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  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١٤ مارچ ٢٨

 )توفان(اطالعيه حزب کارايران
 "سازمان پيشگامان آزادی ملت ايران"درمورد 

Photo: نافوت(ناریاراک بزح هيعالطا )
ناریا تلم یدازآ ناماگشيپ نامزاس" درومرد "

 ساسحا ربانب )نافوت(ناریاراک بزح .دنا هدش نامزاس نیا یتازرابم هچخیرات و تیوھ درومرد )نافوت(ناریاراک بزح زا خساپ ناھاوخ و هدرک حرط )نافوت(ناریا راک بزح اب شا هطبار و "ناریا تلم یدازآ ناماگشيپ نامزاس"مان هب ینایرج درومرد ار یشسرپ کوبسيف یزاجم هکبش رد ناتسودزا یا هدع اريخا
دناسر یم ناگمھ عالطا هب ار ریز خساپ ،دنک یم یتسيلایرپما دض و یمیژر دض هزرابم رما رد تيفافش و ناریا مدرم یتازرابم شبنج لابق رد هک یتيلوئسم :

دنک یم یفرعم )نافوت(ناریا راک بزح یماح ار دوخ و دزيخ یم رب عافد هب ام بزح مان رکذ نودب )نافوت(ناریا راک بزح عضاوم یا هراپ زا هدربمان نامزاس هک هدش وربور تيعضو نیا اب یزاجم هکبش رد )نافوت(ناریا راک بزح -1 . 

دنرادن )نافوت(نریا راک بزح هب یطبر هک تسا هدروآ درگ عضاوم نيمھ اب دوخ رودب یماح ناونع هب ار یعمج ارھاظ لکشت نیا -2 .

میرادن یعالطا ،اھنآ یشم طخ ناونع هب یسايس هتکن دنچ یرامشرب زج هب اھنآ همانساسا و همانرب زا و تسا نشوران ام رب ناش هقباس و تیوھ ،درادن روشک زا جراخ ای و لخاد رد نامزاس نیا یسايس تیوھ و یتازرابم هچخیرات زا یتخانش چيھ هک دراد یم مالعا )نافوت(ناریاراک بزح -3 . 

4-  یم بصن ،اھنآ دوخ مان تحت و ام بزح ءاضما نودب ،دنتسھ یعقاو ريغ ریواصت و اھمان و نز یاھ لیافورپ یاراد یگلمج هک )"ناریا تلم یدازآ ناماگشيپ "(نامزاس نیا ناراداوھ یاھکوبسيف رد ،یکينورتکلا نافوت هیرشن و ناریا راک بزح یزکرم ناگرا نافوت تایرشنزا یتالاقم هک تسا هدش هدید زين اريخا
 بلج تمدخ رد رتشيب هکلب ،دیآ باسح هب ناریا راک بزح یاھتسايس زا تیامح دناوت یمن ،دراد رظن دم ار )نافوت(ناریا راک بزح یاھليلحت زا هدافتسا اب وضع اسب هچ و راداوھ بلج و یريگ زابرس هک هويش نیا .دراد یم زاربا نآ اب ار دوخ دیدش تفلاخم و هتسناد هديھوکن ار یا هويش نينچ ام بزح .دنوش

 و یتسينويھص دض ،یتسيلایرپما دض عضاوم اب ،نشور هچخیرات یاراد هک تسا )نافوت(ناریا راک بزح مان هب یلکشت هب قلعتم ،تسا نآ غلبم هک یعضاوم هک دھد عالطا همھ هب لکشت نیا هک تشاد دھاوخ انعم ینامز راک بزح زا تیامح .دنراد لیامت )نافوت(ناریا راک بزح تارظن هب هوقلاب هک تسا یناسک
دشاب یم ناریا رد یراد هیامرس میژر نیا ینوگنرس ناھاوخ و هدوب یمالسا یروھمج میژر دض . 

 هدافتسا ءوس دروم امتح هک دش دھاوخ باب تنرتنیا هکبش ناربراک نايم رد دنسپان یشور تروص نیا ريغ رد .تسا عنامالب و زاجم بزح ءاضما و مان ظفح اب یناریا ريغ و یناریا یسايس تایرشن و کوبسيف تاحفص رد شخپ و بصن یارب ام بزح تايبدا و تالاقم هيلک هک دراد یم مالعا )نافوت(ناریاراک بزح
 ترورض و لیالد ،شیاديپ نامز ،شیوخ یتازرابم و یسايس تيلاعف هقباس دیاب ،دنک یم یفرعم یناریا نويسیزوپا هعماج هب انلع ار دوخ هک یلکشت رھ هک تسا نآ رب ام بزح هتشذگ نیا زا .دوش هداد صيخشت هرسان زا هرس ات درک داقتنا راک هويش نیا اب دیاب .تفرگ دنھاوخ رارق هدولآ و کوکشم تانایرج

تسا راکفا ندرک بوشم قوشم و دنز یم نماد یمگردرس و ماھبا هب طقف تروص نیا ريغ رد .دنک لمع شبنج یگزيکاپ و تيفافش تمدخ رد و هدرک نايب ار دوخ فادھا و همانساسا و یسايس یشم طخ و یسايس تیوھ ،شیاديپ .

نافوت(ناریاراک بزح )
2014 سرام 16

Fereidun Montaghemi's photo.

  
  "پيشگامان آزادی ملت ايران" آرم سازمان جعلی

  
سازمان پيشگامان آزادی ملت " ده ای ازدوستان در شبکه مجازی فيسبوک پرسشی را درمورد جريانی به نام عاخيراً 

درمورد ھويت و ) توفان(طرح کرده و خواھان پاسخ از حزب کارايران) توفان(و رابطه اش با حزب کار ايران" ايران

وليتی که در قبال جنبش مبارزاتی ؤر احساس مسبناب) توفان( کارايرانحزب.  مبارزاتی اين سازمان شده اندۀتاريخچ

  :ضد رژيمی و ضد امپرياليستی می کند، پاسخ زير را به اطالع ھمگان می رساندۀ مردم ايران و شفافيت در امر مبارز

رو شده که سازمان نامبرده از پاره ای مواضع حزب ه  مجازی با اين وضعيت روبۀ در شبک)توفان(حزب کار ايران -١

  .معرفی می کند) توفان(بدون ذکر نام حزب ما به دفاع بر می خيزد و خود را حامی حزب کار ايران) توفان(انکار اير

دور خود با ھمين مواضع گرد آورده است که ربطی به حزب کار ه  جمعی را به عنوان حامی ب اين تشکل ظاھراً -  ٢

  .ندارند) توفان(ايرن

 مبارزاتی و ھويت سياسی اين سازمان در داخل ۀکه ھيچ شناختی از تاريخچ اعالم می دارد )توفان(حزب کارايران -  ٣

 آنھا به جز برشماری چند ۀ شان بر ما ناروشن است و از برنامه و اساسنامۀو يا خارج از کشور ندارد، ھويت و سابق

  . سياسی به عنوان خط مشی آنھا، اطالعی نداريمۀنکت

،  توفان الکترونيکۀی ازنشريات توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران و نشري نيز ديده شده است که مقاالتاخيراً  -٤ 

که جملگی دارای پروفايل ھای زن و نامھا و ") پيشگامان آزادی ملت ايران(" در فيسبوکھای ھواداران اين سازمان

 شيوه ای را حزب ما چنين.  حزب ما و تحت نام خود آنھا، نصب می شوندیتصاوير غير واقعی ھستند، بدون امضا

اين شيوه که سرباز گيری و جلب ھوادار و چه بسا عضو . نکوھيده دانسته و مخالفت شديد خود را با آن ابراز می دارد

را مد نظر دارد، نمی تواند حمايت از سياستھای حزب کار ايران به ) توفان(با استفاده از تحليلھای حزب کار ايران

حمايت از . تمايل دارند) توفان(کسانی است که بالقوه به نظرات حزب کار ايرانحساب آيد، بلکه بيشتر در خدمت جلب 

حزب کار زمانی معنا خواھد داشت که اين تشکل به ھمه اطالع دھد که مواضعی که مبلغ آن است، متعلق به تشکلی به 

ھيونيستی و ضد رژيم  روشن، با مواضع ضد امپرياليستی، ضد صۀاست که دارای تاريخچ) توفان(نام حزب کار ايران

  . جمھوری اسالمی بوده و خواھان سرنگونی اين رژيم سرمايه داری در ايران می باشد
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 اعالم می دارد که کليه مقاالت و ادبيات حزب ما برای نصب و پخش در صفحات فيسبوک و )توفان(حزب کارايران 

در غير اين صورت روشی .  حزب مجاز و بالمانع استینشريات سياسی ايرانی و غير ايرانی با حفظ نام و امضا

 جريانات مشکوک و آلوده قرار ۀ مورد سوء استفاد اينترنت باب خواھد شد که حتماً ۀناپسند در ميان کاربران شبک

ه از اين گذشته حزب ما بر آن است ک.  کار انتقاد کرد تا سره از ناسره تشخيص داده شودۀ اين شيوهبايد ب. خواھند گرفت

 فعاليت سياسی و مبارزاتی خويش، ۀ اپوزيسيون ايرانی معرفی می کند، بايد سابقۀ به جامعھر تشکلی که خود را علناً 

زمان پيدايش، داليل و ضرورت پيدايش، ھويت سياسی و خط مشی سياسی و اساسنامه و اھداف خود را بيان کرده و در 

 صورت فقط به ابھام و سردرگمی دامن می زند و مشوق مشوب در غير اين. خدمت شفافيت و پاکيزگی جنبش عمل کند

  .کردن افکار است

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١٤ چ مار١٦

**** 

  

  ٢ ۀاطالعيه شمار

  سازمان وزارت اطالعات جمھوريست" سازمان پيشگامان آزادی ملت ايران"

سازمان پيشگامان آزادی "  جريان جعلی درمورد) توفان( حزب کارايرانۀگرانء افشاۀھنوزچند ساعتی ازانتشار اطالعي

ی ئ عکس العملھای شناخته شده ساوامانگذشته بود که عمال جمھوری اسالمی با سراسيمگی دستشان را با" ملت ايران

  .پا به فرار گذاشتند که ھيچ ابھامی در مورد ماھيت کثيفشان باقی نگذاشته است روکرده،

 .اطالعات مخوف جمھوری اسالميست  وزارتۀ سازمان جعلی ودست ساختيک" ملت ايرانآزادی سازمان پيشگامان "

چپ ايران  خود به جنبش انقالبی و" سياسیۀ سی سال سابق" اگر چنين نبود،  اين سازمان حداقل يک نفر را درطول

 ۀسابقسازمان اطالعات جمھوری اسالمی، که . اما چنين نيست. ئيد کنندأکرد که  سالمت سياسی اش را ت معرفی می

دارد ، "!!اسالمی برای سرنگونی رژيم" سازمان و گروه مبارزه"نام ه ی بئگروھھای آدمکش حرفه  طوالنی در توليد

به " پروفايلھای زنان جوان و بی حجاب و" اپوزيسيون سرنگونی طلب" فيسبوک تحت نام ۀاينبار نيز در عرص

  خرابکاری و توطئه مشغول است

طعيت اعالم می دارد که اين جريان وابسته به سازمان جھنمی اطالعات جمھوری اسالمی با قا) توفان( حزب کارايران

ن اتھديد وارعاب وترور مخالف ی جز جاسوسی،ئطرد اين مزدوران که سودا ھمگان را به ھوشياری و مبارزه و است و

درگاه خليفه را نخورد و ئيدات ظاھری اين روباه صفتان أبايد ھوشيار بود، فريب ت. در سرندارند، فرامی خواند

  . شگردھای رنگارنگ ضدبشريشان را قاطعانه خنثا ساخت

ساوامای اسالمی ھم خواھد توانست   اگر ساواک پھلوی توانست با شيوه ھای آدمکشی مانع سرنگونی رژيم شاه گردد،

  .درژيم  منفورماليان گرد با شيوه ھای جاسوسی وجوالن دادن درفيسبوک و خرابکاری مانع سقوط

 !ننگ ونفرت برمزدوران رژيم تبھکار جمھوری اسالمی

  )توفان(حزب کارايران
 چھار ميالدی  دوھزار وچ مار٢٢شنبه 

www.toufan.org  

 


