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 آنھا حمایت وۀاز فعالین سندیکائی و خانواد
! مزدوران وزارت اطالعات را محکوم کنیمۀعملکرد جنایتکاران

و امکانات وظیفۀ انسانی و اخالقی و وجدانی ھر انسان شرافتمند و آزادیخواه و ھر نیروی مترقی و مردمی است کھ با تمام قوا
 جنایتکار و سرکوبگر ھایھا حمایت کرده و نفرت و انزجار خود را نسبت بھ عملکرد دستگاه آنۀاز کارگران فعال در بند و خانواد

.جمھوری اسالمی ابراز نماید
فعالین سندیکائی در ایران تنھا با ضرب و شتم و تھدید و ارعاب و فشارھای مالی و اخراج و زندان و شکنجھ و ترور مواجھ 

ای فشار مضاعف بھ آنھا، اعضاء خانواده و بستگان آنھا را نیز مورد تھدید و آزار و اذیت و برنیستند ، بلکھ رژیم جنایتکار اسالمی
دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد کھ در حال حاضر در زندان منصور اسالو.دھدشکنجھ و ترور روحی و روانی قرار می

 چشم نیز دچار عارضھ است و تا کنون چندین بار ۀ از ناحیبرد، دارای بیماری قلبی و کلیوی است، ھمچنینرجائی شھر بھ سر می
مجبور ھااو ماه. نداناراحتی چشم او بھ خاطر ضرباتی است کھ مأمورین وزارت اطالعات بر او وارد کرده. مورد جراحی قرار گرفتھ

.بھ تحمل سلول انفرادی بوده و چندین بار در زندان مورد سوء قصد قرار گرفتھ است
 ھنگامی کھ خانم زویا صمدی عروس منصور اسالو دبیر سندیکای شرکت واحد از ١٧٫٣٠ تیر ماه ساعت ٢بھ روز چھارشن

 مأمورین وزارت اطالعات قرار گرفتھ و در حالی کھ ۀمحل کارش عازم منزل بوده در ایستگاه متروی طرشت مورد یورش وحشیان
. کنندکشیدند دستگیر و بھ محل نامعلومی منتقل میموھایش را میایشان را در مقابل چشم مردم مورد ضرب و شتم قرار داده و 

.و کاری انجام دھداگر آزاد شد ایران را ترک کنداو باید تعھد دھد کھ اسالو: " مأمورین در خالل شکنجھ بھ او می گویند "
.کند خود را سقط میۀن دوماھخانم زویا صمدی، عروس جوان خانواده اسالو ، در پی ربوده شدن و ضرب و شتم وارده، جنی

زویا صمدی مھندس است و ھیچ گونھ : "گویدخانم اسالو ھمسر منصور اسالو در مصاحبھ با روزآنالین در این رابطھ می
 در راستای ایجاد فشار مضاعف برای آقای اسالو صورت گرفتھ و عروس بی گناه مرا ًاین مسئلھ کامال. دھدفعالیت خاصی انجام نمی

.ند تا آقای اسالو را بترساننداو بھ شدت بھ روح و روان و جسم او آسیب زدهبرده 
 مھرماه مأمورین امنیتی طی یک تماس تلفنی کھ با تھدید و بی حرمتی ھمراه بوده، با لحنی توھین آمیز ھمسر و ٢٢در تاریخ 

دیکای کارگران شرکت واحد در جریان اعتصاب آقای غالمرضا غالمحسینی از فعالین سن.کنندعروس اسالو را بھ دادگاه احضار می
 کار حکم بازگشت ۀ ماه پیش از ادار٨ایشان کھ .  سال از کار تعلیق شدند ٤و بھ مدت  دستگیر و مدتی در زندان اوین بازداشت٨٤سال 

بھ منزل  مھر ماه١٩شنبھ روز دومأمورین وزارت اطالعات کرج در.بھ کار را دریافت کردند مجددا از دوم مرداد از کار تعلیق شدند
حضور در منزل موفق بھ دستگیری او نشدند ، عدمآقای غالمرضا غالمحسینی بھ قصد دستگیری ایشان یورش برده و چون بھ علت

ھ و کامپیوتر، فرزند ایشان را بضمن بازرسی منزل و مصادره وسایل شخصی نظیر کتاب و سی دی و دفترچھ تلفن و مدارک قانونی
چنین در طی  آنھا ھم. دھند سال سن دارد بھ گروگان گرفتھ و او را مورد بازجوئی و تھدید قرار می١٥ غالمحسینی کھ نام امیر

جمھوری اسالمی کھ . تلفنی کھ با ھمسر آقای غالمحسینی داشتند آزادی فرزندش را مشروط بھ معرفی ھمسرش نموده بودندھایتماس
نظامی و انتظامی است و برای حفظ و بقاء حاکمیت خود تنھا بھ نیروھای مزدور و جنایتکارفاقد ھرگونھ مشروعیت و مقبولیت مردمی 

کارگران وو امنیتی و اطالعاتی و باندھای مافیائی متکی است در ھراس از جنبش مردمی، بھ منظور مقابلھ با ھر گونھ سازماندھی
.و جنایتی می زنددست بھ ھرگونھ خباثت زحمتکشان و نیروھای آزادیخواه و مردمی

عمل  اقتصادی و تھدیدھای نظامی کشورھای امپریالیستی عامل دیگری است کھ در جھت تضعیف جنبش مردمیھایتحریم
.کندمی

 ھایجمھوری اسالمی کھ بھ دلیل فقدان پایگاه مردمی قادر بھ ایستادگی و مقابلھ با این تھدیدات نیست و در ضمن از جنبش
فشارھای نظامی، و تھدیداتھا داخلی بیشتر از دشمنان خارجی وحشت دارد ، با مستمسک قراردادن این تحریمۀمردمی و آزدایخواھان

 ھایکرده و فشار را بر فعالین سندیکائی و سازماندھندگان سایر جنبشاقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بھ کارگران و زحمتکشان تشدید
.آزادیخواھانھ افزوده است

شان و نیروھای آزادیخواه برای رھائی از وضعیت فالکتبار موجود راھی جز اتحاد و مبارزه و تشکیالت کارگران و زحمتک
.ندارند
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اعتصابات و اعتراضات نوید بخش در فرانسھ

 موجودیت طبقۀ ۀ کسانیست کھ فاتحۀ طبقۀ کارگر برای بھبود شرایط زندگی خود تودھنی محکمی بھ ھمۀبحران فرانسھ و مبارز
 کھ ھا حزب کمونیست درمورد این بحرانۀبیانی مارکس و انگلس در. ی با بورژوازی امپریالیستی خوانده بودندئ را در ھمنواکارگر

: آورندگیرد تا سر انجام بھ تنگی نفس دچار شود، میچنان می نآاری را دگریبان سرمایھ
کمالی از نیروھای مولده و   تمام وھای اجباری توده محوۀوسیلھ کند؟ از طرفی ب ازچھ طریقی بورژوازی بحران را دفع می»

 ھایاین راه کھ بحران ھ راه؟ ازچکشی بیشتری از بازارھای کھنھ و باالخره ازبھره  تسخیر بازارھای تازه وۀوسیلھ ازطرف دیگر ب
.)٤٤چاپ فارسی ص (« .کاھداز وسایل جلوگیری از آنھا نیز می کند وتری را آماده میتر و مخربوسیع

داخلی است و این بازارھای کھنھ و بھ سخن دیگر از بازار بورژوازی فرانسھ بھ رھبری سارکوزی درپی بھره کشی بیشتر از
بحران را از طریق تنزل سطح زندگی، باال بردن سن بازنشستگی و پایمال کردن  طبقۀ کارگر و زحمتکشان فرانسھ ھستند کھ باید بار

اروپای   درھامقابل بورژوازی آلمان و سایر بورژوا زی امپریالیستی فرانسھ بتواند دروال کنند تا بورژدست آوردھای تاریخی خود تحم
.متحد قدرت رقابت وغارتگری خودرا حفظ کند

ًرود کل کشور را فلج کند ظاھرا درخشان کارگران و زحمتکشان و جوانان فرانسوی کھ میھایاعتصابات و تظاھرات

 است نسبت بھ ای سال لیکن این اعتراض تبلوری از نارضایتی گسترده٦٢ بھ ٦٠ بازنشستگی از ۀصالح رویا اعتراضی است بھ رد
شدت وخیم ھ  نئولیبرالی و ارتجاعی دولت محافظھ کار نیکال سرکوزی کھ وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان را بھایسیاست

.کرده است

  میلیون نفر در سراسر فرانسھ اعم از٣٫٥ اکتبر بیش از ١٩ھ شنبھ  خبری سندیکاھای فرانسوی  روز سھایطبق اطالعیھ
تر و روز گسترده این اعتصابات و اعتراضات خیابانی ھر.تظاھرات شرکت کردند آموز دردانش کارگر و کارمند و دانشجو و

زنند ارگران با صدای بلند فریاد میدر پیشاپیش آن ک مردم فرانسھ و.گیردتر بورژوازی فرانسھ را بھ چالش میتر و آگاھانھمتشکل
ی در بخش ئجوکاھش دستمزد و صرفھ  ویرانگر نئولیبرالی وھایکھ مخالف تغییر اصالح نظام بازنشستگی ھستند، مخالف سیاست

 را اما دولت سرکوزی با قلدری قصد آن دارد تا با توسل بھ نیروی پلیس اعتصابات کارگری و جنبش اعتراضی فرانسھ. خدمات ھستند
 وحشیانھ بھ جوانان شھر لیون نشان داد کھ فرمان ھور و حملآ اکتبر با توسل بھ گاز اشک٢٠پلیس فرانسھ در چھارشنبھ . درھم شکند

 نفر بازداشت ١٤٠٠روزھای گذشتھ بیش از   وزارت کشور فرانسھ درۀطبق گفت. سرکوب معترضین را از دولت دریافت کرده است
.. ادامھ دارد ھنوزھاشدند واین دستگیری

رگ   درای از آن خون تازه و جوانانآموزان دانشۀبھ اعتصاب کارگران  و حمایت گسترد دبیرستان١٢٠٠پیوستن بیش از 
. دولت را فلج کرده است.... بخش حمل ونقل و خدمات، پست، برق و اعتصاب در.گشتھ است بورژوازی فرانسھ جاری ۀاین جنبش علی

.اخیر پیامدھای سنگینی برای فرانسھ خواھد داشتداده است اعتصاباتنیکال سرکوزی ھشدار  سنای فرانسھ تا آخر ماه اکتبر ...
.گیرددرمورد طرح تغییر سن بازنشستگی تصمیم می

 ھدایت  باید برود و با کدام رھبری سیاسیاین جنبش بھ  کدام سمت  و اینکھ چھ مھم است دورنمای این مبارزات است اما آن
این رھبری  اما . بھ موفقیت ھایی ولو کوچک نایل خواھد آمد کارگریھایاتحادیھ تحت رھبری این مبارزات طبیعی است .شود

 فقط حزب واقعی کمونیستی کھ با جھان بینی .در نیمھ راه متوقف خواھد شد ودرنھایت توان مقابلھ با بورژوازی را نخواھد داشت
حزب . سرانجام بھ پیروزی برساند وبھ دردھا و آالم مردم پایان دھد رھبری وت این مبارزه رامارکسیستی لنینیستی مسلح باشد قادر اس

کمونیست کارگران فرانسھ  تنھا حزبی است کھ سالھاست با انواع و اقسام انحرافات رویزیونیستی و رفرمیستی پیکارکرده و این رسالت 
تنھا با این دورنماست کھ می توان بھ پیشروی ادامھ داد و جامعھ را از ظلمت .دست گیرد را دارد کھ رھبری این مبارزات را درآینده در

.سرمایھ داری رھانید

!نوکرانش و بورژوازیۀزنده باد پیکار کارگران فرانسھ علی
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رسیدن سالگرد پیروزمند انقالب سوسیالیستی کبیر اکتبر شوروی  فراۀبھ بھان

لمللی، بھ این نتیجھ ااساس تجزیھ و تحلیل علمی اوضاع بین می تکامل اجتماعی روسیھ، برلنین بر اساس تجزیھ و تحلیل عل
ًاین استنتاج برای بسیاری از مردان عالم آن زمان کامال. روسیھ است رسید کھ یگانھ راه برون شدن از اوضاع، پیروزی سوسیالیسم در

دیگر ". گویدھذیان می"گفت کھ کرد و می موقع لنین را تحقیر میآن پلخانف کھ یکی از برجستگان علم بود در. غیرمنتظره بود
آن موقع . را ھرچھ ممکن است دورساخت و باید او" لنین عقلش کم شده است"کھ  کردندمردان علم کھ اشتھارشان کمترنبود اظھار می

 این ولی لنین ھراسی نداشت از. انداختھ بودنددانستند زوزه راه  لنین کھ اورا یک شخص مخرب علم میۀانواع و اقسام مردان علم علی
و سومین سالگرد انقالب اکتبر جھان  اکنون در نود. لنین پیروز شد و. کھ برخالف جریان شنا کند و با کھنھ پرستی بھ مبارزه برخیزد

م بھ دستآوردھای تاریخی اری، ھجوم امپریالیسد رویزیونیسم بر کشورشوراھا و احیای سرمایھۀغلب.ضاع و احوال دیگری است وا در
نفی  منشی و نفی حزبیت ود مارکسیسم لنینیسم و پراکندن میکروب لیبرالیسم و انفراۀتھاجم ایدئولوژیک علی پرولتاریا و زحمتکشان،

سفانھ مرعوب این تھاجم افسارگسیختھ و شکست موقتی جنبش جھانی أشرایطی آفریده کھ بسیاری از روشنفکران مت... لنینیسم 
بھ لیبرالیسم و  کھ شجاعانھ برخالف جریان شنا کنند، با نفی لنینیسم جای اینھ  و بھاجای درس آموزی از شکستھ یستی گشتھ و بکمون

دادند، اکنون جلوه می" مدافع لنین" خود را منتقد استالین اما ایروز بود و عده اگر تا دیروز حملھ بھ استالین مد. اپورتونیسم درغلتیدند
 ھااین مردان علم کھ اشتھارشان کمتر از پلخانف. کنند بی پروا بھ لنین و لنینیسم و دیکتاتوری پرولتاریا پارس می،زده نار را کھاپرده

 لنین و لنینیسم ۀدانند و ھمانند پدران دانشمندشان علی نیست مدافعین لنینیسم را کھنھ پرست و مخرب علم میھاو کارل کائوتسکیست
این اوضاع و احوال آشفتھ و دود  طور کھ لنین را ھراسی نبود کھ برخالف جریان آب شنا کند ما نیز در اما ھمان. ندازوزه راه انداختھ

درمقابل خیل عظیم خورده بورژواھای   مارکسیسم عصر امپریالیسم دفاع کنیم وۀمثابھ اندود شده ھراسی نداریم کھ بی پروا از لنینیسم ب
ند محکم و استواربایستیما بھ اھتزاز درآوردهرنگارنگ کھ پرچم ارتداد وسفید را

سخن ھفتھ
)توفان(نقل از فیسبوک حزب کارایران

* * * * * * *

وبھره برداری امپریالیسم ازابزارمذھبنزاع شیعھ و سنی

 دارای ھنگامی کھ مجلس خبرگان مشغول تدوین قانون اساسی جمھوری اسالمی بود و ھنوز آقای منتظری نایب امام خمینی  و
بھ علت ھمین نزدیکی با ارباب قدرت ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بھ عھده گرفتھ بود و در آن روزھا ارج و قربی بود،

ایشان پیشنھادی را برای تصویب بھ مجلس خبرگان ارائھ داد کھ محتوی آن . ش پشیزی ارزش قایل نبودا"برادران سنی"حتی برای 
ایشان . آمد بود و اگر پا در میانی معاونش بھشتی نبود معلوم نبود چھ وضعیت خطرناکی در ایران پدید میتفرقھ افکنانھ و خطرناک

مضمون . سنگی را بھ داخل چاه انداختھ بودند کھ صدھا عاقل در پی آن بودند آن را بی سر و صدا و بدون آبروریزی بیرون بیآورند
تکیھ را مسخره بودن این پیشنھاد در آن بود کھ . عشری باشد شیعۀ اثنیبرحقر مذھب پیشنھاد ایشان این بود کھ باید دین رسمی کشو

خواست کھ بھ این بند قانون اساسی رأی میو یھودیان ھا و نمایندگان ارامنھ و آسوری" برادران سنی"گذاشت و از می" برحق"بر 
کردند گر نمایندۀ سایر ادیان با این بند قانون اساسی موافقت میا. وضعیت مضحکی کھ پدید آمده بود ھمھ را دستپاچھ کرد. موافق دھند

ند و بر برحقی این دین و بطالن دین مورد قبولشان تا بھ آن روز ابھ آن مفھوم بود کھ ھمۀ آنھا بھ دین اسالم شیعھ اثنی عشری گرویده
 بود کھ مذھب شیعھ اثنی عشری را بر حق ندانستھ و با خاستند بھ آن مفھوماگر با این پیشنھاد بھ مخالفت بر می. ندارأی موافق داده

مخالفت آنھا مخالفت با اساس جمھوری اسالمی بود و . یکی از اصول قانون اساسی کھ جمھوری اسالمی بر آن بنا شده است مخالفند
آمد و  شیعھ بھ حساب میتصویب چنین بندی علیۀ حداقل ده در صد ایرانیان غیر. شدندالرض و محارب با خدا محسوب میامفسد فی

 بیاندازد و ابزاری قانونی برای توانست کینۀ مذھبی را تشدید کند و سنی را بھ جان شیعھ و مسیحی و یھودی را بھ جان مسلمانانمی
لسھ و گرفتن ریاست ج" روباھھ"این طرح آقای منتظری با پادرمیانی آقای بھشتی معروف بھ . سرکوب پیروان ادیان دیگر فراھم آورد
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از متن " برحق"مذھبی در مجلس خبرگان تصحیح شد و واژۀ ھای آقای منتظری در میان اعتراضات برحق نمایندگان اقلیت" غیاب"در 
. اصلی حذف گردید

و ھا  مطبوعات ایران گزارش دادند کھ در شھر خواف شھرستان تربت حیدریھ در استان خراسان میان سنی٨٢در اسفند سال 
این درگیری کھ در اثر تصادف وانت بار عزاداران با دو . راسم عزاداری عاشورا شرکت کرده بودند درگیری رخ دادهشیعیانی کھ در م

ًطبیعتا در یک شرایط عادی نباید تصادفی . موتور سوار سنی روی داد بھ زد و خورد شیعھ و سنی منجر شد کھ چند روزی طول کشید

زمانی کھ مذھب . کند کھ تضییقات مذھبی وجود داشتھ باشد مذھبی زمانی بروز میبرخوردھای. منجر بھ برخوردھای مذھبی شود
را بھ زیر پا ھا شیعۀ دوازده امامی بھ عنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی ثبت باشد و حقوق شھروندی سایر مذاھب و قوم

. بگذارد
اسالمی و قانون اساسی آن کھ شالودۀ زندگی در حقیقت حکومت مذھبی جمھوری اسالمی کھ اساس پیدایش دولت جمھوری 

حقوق شھروندی در پای خرافات مذھبی . کند با ستیزه جوئی با سایر ادیان بھ وجود آمدمشترک مردم کشور ما را پایھ ریزی می
راوان بھ وجود مالھا با ھمین نگاه بھ جامعۀ ایران حکومت کردند و تا توانستند برای پیروان سایر مذاھب تضییقات ف. قربانی شد

آنھا اعتقادات شخص خویش را اساس ساختمان جامعۀ مشترک ھمۀ مردم ایران قرار دادند و طبیعی بود کھ این زورگوئی و . آوردند
استبداد مذھبی با شکست و انزوای کامل روبرو شود و خوشبختانھ لگدی کاری بھ مذھب بزند کھ نقش آن را در آیندۀ ایران بھ حداقل 

.اه پذیرش مذھب بھ عنوان امر خصوصی را ھموار نمایدبرساند و ر
حال این تف سر . بینیم کھ آن کس کھ تخم نفاق میان مذاھب را در ایران و منطقھ کاشت، رژیم جمھوری اسالمی ایران بودمی

 با تکیھ بر ً دقیقاھاامپریالیست. دند بیرون بیاینا کندهدانند کھ چگونھ از این چاھی کھ برای خویشنمیباال بر پیشانی آنھا افتاده است و 
امروز دمیدن در . زنندکنند و بھ این دشمنی دامن می را داغ میھا نزاع میان شیعیان و سنیر سیاه جمھوری اسالمی تنوۀھمین کارنام

بینند اعی را میآتش این نزاع بھ ضرر جمھوری اسالمی است و وی را در میان مردم مسلمان و پیروان سایر ادیان کھ این نقش ارتج
دادند کھ نباید بھ دام  خویش ھشدار میھایجھت نیست کھ مالھا امسال در ماه محرم در روضھ خوانیبی. کندکلی منزوی میھ ب

 دارای حق "برادران سنی"یکباره ھ ب.  افتاد و بھ جنگ شیعھ و سنی دامن زدھا و شیطان بزرگ و صھیونیستھا امپریالیستھایدسیسھ
کھ حکومت ایران یک حکومت   تا زمانیھا این روضھ خوانیًطبیعتا. د و مورد احترام این مالھای شیاد قرار گرفتندو حقوقی شدن

نصیحت و توصیھ و ھشدار پشیزی . مذھبی بماند مفھوم دیگری جز دشمنی با سایر ادیان و مذاھب از جملھ سنی مذھبان نخواھد داشت
 بھ علت ماھیت ارتجاعی ھا و صھیونیستھا امپریالیستًاتفاقا.  امپریالیسم و صھیونیسم گرددچینیتواند مانع دسیسھارزش ندارد و نمی

توانند از ھمان ابزار مذھب برای سرکوب رژیم  مذھبی و از جملھ حکومت جمھوری اسالمی بھ بھترین وجھی میھایحکومت
جمھوری اسالمی در .شودمنطقھ بھ روشنی مشاھده میو این امر درعراق و . ارتجاعی جمھوری سرمایھ داری اسالمی استفاده کنند

 ۀکراتیک کھ برابری ھمو ید سی سالھ دارد و تنھا با بر انداختن این رژیم نفاق افکن و استقرار نظامی دمھاگزک دادن بھ امپریالیست
 ھایکیم نمود و دسیسھتوان وحدت مردم ایران را تحشناسد می اقوام و ملل را بھ رسمیت میۀکراتیک ھمومذاھب و حقوق دم
. ساختیامپریالیستی را خنث

* * * * * * * *

اطالعیھ
 خلق برای آزادی فلسطینۀرفقای جبھ

ارسال شده و ما بھ خاطر اھمیت موضوع )  توفان(این بیانیھ از طرف جبھۀ خلق برای آزادی فلسطین بھ دفتر حزب کار ایران 
ت اسرائیل و آشنایی خوانندگان بھ مواضع این جبھھ آن را از زبان فرانسھ بھ نشست اخیر محمود عباس و دارودستۀ صھیونیس

دھیم بھ این امید کھ گامی ولو کوچک در تنویر افکار و روشن شدن تغییر و تحوالت فارسی ترجمھ و در اختیار عالقمندان قرارمی
. فلسطینی برداشتھ باشیمھای منطقھ و مواضع احزاب و سازمان

توفانھئیت تحریریھ 

******
)PFLP( خلق برای آزادی فلسطین ۀ مرکزی جبھۀ کمیتۀبیانی

 ۀ از سرگیری مذاکرات مستقیم با دولت دار و دستۀدر بار) PLO(با توجھ بھ تصمیم رھبری سازمان آزادیبخش فلسطین 
. ی را مورد بحث قرار داده استلعاده برگزار کرد و در آن تحوالت و خطرات جارانشستی فوق ) PFLP(صیھونیست، کمیتۀ مرکزی 

: رسانداطالع میھ  و اعراب، مطالب زیر را بھا مرکزی، واقف بھ اھمیت تاریخی تحوالت سیاسی در میان فلسطینیۀکمیت
یبت بار ص عوارض مۀزمان بھ خلق فلسطین نیز دربارتوافقات اسلو را رد کرد، ھم) PFLP(کھ   میالدی، زمانی١٩٩٣سال ھ ب

کھ این توافقات ما را تسلیم   اینۀ فلسطین، برای مبارزه، استراتژی و طرح ملی سازمان آزادیبخش فلسطین، خاصھ دربارئلۀآن برای مس
 گذشتھ ھمواره با شکست روبرو ۀدھ رسانیم کھ بازگشت بھ مذاکرات مستقیم، کھ طی دواطالع میھ ب. کند، ھشدار داداشغالگر می
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 میالدی را ھم ضایع کرد، فقط یک گام دیگر در راه مخربی است کھ در ٢٠٠٠ان مبارزات سال  خلق ما در جریۀگشتھ و خون ریخت
 تاریخی ــنفی حقوق ملی .  آمریکائی و صیھونیستی را در خود پنھان داردھای امپریالیستۀنوعی اطاعت از احکام تاز. اسلو گشوده شد

 میالدی ١٩٤٨ اشغالی از سال ھای در سرزمینھاحضور فلسطینیخلق ما، خاصھ نفی حق بازگشت پناھندگان، حق شھروندی و حق 
. کندرا دنبال می

کند تا دولت صیھونیستی از انزوا خارج شود، رھبرانش را در قبال عوارض جنایات و کشتارھائی کھ این مذاکرات کمک می
 استعمار، ،ثی کرده و بر روی اعمال اشغالگرھمبستگی فزاینده با خلق ما و حقوقش را خن. دھدند، مورد حمایت قرار میامرتکب شده

تصمیمی است برای فرسایش موقعیت و الزامات ملی، . گذارد سرپوش میھا و حبسھایھودی سازی اورشلیم، اخراج، محاصره، قتل
. برای شرکت در تقدیس و تعمیق انشقاق مسیبت بار داخلی

لسطین پیوند محکمی داشتھ است، حتی در لحظات سیاسی خیلی  خلق برای آزادی فلسطین ھمیشھ با سازمان آزادیبخش فۀجبھ
 ،دست آمده استھ  کھ با خون محنت کشان و ایثارھای عظیم بــترین دستاورد فلسطینی در مد نظر دارد عنوان مھمھ جنجالی و آن را ب

د، نھادھایش عروسکی و آلت دست  ملی ما بدل شوئلۀ مخرب برای مسھایھرگز نمی پذیرد کھ این سازمان بھ پوشش اعمال و سیاست
.  کراتیک و قانونمندو فاقد استقالل، فاقد روحیھ مبارزاتی، اصول دمــگردند 

 اجرائی سازمان آزادیبخش، بھ خلقمان ۀ خلق برای آزادی فلسطین، با تعلیق حضورش در جلسات کمیتۀھمین خاطر جبھھ ب
 اسرائیلی جھت تحمیل کنترل آمریکا و ــجاری تحت شرایط آمریکائی  موضوع و عوارض خطرناک سیاست سازش و مذاکرات ۀدربار

، برخوردار از حمایت ھاتصمیم ما زمانی اتخاذ شد کھ اسرائیلی. یش از این طریق، ھشدار داده استھاحذف سازمان ملل و قطعنامھ
دت استعمار، یھودی سازی اورشلیم و شھ پای تحمیل شناسائی خصلت یھودی دولت اسرائیل در روند مذاکرات رفتھ و بھ آمریکا، ب
.  نوار غزه را در پیش گرفتندۀمحاصر

 اجرائی اتخاذ شده ۀسوم اعضای کمیت ناگفتھ نماند کھ در طرف فلسطینی، تصمیم بازگشت بھ این مذاکرات با حضور تنھا یک
ادیده گرفتن تمام اشکال کار جمعی میان است، یعنی رھبری سازمان آزادیبخش فلسطین قدم دیگری در مسیر انحصار قدرت، در مسیر ن

.  مردم برداشتھ استۀ و تحقیر رد مذاکرات از طرف اکثریت نیروھای سیاسی و اجتماعی و تودھافلسطینی
اری ذگنھاد قانون( مجمع مرکزی ھایرفت خطرناک در مقایسھ با قطعنامھ معرف یک پسًبازگشت بھ مذاکرات مستقیم، اصال

رزمد و ھم بھ کار ، تعرضی است بھ سازمان آزادیبخش فلسطین، دستبرد بھ ھویت ملی فلسطینی کھ می)طینسازمان آزادیبخش فلس
. ھاجمعی فلسطینی

 ملی و ۀجای تحکیم رابطھ با سایر فعاالن سیاسی و موضع رسمی عرب در خدمت مبارزھ گیری ملی، بجای تقویت تصمیمھ ب
 اجرائی، با این ۀ سیاسی را، با این شکل برخورد خویش با کمیتۀاھدافش از این طریق، رھبری سازمان آزادیبخش فلسطین عرص

. کلی درھم ریختھ استھ  یک نھاد فاقد استقالل، بۀمثابھ ترین نھاد فلسطینی بباال
سوم  شده است، در نشستی با حضور فقط یکذائی اتخا اجرۀسرگیری مذاکرات، حتی پیش از طرح آن در کمیت تصمیم برای از

. اعضای حاضر و با وجود مخالفت نیروھای اصلی سازمان آزادیبخش فلسطین
این معنا نیست ھ  اجرائی سازمان آزادیبخش فلسطین، بۀ خلق برای آزادی فلسطین در جلسات کمیتۀتصمیم بھ تعلیق حضور جبھ

. بپیوندد... زادیبخش فلسطینآ دیگری، موازی یا آلترناتیو در قبال سازمان ھایخواھد بھ جریانکھ سازمان ما می
وری از سازمان آزادیبخش فلسطین و تبدیل نھادھای آن بھ نھادھائی  خلق برای آزادی فلسطین نھ فقط مخالف بھرهۀجبھ

داند، کھ در لوای آن خلق ما و م ملی می چون آن را یک دستاورد مھــپذیرد عروسکی است، حتی مقابلھ با این سازمان را ھم نمی
. ندانیروھای سیاسی برای انقالب کار کرده و کلی قربانی داده

 خلق برای آزادی فلسطین، مثل گذشتھ، دست از مبارزه برای اصالح سازمان آزادیبخش فلسطین، برای تکامل و ۀعالوه، جبھھ ب
 عناصر خلق در ۀئی جھت حصول یک نمایندگی نسبی برای ھمھازینشکراتیک از راه گواساس مبانی ملی و دم بازسازی آن بر

با اجرای این . ندا میالدی تضمین شده٢٠٠٦ و یا سند پیمان ملی سال ٢٠٠٥ قاھره در مارس ۀئی کھ توسط اعالمیھاگزینش... فلسطین
 اشغالگر و ۀمان در مبارزه علیلقپای وحدت ملی رفت و عزم راسخ خھ توان بتوان بھ حالت انشقاق خاتمھ داد، می میھاپیمان

 محوری برای تمام میھن ۀعنوان یک وظیفھ  کنونی، ما اصالح سازمان آزادیبخش فلسطین را بۀدر مرحل. اعمالش را تقویت کرد
ھ  خلق برای آزادی فلسطین، ضمن اعالن مجدد پیوند خود با سازمان آزادیبخش فلسطین، بۀجبھ. پرستان فلسطینی در مد نظر داریم

 مستقل ھای خلق فلسطین، از ھمھ شھروندان فلسطینی، نیروھای سیاسی، تمام بنیادھای اجتماعی و از شخصیتۀعنوان تنھا نمایند
. ، مذاکرات جاری را متوقف کرده و بھ دور باطلی کھ با توافق اسلو شروع شد پایان دھندای تودهھایخواھد تا با سازماندھی جنبشمی

 ذینفع ھای طرفۀلمللی با صالحیت، کھ در آن ھماریان را با فراخوانی برای برگزاری یک کنفرانس بینما جایگزین کردن این ج
لمللی مراجعھ و ا بینھایاین کنفرانس بایستی در چارچوب سازمان ملل باشد، بایستی بھ قطعنامھ. دانیمحضور داشتھ باشند، الزم می

 ھای لزوم بازگشت پناھندگان فلسطینی کھ مجبور بھ ترک زمینۀ دربار١٩٤ ۀقطعناملمثل ااجرای آنھا نماید، فیھ اسرائیل را وادار ب
مبنای   یک استراتژی سیاسی فلسطینی برۀخواھیم تا برای بازگشت بھ وحدت ملی و تھیزمان، ما از ھمھ میھم... ند واخود شده

مذاکرات را کنار بگذارند، چون تجربھ نشان داده کھ چقدر مطالبات ملی اجتناب ناپذیر بیشتر تالش کرده و شرط بندی بر روی این قبیل 
.نداپوچ و احمقانھ

!با یکپارچگی، دمکراسی، عزم راسخ و مقاومت، ما بھ پیروزی خواھیم رسید
!یمان، آزادی برای زندانیانمان، پیروزی برای خلق ماھاافتخار بر جان باختگان ما، درمان برای زخم

 میالدی٢٠١٠ آزادی فلسطین، سپتامبر  خلق برایۀکمیتۀ مرکزی جبھ

!زنده بادھمبستگی با مبارزات خلق فلسطین علیۀ اشغالگران صھیونیست
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وخواندنیکوتاه

درحاشیۀ جایزۀ قلم طالئی 

نفرت اکبرگنجی از انقالب

ن بھ آقای احمد زید  در شھر ھامبورگ آلما٢٠١٠ اکتبر در کنگرۀ مؤسسۀ جھانی مطبوعات جایزۀ قلم طالئی ۶روز چھار شنبھ 
او پس از گریھ زاری فراوان از دست شمر زمان چنین . کرد آقای اکبر گنجی جایزۀ وی را دریافت و بھ جای او سخنرانی. آبادی رسید

ظر از ن.داند برای رسیدن بھ نظام دموکراتیک ملتزم بھ حقوق بشر و آزادی نمی زید آبادی انقالبی نیست و خشونت را راھی: ".... گفت
   مھم است و ھم از منظر عملی مبارزۀ بدون خشونت ھم از منظر اخالقی.ھای رسیدن بھ اھداف بھ اندازۀ خود اھداف مھم است او روش

انگیزد و این پرسش را در اذھان مردم  مبارزۀ عاری از خشونت در عین حال حس ھمدردی عمیق جامعۀ جھانی را بر می.ثمر بخش
چرا رژیم فقھ ــ فقیھ ساالر حاکم بر ایران اھل اندیشھ و قلم را کھ ھیچ سالحی جز قلم خود ندارند بھ این آورد کھ جھان بھ وجود می

ند تا مأموریتی برای وطنم را انجام دھند ارسد کھ آقای گنجی از نیویورک آمدهبھ نظر می..." کنندھای خشونت آمیز سرکوب می شیوه
آقای گنجی . کردریخت و ھم تشویق مییل ھم در جلسھ بود برای سخنان آقای گنجی ھم اشک میبا این گونھ سخنان اگر نمایندۀ اسرائ! 

پس جای شرمی نخواھد بود کھ بگویند ،مردم اشتباه کردند کھ انقالب کردند ! از انقالب بیشتر وحشت دارند تا نظام جمھوری اسالمی
تن دادن بھ این بازی خطرناک چھ بسا جامعھ را بھ دور : "...دارندشاره میچون از نظر آقای گنجی در پیوند بھ عقاید آقای زید آبادی ا

بر نویسندگانی چون آقای گنجی چھ .". ھای ویرانگر مبتال کند کھ رھائی از آن تا چندین نسل آینده امکان پذیر نباشد باطلی از خشونت
 و آدمکش حکومت جمھوری اسالمی راه التماس و  ت روانیرفتھ است کھ از انقالب چنان وحشت داشتھ باشند کھ مردم در مقابل حکوم

تمنا را تجویز کنند

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=٣٢٧٨٢

*******

امپریالیستی کوچک اما موذی،سوئد

. یک کشور امپریالیستی و غارتگر استوطنی و غیر وطنی،دوآتشۀھایال بورژوا لیبرالوکعبۀ آم" مھد دمکراسی"اینسوئد
 در خالل ھفت سال اخیر دو برابر  بھ خارجصدور اسلحۀ سوئد. این کشور یکی از ده کشور بزرگ صادرکنندۀ اسلحھ درجھان است

.ھ دیگر کشورھا فروختھ است میلیارد کرون سالح ب١٣٫٦افزایش داشتھ و در سا ل گذشتھ رقمی برابر با 

از جملھ توسط آمریکا درافغانستان و عراق ھا در شماری از جنگطبق گزارشات انجمن صلح سوئد، اسلحۀ تولید شدۀ سوئد
ًمضافا این کھ دول ارتجاعی و ممالکی کھ شدیدا بھ نقض حقوق بشر می. مورد استفاده قرارگرفتھ است مانند عربستان و پردازندً

دموکرات و یا محافظھ کار رنگی کھ دارد، چھ سوسیالازھردولت سوئد صرفنظر. کننداسلحھ خریداری می مرتب از سوئدپاکستان
ماھیت .شودمتوسل میفروشد و برای توجیھ این عمل ضد بشری خود بھ ھر دروغیمیفروختھ وبھ کشورھای در حال جنگ اسلحھ

تفاوت فقط در کمیت، بزرگی و یا کوچکی انحصارات این دو کشور . امپریالیست آمریکا نداردامپریالیستی است و تفاوتی با رژیم سوئد
بحران را از طریق تنزل سطح زندگی،  باید باردولت راینگفلد نیز مانند دولت فرانسھ و سایر دولتھای سرمایھ داری  .امپریا لیستی است

زی امپریالیستی وا تا بورژ دوش  کارگران و زحمتکشان بیاندازد بھریخیباال بردن سن بازنشستگی و پایمال کردن دست آوردھای تا
اروپای متحد قدرت رقابت وغارتگری خودرا حفظ   درھا و سایر بورژوا...دانمارک، آلمان، ایتالیا مقابل بورژوازی   بتواند درسوئد

.کند
ر و کشتار مردم بیگناه از ماھیت این صدور سرمایھ و غارت و چپاول ملل تحت سلطھ و بھ فروش رساندن سالح مرگبا

حضور نظامی ارتش پانصد نفری سوئد درکنار ارتش آمریکا و ناتو در افغانستان ناشی . خیزدامپریالیست کوچک اما موذی برمی
قالب کمک اینھا ھمھ در . کندازھمین ماھیت غارتگرانۀ این کشور است کھ بھ عنوان تولھ سگ آمریکا در افغانستان انجام وظیفھ می

.گیردرسانی، حقوق بشر، آزادی زن و دمکراسی و تمدن صورت می

مرد . ۀ بدویعند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده است، بھ استثنای تاریخ جاماتاریخ کلیۀ  جوامعی کھ تا کنون وجود داشتھ» 
ند ام ستمگر و ستمکش، ھمواره در تضاد بودهکار و کارگر روزمزد، در یک کالآزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، استاد

 یا بھ تحول انقالبی سازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک بار کھ ھراى ، مبارزهو بھ نبردی الینقطع، گاه نھان و گاه آشکار
 «.نداگردید، دست زدهطبقات متخاصم ختم می

س  مانیفست حزب کمونیستمارکس و انگل  
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درحاشیۀ آزادی

معدن چیان شیلی
اری برافتددشوند کھ نظام سرمایھکارگران شیلی زمانی آزاد می

 متری زمین بھ بیرون کشیده شدند و جان سالم ٦٢٤ روز اضطراب ونگرانی از ژرفای ٦٩خوزه پس از کارگر معدن سان٣٣
لمللی کھ مظھر ھمبستگی و افشای وضعیت ااستخراج طال و مس است اکنون بھ یک نام بینخوزه کھ معدنی برای معدن سان.بدر بردند

لیبرال شیلی ابتدا ھیچ تمایلی نداشتدولت بورژوا. اریست، تبدیل شده استدضد کارگری سرمایھھای بس خطرناک کارگران و سیاست
موجب اعتراضات ًاحتماالاز محدودۀ محلی فراتر رفتھ وخوزه و زندانی شدن کارگران در اعماق زمین تا خبر فروپاشی معدن سان

و شبکۀ جھانی اینترنت و مبارزاتآنھاھای اما بھ یمن مبارزات کارگران و خانواده. سراسری در شیلی و دیگر نقاط  جھان گردد
 کارگران وارد عمل و وی را مجبور ساخت تا برای نجات جانگشتبردولت تحمیل و احزاب سیاسی شیلی،کارگریھای اتحادیھ

. کارگر زحمتکش ازمرگ نجات یافتند٣٣لمللی بود کھ سرانجام ااین نیروی کارگران و اتحاد و ھمبستگی داخلی و بین.گردد

 کارگر معدن در سال در اثر امکانات بد محیط کاری و بی توجھی کارفرمایان جان ٣٤طبق آماررسمی در شیلی حداقل 
نئولیبرالی بخش اعظم معادن بھ ویژه در قسمت شمالی شیلی خصوصی ھای در اثر اجرای سیاست. خبر نداردبازند و کسی از آنھا می

 ٣٣جالب توجھ است کھ . زنندبھ جیب میای افسانھھای ھستند و با بھ خطر انداختن جان کارگران و استثمار وحشیانۀ آنھا ثروت
اران ددن و نابسامانی محیط کاررا بھ گردن صاحبان معدن و سرمایھمطبوعاتی علل فروپاشی معھای کارگرآزاد شده در مصاحبھ

کارگری و احزاب سیاسی  از جملھ حزب کمونیست ھای اتحادیھ. بار خود دست بھ افشاگری زدندانداختند و در مورد وضعیت مشقت
رئیس جمھوری بورژوا محافظھ کار شیلی بھ دغلکاری و سوء استفادۀ تبلیغاتی سباستین پینیرا، ) آکسیون پرولتری(مارکسیست لنینیست 

توانست موجب مرگ اران ھستند، مسئول این حادثھ کھ میداز نجات کارگران معدن انتقاد کرده و وی و دولتش را کھ حامی سرمایھ
.کارگران گردد، دانستند

ھای و رئیس جمھوریھا ازدولتقابل ذکر است کھ انعکاس جھانی این حادثھ و سپس نجات این کارگران سبب گردید بسیاری از 
اری شیلی را قھرمان نجات  کارگران این دجھان  سعی نمایند با ارسال پیام شادباش، ھمبستگی خود را ابراز داشتھ و دولت سرمایھ

 دعاھای آمریکائیان در: "باراک اوباما  از جملھ نخستین کسانی بود کھ پیامی بھ دولت شیلی ارسال نمود و گفت. حادثھ معرفی نمایند
شود کھ آقای اوباما  ھنوز کودتای سیاه و این اشک شادی در شرایطی ریختھ می" . آنان بودندھای خود بھ فکر معدنچیان و خانواده

 و سرنگونی حکومت دموکراتیک و مستقل آلنده توسط  امپریالیست آمریکا کھ مردم شیلی را  ھزاران کیلومتر در ١٩٧٣جنایتکارانۀ 
کارگران و مردم شیلی فریب این .  برد محکوم نکرده است و از پینوشۀ جنایتکار تا آخرین روزھای حیاتش دفاع نموداعماق زمین فرو

اری را در دگرگان در لباس میش را نخواھند خورد و برای پیشگیری از این گونھ حوادث ناگوار با اتحاد و یگانگی نظام سرمایھ
اری در دشوند کھ نظام سرمایھ کارگران شیلی زمانی آزاد می.گشتشان حاکم خواھند تنگ و تاریک دفن و خود برسرنوشتھای تونل

.دشیلی برافت

 !زنده باد ھمبستگی بین المللیزنده بادسوسیالیسم،
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پاسخ بھ چند سئوال یکی از خوانندگان گرامی نشریات توفان

 ارسال کنید و یا تاریخچۀ حزب کارایران را برایم ابچھ  درصورت امکان  کت ًلطفادوستان و رفقای توفان سالم مرابپذیرید 
 با آرزوی موفقیت .  شما زحمت سپاس از. شرح دھید کھ چرا مخالف دولت غیر ایدئولوژیک ھستیدبرایم بنویسید درضمن برایم 

آرمین درخشان.برایتان 

:عزیز آرمین، با تشکر از نامۀ شما بطور فشردهرفیق 
ادامھ دھندۀ حزب کمونیست ایران، حزب تودۀ ایران تا زمانی کھ خط مشی رویزیونیستی خروشچف را ) توفان(حزب کار ایران

پس از غلبۀ رویزیونیسم بر حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی و سقوط حزب تودۀ ایران بھ منجالب . نپذیرفتھ بود، است
ا در چھل سال پیش بھ منزلۀ ادامھ دھندگان راه حزب کمونیست ایران سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان رھای رویزیونیسم، کمونیست

رفقا احمد قاسمی عضو کمیتۀ مرکزی حزب ) توفان(بھ این مفھوم بنیانگذاران حزب کار ایران. ایران و حزب تودۀ ایران بنیان گذاردند
در . ران مسئول مجلۀ تئوریک دنیا ھستندتودۀ ایران، مسئول ماھنامۀ مردم و دکتر غالمحسین فروتن عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ای

کنار این رفقا، رفیق عباس سغائی عضو رھبری سازمان افسری حزب تودۀ ایران بھ مخالفت با رویزیونیسم خروشچف پرداخت و 
رفیق امیرخیزی عضو . نگردید و در کنار رفقا قاسمی و فروتن قرار گرفتھا حاضر بھ قبول خط مشی ضد انقالبی رویزیونیست

اعالم " سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان"پیوستن خویش را بھ ای دیمی حزب کمونیست ایران و حزب تودۀ ایران نیز در طی نامھق
با بیان مختصر در خطوط کلی محصول ) توفان(پیدایش حزب کار ایران. حزب تودۀ ایران پرداختھای کرد و بھ طرد رویزیونیست

معتقد است کھ ) توفان(حزب کار ایران. یک تشکیالت مارکسیستی ــ لنینیستی است) توفان(یرانحزب کار ا. این شرایط تاریخی بود
قھرمان شوروی تحت رھبری حزب کبیر کمونیست ھای بلشویک. انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر فصل نوینی در تاریخ بشریت آفرید

آن روز بشریت نظیر آن را بھ خود ندیده بود و تصور آن را در مخیلۀ شوروی و رفیق لنین در پی آن برآمدند کھ دنیائی بسازند کھ تا بھ 
در . دنیائی متکی بر دیکتاتوری بر ضد ستمگران و دموکراسی وسیع برای اکثریت شکنندۀ خلق. دنیائی بدون استثمار. خود نداشت

. ترین دموکراسی تاریخ بشریت مستقر شدشوروی بزرگ

حزب ما از . ی نخستین بار تحت رھبری معمار سترگ سوسیالیسم رفیق استالین برپا شددر شوروی ساختمان سوسیالیسم برا
بخش مبارزۀ مردم و طبقۀ کارگر کند و دستاوردھای این دوران تاریخی را الھامسی سال دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی دفاع می

ارکسیسم لنینیسم است و بھ ویژه بر لنینیسم کھ مارکسیسم حزب ما پیرو ایدئولوژی م. داندجھان برای پیروزی مجدد سوسیالیسم می
حزب ما ارزیابی تاریخی . کنددوران زوال امپریالیسم و انقالبات پرولتاریائی بوده و صحتش در عمل بھ ثبوت رسیده است، تکیھ می

حزب ما در پی آن . داندمیھا ونیستاز غیر کمھا ِاز دستآوردھای دوران رفیق استالین و دفاع از لنینیسم را مالک تشخیص کمونیست
.است کھ در ایران یک حکومت سوسیالیستی مستقر سازد کھ از منافع طبقۀ کارگر ایران و جھان حمایت کند

شناختھ شده، ھای بھ باور ما در جھان نظام غیر ایدئولوژیک وجود ندارد و ھمۀ نظام . اما در مورد دولت غیر ایدئولوژیک
گردند تا نظام مورد طبقات حاکمھ برای توجیھ مناسباتی کھ در آن حاکمند ھمواره بھ دنبال دالیل توجیھ می.  ھستندایدئولوژیکھای نظام

اری، دایدئولوژی سرمایھ. این امر یک مبارزۀ ایدئولوژیک است. نظر خود را بی عیب و نقص و جاودانی و تنھا نظام ممکن جا زنند
اری حاکم با رنگ مذھبی ھمراه ددر ایران کنونی ایدئولوژی سرمایھ.  پرولتاریا، سوسیالیسم استلیبرالیسم و فاشیسم است و ایدئولوژی

اری دبھ این جھت است این نوع پرسش کھ گویا نظام کنونی ایدئولوژیک است چون مذھبی است و نظام بعدی کھ گویا سرمایھ. است
در آینده ایران یا ایدئولوژی سوسیالیستی بر سر . اری استد سرمایھخواھد بود غیر ایدئولوژیک است گمراه کننده بوده و دروغ بزرگ

. از جملھ نوع لیبرال، فاشیستی، مذھبی و یا مانند آمریکا ترکیبی از ھمھ آنھا. اریدآید و یا اشکال دیگری از ایدئولوژی سرمایھکار می
ًو کامال ای اری وابستۀ قبیلھدودی نوع خاصی از سرمایھاری فاشیستی بود و نظام حاکم در عربستان سعدنظام پینوشھ در شیلی سرمایھ

ند و صنایع ااعالم جھاد دادهھا را خورد کھ بر ضد مسلمانھا پس نباید فریب تبلیغات ماشین عظیم ایدئولوژیک امپریالیست. مذھبی است
ژی ما سوسیالیسم است و ما برای استقرار ایدئولو. ندااری امپریالیستی بھ کار گرفتھدھالیوود را در خدمت توجیھ نظام غارتگر سرمایھ

زنند و جھان بورژواھا چون ھنجارھای خویش را موازین عام جا می. کنیماری مذھبی مبارزه میدآن بھ جای ایدئولوژی حاکم سرمایھ
" عمومیت" با و در تناقض" ایدئولوژیک"، "جانبدارانھ"را " اریدسرمایھ"دھند ھر چیز غیر را در قالب ایدئولوژی خویش جا می

پیروز باشید. کنندمورد پذیرش خویش معرفی می

* * * * * * * *

!سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی
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جنبش  درھا کارگرو نقش ضد کمونیستۀطبقھایخواستھ
کراتیکودم

 ۀاین جھت ھمھ ست و بدموکراتیک بورژوازی گسترده تر اھای ش از خواستھادموکراتیک کارگران دامنھھای خواستھ
تعمیق دموکراسی و کشش بھ سمت طبقۀ کارگر شرط تضمین ھر حقوق . کشدیدک میھ  بورژوازی را در درون خودش بھایھخواست

نام طبقۀ کارگر ھ  بایباید پذیرفت کھ طبقھ. ولی برای کشیدن کارگران بھ مبارزه باید از حقوق آنھا دفاع نمود. دموکراتیک دیگری است
باید .  طبقاتی وجود دارد، باید پذیرفت کھ خصوصی سازی، لیبرالیسم دشمن طبقۀ کارگر استۀارد، باید پذیرفت کھ مبارزوجود د

باید پذیرفت کھ بورژوازی دشمن کمونیسم و ھواداران کارل پوپرھا و اندیشمندان . پذیرفت کھ جامعھ باید بھ سمت سوسیالیسم پیش رود
رسمیت شناخت، پذیرفت کھ ثروت جامعھ ناشی از بھره کشی از ھ باید ھویت طبقۀ کارگر را ب. نندضد کمونیست، دشمنان مردم ایرا

. شود با طبقۀ کارگر پیوند بر قرار کرد برای تحقق دموکراسی مبارزه کردتنھا با این دید است کھ می. طبقۀ کارگر است
نیستی امضاء کنند و افکار روشنفکران گمراه را بر ضد  باال بلند ضد کموھایکھ ھم و غمشان این شده کھ خطابھ  کسانیۀھم
 ۀ و ھواداران طبقۀ کارگر و دیکتاتوری پرولتاریا بسیج کنند، بدترین مستبدین ھستند کھ ھرگز قادر نخواھند بود کار مبارزھاکمونیست

باید حزب خودش را داشتھ باشد نگاه کرده بلکھ  مستقل کھ ای طبقھۀ آنھا کھ بھ پرولتاریا نھ بھ مثابۀھم. دموکراتیک را بھ پایان برسانند
خواھند با تکیھ بر جنبش سبز از باالی  آنھا کھ میۀھم. دانند دشمنان دموکراسی در ایران ھستندپرولتاریا را چرخ پنجم بورژوازی می

وجود آورند ھ  مذھبی خویش بھایسر پرولتاریا و بدون حضور پرولتاریا دموکراسی مذھبی یعنی دموکراسی بین خودشان را در گفتمان
 آن روشنفکران توبھ کاری کھ شکنجھ ۀھم. کنندمستبدھای کالشی ھستند کھ نھ ھوادار کارگران ھستند و نھ از دموکراسی دفاع می

ا نشده از مارکسیسم توبھ کردند و کارل پوپرھا را ذکر گرفتند و ھر روز و ھر شب قبل و بعد از غذا و قضای حاجت انزجار خویش ر
ند بدترین مستبدینی ھستند کھ با اوج ادارند و ھوادار دموکراسی سلطنت طلبی شدهاز خشونت مردم و نھ خشونت حاکمیت ابراز می

. مبارزه و تشدید تضادھا باید ماھیت خویش را نشان دھند و قادر نخواھند بود بھ بندبازی سیاسی ادامھ دھند
باید از . آغاز این صفبندی است٨٨ خرداد ٢٢کند و جنبش الب را روشن می انقالب و ضد انقۀ خطوط جبھ،تشدید مبارزه

کمونیستی حمایت کرد، باید  ویژه احزاب کارگری وھ کراتیک حمایت کرد، باید از آزادی احزاب بواعتصاب  کارگران برای حقوق دم
ویژه زندانیان کمونیست بود ھ زندانیان سیاسی و ب ۀ حمایت کرد، باید ھوادار آزادی ھمیویژه مطبوعات کمونیستھ از آزادی مطبوعات ب

 و ھا معیار روشن ماھیت دموکراتیک جریانھابرخورد بھ کمونیست. ندا زندانیان در اسارت بورژواھا و مستبدین بودهۀکھ بیش از ھم
ادر نیست طبقۀ کارگر را بھ جنبشی کھ چنین دیدی، چنین برداشتی از مبارزه و برخورد بھ طبقۀ کارگر نداشتھ باشد ق. یا افراد است

در دنیای امپریالیسم ھرگز . گردد دموکراتیک منزوی میۀاین جنبش خودش در مبارز. صحنھ بکشد و بھ عنوان متحد وی عمل کند
یکی این .  ضد امپریالیستی و بدون توجھ بھ بسیج طبقۀ کارگر بھ پیش بردۀ دموکراتیک را بدون پیوند زدن آن با مبارزۀشود مبارزنمی

.        ایران است کھ بھ جنبش سبز معروف شده استۀ مرفھ و متوسط کنونی جامعۀاز نقاط ضعف جنبش طبق

!  سرمایھ داری جمھوری اسالمیرژیمزنده باد پیکار طبقھ کارگر ایران علیھ 

١٣٨٩ ماه  آبان ١٢٨توفان شمارۀ 
 ارگان مرکزی 

.حزب کار ایران منتشر شد

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

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