوراھا

، کنگره نمایندگان کنگره شوراھا کنگره حزب نیست. کنگره شوراھا دولتمردان را برای اداره کشور انتخاب می کند
 برای نخستین بار چنین ١٩٠٥در روسیھ در انقالب .  کھ نماینده اکثریت جامعھ را تشکیل می دھندمنتخب مردم است

 تکامل یافت و نمایندگان اکثریت ١٩١٧ و اکتبر ١٩١٧روز کرد کھ در انقالب فوریھ اشکالی در مبارزه زحمتکشان ب
 متوجھ شد کھ در ١٩١٧وقتی لنین قبل از اکتبر . جامعھ روسیھ را کھ عبارت باشند از کارگران و دھقانان در برگرفت

 ۀھم“مت خود جلب کرده اند شعار درون شوراھا نفوذ بلشویکھا توسعھ یافتھ و آنھا اکثریت نمایندگان شوراھا را بھ س
و با ایجاد حکومت شورائی کھ تحت تاثیر نفوذ معنوی بلشویکھا بود و رھبری حزب را طرح کرد “ قدرت بدست شوراھا

در ھمان اتحاد شوروی تشکل دیگری بنام . کمونیست بلشویک شوروی را پذیرفتھ بود قدرت سیاسی را در دست گرفت
 ،شورا و اتحادیھ کارگری از نظر ترکیب کارگری یکی نیستند. کھ ربطی بھ شورا نداشتاتحادیھ کارگری وجود داشت 

 . ندا متفاوتۀآنھا دو پدید.  بر می گیرد و دیگری صرفا ترکیب کارگری دارددرھم را یکی دھقانان 
ز پارلمانتاریسم برای استقرار دموکراسی پرولتاریائی بجای دموکراسی بورژوائی اشکال سازمانی کھنھ کھ با الھام ا

 برای این کار بھ تشکیالت نوینی نیاز ھست کھ تشکیالت شورا باشد کھ بھ ،رد ندارندند دیگر کارُبابورژوائی رشد کرده
آن تشکیالت نوینی کھ می تواند گورکن بورژوازی باشد و جای ؟ از پیش بردآن می توان این کار عظیم را ى وسیلھ

ی پرولتری تعویض کند و آن دستگاه کھنھ را شکستھ بدور بریزد و ارکان دولت دموکراسی بورژوازی را با دموکراس
 .پرولتاریائی را پی ریزی نماید عبارت از شکل نوین سازمان پرولتاریا بنام شورا است

شورا و سندیکا علیرغم اینکھ ھر دو از جملھ تشکلھای کارگری ھستند اولی رکن حکومتی و برای کسب قدرت سیاسی و 
اری د بنیادی جامعھ است و دیگری تنھا برای بھبود شرایط زندگی کارگران در چھارچوب مناسبات حاکم سرمایھتغییر

 نھ تنھا نباید این دو شکل سازمانی را با یکدیگر. ھدفش کسب قدرت سیاسی نیستاری است و ددر ممالک سرمایھ
ریخت و از آن  ایف مستقل آنھا را درھمعوضی گرفت بلکھ مجاز نیست کھ ماھیت متفاوت آنھا را یکی کرد و وظ

چنین خطائی می تواند شوراھای .  ساخت کھ زیانش تا بھ امروز گریبان جنبش انقالبی ایران را گرفتھ استاىملغمھ
 داشتھ و ابزار کسب  سربازی- دھقانی-شوراھائی کھ نھ ترکیب کارگری. کارگری اسالمی بزاید کھ در ایران زاده شد

و نھ جمعیتی ازکارگران متشکل در سازمانھای صنفی گوناگون خویش در یک تشکل سراسری برای قدرت سیاسی است 
  .بھبود شرایط زندگی کارگران است

اری و ایجاد جامعھ نوین درفت رسالت تاریخی پرولتاریا عبارت از واژگون ساختن نظام سرمایھه ھمانطور کھ اشار
تاریا از انجمنھای کارگری گرفتھ تا سندیکا و اتحادیھ ھای متنوع  در اجرای این ھدف سازمانھای صنفی پرول. است

 .کارگر نقش مھمی بعھده دارند
 تحقق آزادیھای  در سرلوحھ خواستھای سندیکاھا در شرایط فعلی آزادی  اتحادیھ ھای مستقل کارگری ،آزادی فعالیت احزاب،

دمکراتیک ، اجرای قانون کار و مشمولیت ھمھ کارگران ، لغو قراردادھای موقت و رسمی شدن ھمھ استخدامھا ، تعیین حداقل 
، تامین مسکن ارزان برای کارگران  باید ) سھ برابر شدن حداقل حقوق فعلی ( دستمزدی باالتر از خط فقر رسمی اعالم شده 

 .باشد
 قھرمانانھ و قابل ستایش سندیکای شرکت واحد و تالش کارگران نیشکرر بخصوص بعد از مبارزات در چند سال اخی

 برای تشکیل سندیکا با دو برخورد انحرافی اکونومیستی و آنارکوسندیکالیستی از راست و چپ  با این جنبش ھفت تپھ
ومیست با تالش برای محدود کردن فعالیت منحرفین اکون. مواجھیم کھ ریشھ در تفکرات رفرمیستی و تروتسکیستی دارد 

فعالین کارگری درکادر مبارزه اقتصادی و حتی نپرداختن بھ مسئلھ خصوصی سازی و قرار دادھای موقت و مخالفت با 
تالشھای آگاه گرانھ روشنفکران انقالبی مارکسیست لنینیست و حزب طبقھ کارگر در فعالیتھای سندیکائی تحت عنوان 

از سوی دیگر افراد . دیکا در عمل تشکلی بی بو و خاصیت و آلت دست سرمایھ داران را تبلیغ می کنندحفظ استقالل سن
 و جریاناتی با نقاب ماوراء چپ و سوپر انقالبی با نفی مبارزه سندیکائی و مطرح کردن شورا بھ عنوان تنھا تشکل

مسئلھ کنترل تولید را در شرایط فعلی کھ طبقھ کارگری، در رویاھای خود قصد انقالب در واحدھای پراکنده کارگری و 
 اینھا. حتی از داشتن اتحادیھ مستقل محروم است  را طرح میکنند و کارگروجنبش کارگری در شرایط تدافعی قرار دارد

 است و در اوج ھنوز نفھمیدند و نمی خواھند درک کنند کھ شوراھای کارگری کھ محصول شرایط دوران انقالب
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 تحت رھبری مغز متفکر و مبارزات کارگری با ھدف  کنترل و مدیریت و اعمال قدرت طبقاتی  تشکیل میگردد و باید
 شلوغ کن ۀستاد فرماندھی واحدی یعنی حزب طبقھ کارگر عمل کند را با شوراھائی کھ نیروی تخیل و آرزو و روحی

 .نداداداش شلوغ کن و حرف مفت و غیر مسئوالنھ زدنشان را اشتباه گرفتھ
 دامنھ اتحادیھ ھای صنفی کارگران را کارگران باید صفوف خویش را از افکار مغشوش پاکیزه کنند و تالش کنند کھ

در این .  حزب سیاسی است درھم ریختھ شودۀتوسعھ دھند و نگذارند کار صنفی با مسایل کسب قدرت سیاسی کھ وظیف
     .       صورت نھ کار صنفی محصولی ببار می آورد و نھ کسی در عمل قادر می شود بھ کسب قدرت سیاسی نایل آید

 استفاده ، رھبری حزب طبقھ کارگر کھ بھ سالح مارکسیسم لنینیسم مسلح باشد و طریق بسیج مردمکسب قدرت سیاسی از
از اشکال سازمانی نوین نظیر شوراھا و چھ بسا در ایران بھ شکل کمیتھ ھای محلی انقالبی و یا انجمنھا با توجھ بھ 

 ایران عالوه بر مبارزه اقتصادی و اجتماعی امروز فعالین آگاه جنبش کارگری .تجربھ انقالب مشروطیت عملی می گردد
   .و درگیری با حاکمیت سرمایھ، در عرصھ نظری و ایدئولوژیک نیز باید با نظریات انحرافی  چپ و راست مقابلھ کنند

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

 

 سند خیانت جمھوری اسالمی
ما عین سند را کھ نشانھ خیانت و خصلت . زیرتوسط کانون مدافعان حقوق کارگر بھ دفترحزب ارسال شده است سند

اری جمھوری اسالمی است انتشار داده واز پیکارمتحد کارگران قھرمان ھفت دضد کارگری و ضد مردمی رژیم سرمایھ
 رژیم جمھوری اسالمی کھ درروزھای اوج توھم مردم از احترامی برخوردار .حمایت میکنیم   علیھ فروش زمینھاتپھ

طبیعی .  را داشت در طی زمان بھ رژیمی منفرد کھ مورد نفرت مردم است تبدیل شده استاىبود و قدرت بسیج توده
 . است کھ چنین رژیمی تاب تحمل فشارھای امپریالیسم خارجی را ندارد

رمایھ تحت عنوان جھانی شدن سرمایھ کھ میرود تا با نیروی سرمایھ، تسلط جھانی شرکتھای بزرگ تھاجم جھانی س
چند ملیتی را بر سرنوشت میلیاردھا مردم جھان حاکم کند با استفاده از اھرمھای اقتصادی و سیاسی نظیر سازمان 

. اری ھستند وارد میسازددادی سرمایھ فشارھای عظیمی را بھ ھمھ کشورھائیکھ در خانواده نظام اقتص،تجارت جھانی
رژیم جمھوری اسالمی بمثابھ بخشی از این خانواده و بمنزلھ رژیمی غیر مشروع کھ قدرت مقابلھ با این فشارھا را 
ندارد بھ شروط دیکتھ شده سازمان تجارت جھانی تن داده و میرود تا بھ ھمھ شرایط عضویت در این سازمان جھانی 

روز نخست آرزوی  این شروط استعماری برای پیوستن بھ سازمان تجارت جھانی کھ از ھمانیکی از . تن در دھد
آنھا ھمواره این . سلطنت طلبان ایران بوده است، واگذاری صنایع مادر و انحصارات دولتی بھ بخش خصوصی است

 . را شرط پیشرفت جامعھ ایران قلمداد میکردند اقدام را مثبت ارزیابی کرده و آن
ژیم جمھوری اسالمی بھ منظور تحقق رشد و توسعھ اقتصادی و ممانعت از اینکھ دولت بھ کارفرمای بزرگ بدل حال ر

 قانون ٤٤شود بھ تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  رسانید  کھ مالکیت و مدیریت بخشھای مذکور در اصل 
من بود دولت حق نداشت بخش عمده ند بھممطابق این اصل کھ یکی از دستآوردھای انقالب شکوھ. اساسی مجاز است

ار دھد تا ھر بالئی خواستند با استناد رسسات تولیدی و بازرگانی را در اختیار بخش خصوصی قؤ و مھاصنایع و بانک
 و بھ حراج ٤٤ و اجرای شتابان اصل خصوصی سازی. بھ مقدس بودن اصل مالکیت خصوصی بر سر مردم بیاورند

  از طرفیبر می انگیزد وخارجی را داخلی و انحصارت  سرمایھ گذاران  تحسینگذاشتن زمین ھای نیشکر ھفت تپھ
بھ فروش رساندن . اری اسالمی  ندارندد جز پیکارمتحد علیھ دولت سرمایھاىکارگران ایران  برای ھستی خود چاره

 . ھفت تپھ خیانتی دیگر بر دفتر خیانت ھای رژیم جمھوری اسالمیستھاىزمین
 

 ن الکترونیکتوفاھئیت تحریریھ 
 ١٣٨٧ مھر

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

 



                                                                  ١٣٨٧        مھرماه                    ٢۶توفان الکترونیکی شماره                                                       ٩

 
!!مزایده فروش زمین ھای نیشکر ھفت تپھ 

 !)مبارزه کارگران ھفت تپھ علیھ فروش زمین ھا بھ پیروزی رسید(
  

 دور در نیز اکنون.  کارگران با شکست مواجھ شدۀاثرمبارز ھفت تپھ در زمین کشاورزی در ھکتار ھزار  فروشۀمزاید
 . عالم شده است اھازمین جدیدی، آگھی مزایده ھفتصد ھکتاراز

شرکت مادرتخصصی تولید محصوالت کشاورزی، دامی و منابع " شرکت کشت و صنعت نی شکرھفت تپھ زیرنظر
، طبق مصوبھ ھیأت دولت، این شرکت بھ وزارت صنایع ٨٧  درتیرماه. وابستھ بھ وزارت جھاد کشاورزی است" طبیعی

ازآنجا کھ درراستای خصوصی  .تحول بھ طورکامل انجام گیردو معادن واگذارشد کھ گویا قراراست تا چند ماه دیگراین 
 ھااین است کھ چوب حراج بھ زمین بر  قانون اساسی قرار٤٤و اجرای اصل ) خودی سازی -بخوانید اختصاصی( سازی

ھا واگذارشود، کارگران ھفت تپھ کھ تا کنون طی چندین مرحلھ اعتصاب و " خودی" و اموال این شرکت زده شود و بھ 
 ۀاعتراضی و فشارموفق شدند اولین مزایدعتراض موفق بھ دریافت بخشی ازحقوق معوقھ خود شده اند، دریک حرکت ا

دراولین مزایده قراربرفروش ھزارھکتارزمین بود کھ ناکام  . این شرکت را با شکست مواجھ کنندھاىفروش زمین
 و ھااست کھ بھ نظرمی رسد با توجھ بھ اعتراضزمین اعالم عمومی شده  اکنون آگھی مزایده ی ھفتصد ھکتار .ماند

نکتھ جالب توجھ این است کھ برخی شرکت ھایی کھ قصد . این دسیسھ خنثی شود نیز فشارھای کارگران ھفت تپھ این بار
 !نداشرکت دراین مزایده گذشتھ خیر رو آنان از این و از شرکت درمزایده را داشتھ اند، نگران ھستند

 . ھی مزایده جھت اطالع ارسال شده استبھ پیوست تصویر آگ 
 .شایستھ است کھ ھمگان با شرکت فعاالنھ درمبارزه کارگران ھفت تپھ ھمکاری نمایند

 

 

 !ان کوتاه باددست رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ازکارگران و زحمتکشان ایر     
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 چارلی چاپلین و شوروی زمان استالین
 

 
 

زندگی این ھنرمند سراسر . نابغھ سینما وھنرمند مردمی، بدون شک یکی از استثنائات ھنر ھفتم بودلی چاپلینرچا
اری وحمایت ازاتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی درعصر استالین بود و این دانتقاد ازسرمایھزحمتکشان،  درحمایت از
دردورانی کھ وجدان بشری از بھیمیت فاشیسم منزجر . جانب امپریالیسم قابل بخشش نبود گناھی بود کھ از مواضع خود

 تدارک ھجوم عظیمی علیھ ھنرمندان و شده بود و بپای تدوین اعالمیھ جھانی حقوق بشر رفت، امپریالیسم آمریکا بھ
 .نویسندگان و روشنفکران مترقی این کشور پرداخت

 
 ١٩۴٧ھنوز مرکب طرح اعالمیھ جھانی حقوق بشر درنیویورک خشک نشده بود کھ امپریالیسم آمریکا چاپلین را درسال 

ام کمونیستی بھ وی قصد اخراجش بخاطر بیان افکارش وحمایت بی دریغش اززحمتکشان بھ محاکمھ کشیده و با بستن اتھ
 در شوروی سوسیالیستی بر دامنھ حمالت آنتی " بزرگردیکتاتو" با نمایش فیلم. را از آمریکا درسر می پرورانید

:  مطبوعاتی خبرنگار مزدور آمریکائی ازچاپلین می پرسدۀیک مصاحب در.  در آمریکا بھ چاپلین افزوده گشتھاکمونیست
توانید  می. بار دیده شده میشد کھ شما را متھم بھ دنبالھ روی و ھواداری از کمونیسم بکننددرگذشتھ اغلب این اج" 

 ".را روشن کنید  موضع سیاسی کنونی خود
  

برای من جدا در زمان حال سخت است کھ  ":چارلی کھ فضای ترور آنتی کمونیستی راحس میکرد با احتیاط جواب داد
چنانچھ آدم برای مثال پایش بھ لبھ . میم داده میشود، ھمھ چیز را صوری می بینندھمھ چیز تع. موضع روشنی اتخاذ کنم

لیکن من بھ ھیچ عقیده .  میشود کھ کمونیست استطرحم پلھ بخورد، بلھ چنانچھ آدم پای چپش بھ لبھ پلھ بخورد فورا
یم تا کنون درانتخاباتی ندگ و درزما حزب سیاسی نبوده وابستھ بھمن درتمام طول عمرم. وابستھ نیستمسیاسی ابدا 
 "آیا پاسخ سئوال شما رادادم ؟.......ماشرکت نکرده

 
 یا وی ول کن نبود و می خواست بداند کھ ایا چارلی چاپلین ھوادار کمونیسم ھست و این پاسخ سئوال مامور معذور نبود و

من نمی دانم شما تحت .  داده شودھوادار کمونیست؟ این امر باید دقیقتر توضیح" : چاپلین مجددا جواب داد. نیست
اتحاد جماھیر (  درطی جنگ من بشدت از روسیھ: من اینطور بیان میکنم. چھ میفھمید" یسمنھواداری ازکمو" عنوان

ری میکردم زیرا معتقد بودم کھ آنھا جبھھ را حفظ میکنند و من این امر را فراموش اھواد)  توفان-شوروی سوسیالیستی
من معتقدم . ھستم)  توفان-بخوانید اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی(  ظرم کھ من مدیون روسیھنمی کنم و بر این ن

 ".بھ این مفھوم من یک ھوادارم. کھ وی با کمک اساسی خود درجنگیدن و جان باختن  پیروزی متفثین را میسر ساخت
 

ی حقوق بشر با نقض آشکار ارزشھای آن  امپریالیسم امریکا درھمان آغاز تشکیل کمیسیون تدوین طرح اعالمیھ جھان
درک خود را نسبت بھ این حقوق  بھ جھانیان عرضھ داشت و این سیاست تا بھ امروز ماھیتا تفاوتی نکرده است و فقط 

 ھاى کھ بھ این یاوهاى سرخورده"چپ" وای بھ حال آن  اشکال خودرا تغییر داده است، عوامفریبانھ تر عمل میکند و
 . ببندد و از تجربھ روزگار نیاموزدامپریالیستی دل
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ھ در زیریکی از نامھ ھای زیبای چاپلین بھ دخترش جرالدین کھ سرشارازعشق بھ زحمتکشان و محرومان است را مالحظ
  .ترجمھ این نامھ از اقای حسن مرندی  است.  فرمائید

 نامھ چاپلین بھ دخترش
 

جرالدین دخترم، از تو دورم ولی یک لحظھ تصویر تو از برابر دیدگانم دور نمی شود اما تو کجائی؟ در 
وئی در این را میدانم و چنان است کھ گ..... می شنوم .... پاریس افسونگر، روی صحنھ تئاتر شانزه لیزه 

شنیده ام نقش تو در این نمایش پرشکوه، نقش آن . یت را می شنوم ھااین سکوت شبانگاھی آھنگ قدم
در این نقش ستاره باش، بدرخش اما : جرالدین . دختر زیبای حاکمی است کھ اسیر خان تاتار شده است 

ند ترا فرصت ھشیاری ااگر فریاد تحسین آمیز تماشاگران و عطر مستی آور گل ھائی کھ برایت فرستاده
من پدر تو ھستم امروز نوبت تست کھ ھنر نمائی کنی و بھ اوج .... م را بخوان اداده، بنشین و نامھ

بھ .  تماشاگران گاھی ترا بھ آسمان ھا ببرد ھاىامروز نوبت توست کھ صدای کف زدن. افتخار رسی 
تماشا کن، زندگی آنان را کھ با شکم آسمان ھا برو ولی گاھی ھم بھ روی زمین بیا و زندگی مردم را 

 .....من خود یکی از اینان بودم . گرسنھ در حالی کھ پاھایشان از بینوائی می لرزد، ھنرنمائی می کنند 
 

 " زندگی پدرم چارلی چاپلین" بھ پیوست کتاب ( 
  ٢٠٠٨ سپتامبر ٦ شنبھ: ] تاریخ انتشار ) [ترجمھ حسن مرندی

 

 

 یک لحظھ تصویر تو از برابر دیدگانم دور نمی شود اما تو کجائی ؟ در پاریس جرالدین دخترم، از تو دورم ولی
این را میدانم و چنان است کھ گوئی در این سکوت شبانگاھی ..... می شنوم .... افسونگر، روی صحنھ تئاتر شانزه لیزه 

یبای حاکمی است کھ اسیر خان شنیده ام نقش تو در این نمایش پرشکوه، نقش آن دختر ز. آھنگ قدم ھایت را می شنوم 
در این نقش ستاره باش، بدرخش اما اگر فریاد تحسین آمیز تماشاگران و عطر مستی آور : جرالدین . تاتار شده است 

من پدر تو ھستم امروز نوبت تست .... ند ترا فرصت ھشیاری داده، بنشین و نامھ ام را بخوان ائی کھ برایت فرستادهھاگل
 ھا تماشاگران گاھی ترا بھ آسمانھاىامروز نوبت توست کھ صدای کف زدن.  و بھ اوج افتخار رسی کھ ھنر نمائی کنی

بھ آسمان ھا برو ولی گاھی ھم بھ روی زمین بیا و زندگی مردم را تماشا کن، زندگی آنان را کھ با شکم گرسنھ در . ببرد 
جرالدین دخترم، تو مرا ..... خود یکی از اینان بودم من . حالی کھ پاھایشان از بینوائی می لرزد، ھنرنمائی می کنند 

آن ھم داستانی . در آن شب ھای بس دور، با تو قصھ ھا بسیار گفتم اما قصھ خود را ھرگز نگفتم . درست نمی شناسی 
. شنیدنی است، داستان آن دلقک گرسنھ کھ در پست ترین محلھ ھای لندن، آواز می خواند و می رقصد و صدقھ می گیرد 

من طعم گرسنگی را چشیده ام، من درد نا بسامانی را کشیده ام و از این ھا باالتر رنج حقارت آن . این داستان من است 
دلقک دوره گرد را کھ اقیانوسی از غرور در دلش موج می زند، اما سکھ تصدق آن رھگذر غرورش را خرد می کرد 

یش از آنکھ بمیرند حرفی نباید زد، داستان من بھ کار نمی آید از تو م و از زندگان پابا این ھمھ زنده. احساس کرده ام 
جرالیدن دخترم، دنیائی کھ تو در آن زندگی می کنی دنیای .... حرف بزنم، بھ دنبال نام تو نام من است، چاپلین 

گر ثروتمند را نیمھ شب، آن ھنگام کھ از سالن پر شکوه تئاتر بیرون می آئی، آن ستایش. ھنرپیشگی و موسیقی است 
فراموش کن، ولی حال آن راننده تاکسی را کھ ترا بھ منزل می رساند بپرس و اگرھمسرش آبستن بود و پولی برای خرید 

 ھاىبھ نماینده خود، در پاریس دستور داده ام فقط وجھ این نوع خرج.... لباس بچھ نداشت، مبلغی پنھانی در جیبش بگذار 
جرالدین، گاه و بیگاه ..... ا برای خرج ھای دیگرت، باید برای من صورت حساب بفرستی ترا بی چون و چرا بپردازد ام

با مترو و اتوبوس شھر را بگرد، مردم را نگاه کن، زنان بیوه و کودکان یتیم را بشناس و دست کم 
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 دور پرواز بھ انسان بدھد اغلب دو پای او را ھنر قبل از آنکھ دو بال ؛ ھم از آنان ھستمروزی یک بار بگو، من
وقتی بھ مرحلھ ای رسیدی کھ کھ خود را برتر از تماشاگران خویش بدانی ھمان لحظھ تئآتر را ترک کن و .... شکند می

ھمانند خویش را خواھی دید کھ از  با تاکسی خود را بھ حومھ پاریس برسان، من آنجا را خوب می شناسم، آنجا بازیگران
 ۀاما درآن جا از نور خیره کنند. ده ھا پیش زیباتر از تو، چاالک تر از تو، و مغرورتر از تو ھنر نمائی می کنند س

نگاه کن، آیا بھتر از تو ھنرنمائی . نورافکن رقاصگان کولی تنھا نورماه است.  تئاترشانزه لیزه خبری نیستھاىنورافکن
ی ھست کھ بھتر از تو ھنرنمائی کند و این را بدان کھ ھرگز در خانواده ھمیشھ کس..... نمی کنند ؟ اعتراف کن دخترم 

چارلی چاپلین کسی آن قدر گستاخ نبوده است کھ بھ یک کالسکھ ران یا یک گدای کنار رود سن یا کولی ھنرمند حومھ 
یری و خرج کنی دخترم جرالدین، چکی سفید برای تو فرستادم کھ ھرچھ دلت می خواھد بگ... پاریس ناسزائی بگوید 

ولی ھر وقت خواستی دو فرانک خرج کنی، با خود بگو سومین فرانک از آن من نیست این مال یک مرد فقیر و گمنام 
این نیازمندان گمنام را اگر بخواھی ھمھ جا خواھی . جستجو الزم نیست . باشد کھ امشب بھ یک فرانک احتیاج دارد

زنم برای آن است کھ از نیروی فریب و افسون پول، این فرزند شیطان اگر از پول و سکھ برای تو حرف می . یافت
م و ھمیشھ و ھرلحظھ برای بندبازانی کھ بر روی ریسمانی بس نازک امن زمانی دراز در سیرک زیستھ.... خوب آگاھم 

 گسترده بیشتر از اما دخترم، این حقیقت را بگویم کھ مردم بروی زمین استوار و. ماو لرزنده راه می روند نگران بوده
شاید شبی درخشش . زند دخترم جرالدین پدرت با تو حرف می.... بندبازان روی ریسمان نا استوار سقوط می کنند

گرانبھاترین الماس این جھان ترا فریب دھد، آنشب این الماس، آن ریسمان نااستوار زیر پای تو خواھد بود و سقوط تو 
 اشراف زاده بی بند وبار ترا بفریبد، آن روز است کھ بندبازی ناشی خواھی روزی کھ چھره زیبای یک... حتمی است

از این رو دل بھ زر و زیور مبند، بزرگترین الماس این جھان آفتاب است کھ . بود و بندبازان ناشی ھمیشھ سقوط می کنند
ا او یکدل باش و بھ راستی او اما اگر روزی دل بھ آفتاب چھره مردی بستی، ب..... خوشبختانھ بر گردن ھمھ می درخشد

بھ مادرت گفتھ ام کھ در این خصوص برای . را دوست بدار و معنی این امر و وظیفھ خود را در قبال این موضوع بدان 
او برای تعریف عشق کھ معنی آن یکدلی است شایستھ تر از . او بھتر از من معنی عشق را می داند . ئی بنویسد اتو نامھ

 حریر، بدن نیمھ عریان اىاین را می دانم کھ بر روی صحنھ بالھ جز تکھ. ترم، کار تو بس دشوار است دخ...... من است
بالرین را چیزی نمی پوشاند، شاید بھ خاطر ھنر بتوان بھ خود اجازه داد بالرین بود و با بدن نیمھ عریان روی صحنھ 

شت و ھیچکس و ھیچ چیز دیگر را در این جھان رفت اما شرافت ایجاب می کند کھ باید پوشیده تر از صحنھ بازگ
برھنگی بیماری عصر .... توان یافت کھ شایستھ آن باشد کھ دختری حتی ناخن پای خود را بھ خاطر آن عریان کند نمی

من پیرمرد چارلی چاپلین پدر تو حرف ھای خنده دار می زنم، اما سعی کن کھ از آن ده سال پیشتر باشی، مسلمًا . ماست 
بھ گمان من تن عریان تو باید مال کسی .  نخواھی شد ولی از این بندھای عریانی و زیان ھای آن دور خواھی ماند پیر

دوم جرالدین برای تو حرف ھای بسیار دارم ولی بھ موقع دیگر . باشد کھ روحش را برای تو عریان کرده است 
نسان باش، پاکدل و یکدل زیرا کھ گرسنھ بودن و صدقھ گرفتن ا. م را پایان می بخشماگذارم و با این آخرین پیام، نامھ می

  پدر تو-چارلی چاپلین   ...و از فقر مردن ھزار بار قابل تحمل تر از پست و بی عاطفھ بودن است 

********** 

  در ھلند۶٧گان سال  مراسم یادمان بھ خون خفتھ
  با موفقیت برگزارگردید

 
گان کشتار  خفتھ خون مراسم یادمان بھطبق سنت ھر سالھ امسال نیز : "دربخشی از گزارش این یادمان چنین آمد

 . در ھلند برگزار گردید١٣۶٠ی  یدگان دھھتپ  خون ی بھ  و ھمھ١٣۶٠جمعی سال  دستھ
 برگزار گردید، از ٢٠٠٨ اوت ٣٠گان این کشتار، روز شنبھ  این مراسم کھ بھ مناسبت بیستمین سالگرد بھ خون خفتھ

 شرکت کنندگان در .  ادامھ یافت٢٣ با حضور ایرانیان ساکن ھلند و دوستان ھلندی آغاز شده و تا ساعت ١٧ساعت 
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ھای سودابھ اردوان کھ بر دیوارھای سالن بھ نمایش گذاشتھ شده بود از میزکتاب  مراسم عالوه بر بازدید از نقاشی

شیرین مھربد، ترانھ خوان، کھ .ی و غذا مورد پذیرائی قرار گرفتندنیروھای انقالبی مختلف نیز دیدن کرده و با نوشیدن
ی بھ   با اجراء چند ترانھبود،را در اسارت رژیم جمھوری اسالمی گذرانده اش  از بھترین دوران جوانی سال ۵مدت 

و "  آخرین پایگاهزندان" با عنوان  محمود خلیلی، شاعر و نویسنده،رانی سخنبرنامھ با . یادماندنی آغازگر برنامھ بود
سپس .  سال را در اسارت رژیم بھ سر برده است، ادامھ یافت٨ی توسط وی کھ  زیبائھمچنین با خواندن قطعھ شعر

ھای  در زندان سالھ،٨اسارت دوران بیان خاطرات خود از ضمن ساز،  طراح و مجسمھ ، نقاش، نویسنده،سودابھ اردوان
و در پایان نیز چند جلد از کتاب .  بھ نمایش گذاشتDVD را از طریق ھایش نقاشی حصار و گوھردشت  اوین، قزل

گزاری   از ایشان سپاسًاکھ بدین وسیلھ مجدد. را بھ برگزارکنندگان مراسم ھدیھ کرد" ھای زندان یادنگاره"خویش 
 -و خواندن ترانھ رضا بھ اجراء موزیک   جعفر، دیار و علی: ھا، دوستان و رفقای ھنرمند الی برنامھ در البھ.شود می

بود کھ بھ درخواست خودشان خواستار " امنستی انترنشنال"ی  رانی نماینده بخش پایانی برنامھ سخن.سرود پرداختند
  . ساعت با موفقیت بھ پایان رسید۶این مراسم بعد از  ...".شرکت و بیان مواضع شده بودند

ھای مسلمان،سازمان   آمستردام ،شورای سوسیالیست- کارزار زنان انقالبیون کمونیست،جمعی از فعالین: ی برگزارکننده کمیتھ
  سپتامبر١۵   - ھلند–)توفان( ھلند، ھواداران حزب کار ایران –)در تبعید( بھمن، کانون زندانیان سیاسی ایران١٩

 

 و مترقیواحد ھلند درکنار سایر تشکل ھای انقالبی ) توفان( کارایرانرفقای ھوادار حزببرگزاری میز کتاب 
                             

   
 

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

 درآلمان در مورد )توفان( مختصری ازھواداران حزب کارایرانگزارش

 ٢٠٠٨ سپتامر ٢٠ شنبھ  آلمان–  برلینضد جنگ در     تظاھرات 

مان درافغانستان و تمدید قوای آلمان روز شنبھ تظاھراتھای سراسری در آلمان علیھ جنگ و بویژه حضور نظامی آل
رفقای ھوادار حزب با پخش اعالمیھ ھای آلمانی و نشریات توفان بین تظاھرکنندگان و .درافغانستان انجام گرفت

 دوم کھ در Kundgebungدرمیدان  .. ھمکاری با برگزارکنندگان تظاھرات فعاالنھ در این راھپیمایی ھا شرکت کردند
 منطقھ درمورد نقش امپریالیستھا در بھ اظھار نظر  تجمع نمودند سخنرانان با کیفیت بسیار باالییتظاھرکنندگانخاتمھ 

 :ھمگی بر نکات مھم زیر تاکید ورزیدند کھ. پرداختند..... خاورمیانھ، اشغال افغانستان، عراق، لبنان
این جنگ غارتگرانھ و . ردپذی  ــ این جنگ جھت کسب قدرت در منطقھ بوده کھ بھ سرکردگی امریکا صورت می١

.برای چاپیدن نفت و سایر منابع طبیعی مردم است
 .پذیرد در افغانستان جھت انتقال نفت ازشمال بھ دریای آزاد صورت می ــ ٢
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زنان از خواندن و نوشتن محرومند و با حیوانات خانگی . ضعیت زنان در افغانستان وخیم تر از گذشتھ استو ــ٣
.برابرند

 ..اشغال وحشیانھ عراق ھیچ چیزی برای مردم آن بھ ارمغان نیاورده است، جز خانمانسوزی و فقر وگرسنگی، بمب  ــ۴
. بھ جنگ ادامھ خواھد دادیانھ ترذی فریبنده  وبسیار موااوباما با چھره  ــ۵
ما خواھان خروج بی قید و شرط ارتش آلمان از خاک . دولت آلمان شریک جنایت آمریکا در افغانستان است  ــ۶

....افغانستان ھستیم
وی .  زن مبارزی از امریکا  بزبان انگلیسی سخنرانی کرد او یکی از نمایندگان جنبش ضد جنگ در آمریکا بود

 چندی طرفدار تجاوز بھ ھاىاشت کھ این باعث تاسف است کھ ھنوز اکثر مردم آمریکا در ھمھ پرسیدرسخنانش اظھارد
 وی اضافھ کرد کھ چندین بار تاکنون در افغانستان بوده و خود. لیکن مخالف اشغال و تجاوز بھ عراق.  افغانستان ھستند

پیشرفت افغانستان دروغ بوده و این تجاوز تا از نزدیک مشاھده کرده است کھ تمام ادعاھای بوش برای دموکراسی و 
پیمانانش مناطق  ارتش متجاوز آمریکا و ھم. نیاورده است کنون جز ویرانی بیشتر و کشتار مردم بیگناه حاصلی ببار

ی کھ تا ئھاو قربانی ...ھااوضاع بچھ... اوضاع زنان.  ویران کردنداىمسکونی و زراعی و راه ھا را با بمب ھای خوشھ
 ...... بجا گذاشتھ شده است غیر قابل توصیف استکنون

یک پسر جوان ایرانی و یک جوان آلمانی، بھ سبک بسیارزیبایی متنی را با ھمراھِی موزیک ضربی و ویالون ایرانی 
این جوانان با نواختن .  را اجرا کردندZeitgeistقرائت نمودند و مو بمو بخش ھای سالم تبلیغات موجود در فیلم مترقی 

نھ بھ " امضاء علیھ تجاوز احتمالی بھ ایران  درقالب ١٠٠٠٠٠موزیک مدرن و جوان پسند و تالش برای جمع آوری  
این دوجوان درفواصل میان ...نظرمردم را بخود جلب کردند و از استقبال بی نظیری روبرو شدند" جنگ علیھ ایران

 .  دادندسخنرانان با موزیک  ضد جنگ شور ویژه ای بھ حاضرین درتجمع
دیگرنشان داد کھ جنبش ضد جنگ   بار؛ موفقیت پایان یافتدوست  شرکت ھزاران نفر انسان صلح با کھاین تظاھرات

امپریالیستی تنھا تشکیالت وسیع و توده ای ضد جنگ دراروپا و آمریکاست کھ با مواضع صحیح و اقدامات  مردمی 
ی برای جلوگیری از تجاوز م درجلب افکارعمواى ونقش شایستھدرجھت ممانعت از تجاوزنظامی بھ کشورھا پیکارمیکند

 ھاى ضد جنگ ھزاربار مثبت تر ازنقش خرابکارانھ چپۀنقش مسئوالنھ این جبھ. نظامی بھ ایران ایفا کرده است
ان سیاست ممانعت از تجاوز بھ ایر" جنگ را بھ جنگ داخلی تبدیل کنیم "ی و سوپر انقالبی است کھ با شعار ئمالیخولیا

را بھ ریشخند میگیرند و ھمانند اپوزیسیون عراقی درپارکابی ارتش متجاوز امریکا بھ کسب قدرت سیاسی درایران چشم 
ی کھ از طرح شعار صحیح خروج بی قید وشرط ارتش متجاور آمریکا و سایر امپریالیستھا ازخاک ئنیرو. نداھدوخت

فرجامی جز شکست و  را معذب بیند حتما ریگی درکفش دارد وعراق و افغانستان طفره رود و درمقابل این شعار خود 
حزب ما از موفقیتھای  روز افزون جنبش ضد جنگ و پیشرفتھای آن دربسیج . سرافکندگی در انتظارش نخواھد بود

 . است و با تمام قوا از مبارزات این جبھھ حمایت میکند  علیھ تجاوزات امپریالیستی مسرورھاتوده
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  ارگان مرکزی ١٣٨٧  مھرماه١٠٣توفان شماره 
 .حزب کار ایران منتشر شد
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           رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبھ ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران بھ  
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!دست امپریالیستھا از ایران و منطقھ کوتاه باد


