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 از ادامۀ مبارزه باز نخواھد ماندو اعدامجنبش مردم با ارعاب

 
 

ھولی در  فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرھاد وکیلی، مھدی اسالمیان و شیرین علم نیان سیاسی، پنج تن از زنداۀاعدام وحشیان
این امر نھ تنھا .  آزادیخواھان را برانگیختۀنفرت ھم ارعاب مردم  ایران صورت گرفت خشم و  اردیبھشت کھ بھ منظورتھدید و١٩

 ۀ علیاىنگردید بلکھ در سراسر جھان اعتراضات گستردهقبال این توحش و بربریت ضد بشری  موجب ترس و سکوت مردم در
کردستان در روز  ی درماعتصاب عمو. ی وی را بازھم بیشتر افشا ساختئسبعیت و درنده خو جمھوری اسالمی را  سبب گردید و

 را بی پاسخ نخواھد  اردیبھشت پاسخ دندان شکنی بھ جمھوری اسالمی بود و نشان داد کھ جنبش مردم ایران جنایات رژیم٢٣پنجشنبھ 
 . جنایتکارانھ دیگر اثر ندارد و حکومت محکوم اسالمی محکوم بھ شکست استاى ھارعاب و اعدام گذاشت و تھدید و

 خرداد و ٢٢و اعتراض بھ کودتای انتخاباتی  ھا ه فرارسیدن سالگرد قیام تودۀشک نیست رژیم جمھوری اسالمی در آستان
سنجش افکارعمومی و بر آورد حساسیت  وحشت و ی زد تا با فضای رعب وئھا دست بھ چنین اعدام،ھراس وی از بھ میدان آمدن مردم

مورد بسیج   اخیر سردار علی فضلی درھاىعربده کشی.اعتراضات آینده آماده کند قبال این جنایت خود را برای مقابلھ با مردم در
 عکس داشتھ، موجب ۀچھ حاصل آمده است نتیج لیکن آن .بیین استھمین چھارچوب قابل ت در درسالمرگ خمینی  نیز" مردم" میلیونی

کشور آمادگی خود را برای  خارج از داخل و مردم در. گسترش اعتراضات مردم گردیده و تودھنی محکمی بھ رژیم بوده است
ھم  سیاست رژیم این بار. یستادندارعاب ا مقابل سیاست تھدید و در تر تر و قاطعانھ  نظام نشان دادند ، منسجمۀاعتراضات  گسترده علی

 شصت و درھم ھاىسران رژیم کھ در رویای قتل عام سال .تر گردید با شکست روبرو شد و در انظار عمومی بی آبروتر و منزوی
برند اکنون با مردمی روبرو ھستند کھ در موضع تعرضی و پیشروی  سر میھ  و احزاب و نیروھای اپوزیسیون بھاشکستن سازمان

 اعتصابات گسترده کارگری، زنان، جوانان، ۀ خود در عرصۀترسند بلکھ با مبارزات جسوران نھ تنھا از رژیم نمی دارند وقرار 
 خود بیمناک ۀآیند شدت ازھ وی را ب دل ارتجاع انداختند و ترس مرگ در.... ھنرمندان، ورزشکاران و روزنامھ نگاران، دانشجویان،

.  قدرت و ثبات وی نیستۀاعدام و شکنجھ  نشان دارد و تشدید سرکوب و قرار فرار وضع ضعف وم  دررژیم امروز شدیدًا. ساختند
 .است کھ سرایندگانش ھم بھ آن باور ندارنداى سالمی، افسانھای جمھوری ئافسانۀ ثبات باند مافیا

فساد نظام اسالمی سخن  برزنی از جنایت و دزدی و  وھر کوی گردد و در تر می نارضایتی در بین مردم ھر روز گسترده
 مستقل ھاى جوانان و اعتصاب کارگران برای دریافت دستمزد معوقھ و تشکیل اتحادیھ،ھرروز خبری از مبارزات دانشجویان. رود می

رسد  کھ دانشجویان دختر و پسر دوشادوش ھم در حیاط دانشگاه این سنگر  روزی از شیراز خبر می. رسد از دولت بھ گوش می
روز دیگر خبر از تجمع مادران داغدار در پارک اللۀ تھران بھ گوش . دادند  سرىاخامنھبر د مرگ بر دیکتاتور و مرگ آزادی، فریا

روزی از اعتصاب کارگران لولھ سازی اھواز و اعتراضات کارگران ھفت تپھ و روز دیگر خبر اعتصاب غذای دانشجویان . رسد می
بھ ھراس مرگ    رژیم جمھوری اسالمی راۀاینھا ھم و... مقابل زندان اوین  ان سیاسی در زندانیھاىاعتراضات خانواده علم و صنعت و

برد،  کشد، زبان مردم را می فرستد، برای ھر کسی قداره می از روی ترس و استیصال بھ ھمھ جا قشون لباس شخصی می انداختھ و
و " امام خمینی"کند، حتا بھ یاران نزدیک  الء عام اعدام میزند، جوانان را درم بندد، دست بھ تجاوز جنسی می آنھا را میھاى دست

 زندانی و محاکمھ کردن آنھا را در ۀکند، و نقش معتقدین بھ نظام جمھوری اسالمی نظیر میرحسین موسوی و مھدی کروبی رحم نمی
سراسیمگی جالدان رژیم . می نیستقادر بھ حفظ آرامش و امنیت مافیای  آدمخوار اسالھا لیکن ھیچ یک ازاین تالش. سر می پروراند

. گردد  ھر روز افزوده میھابر تعداد اعدام. در کار استاى سابقھ بینند کھ بگیر و ببندھای بی ھمھ می. خورد در ھمھ جا بھ چشم می
د و افزایش گردن خواھند، دچار ترس و واھمھ نمی بینند ولی علیرغم آن چھ گرازھای اسالمی می را میھا مردم این درندگیھاى توده

تمام تالش خویش را بھ اى باند تبھکار احمدی نژاد ــ خامنھ. گویند جمھوری اسالمی را با تشدید مبارزات خویش پاسخ میھاى درندگی
 اخیر را ھاىعلت اعدام. خواھد باز بماند کند تا دستش برای ھر کار کھ می گیرد و از ھمۀ وسائل ترور و خفقان استفاده  می کارمی

. کند  توجیھ میھ وحشیانھاىکند و ھزاران ھزار دروغ  برای حقانیت اعدام  این جانباختگان بھ نیروھای خارجی تبلیغ میوابستگی
حتا جناحی از رژیم نیز کھ امروز برای حفظ نظام و . کنند نکرده و نمی باور شنوند ولی ھرگز را  میھا لیکن مردم ایران این دروغ

  را محکوم کرده  و این خودھاباند حاکم باور ندارد و اعدامھاى زیسیون قرارگرفتھ است بھ دروغجلوگیری از فروپاشی آن در اپو
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 اخیرنفرت و خشم مردم را نسبت  بھ رژیم امنیتی ــ نظامی ھاىتوان گفت کھ اعدام بھ جرئت می . موجب خشم مافیای حاکم گشتھ است
اعتراضات . نسبت بھ  دستاربندان جمھوری اسالمی صد چندان بیشتر کرده است و بدبینی آنھا  را تر ، ژرفاىژاد ــ خامنھاحمدی ن

کشور رژیم جمھوری  طور اعتراضات گسترده و سراسری ایرانیان در خارج از وسیع خلق کرد و بھ تبع آن اعتصاب عمومی و ھمین
این اعتراضات یک . روی مزدورانش تنگ کرده استھ فشارد و عرصھ را ب  وی را میاسالمی را بھ سراسیمگی انداختھ، حلقوم

این  نخواھد ماند و  مبارزه بازۀاعدام از ادام باردیگر بھ رژیم ترور و اعدام جمھوری اسالمی نشان داد کھ جنبش مردم با تھدید و
 .ی نخواھد برد، محکوم بھ شکست استئاقدامات جنون آمیز ره بھ جا

شدت ادامھ دارد و بسیارامید بخش ھ خیزش اما ب ر عادالنھ و برحق مردم ایران علیۀ رژیم جمھوری اسالمی علیرغم افت وپیکا
سرانجام مقاومت قھرآمیز علیۀ ارتجاع داخلی  و اعتصابات عمومیباید امید داشت کھ این مبارزات بھ مرحلۀ نوینی، مرحلۀ . است

 بزرگی بھ ھاىدر صورت پیوند آن با جنبش سراسری مردم ایران پیروزی  نوید بخش است وکردستان اعتصاب عمومی در. بیانجامد
 آحاد مردم از پیکار ضد امپریالیستی و ضد استعماری و سرنگونی ۀکراتیک ھموتفکیک ناپذیر بودن مطالبات دم .ھمراه خواھد داشت

برای تحقق چنین امر . کراتیک  استونی آباد و آزاد و دمتمامیت نظام ضد بشری جمھوری اسالمی نخستین گام برای استقرار ایرا
 .  دیو استبداد و دشمنان استقالل و عدالت اجتماعی  ادامھ دھیمۀبا ھوشیاری بھ نبرد علی  بکوشیم ومقدسی متحدًا

 
 
 

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

 روز جھانی کارگر امسال در ایران و جنبش ضد استبدادیھاىویژگی

ئت حاکمھ و گسترش بحران سیاسی و اقتصادی ــ اجتماعی و تشدید نارضایتی کارگران و زحمتکشان تعمیق شکاف در ھی
 .تر را فراھم ساختھ است تر و رادیکال  بروز اعتراضات وسیعھاىزمینھ

 
ورشکستگی تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی و گسترش بیکاری و فقر و عدم امنیت شغلی و اجتماعی از طرفی و پلیسی و 
نظامی کردن محیط کار و زندگی و تحصیل مردم و تشدید جو خفقان و ارعاب و سرکوب و زندان و شکنجھ و اعدام شرایطی انفجاری 

 .در جامعھ ایجاد کرده است
 . ُبرد  رژیم از وحشت چنین انفجاری است کھ تعادل روانی خود را از دست داده و بر شاخ نشستھ، بن می

 ھاىتشکل، قطعنامۀ ۵٧ بھمن ٢٢ مستقل کارگری بھ مناسبت سالگرد انقالب شکوھمند ضد سلطنتیبھ دنبال منشور سندیکاھای
،  سیاسی و اقتصادی و اجتماعیھاى کارگر در عرصھۀ طبقھاى بھ مناسبت روز جھانی کارگر و طرح خواست ایرانمستقل کارگری

ین طبقۀ انقالبی است کھ آگاھانھ و مسئوالنھ پرچم مبارزات دھندۀ عمق بینش و شخصیت طبقۀ کارگر و اعتماد و اتکای بھ نفس ا نشان
 .رود کھ بازگوکنندۀ آمال و آرزوی آنھا باشد آزادیخواھانھ و عدالت پژوھانۀ تمام طبقات و اقشار انقالبی را بھ دوش کشیده و می

 بھ شکست کشاندن  انقالب یعنی دوران(در شرایطی کھ اصالح طلبان حکومتی در آرزوی بازگشت بھ دوران طالئی امامشان 
 مستقل کارگری و ترور و کشتار دگراندیشان و قتل عام ھاى و تشکلھاو جنگ افروزی و  سرکوب و قلع و قمع احزاب و سازمان

 و  حتی اصالح طلبانھ و رفرمیستی با تأکید بر حفظ نظاماىگونھ برنامھ برند و عوام فریبانھ بدون ارائھ ھیچ بھ سر می) زندانیان سیاسی
 ھاىاصل والیت فقیھ و قانون اساسی، قصد بھره برداری ابزاری از جنبش ضد استبدادی مردم را دارند؛ در شرایطی کھ حتی جنبش

آزادیخواھانھ و برابری طلبانۀ زنان و دانشجویان و اقشار زحمتکشی مثل معلمان و پرستاران و روشنفکران مردمی نظیر کانون 
 مستقل ھاىتشکل. ھ طور کلی خواستار تحقق منشور جھانی حقوق بشر و نفی سیستم استبدادی ھستندنویسندگان و خانۀ ھنرمندان ب

 سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، پیش آھنگی و پیش گامی آگاھانھ ھاىئی روشن و برنامۀ حداقلی در عرصھھاکارگری با ارائۀ خواست
 .شود ار میدیافتھ را عھده  ھدفمند و سازماناىدر مبارزه
اری و خواست رھائی  از ستم و دلمللی طبقۀ کارگر و اعالم خشم و انزجار از نظام سرمایھاکید قطعنامھ بر ھمبستگی بین تأ

 و سرنگونی نظام ستم شاھی، تأکید بر خواست آزادی تحزب و ۵٧استثمار و اشاره بھ نقش موثر طبقۀ کارگر در انقالب بھمن 
 و آزادی بیان، تجمع، اعتصاب، اعتراض، راھپیمائی و لغو اعدام و آزادی زندانیان  کارگری مستقل از دولت و کارفرماھاىتشکل

 زندگی اجتماعی، اقتصادی و ھاىسیاسی و فعالین کارگری و محو کار کودکان و برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی عرصھ
 و پرستاران و بازنشستگان و کارگران مھاجر افغانی  اجتماعی آزادیخواھانھ و حقوق معلمانھاىسیاسی و فرھنگی، حمایت از جنبش

، لغو قراردادھای موقت و ھا، متوقف شدن اخراجھا اقتصادی، اجتماعی و صنفی نظیر مخالفت با طرح قطع یارانھھاىدر کنار خواست
 است کھ بیانگر خواست سفید امضاء و خواست تعطیلی اول ماه مھ ھمگی نشان دھندۀ ماھیت انقالبی و ترقی خواھانۀ این قطعنامھ

 . باشد  میلیونی تحت ستم جامعھ میھاىکارگران و زحمتکشان شھر و روستا و زنان و جوانان آزادیخواه  و توده
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اعالم حمایت دانشجویان دانشگاه تھران، علم و صنعت، دانشگاه آزاد بروجرد و شھر کرد از مطالبات طبقۀ کارگر و اقدام بھ 

مع و یا شرکت در مراسم اول ماه مھ آنھا، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی اوین، گوھردشت و ارومیھ در اعتصاب، اعتصاب غذا، تج
 تھران، اعتراضات در شھرھای بزرگ تھران و ھاىرو شرکت واحد و بخشی از تاکسی  تندھاىحمایت از کارگران، اعتصاب اتوبوس

ندج و سقز، بزرگداشت جانباختگان کارگر در جنبش ضد استبدادی شیراز و اصفھان و اھواز و تبریز و کرمانشاه و قزوین و سن
 مراسم روز جھانی کارگر امسال بود کھ نشاندھندۀ ھاىاخیر، حمایت گسترده در سطح ملی و بین المللی از کارگران زندانی از ویژگی

 . ولی کیفی در سمت دھی  جنبش ضد استبدادی مردم  دارد) ھر چند بطئی(تحولی 
 

 در تمام اجتماعات ھا کارگری و تبلیغ و ترویج آن و انعکاس این خواستھاىمطالبات مطرح شده در قطعنامۀ تشکلحمایت از 
و تظاھرات و اعتصابات چھ در سطح ملی و چھ در سطح بین المللی وظیفۀ ھمۀ نیروھای مترقی، ملی، مردمی، آزادیخواه  و انقالبی 

تگان راه آزادی و دمکراسی و استقالل و عدالت اجتماعی در صد سالۀ اخیر از انقالب برای تحقق آمال و آرزوھای ھمۀ جانباخ. است
 .       راھی جز ایفای نقش رھبری کنندۀ طبقۀ کارگر متصور نیست۵٧مشروطھ گرفتھ تا جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقالب بھمن 

  

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

 مھمورد تظاھرات اول ماهگزارشات فعالین حزب در
تظاھرات اول ماه مھ در پاریس

اجتماعی دست بھ ھاى اری و امپریالیسم و نابرابریدپاریس علیۀ سرمایھامسال نیز ھزاران نفر در
تحت ایرانیان چپ و مبارزسایرنیز ھمراه با  حزبیرفقای. و روز جھانی کارگر را گرامی داشتندراھپیمائی زدند

انتشار فراخوانی در این تظاھرات شرکت کرده و ضمن افشای جنایات   پاریس طیکمیتۀ برگزاری اول ماه مھ در 
در. ایران ھمبستگی خود را نسبت بھ طبقۀ کارگر و زحمتکشان ابراز داشتنداسالمیاریدجمھوری سرمایھ

 :بخشی از این فراخوان چنین آمده است
 

 !زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
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روند کھ سرمایۀ جھانی، بھ شکل نئولیبرالیسم آن در بحرانی ژرف کھ  بھ استقبال اول ماه مھ میکارگران جھان در شرایطی 
اری ددیگر پوستۀ سرمایھ. و تصور رھائی از آن در چنین نظامی امریست محال. برخاستھ از خصوصیت ذاتی اوست، غوطھ ور است

ریخ مناسبات این شیوه از تولید،  دورانش سپری شده و نبرد بی امان با ھستۀ خود یعنی مناسبات تولید بورژوازی، مطابقت نداشتھ و تا
 .دھد کار و سرمایھ زوال نظم ستمگرانھ حاکم بر جھان را نوید می

اری، در بحران عالج ناپذیری گرفتار آمده کھ باندھای دیست از زنجیرۀ جھان سرمایھااری ایران کھ حلقھداقتصاد بیمار سرمایھ
بحران عمیقی کھ ابعاد .  حاکمیت جمھوری اسالمی و نیز کارفرمایان خصوصی راه برون رفتی نخواھند داشتاقتصاد مافیائی درون

 .ویرانگر آن بر زندگی و معیشت کارگران سایھ افکنده، و فاصلۀ عظیم و ھولناک فقر و ثروت را بھ منتھای درجھ، رشد داده است
. ر مختلف اجتماعی را بھ رویاروئی سیاسی مستقیم با رژیم کشانده استشتاب حوادث، کھ ناشی از این بحران مزمن است، اقشا

از . بینند مردم میھاى حاکمیت سرمایھ کھ در کل،  نظامی ــ امنیتی است، چارۀ کار را، در سرکوب و بی حقوقی مطلق تودهھاى ارگان
 .شکنجھ و اعدام استاین رو ھر صدا و حرکت آزادی خواھانھ و برابری طلبی، پاسخش دستگیری، زندان ، 

در عرصۀ این پیکار، نھ جنبش زنان، نھ جنبش دانشجویان، نھ جنبش معلمان و نھ جنبش جوانان ما با . اما این پایان کار نیست
آورند،  ند، بلکھ درھرموقعیت و مناسبتی کھ از شرایط اجتماعی موجود بھ دست میارژیم نھ تنھا عقب نشینی نکردهھاى ھمۀ ددمنشی

 .بخشند و مطالبات ترقی خواھانۀ خود را در مبارزه علیۀ رژیم فاسد جمھوری اسالمی ارتقا میا ھخواستھ
در چنین شرایطی، طبقۀ کارگر ایران کھ پیشتاز مبارزۀ  نھائی علیۀ جمھوری اسالمی است و تغییرات بنیادی ساختار اجتماعی 

ش برپائی انقالب اجتماعی در ایران است، در ایک جملھ وظیفھایران، در زمینۀ سیاسی، اقتصادی و فرھنگی بر دوش اوست و در 
 .وضعیت دشوار قرار گرفتھ است

با رژیمی بھ غایت ارتجاعی در . مستقل صنفی ــ سیاسی استھاى اولیۀ خود کھ ھمانا تشکلھاى از یک سو، برای خواستھ
بنا بھ تجربۀ . مام عیار را پیش رویشان گشوده استمبارزه است و از سوی دیگر بار سیاسی شتاب حوادث، چشم انداز یک انقالب ت

 .تاریخ در چنین شرایطی  راه بھ سوی مبارزه و پیروزی ھر چند سخت ولی میسر است
شان بیاندیشیم و از  جا دارد در سالگرد روز کارگر و جدال نیروی کار و سرمایھ بھ خیل عظیم کارگران افغانی و خانواده

 .......شوند اع قاطعانھ نمائیم، چرا کھ بھ شدیدترین وجھ ممکن استثمار میحیثیت و حقوق کاری آنھا دف
 

  سوئد
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رفقای حزب . گوناگونی با پرچم و صف مستقل خویش برگزار گردیدھاى در استکھلم  بھ مناسبت روز جھانی کارگر تظاھرات
یۀ سوئدی در بین مردم در تظاھرات حزب کمونیست و پخش وسیع اعالم) توفان(ما طبق سنت ھمیشگی با  حمل پرچم حزب کار ایران 

رفقا با برگزاری میز کتاب و . سوئد شرکت کردند و ھمبستگی خود را با طبقۀ کارگر سوئد و جھان و ھمۀ زحمتکشان ابراز داشتند
بلند کردن . خود جلب نمودندکنجکاو بسیاری را بھ ھاى تزئین آن با تصاویر آموزگاران پرولتاریا جلوۀ با شکوھی بھ میدان دادند و چشم

ھاى کاری لیبرالی، سوسیال دمکراتیک و ضد کمونیستی خاری در چشمان احزاب و سازمان چنین پرچمی در فضائی آکنده از محافظھ
در قسمتی از . ندابی بو و خاصیتی است کھ ماسک چپ بھ چھره زده و برای فریب کارگران در روز جھانی کارگر بھ میدان آمده

 : سوئدی  در مورد اوضاع ایران چنین آمده استاعالمیۀ

آیند و خشم و  میھا نفر در سراسرجھان بھ خیابانھا امسال بھ مناسبت اول ماه مھ، روز پیکار بین المللی کارگران میلیون
ن و تروریسم اعتراض خود را نسبت بھ بربریت ماشین جنگی امپریالیسم آمریکا، اشغال عراق و افغانستان، اشغال سرزمین فلسطی

دولتی اسرائیل، تحریم اقتصادی و تھدید نظامی ایران و علیۀ بحران اقتصادی، فقر و بیکاری و فاشیسم و نژاد پرستی و 
.... دارند ابراز می...اجتماعی وھاى نابرابری

 

ngar i IranåFrige facklige ledare, Mansour Asaloo och alla politiska f 

 annder i IräVad h 

 اوضاع ایران

کند اما در عمل  حامی سرسخت  طبقۀ بورژوازی ایران و کل نظام فاسد  احمدی نژاد در حرف از فرودستان جامعھ دفاع می
باشند و از بیکاری و   سال می٣٠ درصد جمعیت ھفتاد میلیونی ایران جوان و زیر ۶٠بیش از . کند اری را نمایندگی  میدسرمایھ

اری ایران با الھام از دست کھ ایران در گرداب بحران اقتصادی فرو رفتھ و رژیم سرمایھھاسال. برند ی رنج میاجتماعھاى نابسامانی
گسترده، وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران جامعھ را  تنزل داده ھاى سازی بانک جھانی و صندوق بین المللی پول و خصوصی

طبق آمار بانک مرکزی ایران . بھ فزونی است تورم رو. وری ادامھ داردآرساماخراج کارگران بھ طورس. و بھ شدت وخیم کرده است
بھ فزونی است و مطابق مطبوعات  بیکاری رو. باشد  درصد می۴٠ درصد اعالم گردید، اما در واقعیت امر نزدیک بھ ٢٣ نرخ تورم

 درصد ۵٠ تا ۴۵ۀ مردم در یک سال اخیر نرخ مواد خوراکی و اولی.  درصد است٢٠رسمی جمھوری اسالمی  نرخ  بیکاری بیش از 
حالی کھ  در.  تومان تعیین گردیده است٣٠٣٠٠٠سال جدید  حالیست کھ حداقل دستمزد برای کارگران در این در. افزایش یافتھ است

اشد تا  تومان ب٨۵٠٠٠٠بایست  گران و کارشناسان خود رژیم جمھوری اسالمی حداقل حقوق مطابق تورم موجود می طبق نظر تحلیل
طی  در اثر ھمین سیاست اقتصادی نئولیبرالی احمدی نژاد، ھزاران کارگر در. یک کارگر بتواند از پس مخارج سنگین زندگی بر آید

فقر، گسترش فحشا و اعتیاد، خودکشی، دزدی و بزه . نداست کھ حقوقی دریافت نکردهھااخیر اخراج شده و اکنون ماهھاى سال
این مسائل نبوده  اقتصادی و سیاسی احمدی نژاد نھ تنھا پاسخگوی حل ھیچ یک ازھاى ونی است و سیاستاجتماعی رو بھ فزھاى کاری

خط فقر   درصد مردم در زیر٧۵طبق آمارھای رسمی کشور . تر و بھ پرتگاه سقوط کشانده است بلکھ برعکس اوضاع جامعھ را وخیم
فوذ احمدی نژاد در میان کارگران و زحمتکشان و کًال اقشار تھی دست  مبنی بر نھابرند و تبلیغات دروغین برخی رسانھ می سر بھ

دست اى احمدی نژاد و دارودستۀ وی با یک کودتا و بھ صورت وقیحانھ. خواند جامعھ کذب محض است و بھ ھیچ وجھ با واقعیت نمی
 .بھ تقلب زده تا بھ ھر طریق ممکن قدرت را حفظ کنند

 و برای ھا اخراج سازیۀسال اخیر صدھا اعتصاب کارگری علی طی یک در مل است ووضعیت کارگران ایران غیر قابل تح
صدھا کارگر و معلم و دانشجو بعد از . اری رخ داده استد رژیم سرمایھھاى فقر و فاقھ و ستمگریۀعلی دریافت حقوق معوقھ  و

 زنان ایران در شماری از. ندا اخیر کشتھ شدهسال  تن در یک٣٠٠بیش از . برند سر میھ زندان ب کودتای انتخاباتی دستگیر و در
برند و جرمشان  مبارزه  سر میھ زندان ب  کارگری درھاىاکنون شماری از رھبران اتحادیھ.  مورد تجاوز جنسی  قرار گرفتندھازندان

 . برای تشکیل سندیکای  مستقل و دفاع ازحقوق  و منافع کارگران است
رژیم پاسخی جز  اری اسالمی نیست ودتوان و خواست رژیم سرمایھ ق کارگران در  حقیقت این است کھ تحقق حداقل حقو

ارزه برای دمکراسی و عدالت ب مۀ جز اداماىکارگران نیز چاره. بیند تشدید سرکوب و اختناق و بھ زندان انداختن معترضین نمی
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  امپریالیسم آمریکا و رژیم ھاى رد بھ دخالتدرعین حال با ھوشیاری دست  ندارند واى مستقل حرفھھاىاجتماعی و تشکیل سازمان
  ...."زنند داخلی ایرا ن می امور صھیونیستی در

 

 ھلند
 رفقای حزب در این تجمع شرکت داشتند. از تجمع برگزاری مراسم اول ماه مھ در ھلنداى صحنھ

 

 

 

 گزارش کوتاھی از تظاھرات اول ماه مھ در آمریکا و کانادا
 شھرھا ۀ ماه مھ در ھمھاىکسیونآ. تر برگزار شد ر آمریکا با جمعیت بیشتر و مطالبات اضطراریتظاھرات ماه مھ امسال د

کھ ) SB 1070 (،این قانون.  در ایالت  آریزونا  تمرکز داشت" جنائی کردن حضور  مھاجرین غیر قانونی" روی تصویب قانون اساسًا
نظر ھ قانونی بودن او مشکوک ب دارد و یا" غیر آمریکائی"  رنگ پوستکھ دھد ھر فردی را بر اساس آن بھ پلیس آریزونا اجازه می

 ھاىادپرستانھ است کھ مھاجرین اعم از قانونی و غیر قانونی و فعالین سیاسی و کارگری و شخصیتژرسد دستگیر نماید قانونی ن می
 بھ امضای استاندار جمھوری خواه  آریزونا ٢٠١٠ آوریل ٢٣این قانون در . میدان مبارزه کشانده استھ مترقی را بھ خشم آورده و ب

 اجرای این قانون یک آپارتاید در ایالت آریزونا خواھد ساخت کھ در یک.  بھ اجرا در آید٢٠١٠رسید و قرار است کھ در اواخر جوالی 
). رنگین پوستان(ارند سفید پوست قرار دارند و در طرف دیکر آنھائی کھ این رنگ سفید را ند) ھاىاروپائی (ھاىطرف آن آمریکائی

 .نداال بردهؤرا زیر س حدی بیشرمانھ است کھ حتی کاخ سفید و شخص اوباما آنھ این قانون ب
 کارگری، دانشجویان، فرھنگیان، کارگران ھاى شھر بزرگ و کوچک آمریکا تظاھرات ماه مھ با شرکت اتحادیھ٧٠در بیش از 

 سیاسی چپ ھاى مختلف،  و سازمانھاى ملیتھاى انجمن و کلوپ،"ھایخارج" ھمبستگی با ھاىمھاجر کشورھای مختلف، تشکل
 :میزان تخمینی جمعیت  شرکت کننده در تعدادی از شھرھا. برگزار شد

 
 ٣ ھزار، واشنگتن ١٠ ھزار، میلواکی ١۵ ھزار، نیویورک ٣٠ ھزار، شیکاگو بیش از ٢٠٠ لوس آنجلس ــ

در  .ند ھزار نفرچسیاتل، مینیاپولس و سانفرانسیسکو ھر کدام  داالس، سان دیاگو، فینکس، ،٢۵٠٠ھزار، بوستون 
 . ماه مھ شرکت داشتندھاىکسیونآ ھزار نفر امسال در ۵٠٠جمع،  بیش 

 : در شعارھای زیر خالصھ شده بودندھامطالبات اکثر تظاھرات

  
ا  پرونده سازی نژادی رــ!.   آریزونا، بیشرمی، بیشرمی ــ!  ھیچ کس غیر قانونی نیستــ

 ــ!  رسم؟ نظر میھ  آیا من غیر قانونی بــ!   قانون آپارتایدی آریزونا را منحل کنید ــ!  متوقف کنید
 تا زمانی کھ  ــ! ھان متحد شویدج کارگران سراسر ــ!   شغل برای ھمھــ  !ما ھمھ آریزونیائی ھستیم

  ! حقوق مساوی برای ھمھــ!  ظلم و سرکوب وجود دارد ھیچ کس آزاد نیست
 

زنده بادسوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت 
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شد کھ ھرزمانی کھ وضع اقتصادی وخیم باشد  درستی روی این نکتھ انگشت گذاشتھ میھ  بھا و مصاحبھھادر سخنرانی
ولد ند  و مادھند و کارگران مھاجری کھ با دست خود شھرھا را ساختھ و آباد کرده اران  فشار بر مھاجران را افزایش میدسرمایھ

ر و مونترال و تورنتو و چندین شھر کوچک ودر کانادا در شھرھای ونکو. کنند ثروت ھستند را مسئول وخامت اقتصادی معرفی می
.  ھزار در آن شرکت داشتند٢٠ترین تظاھرات در شھر مونترال بود کھ بیش از  بزرگ. دیگر تظاھرات ماه مھ برگزار شد

 .  نسبتا ھمیشگی دارندۀ و سیاسی داشتند کھ جنبتظاھرکنندگان بیشتر مطالباتی اقتصادی
 محلی اول ماه مھ فعاالنھ شرکت داشتند و ھمبستگی مبارزات مردم ایران  با ھاىدر تظاھرات) توفان(فعالین حزب کار ایران 

 .  مبارزات مردم کشورھای جھان را تقویت نمودند
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  استخانھ از پای بست ویران
 ) برخوردی با مبانی و اصول قانون اساسی رژیم اسالمی ایران(

 )٢ (  
سود مالکان و ھ انقالب بھمن را ب... ماالن استبداد در قرون منقضی و خایھ"! محترم " ما خود دیدیم کھ چطور الشخورھای 

نده و تاریخی، پیروزی بزرگ مردم ایران در شاھد بودیم کھ چطور یک جمھوری ز. اران پشت پرده مصادره کردندداربابان و سرمایھ
بازاری و روحانی، . مالخور شد...  و"ملی ۀجبھ"خوران وطنی و شرکت سھامی   با ھمدستی آشکار میان وقفی،قبال استبداد کھن

سھامداران کارگزاران نیمھ رسمی و امیران منفصل رژیم کودتا، دالل و کار چاق کن و بساز و بفروش، صاحبکاران خرد و متوسط، 
بر اعتقادات مذھبی مردم سوار شده و بھ اولین ھمھ پرسی ملی بعد از ! "غیبی"یاری عوامل ھ ب...  مختلط وھاىمرئی شرکت "نا"

یا ": ی ھمگانی گذاشتندأ گزینشی میان وبا و طاعون را بھ ر، در یک نمایش مکتبی و مضحک،انقالب رنگ و لعاب شرعی زدند
ولی استراتژی این .  پیش افتادند، مردم را بھ مرگ گرفتند تا بھ تب رضایت بدھندھاباز طفیلی! " اسالمیسلطنت پھلوی و یا جمھوری

مھار نیروی کار برای دوام استثمار، برای استمرار اقتصاد بازار، : مئیگو  تن پروران قدیمی و جدید چھ بود؟ خالصھ میۀاتحادی
شتی و مسیحی و ت زر،تجربھ نشان داده کھ اسالم ھم، مثل سایر ادیان.  حداکثر با سود،اری تولیدد سرمایھۀمالکیت خصوصی و شیو

کند، با چپاول و غارتگری انس و الفتی دیرینھ دارد، مقرب اشراف، محرم و شریک  ل کار غیر ارتزاق می از قَباصًال... یھودی و
، از قضا نفع خود را در حفظ استبداد و استعمار راھزنان بوده و ھست، امروز مثل دیروز، ھیچ حقی برای نیروی کار قائل نیست

 و ھا مکتبی؛ مشھود و محسوس بود مھدی بازرگان کامًال موذیاِنۀھم در ترکیب دولت موقت و ھم در لطیف! "تلخ"این حقیقت . بیند می
مجلس "وسوم بھ محفلی حساب شده و مشکوک برپا گشت م. خواستند و نھ یک سیل ویرانگر ، فقط کمی باران میھاغیر مکتبی

 آخوندی ــبرای یک رژیم بورژوآ ! "ضوابط اسالمی"موریت شرعی گرفت تا با رعایت أگروھی طفیلی، معمم و مکال، م! "خبرگان
 لشگر میراث خواران ریز و ،پس حضرات، با نظارت انحصاری خمینی و شرکاء. ارزان در جغرافیای سیاسی ایران قانونگذاری کند

 ضد استبدادی ۀ را دستکاری، موضوع مبارزھاآسمان و ریسمان را بھم بافتند، تمام علت و معلول... وری معدومدرشت شیخ فضل اهللا ن
 خلقت و "افسانھ جفنگ :  قابل فھم بودحاصل این دستبرد آشکار اسالمی کامًال. کلی وارونھ کردندھ و ضد استعماری مردم ایران را ب

طرح حکومت اسالمی بر ": گوید می.  نامیده شد"قانون اساسی"دست آمد کھ ھ معجونی ب جانشین یک رویداد تاریخی گشت، "آفرینش
 "...از سوی امام خمینی ارائھ شد...  والیت فقیھۀپای

 )  پاراگراف سومــبھ نقل از مبانی قانون اساسی (
 خورشیدی ١٣۴٩سال ھ کھ ب! "ھحکومت اسالمی یا والیت فقی" مکتوبی دارد موسوم بھ ۀحاج آقا روح اهللا موسوی خمینی، ارثی

 کاری با ما فعًال. ئی منتسب بھ امام جعفر صادق مشعر بر واجب بودن امامت در امور دین و دنیاھاحاوی نقل قول، در نجف منتشر شد
ن فالن نقل از فالن بھ ب! کلی اخبار و احادیث غالبی ھست، شاید ھم جعلی و ساختگی. ئی از این دست نداریمھاصحت و سقم نقل قول

نام خمینی جا زده و ھ را ب" والیت فقیھ" کھ طرح ،معذالک، ادعای خبرگان سفارشی در گفتار فوق. این رشتھ سر دراز دارد. بن بھمان
آن داستان تھوع آور . کند حرف مفتی است کھ یکی از لطائف مالنصرالدین معروف را تداعی می... نداچپانده" قانون اساسی"در 

نظر ما تمام این ھ ب... دادند و"! امام سیزدھم"و بعد ھم "! نایب"بھ او لقب . را علم کردند"! یر خمینی در ماهرویت تصو "ۀدربار
ھ الزم بود کھ او ب. کرد لحاظ شرعی، الزم بود کھ عبای حاج جبار وطنی خیلی باد میھ ب.  آخوندی ھدف معلومی داشتھاىتردستی

بھر حال، مدارک زیادی وجود دارد مبنی بر . زنده و معدوم جلوه کند" مراجع"سرآمد "! معصوم"شد تا  وصل می"! غیبی"یک مرکز 
تر از آن  گوش شیطان کر، خیلی باستانی. گردد  چھارم ھجری، قرن دھم میالدی بازمیۀبھ سد" مراجع" دعوای مسلکی ۀکھ سابق این

 .  خمینی باشد و نیست" ابتکار"است کھ 
 اجتماعی، دولت و ــپای یک طرح سیاسی ! خورد؟ بد یا خوب چیست؟ از کجا آب می"! یت فقیھوال" این ولی خودمانیم، اصًال

 مرسوم ۀ اقتصادی متداول، در ورای شیوھاىتواند در ورای رژیم در میان است و مثل ھر طرح دیگری از این دست نمی... مالکیت و
 در این یا آن دوران مشخص ھا بازآفرینی زیست جمعی انساننحوی با چگونگیھ  باید ب،تولید در جامعھ مورد بررسی قرار گیرد

دھد کھ دعوای  قرائن نشان می. م خروس را در بستر مناسبات واقعی پیدا کنیمزنیم تا ُد دفتر ایام را ورق می. تاریخی پیوند داشتھ باشد
 ممتاز محمد در ۀفی بود و با ستیز صحابگری، در اصل یک بازی اشرا شیعھ.  عینی و قبلی داردۀیک پیشین"! مراجع تقلید"مسلکی 

 یک انشعاب نوبتی در دنیای ۀجان ھم انداخت، پایھ مرگ محمد، میراث خواران نسبی و سببی او را ب. دوران خلفای راشدین رقم خورد
امی آن بر محور نوع دوازده ام.  متعدد پیدا کردھاى گرایشی کھ رفتھ رفتھ شاخھ،را موجب گشت" شیعھ"اسالم را گذاشت و پیدایش 

کھ گویا محمد، پیش از مرگ، علی بن ابی طالب، عمو زاده و دامادش را برای  مبنی بر این. شکل گرفت" فرضی"یک روایت 
 صحابھ، بیعت با ۀگویا تنی چند در نشست محرمان. لوداع در محل غدیر خما ھمان داستان معروف حجتھ،جانشینی خود برگزیده بود

 کھ مورد قبول واقع ،شمردند ھمگان واجب می بر! عنوان یک اصل شرعیھ الفت موروثی در خاندان او را بعلی و ھم قبول نوعی خ
شرعی از " دید"کھ پای نوعی  مثل این. در این اولین کشمکش، سرانجام ابوبکر، پدر زن محمد، با موافقت علی بھ خالفت رسید. نشد

دریافت مدال ھ نیز اشاعھ پیدا کرد، ب" عجم"ام شیعھ مذھب آل بویھ در سرزمین  کھ در دوران حک،در میان بود... مالکیت و دولت و
یاری استبداد و استعمار ھ کھ ب تا این... دست آورد وھ مغولی نائل آمد، بعدھا در پناه شمشیر صفوی قرار گرفت، یک موقعیت ممتاز ب

اران دمالکان و اربابان در قرون منقضی، پشتیبان سرمایھ" لمال حال"عنوان حافظ ھ ب، خر نیز راه یافتأ متھاىسنتی و مدرن بھ سده
ل و ذارا "ۀرسمیت شناختھ شد تا در شرایط اضطراری دعا گوی سالطین اسالم پناه باشد و علیھ داخلی و خارجی در دوران معاصر ب

 ...       یعنی ھمان مردم ناراضی، فقیران مسلمان و نامسلمان، فتوا صادر کند"! اوباش
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 کھ امامت و ،چھ معجونی است؟ بشنوید از مدرسین ممتاز استبداد دوازده امامی در قرون منقضی"! والیت فقیھ"ت یا امام
حکومت بالفصل مراجع بر امور دین و دنیا را، تا ظھور " حقانیت"تعریف کرده و "! وحی و اشراق"حکومت اسالمی را، با توسل بھ 

 احکامی کھ بھ قرآن و ،نقلی.  نادان از مراجعۀ حکم عقل مبنی بر لزوم تقلید عام،عقلی. نداهخواند" عقلی و نقلی"واجب "! غائب امام"
 :  ھشتم ھجری نوشتھ است کھۀدر این ارتباط، محمد علی حسینی شھرستانی بھ نقل از ابن مطھر حلی در سد. گردند احادیث بازمی

 .«... این امامت و نصب آن از جانب خدا واجب است... امامت عبارت است از ریاست عامھ در امورات دین و دنیا» 
موجب ھ گویند ب  می؛دان اشاره دارد" نا"در مباحث مدرسین استبداد دوازده امامی بھ خلق " عامھ"ناگفتھ نماند کھ اصطالح 

ومت اسالمی را از گوستاو فون گرونھ باوم نیز، پژوھشگرغربی، تعریف حک... و" ١٢٢ ۀ توبھ، آیۀ و سور۴٣ ۀ نحل، آیۀسور"قرآن 
 : منبع دیگری نقل کرده، کھ میگوید

 زندگی جامعھ بشری ۀاوست کھ ھم نقش... خدا علت وجودی دولت و مرکز وحدت است...  اسالم عبارت است از حکومت خدا»
 .« می ریزد... ش رااصورت کلی و کامل آن و ھم طرح زندگی افراد و آحاد اعضای جامعھھ را ب

 ، آرایش اجتماعیزعم حضرات، اصًالھ ب.  شرعی از این دستھاى ارزان، تردستیھاىلفاظی"! لکوتیم"یک خروار دعاوی 
 ھیچ چون و چرا ھم ،مربوط است" خلقت و آفرینش" جفنگ ۀبھ افسان! خورد دیده رقم می "نا"با قصد و اراده ... مالکیت و دولت و

چون والیت فقیھ، دولتی . ندادر قانون اساسی پرھیز کرده" تاریخ"لفظ کار بردن ھ خود نیست کھ خبرگان سفارشی از ب پس بی. ندارد
 مداوم مردم برای اشتغال و مزد، ھاىنوع بشر، فارغ از دلواپسی" پیش پا افتاده"در ورای احتیاجات " الھوتی"دیوانی "! خدائی"است 

نظر ما فاقد اعتبار ھ  ب،ت جمعی ھستنده ذیشعورکلی مستقل از زیسھ ب... برای خورد و خوراک و پوشاک و مسکن، درمان و آموزش و
خلق را ادراک " ۀپیش پا افتاد"ما از تاریخ، دیالکتیک بازآفرینی حیات مادی و معنوی جامعھ، ھمین زندگی . اجتماعی و تاریخی

اب، با اضطراب و  و اندوه دائم، با اعتقادات اجباری و خرافات تحمیلی، با رنج و عذاى لحظھھاى کھ ھمواره با شادی،میکنیم
 بی حقوقان در قبال اشراف و خوانین در ۀھمراه است، کار توان فرسای بردگان و رعایا، عصیان پراکند... مقدار" بی "ھاىدلواپسی

اران در دوران دقرون منقضی، حضور مستقیم در تولید اجتماعی، مبارزه مستمر نیروی کار در قبال مالکان و اربابان و سرمایھ
 . پسندند چنین نمی"! محترم"جھنم کھ الشخورھای ھ ب... معاصر

موریت محمد بن عبداهللا أبا فرض م. نگاه ما و دید شرعی مدرسین استبداد دوازده امامی"! والیت فقیھ "ۀ سابقۀچند کلمھ در بار
  بر،کھ اسالم ھم ینو با فرض ا... برای متحد کردن اشراف راھزن و غارتگر عرب در یک دولت واحد"! غیبی"از جانب یک مرکز 
عقلی و "کھ بھ نقل از فالن بن فالن بن بھمان ھست و چاشنی غلیظ واجب ! باشد..." عبارت از حکومت خدا: "اساس تعاریف فوق

نخستین دولت اسالم ! برپا شد" الھیات  " ۀپس با این حساب شرعی حکومت محمد بن عبداهللا در حوز... را ھم پشت سر دارد" نقلی
کھ محمد، بنیانگذار تاریخی دولت واحد  تا این.  ما بیگناھم،از این مھمالت! بود" خالق"جھانی   بر دارائی و امالک اینبرای استیال

دعوا برسر جانشینی محمد بود کھ میراث خواران نسبی و سببی او را در . درگذشت...  دولتی با یک آرایش اشرافی و فامیلی،عرب
 دست اول ۀ گروه صحاب،صومت، دو دستگی و بعد چند دستگی در میان مدعیان ممتاز خالفت شدبرابر ھم قرار داد، باعث بروز خ

حسن فرزند ارشد علی، کھ بعد از پنج ماه خالفت، عاقبت تسلیم + ابوبکر و عمر و عثمان و علی ": خلفای راشدین"محمد موسوم بھ 
روایتی او ھ اما ب! دانست سود اسالم نمیھ  خانگی را بھاى جنگۀادام"! معصوم"گویا این . معاویھ شد و ناگزیر خود را کنار کشید

مثل اینکھ از معاویھ پاداشی شایستھ گرفت، صاحب . آمد طلبیده ھم بدش نمی" نا"بیشتر اھل عیش و عشرت بود، از مال مفت و امالک 
 . ی خود مسموم شد و مرد تا روزی کھ توسط یکی از زنان انبوه حرمسرا،زر و کنیز و امالک خوبی در مدینھ گردید

مثل . شد"  داخلیھاىآشوب"درازا کشید و بیشتر صرف دفع ھ  گویا در حدود دو سال و اندی ب،دوران خالفت ابوبکر کوتاه بود
ھمان مسلمانان از دین برگشتھ، ترور مدعیان پیغمبری، تعقیب و کشتار ھواداران احتمالی آنان در مناطق دور و "! اھل رده"سرکوب 

نیز ... گویا ثبت شماری از نصایح محمد بر روی پوست و درخت خرما"! سیف اهللا"ک توسط لشگر ترور خالد بن ولید، ملقب بھ نزدی
ھ کھ ابوبکر از دنیا رفت، ب تا این. نیمھ کاره باقی ماند... لشگرکشی بھ ایران، طرح کشور گشائی محمد. بفرمان ابوبکر صورت گرفت

.  نوبتی دولت اسالمی رسیدھاىنوبت بھ خالفت عمر، کشور گشائی و اشغالگری. یچ بعید نیست کھ ھ،روایتی مسمومش کردند
یک عقب نشینی استراتژیک، حتی برای ھمیشھ بھ ھ امپراتوری روم شرقی نیز ب.  ساسانی از پا درآمدــشتی ت زرۀامپراتوری پوسید

 مسکون در مناطق ھاىرف دھسال و اندی، با اشغال سرزمینظ... ترک متصرفات خود در آسیای غربی و شمال آفریقا مجبور شد و
وسعت و شھرت ... دور و نزدیک، کشتار زارعان و رعایا، غارت دارائی و اموال کفار، باج و خراج، جزیھ برای غیر مسلمانان و

موجب ھ ب. با کلی غنائم جنگی ، نیرومند، متجاوز و غارتگر بدل شدیک امپراتوری نسبتًاھ  بدولت اسالمی خیلی افزایش یافت، عمًال
سر ھ ھنوز در بستر اقتصاد شبانی ب"! خالق"جھانی  اسناد، دولت واحد اشراف راھزن و غارتگر عرب، ھمان نخستین دولت این

کھ بر یک سرزمین گل و گشاد تسلط یافت و نام آور شد، از این پس ... کرد و  احشام خانگی گذران میھاىبرد، ھنوز با فرآورده می
 کھ با شدت توطئھ و اختالس در مقر خالفت، با نافرمانی مکرر سرداران ،بور بھ بازآفرینی خالفت در اوضاع و احوال جدید گردیدمج

خود نبود کھ  بی.  مسلمانان اجباری در مناطق اشغالی مقدور نبودۀ پراکندھاىدر متصرفات، افزایش اعتراضات مریدان خودی، شورش
 خیلی ؛کرد تا فرصت نافرمانی پیدا نکنند یا سرداران را جا بھ جا می. سیس کردأت"! بیت المال"وم بھ عمر، یک دفتر مالیاتی موس
چون عمروبن العاص، سردار نامی و حریص . کھ اصالحات عمر بھ جائی نرسید معذالک، مثل این. نگران بسط خالفت شده بود
ی ھم برای مخالفت آشکار و دستور کتبی خلیفھ وقت اھمیت قائل  مصر دست نکشید، حتی پشیزھاىنجینھگعرب، ھرگز از فکر غارت 

 .  حرمسرائی پرھزینھ در میان بودــپای دوام یک رژیم استبدادی . مواردی از این دست... نشده و خودسرانھ مصر را اشغال کرد و
 
 

 مبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد امپریالیستی است
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خورد؟ اصلی ترین منبع درآمد امپراتوری  پس از کجا می.  خصلتی انگلی داشترد، اصًالک ھیوالئی کھ فقط مصرف می
 سنگین زارعان و رعایا در مناطق اشغالی، جزیھ برای ھاىھمان چپاول و غارتگری، باج و خراج کفار، مالیات"! اسالم "ۀنوخاست

در حال نماز بود کھ توسط یک ایرانی، بنام فیروز ملقب بھ باالخره عمر ھم، بعد از دھسال و اندی خالفت، . بود...  وھاخودی غیر
. با توافق صحابھ دست اول، از جملھ علی، خالفت بھ عثمان، داماد محمد رسید. ابولولو، خنجری خورد و چند روز بعد از میان رفت

ر محمد را بھ چاه انداخت، در مسجد گویا فرمان سوزاندن بعضی نسخ قرآن را صادر کرد، انگشت! افتاد" بیراھھ"گویند کھ او بھ  می
س أداد، با اشراف بنی امیھ پیوند داشت و آنان را در ر لمال را بھ خویشان خود میاکرد، وجوه بیت مدینھ بھ جای محمد جلوس می

 و ھای صبر خودۀشد، کاس" اسالم"کارھائی از این دست کھ باعث بد نامی ... بعضی مناطق اشغالی گذاشت، در حکومت شریک کرد و
 ۀشرعی دربار" دید"این .  را، خاصھ در مناطق اشغالی، لبریز کرد و خالفت را با نوعی عصیان ھمگانی روبرو ساختھاغیر خودی

 داخلی و خارجی ھاىاما خالفت اشرافی صحابھ، از زمان ابوبکر گرفتار کشمکش. سیر قھقرائی خالفت صحابھ، پیشکش ھواداران
در سرزمین پایگاه و در مناطق " عامھ "ھاىعدم توازن مالی و نافرمانی مکرر سرداران، با شورشبود، در دوران خالفت عمر با 

عثمان بود کھ با خود در تناقضی آشکار قرار گرفت، قربانی وسعت و شھرت خود شده و " بد"اشغالی روبرو گردید، پیش از کارھای 
ز مکانیسم تولید چرا؟ چون این امپراتوری حریص و متجاوز، بیگانھ با یکجا نشینی مستمر، بی خبر ا. در مسیر تجزیھ و گسیختگی افتاد

... برای مصرف، فاقد فرھنگ اداری و مالیاتی متمرکز، با انس و الفتی دیرینھ با صحرا گردی، با غارت دارائی و اموال یکجا نشینان
سمت تجزیھ و انحطاط و اضمحالل ھ  اشغالگری و جنگ برای غارت و چپاول روبرو شد، بھاىکھ با کاھش نسبی گریزگاه ھمین

علی وارث ھمان خالفتی شد کھ خود یکی از پایھ گذاران و .  اشرافی بھ قتل رسیدۀکھ عثمان، در یک توطئ تا این. دگرایش پیدا کر
 حرمسرائی گل و گشاد، آشفتھ و درھم، آلوده و فاسد و پرھزینھ، با حرص اشرافی، ــیک دولت استبدادی . بازیگران ممتاز آن بود

عدم +  مسلمانان اجباری در مناطق اشغالی ۀ پراکندھاىودی در سرزمین پایگاه و شورشنافرمانی سرداران یاغی، آشوب مریدان خ
اوت و بیرحمی، خشونت و سرکوب، سپس علی، این چھارمین خلیفھ از گروه صحابھ دست اول، کارش را با ق. توازن مالی

گویا . آغاز کرد... وئی در بیت المال وتمام زارعان معترض در مناطق اشغالی و صرفھ ج" نا" بی سرانجام، کشتار ھاىلشگرکشی
اما نھ برای . ھیچ بعید نیست... کرد لمال برای مصارف خصوصی خود نیز پرھیز میاحتی از استعمال چراغ بیت"! متقیان"موالی 

اج دھقانان و  اشغالی بردارد، یا از میزان باج و خرھاىمریدان خودی یا مسلمانان اجباری در سرزمین"! عامھ"کھ باری از دوش  این
و جلوگیری از " اسالمی" سنگین دولت ھاىخیر، قصد حضرت کاھش ھزینھ... ! کشاورزان و رعایا در مناطق دور و نزدیک بکاھد

 بیشتر و ھاى اشراف مدعی باال گرفت و کار بھ نافرمانیھاىمعذالک، خصومت. سقوط یک امپراتوری متجاوز و غارتگر بود
چرا؟ چون او دولت .  جنگ صفین، علی ترجیح داد کھ با اشراف یاغی کنار بیاید و کنار ھم آمددر.  آشکار خانگی کشیدھاىجنگ

پای دوام خالفت در . نیز روبرو بود" عامھ "ۀاز قضا با مطالبات فزایند... دید، کھ با وجود عدم توازن مالی و را درخطر می" اسالمی"
ھ  ب احتماًال؛خواھان انتخابی بودن خلیفھ شد" عامھ"جائی کشید کھ ھ کار ب. داد روز اعتبار خود را از دست میھ میان بود، کھ روز ب

در صف لشگریان علی برای درھم شکستن مقاومت اشراف یاغی حضوری فعال " خوارج"خاطر تحقق ھمین مطلوب سیاسی بود کھ 
 ابھام ،ا رھبران ممتاز خالفت را در پیش گرفتندراه دیگری رفتند، روش تسویھ حساب انفرادی بھ  سازش خلیفھ بۀاما با مشاھد. داشتند

کھ   چون گویا حضرت فریب خورد، دلش از این؛زعم مدرسین استبداد دوازده امامی، علی با اشراف یاغی کنار آمدھ در کجاست؟ ب
دتی مدعیان یاغی را مھار با این سازش، علی توانست تا م. اهللا ھواعلم!  .. بدرد آمد،سر نیزه زده بودھ را ب" ھا"لشگر معارض قرآن 

یش بھ مالک اشتر، از قضا مربوط بھ خوشرفتاری با ھمین ھاتوصیھ. کرده و آنان را در چارچوب خالفت اشرافی صحابھ متحد کند
کرد تا بتواند خرج  صرفھ جوئی می. دانست نمی" اسالم"سود امپراتوری ھ  برا اصًال" عامھ "ۀاو مطالبات فزایند. شد اشراف یاغی می

 ھاى کھ ضامن وصول باج و خراج، اخذ مالیات،یک ارتش متجاوز و غارتگر، حاضر بھ یراق در مناطق دور و نزدیک را بدھد
بیماری . کرد بیشتر با وھم و خیال خود زندگی می. رفتھ رفتھ علی تنھا و منزوی شد. برای خالفت بود... جوراجور از کفار، جزیھ و

مرعوب . راز و نیاز داشت"! غیبی"مرتب با عوامل . کرد ماند و گریھ و زاری می لی بیدار می متواھاىشب. خوابی گرفت مزمن بی
کھ  تا این... شعور میانھ نداشت  ذیۀ، با ھستندھا با دنیای زنده و زندهاصًال. بود" الھوت"و ذلیل یک مرشد خیالی، والھ و شیدای عالم 

دوران خالفت پنج . عام بود کھ قربانی یک ماجراجوئی شد و از دنیا رفتء در مالافتاد و عاقبت، ھنگام نماز" عامھ"کلی از چشم ھ ب
 موسوم بھ ، حسن، فرزند ارشد علی، مصادف بود با فروپاشی خالفت صحابھ، میراث خواران نسبی و سببی محمدۀماھ

 بنی امیھ، یکی دیگر از قبائل قریش دست شد و بھ خالفت موروثی اشرافھ دست ب"! اسالم"از این پس، امپراتوری "! راشدین خلفای"
شگرد وارثان دست دوم و سوم حضرت، مریدان دوازده "! والیت فقیھ"امامت یا . دوران خالفت آل محمد پایان گرفت. منجر گردید

زده زعم مدرسین استبداد دواھ ب"! امام غائب" تا زمان ظھور ، بوده و ھستھازاده امامی برای احیای نوعی خالفت موروثی علی
، ھازاده با مرگ حسن عسگری، یازدھمین مدعی خالفت موروثی علی"! معصوم"کھ دوران حکومت ظاھری مالکان  امامی، مثل این

جانب احتیاط را گرفت و دولتی ! دوازدھمین مدعی، مھدی، گویا پیش از عزیمت کبری. سرآمدھ  ھجری، تا اطالع ثانوی ب٢۶٠سال ھ ب
ابوعمروعثمان بن سعیدالعمروی، ابو جعفر محمد بن عثمان بن :  خود واگذار کردۀا بھ چھار نایب ویژمخفی تشکیل داد، مدیریت آن ر

در "! امام غائب"بعد از مرگ چھارمین نایب . سعید العمروی، ابوالقاسم الحسین بن روح نوبختی، ابوالحسن علی بن محمد السامری
با کلی "! معصوم"چون پای سرپرستی دولت مخفی مدعیان . فی باال گرفت چھارم ھجری، دعوای مسلکی برسر جانشینی نایب متوۀسد

حاصل این دعوای . در میان بود...  نذری وھاىدارائی منقول و غیر منقول، منفعت مالی و مستغالتی، خمس و ذکات، سھم امام و تحفھ
" گزینش علی از طرف محمد در غدیر خم"روایت  ھکھ حقانیت خود را ب"! مراجع تقلید"نھادی بود موسوم بھ ... مسلکی نان و آب دار

"! معصوم"را بھ سنگری برای استقرار نوعی خالفت موروثی مالکان ... شرعی از مالکیت و دولت و" دید"دانست و این  منتسب می
 ... تبدیل کرد"! خدا"جھانی  جھت تسلط انحصاری بر دارائی و امالک این

، ) خورشیدی ١٣٣١ ــتھران (لدین حسینی اکوشش سید جاللھ الجلیل رازی قزوینی، بکتاب النقض از شیخ عبد: نگاه کنید بھ
، تشیع و تصوف تا قرن دوازدھم ھجری، از کامل ) خورشیدی١٣۴١ ــتھران ( ایلخانان ایران، منوچھر مرتضوی ۀتحقیق دربار
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، شیعھ در اسالم، از محمد حسین )دی  خورشی١٣۵٩ ــتھران (مصطفی الشیبی، برگردان فارسی از علیرضا ذکاوتی قراگزلو 
 ١٣۶۴ ــتھران (، تشیع و مشروطیت در ایران، عبدالھادی حائری، انتشارات امیر کبیر ) خورشیدی١٣۵١ ــتھران (طباطبائی 
، تاریخ ایران، از ) خورشیدی١٣٧٩ ــپاریس (، تشیع و قدرت در ایران، از دکتر بھزاد کشاورزی، انتشارات خاوران )خورشیدی

، تاریخ ایران، کار مشترک حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی ) خورشیدی١٣۶٣ــ تھران (عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیر کبیر 
 ــتھران (، روزگاران، از عبدالحسین زرین کوب، انتشارات سخن ) خورشیدی١٣٨٧ ــتھران (و دکتر علیرضا امینی، صدای معاصر 

، اسالم در ایران، از ) انتشارات پیامــتھران (برگردان فارسی از کریم کشاورز ... ان، از پتروشفسکی و، تاریخ ایر) خورشیدی١٣٨٧
 ...               پتروشفسکی و

 
 

* * * * ** * 
 

 )توفان(اطالعیھ حزب کارایران
 

 کنیم  زندانی سیاسی را شدیدًا محکوم می۵اعدام 
 

 در ھا پنج زندانی سیاسی کھ مدت١٣٨٩ اردیبھشت ١٩روز یکشنبھ رژیم ددمنش جمھوری اسالمی ایران سحرگاه 
ھولی  فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرھاد وکیلی، مھدی اسالمیان، و شیرین علم. بردند را اعدام نمود  رژیم بھ سر میھاىگاه شکنجھ

علیرغم . ھا را بھ اعدام محکوم نموده بودبا اتھامات ساختگی و  در پشت درھای بستھ محاکمھ شده و رژیم قتل و جنایت و تجاوز آن
اعتراضات داخلی و بین المللی و بدون اطالع بھ خانواده و وکالی آنھا، رژیم خونخوار جمھوری اسالمی حکم اعدام آنھا را بھ اجرا در 

 . آورد
ما از ھمھ . کند کوم میاین جنایت وحشیانھ توسط رژیم قرون وسطائی جمھوری اسالمی را شدیدًا مح) توفان(حزب کار ایران 
خواھیم کھ بھ ھر شکل ممکن بھ این  وحشیگری رژیم اسالمی ایران   و  افراد  مترقی و بشردوست میھااحزاب برادر، سازمان

 . اعتراض نموده و  با خانوادۀ قربانیان اظھار ھمدردی نمایند
 ایران را ھاىزار نفر از بھترین فرزندان خلق ھھاماشین سرکوب و سالخی رژیم جمھوری اسالمی بیش از سھ دھھ است کھ ده

 بارزی از این ھاى نمونھ۶٨-۶٧ ھاى و قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶٠ دستھ جمعی اوائل  دھۀ ھاىاعدام.  قربانی کرده است
م در یک سال  اما مبارزات درخشان مرد.   آن را بھ کار گرفتھاسالخی است کھ رژیم با ھدف خاموش نمودن مبارزات بر حق توده

نسلی از شیر زنان و شیر مردان بھ . توان آتش مبارزه را خاموش نمود  نمیھاگذشتھ نشان داد کھ با نسل کشی فعالین سیاسی توده
تر از گذشتھ، ماشین سالخی خویش را  حال رژیم درمانده. ند تا جامعھ را از کلیت جمھوری سیاه و وحشی اسالمی رھا سازنداپاخاستھ

 گستردۀ درون جامعھ ھاى کرده و تصمیم دارد آن را مجددًا برای تھدید و ارعاب جامعھ بھ کار گیرد تا بتواند بر بحرانروغن کاری
تر از آن است کھ  اما این سیاست رژیم گندیدۀ جمھوری اسالمی پوسیده. سرپوش گذاشتھ و چند صباحی بر عمرنکبت بار خود بیافزاید

ھمگام  و متحد  .... از فارس  و ُکرد و بلوچ و آذری و ترکمن و عرب و ... انان، معلمان، کارگران و زنان، جو. بتواند مؤثر واقع شود
در چنین .  نداارید تمامیت رژیم قتل و جنایت جمھوری اسالمی سرمایھىدر تدارک سازماندھی یک مبارزۀ متشکل و یکپارچھ علیھ

برد و   و پا زدن در منجالبی است کھ ھر روز رژیم را بیشتر در خود فرو می مبارز سیاسی با اتھامات واھی،  دست۵شرایطی، اعدام 
 . کشاند آن را بھ پرتگاه سقوط می
 جانباختگان، از ھمۀ نیروھا و نھاد ھای مترقی و انقالبی و ھاىضمن ھمدردی و تسلیت بھ خانواده)  توفان(حزب کار ایران 

 اخیر و برای ابراز انزجار بھ رژیم جنایتکار اسالمی وسیعًا ھاىعتراضی بھ اعدام اھاىخواھد کھ در آکسیون تمامی آزادیخواھان می
 .  دیوصفتان جمھوری اسالمی دریغ نورزندىشرکت کنند و از ھیچ کوششی در حمایت از پیکار مردم ایران علیھ

ائی انقالبی  دیگر بھ زیر کشید  و با برپھااری جمھوری اسالمی ایران را باید با نیروی عظیم تودهدگر و سرمایھ رژیم سرکوب
 .را برای ھمیشھ بھ تاریخ سپرد.... تا بتوان سرکوب و قتل و جنایت، فقر و استثمار، جادو و جنبل و خرافات و 

 !ننگ و نفرت بر رژیم قتل و جنایت جمھوری اسالمی ایران
 !زنده باد آزادی و سوسیالیسم

 )توفان(حزب کار ایران 
١٣٨٩ اردیبھشت ١٩
org.Toufan.WWW
org.Toufan@toufan
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رژیم جنایت و کشتار جمھوری اسالمی ایران را ھرچھ بیشتر افشاء و 
 !منزوی کنیم

 
با این عمل جنایتکارانھ، رژیم . نمود اعدام ١٣٨٩ اردیبشت ١٩ زندانی سیاسی را در ۵رژیم خون آشام جمھوری اسالمی 

 سال جنایت و تجاوز و کشتار را خفھ ٣٠وحشی ایران بھ این امید واھی نشستھ است کھ شاید بتواند جنبش دمکراتیک مردم ایران علیۀ 
در طی ) فانتو(حزب کار ایران . ولی اعتراضات سراسری داخلی و بین المللی مردم تو دھنی محکمی بھ قدرتمندان رژیم زد. کند

 انقالبی و دمکراتیک، آنھا را بھ اعتراض بھ کشتار زندانیان سیاسی در ایران فراخوان داد و از ھاى بھ احزاب برادر و سازماناىنامھ
این . تر نمایند آنھا خواست کھ بھ ھر شکل ممکن در افشای رژیم ایران بکوشند و جمھوری اسالمی را در سطح بین المللی منزوی

 متعددی از این رفقا در محکومیت ھاىایمیل.  رفقا درج شده استھاىھ زبان انگلیسی و یا ترجمۀ آن در تارنما و یا وبالگفراخوان ب
 ما این کارزار علیۀ اعدام زندانیان .رژیم جمھوری اسالمی و ابراز ھمبستگی با مبارزات مردم ایران بھ حزب ما ارسال شده است

مردم ایران اجازه نخواھند داد کھ رژیم ددمنش جمھوری اسالمی ماشین قراضۀ کشتار . ھ خواھیم دادسیاسی در ایران را ھمچنان ادام
 .خود را مجددًا بھ کار اندازد

 !مرگ بر رژیم خونخوارجمھوری اسالمی ایران
 ! زنده باد سوسیالیسم

 
 

  و مترقیکراتیکو دمھاى لنینیستی و تشکل ــ مارکسیستیھاىبرگردان نامھ بھ احزاب و سازمان
 

کراتیک برای اعتراض و تشکل کارگری و دم۵٠ احزاب برادر و بیش از ۀبھ ھم)  توفان(فراخوان حزب کار ایران 
  پنج فعال سیاسی در ایرانھاىبھ اعدام

 

 !رژیم قتل و جنایت جمھوری اسالمی را محکوم کنید
 رفقای گرامی،

فرزاد کمانگر، علی حیدریان، .  اعدام نمود٢٠١٠ ماه  مھ ٩را در رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی ایران  پنج زندانی سیاسی 
 ساختگی بھ ھاى رژیم  اسالمی زندانی بوده، بھ بھانھھاىچند سال در دخمھ)  زن(فرھاد وکیلی، مھدی اسالمیان و شیرین علم ھولی 

آزادی فوری و بدون قید و شرط آنھا، حکم رژیم وحشی ایران ،علیرغم کارزار داخلی و  بین المللی برای . اعدام محکوم شده بودند
این زندانیان سیاسی بھ خاطر مخالفت و ایستادگی در مقابل رژیم اسالمی بھ اعدام محکوم شده بودند و  .  اعدام آنھا را بھ اجرا در آورد

 .حکم اعدام آنھا بھ طور مخفی و بدون اطالع خانواده و وکیل آنھا بھ اجرا در آمد
این جنایت وحشیانۀ رژیم قرون وسطائی جمھوری اسالمی ایران را شدیدًا محکوم نموده  و از ھمۀ ) وفانت(حزب کار ایران 

 مترقی و دموکراتیک، فعالین کارگری و افراد مترقی ھاى مارکسیستی ــ لنینیستی برادر، فعالین سیاسی، سازمانھاىاحزاب و سازمان
 جمھوری اسالمی علیۀ فرزندان مردم ایران بھ ھر شکل ممکن اعتراض نموده و کند کھ علیۀ این جنایت وحشیانۀ رژیم درخواست می

 .آزادی فوری و بدون قید و شرط ھمۀ زندانیان سیاسی ایران را مطالبھ نمایند
 

 رفقای  گرامی،
یم  بیھودۀ رژیم اسالمی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعھ است کھ رژھاىکشتار زندانیان سیاسی بخشی از تالش

 در یک سال گذشتھ، رژیم ایران را بھ وحشت اىاعتراضات وسیع توده. برای حفظ  قدرت سیاسی خویش بھ آن متوسل شده است
جنایات اخیر رژیم تنھا خشم و نفرت و اراده و جنبش دموکراتیک . تر نموده است انداختھ و آن را در انظار داخلی و بین المللی منزوی

 ھزار مبارز کمونیست و انقالبی و مترقی قربانی ماشین کشتار رژیم جمھوری ھادر سھ دھۀ گذشتھ ، ده. کند تر می مردم را عمیق
ند اما امروز نسلی نیرومندتر از شیر زنان و شیرمردان با فریاد آزادیخواھی و حق طلبی و عدالت جوئی بھ میدان ااسالمی ایران شده

 .  کالھبرداری و استثمار نقطۀ پایانی بگذارندند تا بر سرکوب،  فقر، جنایت سیاسی، دزدی،اآمده
از حقوق مردم ایران برای دفاع از خود در مقابل قتل و جنایت رژیم سرکوبگر جمھوری اسالمی دفاع ) توفان(حزب کار ایران 

 .نماید می
 !مرگ بر رژیم قتل و جنایت و تجاوز جمھوری اسالمی ایران

 !زنده باد سوسیالیسم
 )انتوف(حزب کار ایران 

٢٠١٠ ماه  مھ ١٢
 

org.Toufan.WWW
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 :  لنینیستی- مارکسیستیھاىاحزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمان
 

حزب کمونیست کارگران   ھ،  حزب کمونیست کارگران دانمارک،بی ترکیالحزب کمونیست انق حزب کمونیست کارگران تونس، 
فرانسھ،  حزب کمونیست آلمان،  پالتفرم کمونیستی نروژ،  تشکیالت برای احیای حزب کمونیست یونان،  سازمان برای بازسازی 

زب کمونیست مکزیک حزب کمونیست کار دومینیکن، ح، ) لنینیست-مارکسیست( حزب کمونیست ایتالیا،  حزب کمونیست اسپانیا
،  حزب ) لنینیست-مارکسیست( ،  حزب کمونیست شیلی) لنینیست-مارکسیست(  حزب کمونیست کلمبیا ،)نینیست ل-مارکسیست(

 )   لنینیست-مارکسیست( حزب کمونیست انقالبی برزیل،  حزب کمونیست ونزوئال ،) لنینیست-مارکسیست(کمونیست اکوادور
 

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

 متن ایمیل دریافتی از رفقای روسیھ
 

 رفقای عزیز، 
ما . کند انیان سیاسی شدیدًا محکوم میروسیھ رژیم جمھوری اسالمی ایران را برای کشتار زند) بلشویک(حزب کمونیست 

 .داریم ابراز می) توفان(ھمبستگی خود را با مبارزۀ حزب کار ایران 
 

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

  یونان . ل.  یونان برای تشکیل حزب  کمونیست  م. ل.انعکاس فراخوان حزب در وبالگ بین المللی رفقای سازمان م

Toufan: Condemn the Murderous Regime of the Islamic Republic of Iran

Dear Comrades, 

The criminal regime of the Islamic Republic of Iran executed 5 political prisoners on early hours of May 9, 2010. 

Farad Kamangar, Ali Heydarian, Farhad Vakili, Mehdi.......

http://anasintaxi-en.blogspot.com/ 

 
 

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

  فراخوان حزب در تارنمای حزب کمونیست کارگری دانمارکانعکاس
Udtalelse fra Irans Arbejdets Parti Toufan 

netavisen/dk.2000apk.www://http/ 
Fordøm morderregimet i Den islamiske Republik Iran

[Netavisen] Det forbryderiske regime har henrettet fem politiske fanger tidligt om morgenen den 9. maj 
2010: Farad Kamangar, Ali Heydarian, Farhad Vakili, Mehdi Islamian, og Shireen Alam Hooli (en 
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 خرداد و ھراس رژیم ٢٢در آستانھ سالگرد کودتای 
 یئاوج گیری اعتراضات دانشجواز

دندان مسلح و آدمکش جمھوری ھ ب نفس گیر با قوای تا  جانانھ وۀسال مبارزیک. سالگرد قیام میلیونی مردم نزدیک است
ی کسب شده کھ بدون درس آموزی ئ گرانبھاھاىتجربیات و آموزش امید میھن ما، اسالمی و جانباختن و مجروح شدن صدھا جوان پر

اثر مبارزات  جنایت اسالمی در شک قوای جمھوری  جھل و بی. امر سرنگونی  جمھوری اسالمی ممکن نیست از آن  پیشروی در
 مردم ھا میلیونۀمحاصر تحلیل رفتھ است و وی خود را در قدرت و انزوای بین المللی سر طرفی نزاع درونی بر  مردم و ازاىتوده
نھ تنھا مانع رشد اعتصابات کارگری و مبارزات  پی  پی درھاىسرکوب و شکنجھ و تجاوز جنسی و قتل. بیند  آزادی می تشنھ

 درخشان ۀمبارز.  خاموش شدنی نیستھاردید بلکھ آتش خشم مردم را صد چندان کرده و این خشم بھ این زودیی و مردمی نگئدانشجو
 دانشگاھی ۀفضای پر تالطم جامع. مزدور و جیره خوارش را کالفھ کرده استۀسال اخیر رژیم و دارودست دانشجویان ایران در چند

 خویش نیست و این بار نیز دانشجویان دراتحاد با سایر مردم ایران اعم از کلیت بھ انفجارجامعھ در منفک از فضای بحرانی و رو
 والیتش ، قاتلھاىآیند و با فریاد مرگ بر دیکتاتور و خامنھ کارگر و زنان و جوانان و روشنفکران و سایر اقشار تحت ستم بھ میدان می

ی و چاقوکشان مزدور وی را بھ چالش ئو رژیم وال...ر ندارد شکنجھ، تجاوز دیگر اث،باطلھ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کھریزک
دانشگاھیان اعم . کوبند  احمدی نژاد میــاى نفرت را بر پیشانی رژیم امنیتی نظامی خامنھ دیگر داغ ننگ و خواھند گرفت و بار

ھاى ھبی را بر افراشتھ و خواستھ فاشیستی مذ  حکومتۀ پرچم مبارزه علی  فراوانھاى دادن قربانی ست باھاازدانشجو و استاد سال
 دوران قرون وسطی عوضی گرفتھ، ۀخان دانش کھ دانشگاه را با پادگان و مکتب مقابل رژیم ضد علم و مشخص و اصولی خود را در

، کوتاه شدن دست نیروی انتظامی و مأموران )آپارتاید جنسی(جدائی دین از آموزش و لغو قوانین تبعیض جنسیتی . طرح کرده است
باشند کھ رژیم پس ماندۀ جمھوری اسالمی قادر بھ  مطالبات طبیعی و انسانی می... ار از دانشگاه، آزادی بیان و عقیده ودامنیتی و چماق

 است و مرگ خویش   دشمن سوگند خوردۀ علم و دانش روحانیت مرتجع کھ. بیند جز سرکوب نمیاى  نیست و چارهھاپاسخگوئی بدان
زند و با تکیھ بر سرنیزه و ھمۀ  روی ترس و استیصال دست بھ مقاومت ارتجاعی می بیند از  دانشجو میرا در رشد فکری و علمی

.پردازد  و آینده سازان میھن می  بھ سرکوب دانشجویان آزادیخواه امکانات امنیتی
دانشجویان ھاى  و اذیت خانواده و از سوئی تھدید و ارعاب و آزار  و اعدام ھببندھا، زندان و شکنج اما علیرغم ھمۀ این بگیر و

رزمند و از ھمین روست کھ رژیم برای ممانعت   مستبدان حاکم میۀشعلۀ مبارزه خاموش نگردیده و دانشجویان سنگر بھ سنگر علی... و
مردم   او ازوحشت اینھا ھمھ  ناشی از ھراس رژیم و.  ی را آغاز کرده استئ خرداد بگیر و ببندھا٢٢از بھ میدان آمدن دانشجویان در 

 برند و یم سرھ  سراسر ایران بھاى دانشجو در زندان٨٠طبق گزارش سایت دانشجو نیوز ھم اکنون بیش از  .است و جز این نیست
مورد وضعیت دانشجویان دربند کھ با  ھمین رابطھ توجھ خوانندگان گرامی را بھ  گزارشی در در. تحت فشارشدید و شکنجھ ھستند

:کنیم روحی  قرار دارند جلب می ترین فشارھای جسمی و تحت شدید کنند و پنجھ نرم می اسالمی دست ورژیم تبھکار جمھوری 
موران وزارت أ گسترده در کشور، اقشار مختلف مردم بھ دست مھاىطی یک سال گذشتھ و پس از اعتراض :دانشجو نیوز

 از بازداشت شدگان اىھ در این بین دانشجویان نیز بخش عمدهاطالعات، سپاه پاسداران و دیگر نھادھای امنیتی کشور بازداشت شدند ک
. دادند را تشکیل می

 سنگین آزاد شدند و برخی نیز با احکام قضائی ۀ حبس با قرارھای وثیقھابسیاری از دانشجویان بازداشت شده پس از ماه یا ھفتھ
. برند  بالتکلیف بھ سر میچنان در وضعیت  کشور روبرو شدند و برخی نیز ھمھاىگوناگون در بیدادگاه

 دانشجو تھیھ کرده است کھ شامل زمان بازداشت، وضعیت محکومیت و محل نگھداری آنان ٨٢نیوز لیستی شامل  سایت دانشجو
 ھاى از دانشجویان زندانی در بندھای مختلف زندان اوین در حبس ھستند و تعدادی از دانشجویان نیز در زنداناىبخش عمده. است

. برند چنین در شھرھای اصفھان، اردبیل و مریوان در بازداشت بھ سر می کالی شھر بابل و ھم چون زندان متی تلف ھمشھرھای مخ
. تعدادی از دانشجویان زندانی نیز در بندھای تحت نظر سپاه پاسداران و در وضعیت نامشخصی بھ سر می برند

http://daneshjoonews.com/images/stories/list١.png 
: الف سپاه-٢د بن

شوند نیز دانشجو ھستند کھ متأسفانھ اطالع  الف و در بی خبری کامل نگھداری می-٢تعدادی از بازداشت شدگانی کھ در بند 
طبق آخرین اطالعات موجود برخی از دانشجویانی کھ طی ماه ھای اخیر توسط . دقیقی از وضعیت و مشخصات آنان در دست نیست

: شوند بھ شرح زیر است شده و در بندھای این نھاد نگھداری میسپاه پاسداران بازداشت 
:  دانشجوی زیر اطالع دقیقی در دست نیست۴عالوه بر آن از وضعیت دقیق و محل نگھداری 

 ٨٨ بھمن ١٩تاریخ بازداشت ) روزنامھ نگاری عالمھ(رضایی تفرشی   امیرعلی حاج محمد-٧٣
 ٨٨ بھمن ١٧داشت تاریخ باز) آزاد ورامین( علی صدیقی -٧٤
 ٨٨ بھمن ٢٧تاریخ بازداشت ) کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات( سیامک بیرانوند -٧٥
 ٨٨ آذر ٤ آمانج حیدری بازداشت شده در -٧٦

، فعال ین خداداد اردیبشھت ماه در تبریز بازداشت شد و نام بھم٢٩ کھ روز اىبھ لیست دانشجویان زندانی باید نام آیدین خواجھ
 دانشجوی شھر مریوان کھ پس ٣عالوه بر آن با درج نام . ی کھ در ماه جاری در شھر اصفھان بازداشت شد، را نیز اضافھ کردئدانشجو
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 اطالعات ۀی کھ در بازداشت ادارئچنین با اضافھ کردن نام سیامک میرزا رد، بازداشت شدند، و ھماز اعتراض بھ اعدام زندانیان ُک
 .رسد  نفر می٨٢برد، تعداد دانشجویان زندانی کشور بھ  اردبیل بھ سر میشھر 
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!شرط  تمامی زندانیان سیاسی بی قید و آزادی فوری و
!ننگ ونفرت بر رژیم جمھوری اسالمی

 
 

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

 )وفانت(اطالعیھ حزب کار ایران

 !است خطر در یلکتو دیمج جان
  

 
 
 

سال  وی در. زده است یکشنبھ دست بھ اعتصاب غذا روز خاطر انتقال بھ سلول انفرادی ازھ مجید توکلی، دانشجوی مبارز ب
 طبق خبرھای رسیده و. نیم زندان محکوم گردید بھ ھشت سال و و دستگیر گذشتھ بھ علت سخنرانی در شانزده آذر، روزدانشجو

.خطر است جان مجید توکلی در. برد گلو رنج می از عفونت ریھ  و  خارجی حال وی وخیم بوده وھاى مادرمجید با رسانھھاىمصاحبھ

  
کند و جمھوری جھل و جنایت  فشار و شکنجھ بر مجید توکلی را شدیدًا محکوم می) توفان(حزب کارایران

خواھد کھ بانگ  حزب ما از ھمگان می. داند ی مبارز میاسالمی را مسئول ھر حادثۀ ناگوار برای این دانشجو
 .اعتراض بر آرند و برای آزادی فوری و بی قید و شرط مجید توکلی بکوشند

 
!بھ یاری مجید توکلی بشتابیم

!ننگ ونفرت بر رژیم جمھوری اسالمی
)توفان(حزب کارایران

پنجم خرداد ھشتاد و نھ

org.toufan.www
toufan@toufan.org
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 فشار بر کارگران و مقاومت در مقابل ارتجاع

 

 

کارگران ایران ھرگز برای احقاق حقوق خود از تکاپو نیافتاده و با اعتصاب، تحصن، راھپیمائی و کم کاری ھر چند غیر 
صدھا اعتصابات کارگری در یک سال . دارندان قرارمتشکل، ھم اکنون در صف مقدم مبارزات اجتماعی در این برھھ از تاریخ ایر

تأسیس . خود قرار داده استھاى اخیر نشان از رشد جنبش کارگری دارد کھ تشکیل سندیکاھای مستقل از دولت را در رأس برنامھ
درخشان و گام ھاى  نمونھ  سندیکاھا مشابھ و پیکار متحد کارگران در اینھاى سندیکای شرکت واحد، سندیکای ھفت تپھ و اتحادیھ

سرکوب مستمر تشکالت نوپای کارگری و . ارزشمندی است کھ رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی را بھ وحشت انداختھ است
لمللی برخور دارند ا داخلی و بین خللی در ارادۀ این کارگران شریف کھ از حمایت گستردۀ دستگیری رھبران آن تا کنون نتوانستھ است 

جز بازداشت و اخراج کارگران اى ترسد چاره و اعتصاب عمومی بھ شدت می" یقھ آبی" کھ از طغیان کارگران رژیم. وارد سازد
ست کھ بھ یک امر طبیعی برای ھا سال این اعتراضات. لیکن رژیم را توان خاموش کردن اعتراضات کارگری نیست. بیند مبارز نمی

دلیل زندانی کردن رھبران جنبش سندیکائی و فعالین کارگری، . گیرند ھ چالش میتر رژیم را ب کارگران تبدیل گشتھ و ھر روز قدرتمند
اری راھی جز توسل بھ قھر و سرکوب بربرمنشانۀ د و رژیم سرمایھ ھراس رژیم از گسترش مبارزات سازمان یافتۀ مزد بگیران است

ت روبرو شده و دامنۀ اعتراضات کارگری ھر رژیم برای مھار جنبش کارگری با شکسھاى تالش. بیند کارگران پیش روی خود نمی
خواست . رمزموفقیت کارگران ھمبستگی و حضور نیرومند تشکالت مستقل کارگری در صحنۀ جامعھ است  .یابد روز گسترش می

و در کارگری را درعرصۀ  بین المللی وسیعًا تبلیغ کنیم ھاى آزادی فوری و بی قید و شرط رھبران سندیکای واحد و سایر اتحادیھ
 .افشای رژیم جنایتکار و ضد کارگری جمھوری اسالمی بکوشیم

  ماه مھ در مورد اوضاع ٢٣در زیرمصاحبۀ رضا شھابی عضو ھیأت مدیرۀ سندیکای واحد را با صدای آلمان یکشنبھ 
 .کارگران این سندیکا و رھبران زندانی این تشکل جلب میکنیم

. عدالت اداری بھ نتیجھ رسید کار، با موافقت دیوان کت واحد برای بازگشت بھ  نفر از فعاالن سندیکای شر٣١تالش قانونی » 
 . کنند فعاالن را بھ سکوت و انفعال صنفی دعوت می. کار آنھا اما با دخالت حراست یا شروطی از سوی کارفرما ھمراه است

این سھ، . ان در دیوان عدالت اداری مفتوح استچن ھایشان ھم اند و پرونده تن از فعاالن سندیکایی شرکت واحد ھنوز بالتکلیف سھ
 سال تعلیق و فشار مالی، ۴عطا باباخانی، بازرس سندیکا توانستھ پس از . منصور حیات غیبی، ھادی کویری و داود نوروزی نام دارند

خریدی   در فشار بازاما حراست با جلوگیری از حضور او در محل کار، وی را. کار را دریافت کند رأی دیوان برای بازگشت بھ 
کار را مشروط بھ سربزیری و عدم راھنمائی دیگران  از این نیز، کارفرما برای سایر فعاالن سندیکائی، بازگشت بھ  پیش . گذاشتھ است

 .کرده بود
ن ولھ از آخری رضا شھابی، عضو ھیأت مدیرۀ سندیکای واحد و نمایندۀ کارگران در ھیأت حل اختالف، در مصاحبھ با دویچھ

 .گوید خبرھای مربوط بھ شرکت اتوبوسرانی واحد می
 ھای شما رای داد؟ چند نفر بھ کاربازگشتند؟ دیوان عدالت اداری بھ چھ صورتی در مورد شکایت: ولھ دویچھ

 موجب شد کھ بسیاری از اعضای سندیکای شرکت واحد از کار بیکار شوند و تعداد ٨۴ اعتراضات ما در سال : رضا شھابی
 کار ۀی این افراد از شرایط خود بھ ادار ھمھ. با گذشت زمان، دستگیر شدگان با سند یا وثیقھ آزاد شدند. ستگیر یا احضار شونددیگری د

ی بھ اخراج ھمکاران أ کار، رۀت حل اختالف در ادارأھا بھ ثبت رسید و در نھایت، ھی دو سال طول کشید تا این شکایت. شکایت بردند
 .ای و اخراج تعدادی دیگر داد ی بھ ورود عدهأعدالت اداری ر بار دیوان  سال دیگر طول کشید تا این ا یکھای م پیگیری. ما داد

 ی بازگشت بھ کار گرفتند؟أچند نفر ر
ی اخراج أ نفر دیگر ر٢۵ی بازگشت بھ کار بگیرند و أ سندیکای واحد توانستند رۀت مدیرأآن زمان شش نفر از اعضای ھی

ھای  ھای شما تصمیم ھای ھمھ ما مشابھ ھم بوده اما چرا شعبھ باعث شد کھ ما دوباره شکایت کردیم و گفتیم پروندهھمین . دریافت کردند
 نفر از ما ٧با این ھمھ، ھنوز . ھا دوباره بررسی شدند و باالخره نتیجھ گرفتند کھ ھمھ باید بھ کار بازگردند این پرونده. اند متفاوتی گرفتھ
اکبر پیرھادی، منصور حیات غیبی، ناصر غالمی، حسن : ی قطعی نداده استأعدالت اداری در موردشان ر  دیواناند و بالتکلیف مانده

 .ی، حسن کریمی، حسین کریمی سبزوار و ھادی سلیمیئمیرزا
 اند؟ اند، با مشکالتی از سوی حراست روبرو شده از قرار آنھا ھم کھ بازگشت بھ کار گرفتھ

 

 )لنین(ت طبقاتی پرولتاریا است ترین شکل تشکیال حزب عالی
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 سندیکا بودیم، ۀاز من و داود رضوی و سعید ترابیان کھ اعضای ھیات مدیر. گذاشت ی دیوان احترام نمیأسفانھ کارفرما بھ رأمت
ما . کردیم ل نمیما ھم گفتیم اگر قرار بھ این بود، چند سال ھزینھ و گرفتاری و مشکل تحم. خواستند کھ تعھد عدم فعالیت صنفی بدھیم  می

بھ تصریح . ی بازگشت بھ کار ما را داده استأگفت کھ ر  کار بھ ما میۀعدالت اداری و ادار گفتیم کھ اگرچنین شرطی الزم بود، دیوان
ی داده، پنج سال انفصال خدمت و پرداخت خسارت در بر أقانون، استنکاف کارفرما از پذیرش کسی کھ دیوان عدالت اداری برایش ر

  .دارد
 بھ این ترتیب بھ کار برگشتید و کارفرما متقاعد شد؟

ھا و شروع کار، برای کارگران  اما خواستند کھ وقتی نزد سایرین ھستیم، موقع تعویض شیفت. بلھ، خوشبختانھ قبول کردند
ھا در  الؤکامل داریم، بھ سما ھم گفتیم ما چون از قانون کار اطالع . سخنرانی نکنیم، میتینگ نگذاریم و بھ کسی مشاوره صنفی ندھیم

زنم و ھرکس ھر چیز  من خودم گفتم من از فردا یک چسب بھ دھانم می. کنیم دھیم و دیگران را راھنمایی می این زمینھ جواب می
 . در نھایت با ھم کنار آمدیم و بھ کار برگشتیم. کنم کھ خواست کارفرماست پرسید، بھ آن اشاره می

ت حل أ کارگران اخراجی، پیوستھ در وزارت کار و ھیۀکارگری، عضو ھیات مدیره و نمایندعنوان یک فعال  من االن بھ
برای ھمین کارفرما از من شاکی . کار بگیرم   کارگر اخراجی، حکم برگشت بھ١٢٠ام برای  تا امروز توانستھ. شوم اختالف حاضر می

 . و نمایندگی کارگران را نداریدکنید، حق وکالت  گوید در زمانی کھ در شرکت واحد کار می می. است
 چرا؟ . در خبرھا ھست کھ حراست شرکت واحد، جلوی کار آقای باباخانی ھمکار شما را گرفتھ است

 مرکزی صادر شده اما ۀ ایشان در ادارۀنام. روز ھم کار کرده است  اقای عطا باباخانی حکم برگشت بھ کار دارد و حتی یک
ی ھستی، ئاند چون سندیکا بھ باباخانی گفتھ.  کار او را گرفتھ و گفتھ کھ از باال دستور رسیده استۀمسئول منطقھ شش واحد جلوی ادام
ی دیوان عدالت اداری کاری أاند ما بھ ر گفتھ. یا باید بازخرید شوی یا دوباره از کار تعلیق شوی. حق کار در شرکت واحد را نداری

کارفرما ھم ابراز بی اطالعی .  مربوط بھ استنکاف کارفرما را بھ جریان بیندازدۀند تا مادک باباخانی ھم دارد پیگیری قانونی می. نداریم
 . گوید مشکل از حراست است کند و می می

 حراست اصال از نظر اداری و اختیارات چھ موقعیتی دارد؟
اخراج و شرایط کاری کارگران تواند در مورد استخدام یا   نمیابدًا. حراست تنھا مسئول مراقبت از اموال شرکت واحد است

 . گیرد ی دیوان عدالت اداری را بھ ھیچ میأکند و ر  جلوتر از ھمھ حرکت میتصمیم بگیرد اما فعًال
 حراست زیر مجموعھ چھ نھادی است؟

ساس ھای ادارات بر ا  حراستۀ بھ بعد، کلی٨٣اما از سال .  کارمندان و کارگران شرکت واحد بوده استۀدر گذشتھ، زیرمجموع
ھای ده گانھ شرکت واحد را   افراد حراستما اصًال. کنند مصوبھ مجلس، زیر نظر وزارت کشور و وزارت اطالعات کار می

بینیم  تنھا یک نفر را می.  محرمانھ استای ھستند کھ کامًال  مرکزی شرکت واحد مستقرند و در طبقھۀآنھا در ساختمان ادار. شناسیم نمی
.  کارکنان حراست را ندیده استۀکس چھر ھیچ. شوند ھا یا کتبی ھستند یا از طریق بلندگو انجام می وابال و جؤکھ منشی است و س

زنند و  ھا می فعال حرف اول و آخر در شرکت واحد را این. شود و بھ چھ کسی جوابگو ھستند مین میأمشخص نیست حقوق آنھا از کجا ت
 . مدیریت، تابع آنھاست

 یس سندیکای واحد چھ خبر جدیدی دارید؟ئیس و نایب رئ و مددی، راز وضعیت آقایان اسانلو
وی باید در خارج از زندان معالجھ شود اما کسی توجھی بھ این نیاز .  درمانی استۀآقای اسانلو در زندان گوھردشت در مضیق

 آقای اسانلو، ۀحکم پنج سال. داردناراحتی معده و پروستات . آقای مددی نیز در اوین با مشکالت روحی و جسمی مواجھ است. ندارد
 با توجھ بھ گذشتن نیمی از محکومیت ھر. شود و آقای مددی ھم نیمی از محکومیت خود را سپری کرده است  ماه دیگر تمام می١٣

 «.دشو اما این حق نیز بھ آنھا داده نمی. توانند آزاد شوند یا بھ مرخصی بیایند  میدو ھمکار ما، آنھا قانونًا
 

ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده ااریخ کلیۀ  جوامعی کھ تا کنون وجود داشتھت» 
مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، . ۀ بدویعاست، بھ استثنای تاریخ جام

ند و اکار و کارگر روزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش، ھمواره در تضاد بوده استاد
 یا بھ تحول انقالبی بار کھ ھراى ، مبارزه گاه آشکاربھ نبردی الینقطع، گاه نھان و

گردید، دست  سازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می
  «.ندازده

  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 
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رژیم صھیونیستی اسرائیلو جنایتکارانۀحملھ تروریستی

 کنیم ا محکوم میبھ کاروان حمل آذوقھ، برای مردم فلسطین ر

بامداد امروز، دوشنبھ سی ویکم ماه مھ ،کماندوھای اسرائیلی با حملۀ راھزنانھ بھ عرشۀ یک کشتی  
 ٢٠حامل پانصد سرنشین کھ بھ قصد شکستن محاصرۀ اقتصادی نوار غزه عازم این منطقھ بودند، اى ترکیھ

اقدام جسورانھ و . ربرمنشانھ مجروح شدندنفر در اثر این اقدام بھا نفر را وحشیانھ بھ قتل رساندند و ده
  کشور مختلف علیۀ محاصرۀ مرگبار اقتصادی مردم فلسطین در نوار ۴٠بشردوستانۀ بیش از پانصد نفر از 

 تن مواد غذائی، دارو، سیمان، لوازم اولیھ زیر ساختی نظیر پمپ ١٠٠٠بیش از . غزه تحسین برانگیز است
ھدف . وری شده استآئی است کھ برای مردم غزه جمعھالھ کمکاز جم...  آب ، وسائل الکترونیکی

شناورھای صلحدوست شکستن محاصرۀ نوارغزه و وادار نمودن دولت اشغالگر، نژادپرست و فاشیست 
 . فلسطینی بوده استھاى اسرائیل بھ عقب نشینی و اجازۀ رفت و آمد آزاد در این بخش از سرزمین

حتا متحدین اروپائی . و نفرت جھانیان را برانگیختھ استحملۀ اسرائیل بھ کاروان صلح، خشم 
موجی از تظاھرات در کشورھای . نیز مجبور گشتند این اقدام وحشیانھ را محکوم نمایندھا صھیونیست

علیۀ اسرائیل برپا گردید و تحریم اقتصادی و لغو .... اروپائی، ممالک عربی، در ترکیھ، آمریکای التین
مضحک اینجاست کھ اسرائیل .  رژیم نژادپرست و اشغالگر صھیونیستی فریاد زده شدمناسبات دیپلماتیک با

توطئۀ سازمان تروریستی "صلح را خنثی ساختن ھاى بازھم بھ دروغ متوسل شد و علت حملھ بھ کشتی
از "توجیھ کرد و ناشیانھ با نشان دادن چند چاقو و تیرکمان و قالب سنگ در مقابل دوربین، " حماس

این جنایتکاران نازی چھ . این کاروان حمل آذوقھ سخن گفتى "و اھداف غیر بشردوستانھ" خشونت
اعمال جنون آمیز و ضد انسانی خود را توجیھ نمایند و گویا " آنتی سمیت"کوشند با حربۀ  شرمانھ می بی

دفاع فلسطین، اشغالگری، تروریسم دولتی و دروغ  و اغوا مردم  سالحی جزسالح کشتار مردم بی
اسرائیل این غدۀ سرطانی، چماق بھ دست امپریالیسم آمریکا  در منطقۀ خاورمیانھ است و با . شناسند نمی

 .وجود چنین  رژیم جنگ افروز و نژاد پرستی ،مردم منطقھ رنگ صلح را نخواھند دید
تکارانۀ رژیم صھیونیستی اسرائیل بھ ضمن محکوم کردن این حملۀ جنای)  توفان(حزب کارایران 

اورھای بشر دوست و شجاع کھ برای شکستن حلقۀ محاصرۀ اقتصادی نوارغزه جان خود را فدای شن
شک نام این جانباختگان در  فرستد و بی ھمبستگی و ھمدردی با ملت تحت ستم فلسطین نمودند، درود می

 جھان خواھد بخش ھمۀ آزادیخواھان و صلحدوستان تاریخ  ملل بر علیۀ صھیونیسم و امپریالیسم ثبت و الھام
 . بود

رژیم صھیونیستی ...  تحریم اقتصادی، سیاسی، فرھنگی، ھنری، ورزشی) توفان(حزب کارایران
توان رژیم اشغالگر و آدمخوار اسرائیل را بھ عقب  طلبد و تنھا از این طریق است کھ می اسرائیل را می

. نشینی واداشت و بھ طور مؤثر با ملت فلسطین اعالم ھمبستگی کرد
  

 !اسرائیل استھاى کشتار شناوران صلحدوست ننگی بر پیشانی صھیونیست
 !مرگ بر متجاوزین تروریست اسرائیل

!جنگد زنده باد ملت فلسطین کھ برای حق تعیین سرنوشت می
 

 )توفان(حزب کارایران
  دوشنبھ سی ویکم مھ دوھزار وده

org.toufan.www 



 ٩١٣٨ماه  خرداد                          ٧۴       توفان الکترونیکی شماره                                                 ٢٠

 

 

 ١٣٨٩ خرداد ماه ١٢٣فان شمارۀ تو
  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

اری جمھوری اسالمی، علیھ دبرای پیشبرد نبردعلیھ رژیم سرمایھ
امپریالیسم جھانی،علیھ رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبھ 

) توفان( کارایران ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران بھ حزب
 !کمک مالی کنید

 
 : از سایت اینترنتیاز انتشارات جدید توفانى اپاره

 
 برعلیھ عامیانھ کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدچھارۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 اتحاد شوروی) ب(نیست  حزب کموھمدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین* 
 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *

 اولژین. ج. ترتسکیسم، ضدانقالب در پوشش ــ م* 
 سخنرانی و نطق استالین بھ مناسبت شروع جنگ کبیر میھنی * 
 مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس* 
اری ــ لنیندۀ باالترین مرحلۀ سرمایھامپریالیسم بھ مثاب* 
 توطئۀ بزرگ کتاب سوم* 

 org.toufan.www  :آدرس اینترنتی
  org.toufan@toufan:     آدرس تماس

     
 !رژیم صھیونیستی اسرائیلنابود !  رزمنده فلسطینباد خلقزنده 


