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 جمهوری خس وخاشاک اسالمی بايد برود
  تير درخشان١٨ ۀحاشي در

 

 
 

. جنبش شکوهمند و آزاديخواهانۀ مردم ايران سخت جمهوری بربرمنش اسالمی را به تکاپو انداخته است
مبارزات بر حق مردم  نه تنها  خاموش نگرديده است بلکه با قاطعيت تمام ادامه دارد و رژيم با تمام ساز وبرگش 

 . بيند  ضعيف میهاخود را در مقابل موج اعتراضات  سراسری توده
باند کودتاچی امنيتی و جنايتکارحاکم که با تقلبی مفتضحانه احمدی نژاد را برندۀ  مضحکۀ انتخابات رياست 

"   درصدی٨٥حماسۀ رای " گرفتار آيد و اىکرد که خود درچنين تله جمهوری اعالم کرده بود هرگز تصور نمی
در حلقوم مافيای کودتاچی و منفور چون استخوانی "  درصدی٨٥مشروعيت "لقمۀ  چرب . برايش زهر مار گردد

 .کند حاکم گير کرده و به شدت احساس خطر و خفگی می
، حمله به  کوی هاپنداشت با  گسترش سرکوب  میاى مافيای جمهوری اسالمی و در رأس آن علی خامنه

يابانی، قتل و  خهاىسوی مردم غير مسلح، بازداشت روزنامه نگاران، دستگيری دانشگاه، تيراندازی بربرمنشانه به
 ، ها دستگيرشدگان، کنترل تلفنهاى ساختگی، آزار و اذيت خانوادههاىگيری  قرون وسطائی، اعترافهاىشکنجه

 و استراق سمع  و در يک کالم تشديد فضای ترس و ارعاب و نوعی  استقرار حکومت نظامی در هاقطع پيامک
ليکن جنبش نيرومند و جوانی  که به . می ادامۀ حيات دهدتواند مردم را سرجايشان بنشاند و به آرا سراسر ايران می

دندان مسلح  بهانۀ ابطال انتخابات کذائی به ميدان آمد و به تدريج شکل گرفت نه تنها درمقابل نيروی وحشی و تا به
 جمهوری اسالمی هراسی بدل راه نداد، بلکه جسورانه درمقابل ارتجاع ايستاد و قهرمانانه برای آزادی و حرمت

 ٣٠ و ٢٥رژيم بعد ازکشتار و سرکوب مردم در . انسانی جنگيد و ارکان رژيم پوسيدۀ اسالمی را به لرزه درآورد
خرداد و بگير و به بندهای بعد از اعالم نتايج انتخابات کذائی با تمام قوا نيروهای خود را بسيج نمود تا مانع  

جويان گردد تا ازاين طريق پيروزی و قدر قدرتی خويش  تير، دهمين سالگرد قيام خونين دانش١٨برگزاری مراسم 
ليکن مردم نه تنها مرعوب فضای امنيتی و حکومت نظامی . را به رخ مردم معترض و جان به لب رسيده  بکشاند

 استوار به ميدان ئیهاتير را با اعتماد بنفسی باال و گام١٨ ديگر آفريدند و روز اىنگرديدند بلکه بار ديگر حماسه
اى هدارودسته.  د و با تاکتيک مناسب و اتحاد و همبستگی، ضربۀ ديگری بر پيکر فرتوت ارتجاع وارد آوردندآمدن

لباس شخصی و بسيجی و مزدوران رژيم که در اثر برنامۀ از پيش تدارک ديده شدۀ جوانان رزمنده مات و گيج شده 
مردم، به ويژه دختران و . را به نمايش گذاشتندبردند و عجز و ناتوانيشان  کشان يورش می بودند به هرسوئی نعره

 ما همه با هم ، نترسيد نترسيد،"مرگ بر ديکتاتور: "آهنين با شعارهائی چونى اپسران جوان با عزم و اراده
چنين تکرار  و هم"  استعفا،ای دولت کودتا استعفا "،"اىمرگ بر خامنه "،"مجتبی بميری رهبری را نبينی "،"هستيم
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 ذلت نمی ، ايرانی می ميرد،.."ای شاه خائن"به جای " محمود خائن" شعار معروف مرگ بر شاه ۀبازتنظيم شد
 شعار ديگر لرزه بر اندام پوسيدۀ هاو ده...  "مرگ بر سلطنت اسالمی"، "حمايت! حمايت! ای ملت آزاده" ،"پذيرد

 جنگ وگريز پارتيزانی و بر اساس تاکتيک مبارزۀ جوانان، تاکتيکی حساب شده و نوعی. جمهوری اسالمی انداختند
جوانان در محالت مختلف با آتش زدن الستيک و . پراکنده کردن نيروی دشمن و تحليل بردن قوای وی استوار بود

 و مرگ بر ديکتاتور و اى قوای دشمن را به مصاف طلبيدند و با شيوۀ جنگ وگريز و فرياد مرگ بر خامنههازباله
تاکتيک جنگ .  قوای سرکوبگر رژيم  را از هم پاشاندند و دشمن را فلج ساختندجلب حمايت ساير مردم انسجام

 .  مناسب افتاد و قدر قدرتی رژيم درهم شکست وگريز
 تير درتهران و بسياری از شهرهای ايران نشان داد مردم با اتکاء به ١٨برگزاری درخشان و قهرمانانۀ 

مدافع " اصالح طلب"  و با ارتقاء سطح شعارها، اپوزيسيون جديد و متنوع مبارزاتیهاىنيروی خويش، با شيوه
دفاع از موسوی بهانه . قانون اساسی اسالمی را پشت سر گذاشتند و کل نظام جمهوری اسالمی را هدف قرار داده اند

سخن بر سر باز پس . ديگر سخن بر سر ابطال انتخابات نيست. ندامردم ما امروز کل رژيم را نشانه گرفته. بود
.  استاىسخن بر سر مرگ و نابودی کل نظام و دررأس آن علی خامنه. رفتن رأی ريخته شده به صندوقها نيستگ

و اين . مفهومی جز مرگ بر جمهوری اسالمی ندارد" ، مرگ بر ديکتاتوراىمرگ برخامنه"فراگير شدن شعار 
 رژيم ونابودی کل نظام  ضد هاى مهم جنبش مردم ايران است درسی که بدون کنار زدن همۀ جناحهاىيکی از درس

 دمکراتيک نظير آزادی احزاب و اجتماعات، جدائی دين از آموزش و دولت، هاىبشری اسالمی استقرار آزادی
ويژه کارگران و زحمتکشان،  الغای تفکيک جنسيتی و پوشش اجباری و متحقق ساختن حداقل حقوق حقۀ مردم به

 . باشد امکان پذير نمی
 تير نشان داد رمز موفقيت و پيروزی بر ارتجاع و دارودستۀ اراذل و اوباش ١٨   تظاهرات با شکوه

 مخفی هاى و کميتههابدون تشکيل هسته. دهی است جمهوری اسالمی تشکيالت و باز هم تشکيالت و سازمان
ته و مسلح درمحل کار و محالت و تلفيق  مبارزۀ  پنهان با مبارزۀ علنی، امر پيروزی بر ارتجاع هار سازمان ياف

 مخفی در شرايط کنونی شرط بقاء و تداوم پيکار عليۀ هاىتشکيل چنين کميته. جمهوری اسالمی غير ممکن است
شرط پيروزی نهائی بر ارتجاع پيوستن  جوانان مبارز به حزب طبقۀ کارگر ايران و .  جمهوری اسالمی است

 .هوری اسالمی و استقرار سوسياليسم استاری جمدپيکاری نقشه مند برای سرنگونی قهر آميز نظام سرمايه
خواهند و هزاران بار  مردم اين رژيم کثيف و ضد بشری را نمی.  جمهوری خس و خاشاک اسالمی بايد برود

. …"رژيم شکنجه و اعدام نمی خواهيم"، "رژيم دزد و دروغگو نمی خواهيم"، "خواهيم رژيم  اسالمی نمی"شعار 
بيند و تنها با توسل به سرنيزه و ترور  يم اکنون خود را در محاصرۀ مردم ايران میرژ. درکوچه و خيابان فرياد شد

چنين رژيمی که مورد خشم و تنفر اکثريت قاطع مردم ايران است دير يا . کند  وحشيانه، حکومت میهاىو اعدام
اشيد و جز اين نيز زود با پيکار متحد و متشکل کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان چون مقوائی فرو خواهد پ

 .نخواهد بود
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اری و فاشيستی جمهوری دسرنگون باد رژيم سرمايه
 !اسالمی
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 !دهمين سالگرد قيام خونين دانشجويان گرامی باد هيجده تير،
 

 
 

، انفجارخشم فروخفتۀ هزاران تودۀ ٧٨هيجده تيرماه . رسد ويان فرا میدهمين سالگرد قيام شکوهمند دانشج
دانشجو بود که تضادهای عميق جامعه را بازتاب داد و موجب چنان تکانی گرديد که رهبر بی کفايت و مرتجع 

را " بصدای انقال"  همانند شاه خائن سراسيمه به ميدان آمد و ناله سر داد کهاىجمهوری اسالمی، سيد علی خامنه
 سرکوب و خفقان، بی پروا از زندان و شکنجه به ميدان آمدند و تنفر هادانشجويان انقالبی ومبارز پس از سال. شنيد

 اجتماعی نشان دادند و به کليت دستگاه هاىو انزجار خويش را عليۀ دودهۀ استبداد و ترور و پيگرد و نابرابری
شش روزۀ دانشجويان معروف گشت، نقطۀ عطفی در مبارزات اين خيزش که به قيام .فاشيستی حاکمه تف ريختند

اصطالح اصالح طلب دوم خردادی نشان داد که تنها راه  دانشجويان  بوده و با درهم کوبيدن ديوار کاه گلی و به
 موجود، سرنگونی هاىرهائی مردم ايران از ظلمت استبداد فاشيستی و فقر و فاقه، فساد و فحشا و همۀ نابسامانی

 مرزبندی روشنی با تمامی جرياناتی که ٧٨قيام هيجده تيرماه . اری جمهوری اسالمی استدميز رژيم سرمايهقهرآ
سنگر " مشی مبارزۀ مسالمت آميز"و پيروی از " نفی خشونت"و " هاگفتگوی تمدن" بی محتوا نظير هاىپشت واژه

رد ليکن مبارزات دانشجويان هرگز پايان قيام دانشجويان اگرچه در نبردی نابرابر شکست خو. گرفته بودند، نمود
طرد و روکردن دست اصالح طلبان حکومتی جمهوری . نيافت و در اشکال مختلف درسراسر ايران ادامه يافته است

 . اسالمی و تعرض به کليت نظام اسالمی يکی از دست آوردهای مهم اين قيام بود
، انفجارخشم فروخفتۀ هزاران تودۀ ٧٨جده تيرماه هي. رسد دهمين سالگرد قيام شکوهمند دانشجويان فرا می

دانشجو بود که تضادهای عميق جامعه را بازتاب داد و موجب چنان تکانی گرديد که رهبر بی کفايت و مرتجع 
را " صدای انقالب"  همانند شاه خائن سراسيمه به ميدان آمد و ناله سر داد کهاىجمهوری اسالمی، سيد علی خامنه

 سرکوب و خفقان، بی پروا از زندان و شکنجه به ميدان آمدند و تنفر هاان انقالبی ومبارز پس از سالدانشجوي. شنيد
 اجتماعی نشان دادند و به کليت دستگاه هاىو انزجار خويش را عليۀ دودهۀ استبداد و ترور و پيگرد و نابرابری

عروف گشت، نقطۀ عطفی در مبارزات اين خيزش که به قيام شش روزۀ دانشجويان م.فاشيستی حاکمه تف ريختند
اصطالح اصالح طلب دوم خردادی نشان داد که تنها راه  دانشجويان  بوده و با درهم کوبيدن ديوار کاه گلی و به

 موجود، سرنگونی هاىرهائی مردم ايران از ظلمت استبداد فاشيستی و فقر و فاقه، فساد و فحشا و همۀ نابسامانی
 مرزبندی روشنی با تمامی جرياناتی که ٧٨قيام هيجده تيرماه .  جمهوری اسالمی استاریدقهرآميز رژيم سرمايه

سنگر " مشی مبارزۀ مسالمت آميز"و پيروی از " نفی خشونت"و " هاگفتگوی تمدن" بی محتوا نظير هاىپشت واژه
شجويان هرگز پايان قيام دانشجويان اگرچه در نبردی نابرابر شکست خورد ليکن مبارزات دان. گرفته بودند، نمود
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طرد و روکردن دست اصالح طلبان حکومتی جمهوری . نيافت و در اشکال مختلف درسراسر ايران ادامه يافته است
 . اسالمی و تعرض به کليت نظام اسالمی يکی از دست آوردهای مهم اين قيام بود

دردوهفتۀ اخيردر نبردی رويم که جنبش عظيم مردم ايران   امسال درشرايطی به استقبال هيجده تير می
 و احمدی نژاد را به چالش گرفت و اى و نابرابر رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی و دررأس آن علی خامنهىاتوده

چنان به پيکارعليۀ تاريک  عليرغم تلفات و جان باختن بيش از صد تن ، صدها مجروح و بيش از هزار زندانی هم
 خرداد که عليۀ تقلب وقيحانۀ انتخاباتی ٣٠ شکوه  و چند ميليونی مردم در تظاهرات با. انديشان حاکم ادامه ميدهد 

 و حتا  بخشی ازبدنۀ  جز سرکوب عريان مردماىصورت گرفت چنان وحشتی  در دل ارتجاع انداخت که وی چاره
"  جمهوری اسالمی نظام را با بحران کاملهاىقول خودی رژيم که برای حفظ نظام به ميدان آمد، نديده وبه

 اخير گرازهای اسالمی و از طرفی هاىگری تعرض به مردم آزادۀ ايران و وحشی. مواجه ساخته است" مشروعيت
 درون حاکميت، جزتضعيف وانزوای بيشتر و تنفرعمومی نصيب جمهوری اسالمی هاىتشديد اختالفات جناح
ديگر در نبردی شکوهمند به مردم شجاع ايران و در رأس آن دختران وپسران جوان بار . درکليتش نکرده است
 . و احمدی نژاد تف ريختنداى گفتند وبه سمبل اين نظام کثيف و ضد بشری، علی خامنهنه رژيم جمهوری اسالمی

 خرداد ٢٥ و اوباشان چاقوکش جمهوری اسالمی به کوی دانشگاه تهران در ها حملۀ وحشيانۀ لباس شخصی
ب و مجروح ساختن شماری از دانشجويان پسر و دختر خللی در ماه امسال و به قتل رساندن چند دانشجو و تخري

 تير فرصتی است تا بار ديگر جمهوری اسالمی و دارودستۀ اوباش وی را ١٨وجود نياورده و  عزم دانشجويان به
به چالش گرفت، آزادی وحقوق دموکراتيک تمام آحاد مردم ورهائی فوری همۀ دانشجويان زندانی و تمامی دربندان 

 جانباختۀ اخير، طرح محاکمۀ عامالن و آمران جنايت و ترور و کشتار و هاىهمبستگی با خانواده. رياد زدرا ف
ضرورت پيوند دانشجويان با کارگران و ساير زحمتکشان ازجمله نکات مهمی است که بايد مورد توجه دانشجويان 

ِويژه کارگران به  د آن با ساير اقشار جامعه بهارتجاع از نيروی متحد دانشجويان و پيون. مبارز و انقالبی قرارگيرد
بيند و در صورت رهبری خردمندانۀ انقالبی، رهبری حزب طبقۀ کارگر،  ترسد و خود را ضعيف می شدت می

 مخفی و تلفيق مبارزۀ  مخفی و علنی امری حياتی برای هاى وکميتههاتشکيل هسته. چون مقوائی فرو خواهد پاشيد
 .ری اسالمی استادامۀ پيکارعليۀ جمهو

طور که حزب ما بارها تأکيد کرده است مبارزۀ دموکراتيک و احترام به حقوق حقۀ مردم ايران جزء    همان
توان هم به مبارزۀ ضد  ناگسستنی مبارزۀ ضد امپرياليستی و ضد استعماريست و تنها در اين صورت است که می

ل برشعار همه با هم و حرکات اعتراضی بودارو بی در و ترور و خفقان جمهوری اسالمی شفافيت داد و هم مهرباط
تنها در اين . ند، دريدا رنگارنگ کمين کردههاىپيکر کوبيد و پرده ازسيمای حاميان دروغين مردم که درلباس

 آذر، روز دانشجو و ادامۀ ١٦ ريخته شدۀ دانشجويان راه آزادی و استقالل درهاىتوان خون صورت است که می
 .ا گرامی داشت و آن را به پرچمی عليۀ ارتجاع  و امپرياليسم  تبديل کرد تير ر١٨آن، 

فرستد و از مبارزۀ   به دانشجويان عزيز درود می٧٨حزب ما  ضمن گراميداشت جانباختگان هيجده تير 
اری جمهوری اسالمی که دشمن آزادی وعلم ودانش است و جان مردم را به دبرحقشان عليۀ رژيم فاشيستی سرمايه

 . ورزد کند و بر پيوند اين مبارزه با مبارزۀ بر حق کارگران و ساير زحمتکشان  ايران تأکيد می ب رسانده دفاع میل
 

زنده باد اتحاد و پيوند دانشجويان با کارگران و ساير زحمتکشان ايران عليۀ 
 !جمهوری اسالمی

 !ياد تمامی جانباختگان خلق گرامی باد
 !جمهوری اسالمیاری دسرنگون باد رژيم سرمايه

 !زنده باد سوسياليسم اين پرچم رهائی بشريت
 

 )توفان(حزب کارايران 
 ١٣٨٨تيرماه 

org.toufan.www 
toufan@toufan.org 
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 رژيم بربرمنش جمهوری اسالمی محکوم به سقوط است
 

 ايران آبستن حوادث مهمی است
 

 متعدد مطبوعاتی به هاى و اطالعيههازات مردم ايران عليۀ جمهوری اسالمی، بيانيهبه موازات گسترش مبار
 عالوه بر هاارسال اين بيانيه. انتشاريافته است) توفان( مختلف از طرف شعبۀ بين المللی حزب کارايران هاىزبان

 معتبر هاى روزنامهبه.. ی ضد جنگها کارگری و شبکههاى مارکسيستی لنينيستی و اتحاديههاىاحزاب و سازمان
 حزب به يونانی و توزيع آن درميان مردم و پناهندگان هاىرفقای يونان با ترجمۀ بيانيه. بين المللی نيز فرستاده شد

 و نشريات هاسايت بيانيۀ حزب هم چنين در وب. ايرانی همبستگی عميق خود را نسبت به مردم ايران ابراز داشتند
مطلب زير ترجمۀ يکی .  انعکاس يافته است... انمارک، نروژ، اسپانيا و فرانسه وساير احزاب برادر نظير ترکيه، د

اين مطلب .  معتبر خارجی ارسال گرديدهاىاز مقاالتی است که درمورد اوضاع کنونی ايران تنظيم و به روزنامه
ار مردم بر  حکومتی، کودتای ضد مردمی و کشتهاىپرده از ماهيت انتخابات ضد دموکراتيک، اختالفات جناح

 .دارد  می
 هئيت تحريريه

 ١٣٨٨تيرماه  
 

.  خورشيدی انتخابات رياست جمهوری اسالمی درايران برگزار گرديد٨٨ خرداد ٢٢ ژوئن برابر ١٢» 
چهار نامزدی که به قانون اساسی . عنوان نامزدهای انتخاباتی معرفی شدند چهارتن پس از غربال شورای نگهبان به

اين انتخابات به خاطر ماهيت . می، اصل واليت فقيه و قانون شرع اسالمی  التزام دارندارتجاعی جمهوری اسال
ست از ها کارگری که سالهاى، احزاب، اتحاديههاارتجاعی و ضد دموکراتيک آن ازجانب بخش اعظم سازمان

 مردم ناراضی هااما عليرغم اين، ميليون. ند، تحريم گرديداطرف رژيم جمهوری اسالمی غيرقانونی اعالم گرديده
که از اوضاع کنونی به تنگ آمده اند، درانتخابات شرکت کرده و خواهان برکناری دولت احمدی نژاد که جان مردم 

متاسفانه مردم ايران اين بارهم به دليل فقدان يک آلترناتيو دمکراتيک و مترقی بين . را به لب رسانده است، گرديدند
. تر بين انتخاب وبا و طاعون قرارگرفتند و به ميرحسين موسوی رأی دادند انتخاب بد و بدتر و به بيان واضح
شود، رفرمش در چهارچوب قانون اساسی  ناميده می" رفرميست" غربی هاىميرحسين موسوی که در رسانه

رفرم و تحوالت سياسی که مورد . جمهوری اسالمی و هرم حکومتی واليت مطلقه فقيه قابل بحث است و نه بيشتر
آقای موسوی است شامل حق تشکل، تحزب، آزادی بيان و عقيده و حقوق دمکراتيک و الغای آپارتايد نظر 
 . باشد و استقرار يک سيستم دمکراتيک و سکوالر و مردمی نمی) تفکيک جنسيتی(جنسی

 تقلب آشکار و وقيحانۀ جناح احمدی نژاد  و بر آمد مردم عليۀ دستگاه حاکم و هجوم وحشيانه به تظاهرات
 تن و مجروح ساختن صدها پسر و دختر جوان يک بار ديگر عدم گشايش سياسی و هاميليونی و آرام  و کشتار ده

 اىجمهوری اسالمی و در رأس آن علی خامنه. رفرم دمکراتيک در کادر جمهوری اسالمی را به اثبات رسانده است
 اىعلی خامنه. اشيستی به مردم بی وقفه ادامه داردبر ادامۀ برخورد قهرآميزعليۀ مردم بيگناه تأکيد کرده و حمالت ف

. همان راهی را انتخاب کرده است که رژيم شاه پيشه کرده بود و سرانجام توسط انقالب مردم ايران سرنگون گرديد
 تن کشته، صدها نفر مجروح و بيش از هزارنفر دستگير و در زندان به ١٠٠طبق آمارهای انتشاريافته بيش از 

 .برند سرمی
 

 احمدی نژاد حامی فقرا نيست
 و تحليل گران خارجی، احمدی نژاد را حامی و نمايندۀ اقشار ضعيف و فرودست هابرخی از ژورناليست

ليکن  . کنند وی  درانتخابات را ناشی از اين نفوذ گستردۀ طبقاتی تحليل می" پيروزی"جامعه ارزيابی کرده و دليل 
بيش . گويد اری ايران  بر خالف چنين ادعاهای غيرعلمی سخن مید سرمايهحقيقت برخاسته ازواقعيت بيرحم جامعۀ

ست که ايران درگرداب بحران اهسال. باشند  سال می٣٠ درصد جمعيت هفتاد ميليونی ايران جوان و زير ٦٠از 
 دالر هر بشکه، نتوانست مرهمی برشکاف ١٦٠اقتصادی فرو رفته و حتا فروش نفت در باالترين نرخ ممکن، 
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بلکه برعکس پول نفت توسط باندهای مختلف حکومتی به يغما رفت، بخش مهمی ازاين پول . يق طبقاتی باشدعم
 ولگرد و هاىصرف دستگاه سرکوب نظير نيروی بسيجی، سپاه پاسداران و لمپن پرلتاريا معروف به لباس شخصی

 بوروکراتيک و يا دالل، درخالل چهارسال دولت احمدی نژاد،  سرمايه داران چه از نوع. آدمکش گرديد
چيزان  روحانيت در کليت خويش در حرف ازضعفا و بی. تر شدند  کالنی به جيب زدند و از گذشته فربههاىسرمايه
رژيم جمهوری . اری را نمايندگی ميکنددکند اما درعمل از طبقۀ بورژوا و مجموعۀ نظام فاسد سرمايه دفاع می

 با رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بين المللی پول تنظيم نموده، اسالمی از آنجا که سياست خود را منطبق
و ا هخصوصی سازی. ترکرده است طور فاحشی وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان را تنزل داده و وخيم به

طبق آمار بانک مرکزی ايران نرخ . تورم روبه فزونی است. اخراج کارگران به طورسرسام آوری ادامه دارد
بيکاری روبه فزونی است و . باشد  درصد می٤٠صد اعالم گرديد، اما در واقعيت امر نزديک به  در٢٣تورم

نرخ مواد خوراکی و اوليۀ مردم .  درصد است٢٠مطابق مطبوعات رسمی جمهوری اسالمی  نرخ  بيکاری بيش از 
رای کارگران درسال جديد اين درحاليست که حداقل دستمزد ب.  درصد افزايش يافته است٥٠ تا ٤٥در يک سال اخير 

گران و کارشناسان خود رژيم جمهوری اسالمی حداقل حقوق  طبق نظر تحليل.  تومان تعيين گرديده است٢٦٥٠٠٠
در اثر .  تومان باشد تا يک کارگر بتواند از پس مخارج سنگين زندگی بر آيد٨٥٠٠٠بايست  مطابق تورم موجود می

ست ها اخير اخراج شده و اکنون ماههاىژاد، هزاران کارگر درطی سالهمين سياست اقتصادی نئوليبرال احمدی ن
 اجتماعی رو به فزونی هاىفقر، گسترش فحشا و اعتياد، خودکشی، دزدی و بزه کاری. نداکه حقوقی دريافت نکرده

  اقتصادی و سياسی احمدی نژاد نه تنها پاسخگوی حل هيچ يک ازاين مسائل نبوده بلکه برعکسهاىاست و سياست
 درصد مردم در زيرخط ٧٥طبق آمارهای رسمی کشور . اوضاع جامعه را وخيم تر و به پرتگاه سقوط کشانده است

احمدی نژاد در واقع ادامۀ همان سياست " مهرورز" اقتصادی  دولت  هاىبرند و سياست سرمی فقر به
 حکومتی هاىطه اختالفی بين جناحباشد و در اين راب ارانۀ بازار در دوران هاشمی رفسنجانی و خاتمی میدسرمايه
گيری در ميان کارگران و زحمتکشان و کًال اقشار تهی دست  بدين رو بيان اين که احمدی نژاد نفوذ چشم. نيست

احمدی نژاد و دارودستۀ . خواند کند کذب محض است و به هيچ وجه با واقعيت نمی جامعه دارد و از آنها حمايت می
 . دست به تقلب زده تا به هر طريق ممکن قدرت را حفظ کننداىوقيحانهوی با يک کودتا و به صورت 

 
 اعتراضات مردم بر حق است

 

 
 

 
 زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری
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 در مقابل اين کودتا و تقلب اىِويژه پسران ودختران جوان به صورت ميليونی و توده مردم ايران و به
دختران . فاشيستی نيروهای امنيتی و مسلح رژيم هراسی بدل راه ندادندانتخاباتی ايستادند و از خشونت عريان و 

 ٣بيش از . گير بود اعتراضات مردم تهران چشم. ندا در اين حرکات اعتراضی ايفا نمودهاىجوان نقش ارزنده
يز، در شهرهای ديگر ايران نظير رشت، تبر.  و تنفر خود را نسبت به رژيم نشان دادندهاميليون نفر به خيابان

در خارج از کشور نيز .  نه به ابعاد تهران بروز کرداى مشابههاىتظاهرات.... اوروميه، بابل، آمل، مشهد، اصفهان 
 هاىشماری از اتحاديه. چنان ادامه دارد  عليۀ رژيم جمهوری اسالمی انجام گرفت و هماىاعتراضات گسترده
 هاىبسياری از احزاب و اتحاديه. مردم نشان دادندطور روشن همبستگی خود را با اعتراضات  کارگری ايران به

چه که مردم ايران امروز  آن. چنان ادامه دارد مترقی در خارج، از مبارزات مردم حمايت کرده و اين امر هم
دموکراسی، عدالت اجتماعی و يک حکومت سکوالر خواست اکثريت . رزمند روشن است طلبند و برای آن می می

طور شفاف و بی پرده دفاع نمايد و از طرفی مخالف  صيت و نيروئی که از اين مطالبات بهشخ. جامعۀ ايران است
 . دخالت و نفوذ امپرياليسم در ايران باشد دير يا زود رهبری جنبش را از آن خود خواهد کرد

 باشند و دو انقالب بزرگ بهمن و مردم ايران دارای تاريخ درخشان ضد استعماری و ضد امپرياليستی می
ظاهر سرکوب گرديد اما  جنبش مردم ايران به. مشروطه ايران و ملی کردن صنعت نفت داللت بر همين امر دارد

 مردمی در هاىمردم ايران به حمايت. ايران آبستن حوادث مهمی است. اوضاع، آتش زير خاکستر است
  «. سراسرجهان نيازمندند

 
* * * * * * 

 
 جنبش مردمی و نقش نيروهای انقالبی 

   از يک رفيقاى مقاله
 ١٣٨٨  سوم تيرماه  ــايران

 
داشت، ولی فقيه صراحتًا به او اى چند ماه قبل از نمايشات انتخاباتی در مالقاتی که احمدی نژاد با خامنه

شما برای چند ماه آينده برنامه " : در اين ديدار گفتاى خامنه. بشارت انتصاب مجدد به مقام رياست جمهوری را داد
هدف از تائيد صالحيت کانديداتوری موسوی و کروبی . "! نکنيد بلکه برای پنج سال آينده برنامه ريزی کنيدريزی

دوجانبه چيزی جز گرم کردن تنور هاى توسط شورای نگهبان واليت فقيه و مناظرات تلويزيونی و افشاگری
ريدن مشروعيت برای رژيم در رأی و خهاى نمايشات انتخاباتی به منظور جلب حداکثری مردم به پای صندوق

و باندهای رقيب در ها کرد اين بود که با طرد جناح عرصۀ جهانی نبود ولی در عرصۀ داخلی هدفی را که دنبال می
عرصۀ حاکميت، قدرت را به طور کامل در دست خود قبضه کرده و هر گونه صدای مخالف و منتقدی را در داخل 

 .با نيروی سرکوب نظامی خفه کند
را به رهبری رفسنجانی و با " جنبش سبز" و باندهای رقيب هم بيکار ننشسته و طرح  ها ه جناحالبت
فردی، هاى گری موسوی و خاتمی در دست داشتند و هدفشان اين بود که با وعده و وعيدهای دروغين آزادی مجری

 شمال شهری و ناراضيان از جوانان و زنان وابسته به اقشار ميانی و روشنفکران خرده بورژوا و اقشار نوکيسۀ
هاى گری ذوب شدگان در واليت فقيه را در جهت اهداف خود به پای صندوق گری و افراطی تحجرگرائی و قشری

آمريکائی و هاى رأی کشيده و ضمن استفادۀ ابزاری از نيروی آنها و هم چنين با چراغ سبز دادن به امپرياليست
باشد ضمن جلب  تر است و خواستار امتياز دهی و سازش می که معقولبه عنوان نيروئی ها اروپائی و صهيونيست

 .   ــ احمدی نژاد را به عقب نشينی وادارنداى حمايت و پشتيبانی آنها، جناح خامنه
از تقلبات و اى با اعالم نتايج قالبی انتخابات به فاصلۀ چند ساعت بعد از پايان رأی گيری، که در واقع ملقمه

باشد، چنان وقيحانه و آشکار و  متداول رژيم بود و ذاتی وجود منحوسش میهاى التان بازیو شارها دروغگوئی
باندهای رفسنجانی و اصالح طلبان که در پس اين اقدام، . عيان بود که فغان باندهای رقيب را هم به آسمان رساند
راض در مقابل عملکرد کودتائی ديدند خواستار مقاومت و اعت نقشۀ شبه کودتائی طرد کامل خود را از حاکميت می
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اخذ هاى آنها مطرح کردند که در اعالم نتايج انتخابات تقلب شده و در صدها شهر تعداد رأی. جناح واليت فقيه شدند
يا اين که به هزاران ناظر انتخاباتی که نمايندۀ موسوی يا کروبی . شده بيشتر از واجدين شرايط در آن شهرها بوده

يا اين که چهار  . ندارأی گيری داده نشدههاى دار، اجازۀ ورود به حوزه شتن کارت مجوز عکسبودند به بهانۀ ندا
ولی همين باند . گيری سفيد بيشتر از حد نياز چاپ شده و از سرنوشت آنها خبری نيست ميليون  تعرفۀ رأی

باتی را زير سئوال نبردند رفسنجانی و موسوی و کروبی و خاتمی هرگز تعداد کل شرکت کنند گان در نمايشات انتخا
واقعيت اين است که با تمام طرفندهای به کار گرفته شده بيش . چون در اين دروغ مشترک، هر دو طرف ذينفع بودند

 ساعت ١٤رأی گيری به مدت هاى حوزه. از نيمی از تعداد کل اعالم شده در نمايشات انتخاباتی شرکت نکرده بودند
اگر حداقل در هر دو دقيقه يک رأی به صندوق ريخته شده . تا ده شب باز بودنداز ساعت هشت صبح )  دقيقه٨٤٠(

 ٤٦٠٠٠با احتساب .  ساعت بيشتر نيست١٤ عدد در مدت ٤٢٠باشد مجموعۀ آراء ريخته شده در هر صندوق 
 ضرب ٤٢٠را در ها اگر تعداد صندوق. شود  می٥٩٠٠٠ صندوق سيار که مجموعۀ آن ١٣٠٠٠صندوق ثابت و 

و ها بنابراين همۀ جناح.  بيشتر نيست٢٤٧٨٠٠٠٠توانسته در اين مدت زمان اخذ شود  داکثر رأئی که میکنيم ح
باندهای دروغگو و متقلب حاکميت در تائيد دروغ شرکت هشتاد در صدی مردم در انتخابات ذينفعند و به اين دروغ 

 .معترض نيستند
و به دنبال آن دستگيری صدها نفر از ها و افشا گریتشديد تضاد باندهای مافيائی حکومت و اعتراضات علنی 

را برای مردم ناراضی اى اعضاء مجاهدين انقالب اسالمی و حزب مشارکت اسالمی و دارودستۀ رفسنجانی روزنه
 . ريخته و نفرت و انزجار خود را اعالم نمايندها از کليت جمهوری اسالمی گشود تا به خيابان

طور کامل در دست خود قبضه  ۀ کامل حاکميت از باندهای رقيب، قدرت را بهکه مصمم بود با تسوياى خامنه
کند دستور به اغتشاش و آشوب  کشاندن تظاهرات مسالمت آميز مردم و ايجاد رعب و وحشت و عدم امنيت را 
به صادر کرده بود و هدفش اين بود که با ايجاد فضا و جو مناسب شرايط ذهنی و روحی مناسب را برای اقدام ش

صدر را با اقدامی کودتائی کنار گذاشتند بتواند   بنی٦٠طور که در خرداد کودتائی خود فراهم آورد و همان
 .دارودستۀ رفسنجانی و اصالح طلبان را کنار بگذارد

سران آمريکا و اروپا و اسرائيل از هاى دادن مکرر حمايت اتهام آشوب طلبی و اغتشاش به مخالفين و نشان 
ماشينشان خرد شده يا هاى يشان آتش گرفته يا شيشههاحکومتی و مصاحبه با مردمی که مغازهاعتراضات ضد 

و چماق به دستان ها شان عقب افتاده و نسبت دادن همۀ اقدامات لباس شخصی کاسبيشان تق و لق شده يا کار بانکی
البته در روزهای اخير از . استرژيم به مخالفين و معترضين همه و همه نشاندهندۀ زمينه سازی برای اقدامی قطعی 

 .کنند بهانۀ خطر خارجی هم برای سرکوب اعتراضات مردمی استفاده می
صنفی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان و ضعف آلترناتيو انقالبی از هاى متأسفانه در شرايط ضعف تشکل

 بهره برداری دلخواه صورت پتانسيل مبارزاتی نسل جوان و نيروهای آزاديخواه و از شرايط و روزنۀ ايجاد شده
البته وظيفۀ همۀ نيروهای آزاديخواه و مردمی و انقالبی است که ضمن جهت دادن و راديکاليزه کردن . گيرد نمی

اعتراضات و مبارزات مردم و افشاء چهرۀ واقعی همۀ باندهای جنايتکار رژيم ضمن عمق دادن به جنبش در جهت 
رزات با شروع اعتراضات و اعتصابات کارگران و زحمتکشان حول تعميق اين مبا. سازماندهی آن بکوشند

 . اجتماعی و سياسی و طبقاتی خود امکان پذير استهاى خواست
 
 

 * * * * * * 
 

 

ترين شکل تشکيالت پرولتاريا است  حزب عالی
 )لنين(
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  تير١٨گزارشی کوتاه ازيک شاهد عينی پيرامون تظاهرات 
 استشجاعت و رزمندگی زنان بی نظير 

 شود روز بيشتر می اتحاد و همبستگی بين مردم هر
 

حدود ساعت شش بعد از ظهر به طرف خيابان امير آباد رفتيم مردم دسته دسته با آرامش در حال  .............
جلوی بيمارستان قلب . آمد مختلف به صدا در می هاىگوشهتک و توک صدای مرگ بر ديکتاتور از . حرکت بودند
مرگ بر   نفر آدم بودند با صدای بلند شعار١٠٠ ًارستان را نميدانم دختری جوان که در اطرافش حدودکه اسم بيما

شعارهای ديگر اين دختر جوان مرگ بر ديکتاتور و شعار . کردند ميداد که اطرافيان هم آن را تکرار می اىخامنه
در اين بين بود که از هر طرف   و "ا نبينیتا واليت ر بميری،) اىپسر خامنه(  مجتبی،مجتبی" جديد هم اين بود که

بدانند به کی  که  کردند و بدون اين گری تمام به مردم حمله می  موتور سوار با وحشیهاىباطوم به دست اوباشان و
  تيرهاى مثل خرسهااين بيچاره. گذراندند  همه را از دم تيغ خود می،زن و مرد کنند از پيرو جوان و حمله می

مقابل شجاعت زنان قهرمان  دراينجا بايد در. سيم آخربه شدند، و گويا زده بودند  ور می سو حملهخورده به هر 
شان و ق جهانيان معرفی کرد تا ببينند زنان چگونه برای حقوۀايران  سر تعظيم فرود آورد و مبارزات آنها را به هم

 پاسداری را گرفته بود و ۀچنان يق نی آن بودم که زاىمن يک لحظه شاهد صحنه. رزمند  مردم ايران میۀحقوق هم
 ئیها با ديدن چنين صحنهًاجد." زنيد هران و برادران شما هستند که شما آنها را میابيشرف اينها خو"داد ميزد که 

ننگ بر . ؟ايران بدون حضور و شرکت اين شيرزنان ميسر است انسان به فکر فرو ميرود که آيا کسب آزادی در
 ........... روی زمين هستندهاىترين انسان  بزدل،ژست مردانه پردازند و با  زنان میآنانی که به تحقير

راندند   موتور سوار که وحشيانه از اين سو به آن سو میىاهآن پر بود از گروه اطراف خيابان مير داماد و
 گويا مردم به .فتندر  ديگر میۀ به کوچاى از کوچهاى مرگ بر خامنه ،ولی مردم با شعارهای مرگ بر ديکتاتور

جنگ وگريز و پخش کردن نيروی . کرد تاکتيکی زدند که رژيم فکرش را هم نمی. نداجنگ پارتيزانی روی آورده
 پر از دودهای غليظ بود که ها اغلب کوچه.ترين نوع برخورد به سرکوبگران حکومتی بود انتظامی و پاسدار جالب
 هاى که در ترافيک قرار داشتند با بوقئیهادر اين ميان تمام ماشين.  توسط مردم بودهادان نشان از سوزاندن زباله

 در اين روز خيابان مير داماد در آتش می سوخت از پشت ًاواقع. ممتد با مردم همدردی وهمبستگی نشان ميدادند
ر همبستگی  که با مردم دیديد بندرت مردم عادی را می. شد در همبستگی با مردم شنيده می  صدای اهللا اکبرهابام

تعداد موتور .  دادند  راه می، موتور سوارهاى خود در مقابل فاشيستهاى جوانان را به خانههانبودند اغلب خانه
 درحالی که به مردم حمله ، که از همه بيشتر مورد نفرت مردم هستندها و لباس شخصیهاسوارها و بسيجی

 .باريد کردند اما وحشت نيز  از سر ورويشان می می
 سوار ماشين شديم و به طرف خيابان انقالب رفتيم خيابان انقالب مملو از موتور سوارها بود که ًاسريع

کردند و حتی پير زنی را به شدت  وحشيانه از سوئی به سوئی ديگر در حرکت بودند و نعره کشان به مردم حمله می
 . مجروح کردند

 طور آشکار در تاکسی و اتوبوس و هم ندارند و بکه مردم ديگر ترسی  از رژي چه که قابل توجه است اين آن
گويند  زنند و می  هواخواهان نظام حرف میۀ و هماى کودتا گران و باند احمدی نژاد و خامنهۀدر کوچه و بازار علي

رژيم . طور آشکار از رژيم دفاع کند هيابيد که ب کمتر کسی را می. کارد به استخوانمان رسيده است ديگر بس است
 استفاده کند، گرفتار آمده و  سوءی آنهاأی که خود برای مردم گذاشت و آنها را به انتخابات دعوت کرد تا از ردام در

 ............... داند چه خاکی برسرش کند امروز نمی
 ها شب به بعد صدای اهللا اکبر و مرگ بر ديکتاتور از روی پشت بام١٠ تير از ساعت ١٨ بعد از هاىدر شب
روز بيشتر   اتحاد و همبستگی بين مردم هر. شبانه اعصاب رژيم را خراب کرده استها اين فرياد .شنيده ميشد

 ........شدت وحشت کرده است هخصوص جوانان ب هنيت مردم و بباشود و رژيم از خشم و عص می
 به اميد  برقراری آزادی

  نابود باد نظام ديکتاتوری فاشيستی جمهوری اسالمی
 

 ک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد امپرياليستی استمبارزۀ دموکراتي
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 دروغ و ريا تا کی، وقاحت هم حدی دارد
 

 
 
 متنوعی در سراسر جهان عليۀ رژيم منفور جمهوری هاىدراعتراض به سرکوب و کشتارمردم ايران آکسيون

اس يافته است ترين آکسيون اعتراضی که درسراسر جهان انعک يکی از پر سر و صدا. اسالمی برگزار گرديده است
مطبوعات، راديو . دوست و مترقی به سفارت جمهوری اسالمی در سوئد و اشغال آن بوده است حملۀ ايرانيان ميهن
 خبری سوئد مفصًال  خبر تعرض به سفارتخانه را انعکاس دادند و توجه افکارعمومی را به هاىتلويزيون و رسانه

تواند مايۀ دلگرمی مردم تحت ستم و  چنين اقدامی نمی. دندسوی ايران و سرکوب خونين مردم ميهن ما جلب نمو
اين . کنند، نگردد رزمندۀ ايران که هم اکنون با دست خالی در مقابل مزدوران فاشيست جمهوری اسالمی  پيکار می

د توان اعتراض پيروزمند که مبارزات به حق مردم را فرياد زد و به افشای بی امان آدمکشان اسالمی پرداخت، نمی
ميهنان خود هستند، نباشد و مورد حمايتشان   ايرانی آزاده در خارج از کشور که نگران همهامايۀ سربلندی  ميليون

ليکن هنوز جريانات آلوده و جاعل و ارتجاعی هستند که هنری جزخدمت به  نظام کثيف جمهوری . قرار نگيرد
خردانه حرکت باشکوه تعرض به  خود بی١٠٧رۀ پيک هفته درشما" پيک نت"بنگاه دروغ پراکنی .اسالمی ندارند

نسبت داد و اين اقدام را " حسين شريعتمداری و بقايای شبکۀ سعيد امامی"سفارت جمهوری اسالمی را  به دارودستۀ 
 :در همين مورد چنين آمده است. جوش ايران تحليل نمود  عليۀ جنبش خوداىتوطئه

عيد امامی را در سوئد سازماندهی کرده، با هدف خنثی کردن  سۀعاملين حسين شريعتمداری که بقايای شبک» 
 کودتای انتخاباتی و همدردی با ۀجوش و سراسری ايرانيان خارج از کشور که جنبشی بزرگ را علي حرکت خود

اين طرح . اصطالح تصرف کردنده اند، سفارت جمهوری اسالمی در استکهلم را ب وجود آوردهه مردم داخل کشور ب
  «. کارکنان سفارت صورت گرفت و اشغال کنندگان خود را حزب کمونيست کارگری معرفی کردندبا همکاری

تا آنجا که ما از رفقای خود  درسوئد و ! دروغ و رياکاری تا کی. شرمی هم حدی دارد وقاحت و بی
ام گروه و يا جات ساير جريانات انقالبی و مترقی اطالع يافتيم اين حرکت اعتراضی تحت ن طور از نوشته همين

اين که دست .   به صورت فردی تدارک ديده شداىاين آکسيون  درچهارچوب کميته. حزب خاصی نبوده است
چسبانند هدفی جز تخريب و بی اعتبار  آگاهانه اين حرکت را به حزب خاصی می" پيک نت"اندرکاران نابکار 

همان کسانی هستند " راه توده"، بنگاه دروغ پراکنی "پيک نت"سردمداران .  کردن مبارزۀ ايرانيان آزاديخواه ندارند
پرداختند و در لو دادن مبارزين و خدمت به  که در گذشته در رکاب جمهوری سياه اسالمی به شکار انقالبيون می

" رهبرشان " اين بيخردان از سرنوشت غم انگيز . کردند سازمان  جهنمی امنيت جمهوری اسالمی نيز افتخار می
 کيانوری که پس از اين همه خوشخدمتی به رژيم سرانجام  قربانی خيانت خويش گرديد، درس نمی گيرند " آيت اهللا

به رهبری مير حسين " اصالح طلب"و امروز نيز با همان مرام و رويۀ گذشته به دفاع از  بخشی از رژيم، جناح 
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ضين ضد رژيم به حسين شريعتمداری چسباندن معتر... پردازند و بازهم تکرار خيانتی ديگر موسوی و شرکاء می
 .است  که نفرت همگان را برانگيخته است" راه توده"اوج دنائت و پستی جريان 

 حرکت اعتراضی ايرانيان مبارز و تعرض به سفارت جمهوری اسالمی با موفقيت پايان يافت و مورد حمايت 
 لعنت نصيب رژيم و مدافعان آن نظير بنگاه از سوئی در اين کارزار جز تف و.  نفر قرارگرفت هاوتحسين  ميليون

چنان ادامه دارد و درود ما به همۀ  اين مبارزات  در سراسر جهان هم. نگرديد" پيک نت"دروغ پراکنی سايت 
 ! مبارزين آزادۀ ضد رژيم وضد امپرياليست

فارت جمهوری درسوئد را که به مناسبت تعرض به س) توفان(در زيراعالميۀ رفقای هوادار حزب کارايران 
 رسانيم اسالمی  انتشار يافت به چاپ می

 
 اعالميه
  رژيم فاشيستی جمهوری اسالمیۀگسترش اعتراضات درخارج کشورعلي

  جاسوسی رژيم جمهوری اسالمی دراستکهلمۀحمله به الن
 

 اين بی نظير از. ترين و بی نظيرترين رخدادهای تاريخی بود شاهد يکی از بزرگ"جهان در چند روز اخير، 
 گره کرده و بدون ترس از مرگ، به نبرد لشگريان وحشی تا به دندان مسلح هاىجهت که جوانان مصمم ، با مشت

.  نفر جان باختند و صدها تن مجروح گرديدند١٠٠بيش از . شتافتند و جسورانه در اين نبرد نا برابر رزميدند 
ادر گرديدند در يک پيکار نا برابر و تنها با عزمی رخدادی به عظمت نيروی توفندۀ شير زنان و شير مردانی که ق

ترين خصم دوران لشگريان سياهی که مسلح به انواع   کوبنده و با پرتاب سنگ، با يکی از بزرگهاىراسخ با مشت
 .   قتاله بودند، پنجه در پنجه اندازدهاىسالح

ن خويش و هرگونه حسابگری آری اين شير زنان و شير مردان ايران جسورانه و با گذشتن از جان شيري
 کوبيدند صخرۀ سر سخت سياهی، چون طوفانی توفنده جهت رسيدن به ساحل آزادی، خود را به "مصلحت انديشانه"

طوفان خشم مردم در اين چند روز قادر . عظيم و التيام نيافتنی" شکافی. "و شکاف عظيمی در آن ايجاد نمودند
سفاک را چون محمد رضاشاه مزدور به ى اخامنه.  رژيم را درهم ريزدآدمخواران" ثبات و آرامش"گرديد جزيرۀ 
آری اين غيور زنان و مردان جوان ولی پر صالبت در خيزش بی نظير خويش چنان زخم عميقی بر . گريه درآورد

 .  دشمنان ضد بشری وارد نمودند، که آغازی  جهت نابود کامل آن خواهد بود
 سال ٣٠ريزی که با بيش از  قدر قدرتی رژيم جانی و خون" بت" شد، بدين سان رزم جسورانۀ مردم قادر

 .   جلوه دهد، فرو ريزد" شکست ناپذير"غايت فاشيستی سعی داشت خود را در انظار عمومی  استبدادگری و اعمال به
نيا را د" ده روز"ويژه  دختران و پسران جوان  با مبارزات بی باکانۀ خويش قادر شدند برای  مردم ايران به

که ظلم وستم، حتا ظلم و ستم رژيم تکان دهند و با ارادۀ سترگ بار ديگر بر روند ديالکتيک تاريخی مهر تائيد زنند؛ 
  .سفاکی چون جمهوری اسالمی پايدار نخواهد بود

 سال نا ٣٠ سال استبدادگری ــ ٣٠در واقع اين خيزش سترک و تاريخی نسل جوان ايران، نسلی که شاهد 
 بود، سرانجام - سال نا مردمی و ناکامی چيدن ٣٠ سال آه و حسرت داشتن يک زندگی آرام ــ ٣٠آشکار ــ برابری 

. رفت که طومار ننگين رژيم جهل و جنايت جمهوری اسالمی را درهم پيچد چون سمندری از خاک برخواست و می
ی نيازمند ستاد رهبری کنندۀ انقالبی بر اساس تجربۀ مبارزاتی صدها سالۀ روند تاريخ، چنين تحول تابناک تاريخ

 . است
 ديگر که در نبرد با خصم سپاه وحشيان رژيم  جهت ندا  و صدها نداهای ما مطمئن هستيم که از خون سرخ

خاک افتادند،  ايجاد يک زندگی انسانی و شرافتمندانه که در آن آزادی و دمکراسی برای آحاد مردم برقرار گردد، به
خ خواهد روئيد و سرانجام عليرغم سد باز دارندۀ لشگريان وحشی، طومار اين جرثومۀ فساد و  سرهاىهزاران الله

 .  تباهی را از ميان بر خواهد داشت
رژيم را درهم شکند و نويد " جبروت"مردان قادر شد،  در يک کالم اين خيزش سترگ سلحشور زنان و راد

ز کشور با تمام وجود، رزم اين شير زنان و شير مردان را ما ايرانيان مقيم خارج ا. فردای تابناک را رقم زند
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رزمشان . داريم  و با تمام نيرو پشتيبانشان هستيم و خواهيم بود ستائيم و درود بيکران خويش را نثارشان می می
 ! پيروز باد

 !ايرانيان آزاده
اديخواه و انقالبی مقيم استکهلم  در حمايت و پشتيبانی از مبارزات مردم ايران عليۀ تماميت رژيم، ايرانيان آز

 يونی سفارت رژيم جمهوری ٢٦ اعتراضی، ديروز بعداز ظهر جمعه هاى آکسيونهابه دنبال برگزاری ده) سوئد(
آنان با . اسالمی ايران، اين النۀ جاسوسی و مرکز توطئه چينی را برای مدتی به اشغال انقالبی خويش در آوردند

 وارد محوطۀ سفارت شده و با خشم انقالبی خويش ابتدا با تعدادی از مزدوران شکستن درب اين مرکز توطئه گری
و سرانجام با دخالت پليس از سفارت . مسلح رژيم درگير و چندين دستگاه خود روهای مزدوران را درهم شکستند

ش را از خارج شدند و با شعارهای کوبنده چون؛ مرگ بر رژيم جمهوری اسالمی، حمايت و پشتيبانی کامل خوي
 . مبارزات مردم ايران ابراز نمودند

ما از تمامی صلح . چنان ادامه دارد  اعتراضی عليه رژيم ايران در خارج از کشور همهاىاين آکسيون
دوستان و آزاديخواهان خواستاريم تا با شرکت هر چه گسترده تر خويش در حرکات اعتراضی عليه رژيم بربرمنش 

مايت خويش را از مبارزات مردم ايران برای ايرانی آزاد و آباد و شکوفان رساتر جمهوری اسالمی، همبستگی و ح
 . نمايند

 
 !درود بيکران بررزمتان

 !مرگ بر رژيم فاشيستی مذهبی جمهوری اسالمی
 !زنده باد سوسياليسم تنها راه رهائی مردم ايران

 
 در استکهلم) توفان(هواداران حزب کار ايران

 ٢٠٠٩ يونی ٢٧شنبه 
  

** * * * *  
 

 
 

  از اراذل و اوباش و چاقو کشان دوران منفور پهلوییتصوير
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 و باندهای مافيائیها لباس شخصی
 

 

 
 !بشناسيد

 
اين قاتل مزدور را  را بشناسيد و به ديگران معرفی کنيد. نظام جمهوری اسالمی بدون تکيه به سرنيزه و باندهای 

مافيائی و آدمکش لباس شخصی يک روزهم دوام نخواهد آورد. وظيفۀ انقالب آتی ايران درهم شکستن ماشين 
سرکوب و محاکمۀ همۀ کسانی است که درکشتار مستقيم و غير مستقيم مردم ايران نقش ايفا نمودند. مجازاتهاى 

 سنگين درانتظار قاتالن مردم ايران است. به اميد چنين روزی! 
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 اين ننگ است يا جمهوری؟
 

 سال جنايت و خيانت است، تاريخ ترور و سرکوب ٣٠ی تاريخ تاريخ رژيم سرمايه داری جمهوری اسالم
تفکيک ( خونين مخالفين و شکنجه و اعدام است، تاريخ زن ستيزی، تجاوز و اجرای بی کم و کاست آپارتايد جنسی 

اين جمهوری مردم ايران .  ترين حقوق انسانی زنان ايران است یئو بی حرمتی  و پايمال کردن ابتدا)  جنسيتی
چه بيشرمانه . تواند داشته باشد  اين نظام کثيف و شبانی اسالمی است که هيچ قرابتی با جمهوريت ندارد و نمینيست

چنان از الزم و ملزوم بودن جمهوريت و   تير ماه درتهران  هم٢٦است وقتی هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 
ضرورت نظام  در ايران بر" تغيير"ن گويد و همانند ساير اصالح طلبان مذبذب و مدعيا اسالميت سخن می

 !ننگ برجمهوريتی که با اسالميت سازگار است. ورزد کيد میأاسالمی ت+ جمهوری 
موضع تدافعی قرارگرفته است  شدت دره  خرداد که ب٢٢جمهوری اسالمی با تقلب ننگين و کودتای سياه 

ِويژه  هشريف ايران ب دم  معترض و و سرکوب مرر جز کشتااىبرای حفظ نظام انگلی و ضد بشری خويش چاره
 ۀ دست به مقاومت زدند و لقممردم ما که اين تقلب وقيحانه را بر نتابيدند متحدًا. بيند دختران و پسران جوان نمی

ب مردم به دستگيری ارعارژيم برای زهر چشم گرفتن و .  درصدی را بر مافيای حاکم تلخ کردند٨٥ی  أچرب ر
هرروز قربانی   ايران روی آورد وۀی ، تجاوز به زندانيان و قتل فرزندان آزادئآدم ربا معترضين، شکنجه، ۀگسترد
مدتی . شود  خرداد  طوالنی است و هر روز بر طول آن اضافه می٢٢ليست جانباختگان بعد از کودتای . گيرد می

ديروز خبر .  خاک افتاد تاريک انديشان ضد بشر قرارگرفت و بهۀپيش قلب جوان ندا آقا سلطان مورد اصابت گلول
امروز خبر پيدا شدن جسد دختر جوان، ترانه موسوی چون بمب در سراسر . قتل سهراب جوان را به مادرش دادند

 و هر. ايران پيچيد و خشم و تنفر همگان را ازاين همه رذالت و پستی و زن ستيزی جمهوری اسالمی بر انگيخت
 ....وز قتلی ديگرر

 ۀ هفتم تير، بازداشت گرديد و طبق اخبار رسيده مورد تجاوز وحشيانهاى درگيریۀ ترانه موسوی در حاشي
 ۀحوم جسد سوخته و دلخراش اين دختر جوان بعد از سه هفته در. موران امنيتی جمهوری اسالمی قرارگرفتأم

 . قزوين پيدا شد
جمهوری اسالمی موران امنيتی أترانه موسوی نخستين زنی نيست که بدين شکل مورد تجاوز هولناک م

که  بختکی چون جمهوری اسالمی بر فراز آسمان ايران در  تا زمانی. قرارگرفته است و آخرين آن نيز نخواهد بود
 ی ازئبرای رها.  بقای ننگينش فروگزار نخواهد کردۀهيچ اقدام کثيفی برای ادام از گيرد و پرواز است قربانی می

 جز سرنگونی اىميان زنان و مردان چاره و حقوق برابر کراتيک و آزاداين هيوالی خون آشام و استقرار نظامی دم
رفتن کژراهه است و فرجامی  "موج سبز"دنبال ه ب.  تماميت نظام بربرمنش جمهوری اسالمی نيست و نخواهد بود

 .س و سرخوردگی نخواهد داشتأجز شکست و ي
لناک جمهوری اسالمی و تجاوز مورد جنايت هو در" زيرزمين"زير گزارش مفصلی که در وبالگ  در

نفرت بر جمهوری  ننگ و. گذرد موران امنيتی به ترانه موسوی  انتشار يافته است، از نظر خوانندگان گرامی میأم
 !زنده باد زنان قهرمان ايران! اسالمی
 

* * * * * * * * 
 

جنايت هولناک ديگری از جمهوری : دا شديی دختر جوان پ جسد سوخته     
 موران امنيتی شدأاو قربانی تجاوز م:  دوست ترانهــاسالمی 
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 از ی وی ند آه خانوادها مسجد قبا، گفتههاىیشدگان هفتم تير در درگير  ، از بازداشتیدوستان ترانه موسو
 . اند ی قزوين خبرداده ی ترانه در حومه ی سوخته يافتن جنازه

با خبر مرگ يكی از دوستان ترانه موسوی ديروز برای پيگيری وضع ترانه با منزل پدری او تماس گرفت و 
ی مكان و زمان تشييع ئ ترانه از بازگوۀخانواد.  مواجه شدــ  بين آرج و قزوينــاش   سوختهۀترانه و يافتن جناز

 ، مكررهاى و تماسهاپس از پيگيری. توانند توضيحات بيشتری دهند  وی خودداری آردند و گفتند نمیۀجناز
خواستند آه ديگر تماس نگيرند و در برابر سخن يكی از دوستان  موسوی از آنان ۀدوستان ترانه با منزل وی، خانواد

 بگويند آه ترانه دستگير شده و ها او بايد نوع مرگش را به جامعه اطالع دهند و به رسانهۀترانه آه گفته بود خانواد
دانيم و   شنيده بودند آه ما صالح آار خود را بهتر از شما می،پس از دستگيری به اين سرنوشت دچار شده است

 .ش آسی حضور داشته باشداخواهيم در تشييع جنازه نمی
 روز هفتم تير در حوالی تقاطع ــخواهد نامش فاش شود   آه نمیــ يكی از دوستانش ۀترانه موسوی به گفت

 ۀ فرعی بين حسينهاىاو اتومبيل خود را در يكی از خيابان. ميرداماد و خيابان شريعتی آالس آرايشگری داشته است
 ارشاد با يكی از دوستان ۀآند و پس از ديدن تجمع مردم در خيابان قبا و اطراف حسين رشاد و ميرداماد، پارك میا

گويد آه پيش از رفتن به آرايشگاه بهتر است سری به مسجد قبا بزنند و با دوست  گيرد و به او می خود تماس می
دوستش مانتوی سبز به تن و شالی سبز به سر داشته است  ۀوی آه به گفت. گذارد خود در نزديكی مسجد قبا قرار می

شود و  آه در خيابان شريعتی منتظر يكی از دوستان خود بوده است از سوی مأموران حكومتی دستگير می حالی در
ترانه را سوار به ونی . بيند شده از دور وی را می در هنگام دستگيری، دوست وی آه به محل قرار نزديك می

 ئیها مسجد قبا در تماسۀشود و چند نفر از دستگيرشدگان واقع واهد دستگيری ترانه به همين جا ختم نمیش. برند می
 منزل و ۀترانه موسوی در زمان دستگيری شمار. دهند ش را به آنان اطالع میای وی، خبر دستگيری با خانواده

ش تماس اخواهد در صورت آزادی با خانواده دهد و از آنان می يكی از دوستانش را به چند نفر از دستگيرشدگان می
آسانی آه در آن روز همراه با ترانه به ساختمانی در حوالی . ش را به آنان اطالع دهنداگرفته و خبر دستگيری

گفته است نه برای تجمع آه برای شرآت در آالس  آرده و می ند آه او مدام گريه میاشوند گفته  پاسداران منتقل می
 مسالمت هاىیئند آه ترانه در راهپيماااما برخی از دوستانش خبر داده.  محل حضور داشته استآرايشگری در آن

 سبز، ۀ خرداد شرآت داشته است و حتا پيش از انتخابات نيز با حضور در زنجير٢٧ و ٢٦، ٢٥آميز روزهای 
 .آرده است حمايت خود را از اصالحات و آزادی در ايران ابراز می

ستان ترانه، پس از دو هفته از دستگيری او، فردی ناشناس با منزلش تماس گرفته و به مادر  يكی از دوۀبه گفت
گويد آه مردم  اين ناشناس به مادر ترانه می. دهد ترانه خبر بستری بودن وی را در بيمارستان امام خمينی آرج می

ند و ترانه اگويد برخی تماس گرفته  میمادر ترانه به ناشناس. ندادخترش را پس از تصادف، به آن بيمارستان رسانده
 مسجد قبا ندارد و ۀگويد ترانه ربطی به حادث ند اما ناشناس میا مسجد قبا و در بازداشگاه ديدههاىرا در درگيری

او پارگی رحم و مقعد . خواسته با شلنگ سرم خودش را حلق آويز آند آه می ست؛ چرااش ناموسی ا قضيهاحتماًال
الن بيمارستان ؤآنند اما مس  ترانه به آن بيمارستان مراجعه میۀخانواد. آند  شدن ترانه ذآر میرا نيز دليل بستری



   ٨١٣٨ماه  دادمر                          ٦٣       توفان الکترونيکی شماره                                                 ١٧

 
 

گويد آه دختری را با موهای بافته شده ديده  آنند و تنها يكی از پرسنل می بستری شدن ترانه موسوی را تكذيب می
 .برند بيهوش میبيهوش می آورند و » حزب اللهی« او ۀاست آه چند نفر با ظاهری به گفت

موران وزارت أدهد آه م آند نشان می  تلفنی با مادر ترانه بيان میۀجمالتی آه اين ناشناس در مكالم
 ترانه را از سياسی بودن قضيه منحرف آنند و به آنان ۀند ذهن خانواداخواسته  میهااطالعات و لباس شخصی

تا خانواده نيز پس از شنيدن خبر مرگ فرزندشان، از بقبوالنند آه دخترشان از نظر اخالقی مشكالتی داشته است 
 . چند و چون مرگ وی خودداری آنندۀی دربارئپيگيری و پی جو

 تشييع پيكر وی و چگونگی درگذشتش عجيب به نظر ۀ ترانه موسوی از دادن اطالعات دربارۀممانعت خانواد
شوند و  حكومت و وزارت اطالعات تهديد می قربانيان حوادث اخير از سوی هاىآه تمامی خانواده رسد؛ چرا نمی

شود در صورتی آه تشييع پيكر عزيزانشان و مراسم آفن و دفن و ختم آنان با حضور مردم و با  به آنان گفته می
 . شيون و ناله برگزار شود مشكل حاد ديگری برای يكی ديگر از عزيزانشان اتفاق خواهد افتاد

 ايرانيان است؛ بنابراين پيگيری وضعيت ۀش تعلق ندارد و متعلق به هماترانه موسوی اآنون تنها به خانواده
توانم با نام خود اين اخبار را منتشر آنم؛ اين آه  اين آه من نمی.  تك تك ماستۀاو و چگونگی درگذشتش وظيف

همه از خفقانی زنند   فرزندشان هيچ حرفی نمیۀ ترانه دربارۀتواند نامش را بگويد؛ اين آه خانواد دوست ترانه نمی
دانند به راحتی و به سرعت اين   خود میۀمن از دوستانی آه وظيف.  ما حاآم استۀحكايت دارد آه امروز بر جامع

 ترانه تحقيق آنند و ۀ می خواهم به جای نشستن و محكوم آردن اين و آن، دربار،نوع اطالع رسانی را محكوم آنند
يمان اههانيان برسانند تا شايد بيش از اين شاهد قربانی شدن ترانهخبرهايش را به گوش نخست ايرانيان و سپس ج

 . نباشيم
الزم است بگويم عكس ترانه را نيز يكی از هنرجويان آموزشگاه آرايشگری و از دوستان ترانه در اختيار 

 . وبالگ زيرزمين قرار داد
zeerzamin.blogspot  

---------------------------- 
 " موران امنيتی شدأاو قربانی تجاوز م: "انهمصاحبه با دوست تر

  
iranian٠٠٩.blogfa : ش نوشته بوديم اکنون به قتل رسيده است، اترانه م، زن جوانی که دو روز پيش در باره

موران امنيتی در جريان خيزش يک ماهه مردم ايران نيست اما شايد داستان او أترانه اولين و آخرين قربانی تجاوز م
 هم گفتيم از طريق يکی از دوستان وی درجريان بازداشت و احتمال طور که قبًال  از بقيه باشد، ما همانتر دردناک

چنين  تجاوز و مرگ ترانه قرار گرفتيم و خوشبختانه چند وبالگ ديگر از جمله زير زمين، چريک آن الين و هم
که در اينجا با حرف شين (ابراين از دوست وی  هافنينگتن پست نيز در اين باره مطالبی را منتشر کردند، بنۀروزنام

 کوتاهی با ما انجام بدهد و جزئيات بيشتری از اين ماجرای هولناک ۀدرخواست کرديم تا مصاحب) کنيم از او ياد می
 .در اختيار ما قرار دهد
ل يم برخی از مشخصات و جزئيات را از اصاکنيم که به دليل محذورات امنيتی ناچار شده يادآوری می
 .مصاحبه حذف کنيم

توانم  نواخت نمی خواند و با مهارت پيانو می ترانه بسيار زيبا و مهربان بود، با صدای زيبا و گرمی آواز می
 .ی و زندگی حاال با چنين بی رحمی زير خاک مدفون شودئتصور کنم که اين همه زيبا

 :گفت، پرسيدم اين ها را شين با وقفه به ما می
 ند؟اپيدا شدن جسد مطلع شدهخانواده کی از  ــ
 ۀکنيم دربار  سوخته شده را تحويل بگيرند ولی ما هر چقدر اصرار میۀند تا جنازا ديروز به قزوين رفتهــ

 .نداند و تهديد شدهادهند، به شدت ترسيده خواهند وی را دفن کنند توضيحی نمی که کجا می جزئيات ديگر و اين
 
 

 زنده باد مبارزۀ متحد زنان 
 ! رژيم زن ستيز و سرمايه داری جمهوری اسالمیعليه
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 ترانه در روز هفتم تير در حوالی مسجد قبا دستگير شد؟ ــ
ی هم ئبله ترانه در آن روز يک شال و مانتوی سبز با کفش پاشنه بلند پوشيده بود و چون چشمان سبز زيباــ 

 حضور ها در تجمع و درگيریود اما او اصًال را به خود جلب کرده بهاداشت البد به همين دليل توجه لباس شخصی
 اين را گفته ، انداختندهاموران که او را در داخل خودروی مخصوص حمل بازداشتیأنداشت و بارها با گريه به م

 . ارشاد برودۀبود، اتومبيلش را همان حوالی پارک کرده بود تا به آموزشگاه آرايشش در حوالی حسين
 ه بردند؟بعد او را به بازداشتگاــ 
 بله او را به همراه حدود چهل دختر و پسر ديگر با چشم بسته به يک بازداشتگاه مخفی که ساختمانی با ــ

 ندداد ديوارهای بلند در خيابان پاسداران بوده بردند و توی يک سالن بزرگ نگه داشتند، دخترها را به شدت آزار می
 ...ی او بيشتر از ديگران طول کشيده بودهئو بازجو
 دهد؟ ش را به ديگران میا تلفنۀترانه در آنجا شمار ــ
ند و از چند دختر و اش برگشته به ديگران گفته که آزارش دادهای طوالنیئکه از بازجو  بله ترانه بعد از اينــ

 والدين و يکی دو نفر از دوستانش زنگ بزنند و خبر بدهند که او هاىپسر جوان خواهش کرده که به شماره
دهند برای يک تماس کوتاه با   دخترها اجازه میۀخصوص وقتی که به همه کرده ب  شده و دائم گريه میبازداشت
 .شود  بيشتر نگران می، زنگ بزنند به جز ترانه،خانواده

 را به کالنتری هابرند به اوين و بعضی  را میهاکنند بعضی  را از آن ساختمان منتقل میها بازداشتیۀبعد هم
 .شود  میها بازداشتیۀدارند که اين موضوع سبب نگرانی هم دهند و فقط ترانه را نگه می مینوبنياد تحويل 

 بعد با خانواده و دوستانش تماس گرفته می شود؟ ــ
 که همان شب يا روزهای بعد آزاد شدند و شماره را داشتند همه با توجه به نگرانی که ئیها بله بازداشتیــ

موران با دخترها را ديده بودند به خانواده و دوستان ترانه زنگ أ مۀتار وحشيانبرای وضعيت ترانه داشتند و رف
 .دهند که او بازداشت شده زنند و خبر می می

 کنند؟ ش پيگيری میاو خانواده ــ
کنند ولی هيچ نشانی از او پيدا  وی پرايدش را در حوالی محل کارش پيدا میر بله بعد از چند روز خودــ

  پيشۀشود تا هفت نمی
 ...گيرد که يک ناشناس تماس می ــ
گويد مشکل ترانه ناموسی بوده و  گيرد و می  تماس می، از ربايندگان ترانه بوده بله يک ناشناس که احتماًالــ
خواسته خودش را جلوی اتوميبل بيندازد که   بازداشت نشده بلکه بعد از تجاوز و پارگی رحم و مقعد میاو اصًال

 . سرم خودکشی کندۀبيمارستان امام خمينی کرج منتقل شده و بعد در آنجا هم سعی کرده که با لولخودکشی کند و به 
کنند ولی اسم او در دفتر بيمارستان ثبت نشده بود ولی يکی از  خانواده بالفاصله به بيمارستان مراجعه می

قبل در حالت بيهوشی به پرستاران محرمانه به يکی از دوستانش گفت که دختری با اين مشخصات چند روز 
 .بيمارستان آورده شده و بعد از چند ساعت هم در همان حالت از بيمارستان خارج شده است

 ترانه در اثر تجاوز مکرر در آخرين لحظات زندگی به با توجه به اين وضعيت ما حدس زديم که احتماًال
 .بيمارستان منتقل شده و بسيار نگران شديم

 اين مدت چقدر موضوع را پيگيری کردند؟ ترانه در ۀخانواد ــ
 مشکل اصلی ما همين سکوت خانواده و ترسی بود که از برمال شدن ماجرا داشتند، پدر و مادر ترانه بسيار ــ

 نذر و نياز و درمان هامذهبی هستند و باالتر از شصت سال سن دارند، ترانه تنها فرزند آنها بود که پس از سال
زندگی خوبی برای او فراهم کرده بودند اما وقتی اين جريان پيش آمد آنها به شدت ترسيدند و صاحب آن شده بودند و 

حتی ديگر جواب ما را هم ندادند در حالی که بهرحال ما هم دوست ترانه هستيم و حق داريم بدانيم که پيکر عزيزمان 
 .کجا قرار است دفن شود

 هيچ خبری از مراسم تشيع نيست؟ ــ
به خانواده خبر داده اند که جسدی با مشخصات ترانه در حالی که سوزانده شده بود در بيابان های  نه ديروز ــ

 موضوع دستگيری دخترشان چيزی ۀند که درباراش به شدت تهديد شدهابين کرج و قزوين پيدا شده ولی خانواده
 .نگويند
کنی که حقايق اين ماجرا روشن   کشيده شده تصور میها و وبالگهابهرحال حاال که موضوع به رسانه ــ
 شود؟
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مان را  خواهم صدای ترانه خاموش شود، صدای ما که اين طور بی رحمانه زيباترين دوست  من فقط نمیــ
 .از ما گرفتند، وحشيانه چندين روز مورد تجاوز قرار دادند و بعد بدن بی جانش را سوزاندند و در بيابان انداختند

صدای زيبايش هميشه توی گوشم بود حاال از ديروز تا به حال فقط صدای جيغ او خواند  وقتی ترانه آواز می
ماند، او  يم در دلمان باقی میارا می شنوم، درد و رنج ترانه بعد از دو هفته تمام شد ولی درد و رنج ما تا وقتی زنده

 . ما بودۀتران
 ]٢٠٠٩ برابر با شانزدهم ژوئيه ١٣٨٨بيست و پنجم تير : تاريخ مطلب[

 
* * * * * * 

 
 :اطالعيه

 وحشيانه در بلوچستان اى هاعدام
 ناشی از ضعف و درماندگی رژيم است

 
اين خبر در .  تن را در بلوچستان به جوخۀ اعدام سپرده است١٣ تيرماه،  ٢٣جمهوری جنايتکار اسالمی  در 

 وحشيانه هاىاين اعدام. طور در سراسر جهان انعکاس يافته است  محلی و سراسری ايران و همينهاىرسانه
آويزد و   مخالفين را به دار میهاست با همين ترفندهارژيم سال. کشور صورت گرفته است"  امنيت"ظاهر برای  به
ليکن آن که در سراسر ايران برای زنان و مردان و همۀ اقوام و . گويد سخن می" امنيت و تماميت ارضی ايران"از

وجود منحوس جمهوری . وحشت آفريده است، نظام جمهوری اسالمی است ايران فضای ناامن و ترس و هاىمليت
تابد و هر  ترين مخالفتی را بر نمی رژيمی که کوچک. اسالمی خود دليلی بر ناامنی در سراسر ايران است

 درشرايطی صورت گرفته است که هااين اعدام. گويد، خود مظهر ناامنی است اعتراضی را با سرنيزه پاسخ می
خرداد به شدت احساس خطر کرده ٢٢وری اسالمی بعد از  تقلب مفتضحانۀ انتخابات قالبی و کودتای سياه رژيم جمه

، اىسيد علی خامنه.  و برای زهر چشم گرفتن از مردم  به تشديد فضای ترور و ارعاب روی آورده است
قاطعيت   ازکنار زده و بازهماری پرده ها را داسالمی و طبقۀ انگلی سرمايهحفظ نظام برای اسالمی  مهوریرهبرج

 ايران ۀ ليکن جامع. و فرمان تيرباران و شکنجه و اعدام مردم را در سراسر ايران صادر کرده استگويد سخن می
 با رژيم اسالمی ها و مطالبات خود به ميدان آمده و در تمام عرصههايير کرده و نسل جوان با خواستهشدت تغه نيز ب
 روزهای اخير، شعارهای کوبندۀ جوانان پسر و دختر در هاىتظاهرات. دهد  راه نمی هراسی به دلگير است و در

 زوری که ۀ نشان از رشد و آگاهی مردم است و رژيم  با همهمه ....  ايران، مبارزۀ مادران داغدارهاىخيابان
 ،بيرون  آمده استغولی که امروز از شيشه .  اين مبارزات گرددۀتاکنون زده است نتوانسته مانع گسترش و توسع

بيند و به هرسوئی   مردم جان به لب رسيده میۀ خود را درمحاصر جمهوری اسالمیرژيم. برگشت ناپذير است
سرکوب "  و انقالب مخملیضد انقالب و محارب"کند و هر صدای اعتراض و يا انتقادی را با فرياد  شليک می

کند   حکومت مینشستن بر سرنيزهيجاد جو رعب و وحشت و  اعدام و اۀرژيم با توسل به پول نفت و در ساي. ميکند
  مردم ايرانۀ جمهوری اسالمی دشمن هم.شدت واکنش نشان ميدهده و با هر فرد و نيروئی که قدرتش را تهديد کند ب

 ،برايش تفاوتی ندارد که اين فرد مبارز فارس، ترک، بلوچ، عرب. کنند  مبارزانيست که نظامش را تهديد میۀو هم
 مردم ۀرژيم  با سرکوب مداوم و نقض مستمر حقوق دموکراتيک و شهروندی هم. باشد....  ترکمن و يا کرد ،منیار

قتل ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، ترانه موسوی  و . بيند  جزاين برای بقای خود نمیاىايران عمل ميکند و چاره
اينها  ....، و هزاران نفر ديگر در سراسر ايران روزنامه نگار ٤٥ روز اخير، بازداشت ٤٠صد ها نفر ديگر در 
 خود را در مقابل اعتراضات مردم ضعيف و ناتوان وحشت است و رژيم جمهوری اسالمی و همه برای ايجاد ترس

نقص مستمر حقوق بشر توسط رژيم  .  موجوديت رژيم جمهوری اسالمی با نقض حقوق بشرعجين است.بيند می
 ۀرژيم هم. شناسد  نمی و بلوچطور که اشاره رفت وی، کرد و فارس و عرب  هماناسالمی تجزيه ناپذير است و

 و نيروهای ها کمونيستۀکند و دشمن شماره يک هم حقوق دموکراتيک مردم سراسر ايران را نقض کرده و می
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 ۀندگی همايران با سرنوشت و ز فقدان حقوق بشر در.  کارگران و زحمتکشان و عموم مردم ايران استۀانقالبی، هم
 نقض ،ايران بايد رژيم جمهوری اسالمی ق حقوق بشر درقبرای تح. و بوم گره خورده است  اين مرزهاىانسان
را برانداخت و برانداختن چنين رژيمی جز اتحاد و وحدت  ترين حقوق دمکراتيک و انسانی بشر  ابتدائیۀکنند

 ۀپيکارعلي. کيالتی واحد امکان پذير نيست کارگران و زحمتکشان و ستمديدگان ايران و با تشۀسراسری هم
 هاى قدرت ومبارزه برای حقوق بشر است و بدون مرزبندی با امپرياليسم نيز بخش جدائی ناپذير از امپرياليسم

 نخواهد منزل مقصود   جمهوری اسالمی برای استقرار آزادی و حقوق دموکراتيک به سرۀعلياستعماری، نبرد 
 . سيدر

کند و بر اتحاد و يکپارچگی همۀ کارگران و  يتکارانۀ مبارزين بلوچ را قويًا محکوم میحزب ما اعدام جنا
اری اسالمی ايران پای د ايران برعليۀ نظام ظلم و زور جمهوری سرمايههاىزحمتکشان و همۀ اقوام و مليت

 .ايرانی آباد و آزاد و شکوفان درگرو يگانگی و پيکارمتحد مردم ايران است. فشارد می
 !اری جمهوری اسالمیدگون باد رژيم سرمايهسرن

 !ی بشريتئزنده باد سوسياليسم اين تنها پرچم رها
 

 )توفان(حزب کارايران
 ١٣٨٨ تير ماه ٢٦
org.toufan.www 

toufan@toufan.org 
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 تأسيس حزب مارکسيست لنينيست کمونيست ونزوئال
 

حزب پرچم "در گذشته . چند ماهی است که حزب مارکسيست لنينيست کمونيست ونزوئال تأسيس گرديد      
اين حزب نيز . شد حزب برادر ما و عضو کنفرانس جهانی احزاب مارکسيست لنينيست جهان محسوب می" سرخ

 روشن است که همبستگی .قرار داشت) توفان(مانند ساير احزاب برادر هميشه مورد احترام حزب کار ايران 
ديگر ناشی از اعتقاد متقابل آنها به نظريۀ علمی مارکسيسم لنينيسم  احزاب برادر و احترام متقابل آنها نسبت به يک

.تواند نام پر افتخار کمونيست را بر خود بنهد هر کس به مارکسيسم لنينيسم اعتقادی نداشته باشد هرگز نمی. است  
يک مارکسيست لنينيست بايد بتواند اين اصول اساسی را با .  است و نه کافیاين شرط طبيعتًا شرط الزم

اين امر . کار بگيرد تجربه اندوزی از مبارزۀ طبقاتی و ارتقاء دانش علمی خويش در عرصۀ عمل نيز به درستی به
 ميانۀ راه بر ند و ازا هرگز از مشکالت راه نهراسيدههاراحتی از همان روز نخست مقدور نيست ولی کمونيست به

.ندانگشته  
.  ارزيابی از تحوالت ونزوئال به بيماری ارتجاعی تروتسکيستی دچار آمده بودندۀرفقای سابق ما در عرص

تالش احزاب برادر در .  بدل نمودها و امپرياليستهاهمدست فاشيسته که هوادارانش را ب اىبيماری کشنده
 یکه از سقوط اين رفقای سابق جلوگير ح جهانی برای اين دراز مدت در سطح آمريکای التين و در سطهاىبحث
حزب . جائی نرسيد و سرانجام کنفرانس احزاب مارکسيست لنينيست آنها را از صفوف خود اخراج کرد هشود ب

اين حزب . کرد وی را عامل امپرياليسم  ارزيابی می پرچم سرخ اعتقادی به مستقل بودن رژيم چاوز نداشت و
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کند و  اری حمايت میدکه از مناسبات سرمايه زوئال حکومتی بر سر کار است که عليرغم اينفهميد در ون نمی
 مالی هاى و سرمايههاتواند بندهای وابستگی اقتصادی خويش را از کنسرن که نتوانسته و نمی عليرغم اين

 هاى نيست و سياستهاست امپرياليۀزيرا تابع ديکت.  از نقطه نظر سياسی اين حکومت مستقل است،امپرياليستی ببرد
البته همواره اين مبارزه ميان حفظ استقالل ملی و هجوم . کند  تدوين نمیهاخويش را بر اساس اوامر امپرياليست

 مالی و فشارهای سياسی امپرياليسم وجود دارد و تا طبقات هست نيز وجود خواهد داشت ولی مسلم است هاىسرمايه
 ها جهانی گير کرده و به اميال امپرياليستۀتر در تار و پود سرماي ند سريعایئی که فاقد استقالل سياسهاکه حکومت
 مستقل در جهان وجود دارند و وجود خواهند هاى ناقض آن نيست که حکومتهانهند ليکن تمام اين واقعيت گردن می

 رهائی ملی  ملل برای کسب آزادی وۀ طبقاتی و مبارزۀ مبارزۀ مستقل خود ثمرهاىپيدايش اين حکومت. داشت
 ها نه به توسعه طلبی و سرکرده گرائی امپرياليستهواداران امپرياليسم و يا نافيان تئوری امپرياليسم طبيعتًا. است

بخش و برای کسب و يا حفظ   بنام مبارزات رهائیاىبرای غارت جهان و نابودی استقالل ملل معتقدند و نه به پديده
 ۀما در ايران با نمون.  هستندها ممالک متحد امپرياليستۀهميشه در هم عمل اين جريانات ارتجاعی در. استقالل ملی

 و اين احزاب از تجاوزات امپرياليستی . انواع و اقسامش روبرو هستيمۀ در هم"کارگری ايرانحزب کمونيست "
  .کنند حمايت می

را   آن،م کرده استقالل ملی قد علۀ نيز از جمله جريانات ارتجاعی هستند که بر علياهترتسکيست
 .ندا بودهها و فاشيستهادهند و در عمل هميشه همدست امپرياليست  جلوه می"روانه راست"

 موجود روشن کرده باشيم که چرا بخشی از بورژوازی هاىاين مقدمه را از آن جهت گفتيم تا از نظر واقعيت
م حاکم چاوز در ونزوئال از اين زمره رژي. کنند  مقاومت میهااين ممالک در مقابل تهاجم و زورگوئی امپرياليست

 در جهتی است  بخشًا که پرولتاريای ونزوئال نيست ولی سياستی را در پيش گرفته استۀاين رژيم نمايند. ستهارژيم
 رسمی ۀکوشند ونزوئال را به مستعمر  میهادر عوض امپرياليست. آيد که خواست پرولتاريا نيز به حساب می

انداختن اعتصابات ارتجاعی و به نفع امپرياليسم، با انجام کودتای نظامی که هر بار با با راه . خويش بدل سازند
همين نفس شکست . ند حکومت چاوز را سرنگون کنندا مردم درهم شکسته شده است تالش کردهۀمقاومت سرسختان

 هاىورده است که تودهوجود آه  ضد امپرياليستی در امريکای التين بۀ در ونزوئال، موجی از مبارزهاامپرياليست
...  و، السالوادور، بوليوی، اکوادورما با اين مبارزات در برزيل و مکزيک و آرژانتين. آورد مردم را به خيابان می

 .يماروبرو بوده
پرچم "حزب .  ونزوئال اختالفی بروز کردۀ برخورد به پديدۀدر صفوف جنبش مارکسيست لنينيستی در نتيج

ياری  ه در کنار نيروهای تروتسکيستی و ارتجاعی ب،ع مارکسيستی لنينيستی قرار داشت در مواض که سابقًا"سرخ
اين .  و اليگارشی ونزوئال رفت و تالش کشور ونزوئال را برای حفظ استقالل ملی به فراموشی سپردهاامپرياليست
وانست وجود چنين دمل ت جنبش جهانی مارکسيستی لنينيستی نمی.  بدل شدها به چرخ پنجم امپرياليستحزب عمًال

سکوت .  صديق ونزوئال ياری رساندهاىکمونيستاز چرکينی را در درون خود تحمل کند و به گمراهی بسياری 
ويژه در آمريکای جنوبی ه  بهاتوانست به حيثيت مارکسيست لنينيست م با رضايت و يا سکوت حساب شده میأتو

 هاى و تالشها گرفت نه تنها اين حزب را پس از بحثل جهانی تصميمــ نشست عمومی احزاب م . لطمه بزند
 وی در ونزوئال سازمان ۀ نظری مهمی را نيز عليۀفراوان برای نجاتش از صفوف خود اخراج کند، بلکه مبارز

 . ل ندارد ــترين قرابتی با م  به کارگران و زحمتکشان ونزوئال بگويد که اين جريان کوچک،داده
 "انترناسيوناليسم پرولتری"چه مهم است اعتقادات نظری است و نه آن نوع  آن هابرای مارکسيست لنينيست

 يک زد و بند مافيائی است که با مارکسيسم "انترناسيوناليسم پرولتری"چنين .  علمی متکی نباشدۀکه بر هيچ زمين
شمنان مارکسيست  مستقر است و نه با دهاهمبستگی جهانی تنها بين مارکسيست لنينيست. لنينيسم قرابتی ندارد

 .نظر ما نوع درست برخورد کمونيستی است هاين ب. لنينيست
 ىهاخاطر دشمنی با مارکسيسم لنينيسم همواره با بحث هآنها ب.  ولی نوع برخورد ديگری دارنداهرويزيونيست

خاطر ه شن بکنند از زير بار رهنمود خاص و بيان نظريات رو ژورناليستی، ليبرالی و اتکاء به فرماليسم تالش می
کوشند که   بی ربط میهاى کلی و نامفهوم و قطار کردن واژههاىبا جمله پردازی.  مردم فرار کنندهاىآگاهی توده

فهمد که در شرايط مشخص کنونی چه کاری را   نشريات آنها آخر نمیۀخوانند. از زير بار مسئوليت شانه خالی کنند
 . در عمل بايد انجام دهد

آورد کارگران و همۀ زحمتکشان   دموکراتيک وجود دارد و اين دستهاى ملی و آزادیدر ونزوئال استقالل
 . و آزاديخواهان جهان قرارگيردهاآن کشوراست و مبارزات مردم ونزوئال بايد مورد حمايت همۀ کمونيست
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  وی در هرهاى دفاع از دولت چاوز در مقابل امپرياليسم چک سفيدی نيست که بی قيد و شرط از سياست
عنوان نمونه سياست چاوز در قبال  جمهوری اسالمی، انقالبی   به. زمينۀ داخلی و بين المللی حمايت نمائيم

 و ازسوئی محکوم کردن جنبش اىارزيابی کردن حکومت  قرون وسطائی و آدمکش احمدی نژاد ــ خامنه
سياستی ارتجاعی و " مپرياليسماضد انقالب و دست درازشدۀ "آزاديخواهانه و ميليونی مردم ايران تحت عنوان 

اين .  ايران و ونزوئال عليۀ ارتجاع و امپرياليسم جهانی استهاىلمللی  بين خلقانفاق افکنی در امر همبستگی بين
گردد تا فشار بر  که دولت چاوز به فکر منافع ملی کشورخويش است و درعرصۀ جهانی به دنبال متحدينی می

ليکن دفاع بی قيد وشرط وی از جمهوری اسالمی و تأييد سرکوب زنان، . کشورش را کاهش دهد قابل فهم است
شرم آور است و اين وظيفۀ سنگينی است بر دوش حزب تازه تأسيس ...کارگران، روشنفکران و همۀ زحمتکشان 

لتاريا مارکسيست لنينيست کمونيست ونزوئال که با برافراشتن پرچم انترناسيوناليسم پرولتری پيکار قهرمانانۀ  پرو
و زحمتکشان ايران عليۀ رژيم فاشيستی جمهوری اسالمی را انعکاس دهد و به جلب حمايت خلق ونزوئال نسبت 

 . به مردم ايران کمر همت بندد
حال برای آشنائی بيشتر خوانندگان عزيز با مواضع و خط ومشی حزب مارکسيست لنينيست کمونيست 

 .رسانيم افته در زير به چاپ میونزوئال دو سند زير را که اخيرًا انتشار ي
 هئيت تحريريه

 
   ونزوئالمردمخطاب به 

 
  جهانۀبه کارگران ، مردم ونزوئال، و مردم ستمديده و استثمار شد

 
ما خبر تشکيل حزب مارکسيست ــ لنينيست کمونيست ونزوئال را به اطالع مردم ونزوئال، به کارگران و 

 وجود تشکيالت رزمندۀ    حزب از بطن پرولتاريای ونزوئال  سر در آورد تا.دهقانان، و انقالبيون جهان ميرسانيم
کارگران را بر اساس سانتراليسم دمکراتيک و  ايدئولوژی طبقۀ پيشرو در مبارزه بر عليۀ بورژوازی و تجليات 

 .ايدئولوژيک آن تضمين نمايد
کس، انگلس، لنين، و استالين متعهد  حزب مارکسيست ــ لنينيست کمونيست ونزوئال که خود را به اصول مار

حزب برای استحکام تشکيالتی طبقۀ کارگر و . داند در پاسخ به يک ضرورت برای طبقۀ کارگر شکل گرفت می
دست  برای دفاع از دستاوردهای  دمکراتيکی که در ونزوئال و آمريکای التين در روند مبارزات ميهن پرستانه به

که به ما امکان ايجاد فضائی برای تضمين نقش رهبری آنهائی که توليد کنندۀ آمده است پايه ريزی شده، حزبی 
ند که  از طريق تالش ااينها توليد کنندگان واقعی ثروت.  دهد ثروت هستند، يعنی کارگران مزدی و دهقانان را می

 . کنند شان تمام نعمات مادی الزم برای زندگی را از طريق تغيير طبيعت تهيه می روزمره
دانيم و برای ايفای نقش پيشرو طبقه   بنيانگزاران مارکسيسم ــ لنينيسم متعهد میهاى خود را به آموزشما

اری و بهمراه آن استثمار و کل شرايط وجود استثمار که د که فراخوانده شده است تا سرمايهاىمبارزه ميکنيم ، طبقه
 . ون تکامل يافته است، نابود کندتحت آن بشريت از زمان ظهور جامعه به طبقات تقسيم شده تا کن

برای تحقق اين . هدف راهبردی  حزب مارکسيست ــ لنينيست کمونيست ونزوئال کسب قدرت سياسی است
، دهقانی، و مردمی ارتقا داده شوند بلکه الزم است که رهبری سياسی با اى اتحاديههاىهدف کافی نيست که جنبش

کسب قدرت سياسی تنها از طريق . ف پا به عرصۀ وجود بگذاردآگاهی عميق طبقاتی و اهداف راهبردی شفا
چون  کارگيری مارکسيسم ــ لنينيسم  هم تشکيالت و کار تشکيالتی با سرمشق قرار دادن انقالبيون بزرگی که با به

 . چراغ راه عمل و پاسداری از اصول آن به پيروزی دست يافتند، امکان پذير است
سازد و قانون تکامل ناموزون امکان  يسم شرايط نابودی آن را مهيا میبحران عميق جاری در امپريال

آورد ،  پيروزی انقالب در يک يا گروهی از کشورها که شرايط عينی و ذهنی در آنها موجود باشند را به وجود می
ی را در حالی که تشکيالت کارگران و دهقانان و اقشار استثمار شده، تحت رهبری حزب پيشرو کسب قدرت سياس

در اين شرايط ما موجوديت حزب مارکسيست ــ لنينيست کمونيست ونزوئال را به  اطالع . نمايد امکان پذير می
اين حزب مطابق و همساز با اصل انترناسيوناليسم پرولتری عمل نموده و به نيروهای . رسانيم همگان می
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عتماد داشته و به کنفرانس بين المللی احزاب و مارکسيست ــ لنينيست واقعی و تجارب جنبش بين المللی کمونيستی ا
 . پيوندد  مارکسيست لنينيست میهاىسازمان

 . مسلح، امکان ساخت پيدا ميکندهاىسوسياليسم تنها با اتحاد کارگران و دهقانان در قدرت و توده
 !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری

 !ست ونزوئال بپيونديدکارگران و دهقانان به حزب مارکسيست ــ لنينيست کموني
 کميتۀ مرکزی حزب مارکسيست ــ لنينيست کمونيست ونزوئال

  ٢٠٠٩مارس 
 ، در ونزوئال رفراندمی در مورد حق انتخاب مقامات دولتی، از چاوز تا ديگران،  ٢٠٠٩  فوريه ١٥ در  

 ٢٠٠٧شابهی در سال رفراندم م.   در صد رأی مثبت به تصويب رسيد٥٤ برگزار شد و با اىبدون محدوديت دوره
حزب مارکسيست ــ لنينيست کمونيست ونزوئال   قطعنامۀ سياسی .   در صد رأی منفی به شکست انجاميد٧/٥٠با   

 )مترجم. ( قبل از برگزاری آخرين رفراندم صادر شده است٢٠٠٩در ژانويۀ 
 

 حزب مارکسيست ــ لنينيست کمونيست ونزوئال قطعنامۀ سياسی کميتۀ مرکزی
 

 )صتلخي(
 

  وضعيت ملی
در وضعيت ملی کنونی، تجديد نظر در قانون اساسی جمهوری که در آن اجازه داده شود هر مقام دولتی بدون 

اين تجديد نظر . ترين مسئلۀ سياسی است  حق نامزد شدن در انتخابات را داشته باشد بيانگر مهماىمحدوديت دوره
 بورژوائی که امر دمکراسی را به اىی مقامات قرار دارد ، ايدهدر قانون اساسی جمهوری در تضاد با ايدۀ جايگزين

اری مهندسی شده دولی برای حفظ و تعميق روابط توليد سرمايه" تغيير" تنزل داده و با ظاهر هاجابجائی شخصيت
 . تا هيچ جزء نظام تغيير نکرده و ديکتاتوری بورژوازی استمرار يابد

کشيدن بورژوازی از تخت قدرت و کسب قدرت سياسی و استقرار برای ما مبارزه عبارت است از به زير 
ما اين اصالح در قانون اساسی را مثبت ارزيابی .  ديکتاتوری پرولتاريا به مثابۀ شکلی از دولت مناسب سوسياليسم

منافع امپرياليسم در جهت . کند کنيم زيرا به تشديد تضادهای مشخص در رابطه با امپرياليسم کمک می می
ئی متجلی شده که مخالف با اين متمم قانون اساسی است و خواهان ايجاد سدی برای امکان  دائمی شدن هاگيری

عوامل ارتجاع داخلی با حمايت کامل امپرياليسم برای ايجاد جو سردرگمی در بين . باشد رياست جمهوری چاوز می
کنند که رأی  ايجاد جنگ روانی تالش می جعلی و هاىمردم فعال هستند و از طريق اقدامات تروريستی و خبرسازی

منفی برای رفراندم دست و پا کنند و در پس آن توطئۀ خود را در راه اندازی فوری رفراندمی برای برکناری چاوز 
اگر متمم قانون اساسی تصويب نشود آنها به يک مبارزۀ داخلی برای يافتن . ازمقام رياست جمهوری عملی نمايند

. گردانند دست زده ، تفرقه را در جامعه تشديد کرده، روند حرکت بوليواری را به عقب برمیجانشينی برای چاوز 
يشان را به پيش ها سياستهاکنند با همدستی امپرياليست هم سعی می" خودی"ئی از بورژوازی هازمينداران و بخش

ابکارانه هستند ولی از خودشان هيچ خرى هاآنها دنباله رو سياست. کنند ببرند اما آنها نقش سرباز پياده را بازی می
 . ندارند و حوزۀ نفوذ آنها اقشاری از خورده بورژوازی انگلی و بوروکراتيک استاىبرنامه

ند که مدافع ااز طرف ديگر، اقشار انقالبی، ميهن پرست، مردمی و پرولتری در جريانی چپ، همگرا شده
در اين جمع، برخی از روشنفکران انقالبی و تعداد .  دارند کارگر و دهقان اتکاهاىروند بوليواری بوده و بر توده

اين مجموعه با هدف استمرار حکومت . و خرده بورژوازی حضور دارند" ملی"معدودی از عناصر بورژوازی 
بوليواری و غير ممکن نمودن احتمال تجزيۀ آرا درسناريو انتخاباتی، که چاوز نفوذ خود را از دست بدهد، خواهان 

 . مم قانون اساسی استتصويب مت
به اين دالئل، ما پيشنهاد متمم قانون اساسی را مثبت ارزيابی نموده و وظيفۀ جلب آرای اکثريت را به عهده 

 حزب است تا مردم را بسيج نموده و اى تودههاىعهدۀ سازمان فعاليت برای انجام اين وظيفه به. گيريم می
الزم است بر نقاط .   به کار گيرندهاتشکيالت و آموزش توده سياسی هم چون رفراندم را برای بسط هاىحرکت
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ضعف که در رفراندم قبلی خود را نشان دادند، يعنی نفوذ اپورتونيسم  و تمايالت خورده بورژوائی و سوء استفاده از 
 . مزيت شرکت در حکومت چاوز و حزب،  فائق آمد

و حضور رهبرانی با نفوذ ملی و بين المللی قابل در زمان جاری، با سطح تکامل مبارزات در آمريکای التين 
مالحظه و با تمايالت چپ وضد امپرياليست آمريکا ، اين امکان برای نيروهای انقالبی به وجود آمده تا به پيشرفت 

در اين زمينه ، حزب مارکسيست ــ لنينيست کمونيست . و استحکام  پايه برای انقالب و سوسياليسم  ادامه دهند
 و امر تقويت حزب به منظور يافتن مسير انقالب واقعی ها بايد نقش خود را برای ايجاد پيوند مستقيم با تودهونزوئال

ما بر اين امر آگاهيم که روندهای جاری در آمريکای التين فقط دارای خصوصيات بورژوا . و سوسياليسم بازی کند
ريکا در تضاداند ولی زير نفوذ تفکرات سوسيال دموکراتيکی هستند که با امپرياليسم به ويژه امپرياليست آم

 .باشند ند میادمکراسی و رفرميسم و کينزی که ماهيتًا پوپوليستی و ضد کمونيستی
اری درود که بحران عمومی سرمايه بايد توجه داشت که روند الحاق قانون اساسی در شرايطی به پيش  می

" جوشن به تن داريم"عليرغم گفتۀ دولت که ما . ه استحادتر شده و ضربۀ محکمی بر اقتصاد جهان وارد آورد
مبارزۀ .  زيادی در راه استهاىاقتصاد ونزوئال قادر به فرار از تمامی اثرات بحران نخواهد بود و روياروئی

اگر در . طبقاتی حادتر شده و در مورد مشخص رفراندم در مورد متمم قانون اساسی تضادها تشديد خواهند شد
مثبت  پيروزشود ارتجاع ونزوئال با استانداران و شهرداران تحت کنترل خويش سياست مقابله با مردم رفراندم رأی 

را گسترش خواهد داد و سعی خواهد کرد در يک برنامۀ طوالنی مدت، کاراکاس را با کمک  شهرهای ميراندا و 
دست راستی ها به تهاجماتشان سرعت اگر رأی منفی پيروز شود . کارابوبو ومرزهای کشور با کلمبيا محاصره نمايد

داده ، به خشونت فاشيستی برای رسيدن به نتايج مورد نظرشان دست زده، نيروهايشان را برای لغو فوری حکومت 
سوء استفاده ) نداکه در حزب متحد سوسياليست جمع شده(جمع آوری کرده و از اختالفات درونی طرفداران دولت 

اين ممکن است که به خيانت آشکار، تشديد اختالفات . جمهوری آينده کسب قدرت نمايندنموده تا در انتخابات رياست 
در هر حالت نتيجۀ رفراندم برای آيندۀ کشور سرنوشت ساز . درونی، و پرتاب شدن به اردوی دشمن منجرشود

    به ويژه در کاراکاس برخوردها شديد خواهند بودهاخواهد بود و در نواحی زير نفوذ دست راستی
حضور پيشرو طبقۀ کارگر در اين شرايط . کنند  از بی ثباتی شديدی را ترسيم میاىهمۀ اينها برای ما منظره

امری مبرم است  و الزم است که حزب جوان ما با آماده سازی تمام نيروهای خود  نقش تعيين کننده در مبارزه به 
 . عهده بگيرد

 
 نيست ونزوئالکميتۀ مرکزی  حزب مارکسيست ــ لنينيست کمو

 
 
 
 

ند،جز تاريخ مبارزۀ طبقاتی نبوده اتاريخ کليۀ  جوامعی که تا کنون وجود داشته» 
مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، . است، به استثنای تاريخ جامهۀ بدوی

ند و اکار و کارگر روزمزد، در يک کالم ستمگر و ستمکش، همواره در تضاد بوده استاد
 يا به تحول انقالبی بار که هراى ، مبارزه الينقطع، گاه نهان و گاه آشکاربه نبردی

گرديد، دست  سازمان سراسر جامعه و يا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می
  «.ندازده

  مارکس و انگلس  مانيفست حزب کمونيست 
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