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،ومرگزندان، شکنجھ
 رژیم اسالمیۀسھ دھ

 و بھ برکت رژیم تبھکار جمھوری اسالمی مصائب مردم میھن ما از اندازه بیرون است، آنھا امنیت ندارند، وضع آموزش
برند و مافیای رژیم رنج میھای بھداشت اسفناک است، مسکن ندارند و اجاره خانھ سرسام آور است، از بی حقوقی و خودسری

قیمت کاالھا بھ ویژه کاالھای مورد نیاز عمومی مانند نان، ھا ند و اکنون با اجرای طرح یارانھاست کھ از گرانی بھ ستوه آمدهھاسال
در حالی کھ رفتھ استوری باالآبھ طور سرسام... طور آب و برق زیجات، قند و شکر، و لبنیات وھمینگوشت، حبوبات، میوه و سب

مردم ما بھ زحمت گذران . دستمزد کارگران و زحمتکشان، حقوق آموزگاران و کارمندان  جزء دولت در سطح نازلی باقی مانده است
ند کھ حتا تھیۀ نان خالی و سکونت در یک اطاق ار چنان تنگنائی قرارگرفتھکنند و اکنون دزندگی خود و خانوادۀ خود را سرھم می

.کوچک نیز از توانائی آنان بیرون است
گوید و ھیچ پاسخی برای اری جمھوری اسالمی یک رژیم مافیائی است و تا دلتان بخواھد دروغ میدرژیم سرمایھ

تشدید . اران گردن کلفتدو سرمایھھا سرکوب و حفظ امنیت برای آقازادهابتدائی مردم ندارد جز بھ کار گرفتن  زور و ھاى نیازمندی
بحران اقتصادی در ایران وچگونگی راه خروج ازاین بن بست  و نابسامانی اجتماعی بھ تشدید نزاع در حاکمیت سیاسی انجامیده و 

ترین تردیدی در این بحران، اما کوچکو احمدی نژاد علیرغم اختالفات آشکار بر سرچگونگی برون رفت از ای ھردو جناح خامنھ
توان بازتاب تشدید سیاست چماق و سرکوب را می. کنندسرکوب وحشیانۀ مردم و تشدید فضای ترس و ارعاب ندارند و متحد عمل می

ان خودسرانۀ خبرنگاران، وبالگ نویسان و روشنفکران جامعھ، صدور کیفر خواست، فشار بر زندانیھای این روزھا در بازداشت
و دستگیری فعاالن ھا داغدیدگان بھ ویژه مادران عزادار پارک اللھ ، فشار بر دانشجویان دانشگاهھای سیاسی ،اعدام ،فشار بر خانواده

.کارگری مشاھده کرد
ھدی . در اثر فشارھای زندان و ایست قلبی جان باخت)  خرداد٢١(مذھبی شنبھ  نگار زندانی و فعال ملی  ھدی صابر روزنامھ

ابر و امیر خسرو دلیر ثانی یکی دیگر از فعاالن ملی مذھبی در اعتراض بھ مرگ ھالھ سحابی در جریان برگزاری مراسم تشییع ص
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رت اطالعات قرار گرفت و  خردادماه مورد یورش  مأموران وزا٢٢منصوره بھکیش از حامیان مادران عزادار روز یکشنبھ 
او پیش از این بھ خاطر شرکت در .گاه وزارت اطالعات منتقل گردید زندان اوین، شکنجھ٢٠٩ھمراه با تعدادی دیگر دستگیر و بھ بند 

ی  تن از اعضا٦. دستگیر شده بود و چند روز پس از آن بھ دلیل بی گناھی آزاد شد) مادران عزادار(اعتراضات مادران پارک اللھ 
زھرا بھکیش و ھمسرش سیامک اسدیان، محمود بھکیش،محمد بھکیش،محسن بھکیش و علی بھکیش ھمگی :خانوادۀ منصوره بھکیش

فعالین حقوق بشردر ایران،دستگیری، بازداشت ،نگھداری در .   توسط جمھوری جنایتکار اسالمی بھ  شھادت رسیدند۶٠آنھا در دھۀ 
ھای لمللی و بازدید از زنداناند، خواستار اعزام مراجع بیناوحی قرار دادن او را محکوم کردهسلول انفرادی،بازجوئی و تحت شکنجۀ ر

. نداقرون وسطائی و ضد بشری جمھوری اسالمی شده
 تن از ٦٤] طور شھادت نام زندانی سیاسی در اعتراض بھ مرگ ھدی صابر و ھالھ سحابی و ھمین١٢اعتصاب غذای 

 در مورد علت مرگ ھدی صابر و اعتراض بھ اعمال وحشیانھ و ضد انسانی  رژیم نسبت بھ زندانیان از  اوین٣٥٠زندانیان سیاسی بند 
.لمللی بازتاب داشتھ استاجملھ حوادثی است کھ این روزھا در عرصۀ داخلی و بین

  دفاع از کمونیسم و محکوم کردن دکتر فریبرز رئیس دانا استاد دانشگاه و عضو کانون نویسندگان بھ یک سال زندان بھ اتھام
اینھا ھمھ سند ... ھا نئولیبرالی و طرح اجرای ھدفمند کردن یارانھھای حمایت ازمحرومان جامعھ و انتقادات شجاعانۀ وی از سیاست

ترین حقوق دمکراتیک مردم پاسخ گوید و چارۀ محکومیت رژیمی است کھ بعد از بیش از سھ دھھ در مسند قدرت نتوانستھ بھ کوچک
گوناگون و متنوع با رژیم آدمخوار اسالمی درگیرند و با ھای مردم کشور ما امروز در عرصھ. بیندا زندان و شکنجھ و اعدام میکار ر

اران و قشر نازک انگلی داین بگیر و ببندھا نشانۀ قوت نظام منفور والیت فقیھ  کھ حافظ منافع سرمایھ. کنندوی دست و پنجھ نرم می
لمللی در ااقتصادی و سیاسی و فرھنگی و بینھای اری مافیائی جمھوری اسالمی در تمامی عرصھدرژیم سرمایھ. باشدجامعھ است نمی

اری جمھوری اسالمی است داین رژیم سرمایھ. بیندبرد و خود را  در مقابل  اعتراضات مردم ضعیف میبن بست و انزوا  بھ سر می
رژیم در پی تدارک انتخابات مجلس و ریاست جمھوری است و ھیچ . ود بیمناک استکھ اکنون در موضع تدافعی قرار دارد و از آیندۀ خ

برنامھ و راه حلی برای خروج از این بحران ندارد و سرزمین ما را بھ جوالنگاه مشتی اراذل و اوباش و آدمکش تبدیل کرده، راه رشد 
ترین فرستد، دستش بھ خون گرامیکھریزک و اوین میھاى و ترقی را بھ روی مردم ایران بستھ است، مبارزین را بھ شکنجھ گاه

چنین رژیمی . منفور پھلوی و مبارک نگرفتھ و نخواھد گرفتھای ایران آغشتھ است و ھیچ درس عبرتی از رژیمھاى فرزندان خلق
.سرانجامی جز سرنگونی فضیحت بار ندارد

یافتھ و سراسری و جلب حمایت اقشار زحمتکش و جوانان امروز برای پیشبرد امر مبارزه، تشکیالت و اتکاء بھ نیروی سازمان
اری جمھوری اسالمی بھ دترین تردید رژیم منحوس و مرتجع سرمایھبدون کوچک. و زنان مترقی و آزادیخواه امری ضروری است

رزی است کھ طی صد زحمتکش و آزادیخواه و مباھاى مھم تحقق کامل اھداف و آمال و آرزوھای توده. دان تاریخ خواھد پیوستزبالھ
.ندا برای آن اھداف مبارزه کرده٥٧سالۀ اخیر از انقالب مشروطھ و جنبش ملی شدن صنعت نفت گرفتھ تا انقالب 

!اری جمھوری اسالمی دسرنگون باد رژیم سرمایھ
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اش کاربدستان حاکم آیند و اراذل و اوبمردم ایران از رژیم جمھوری اسالمی متنفرند و ازھر فرصتی سود جستھ، بھ میدان می
تر از گشتھ عمل دھد کھ مردم ایران ھوشیارانھ خرداد و سرکوب خونین آن نشان می٢٢تجربۀ جنبش عظیم . گیرندرا بھ چالش می

ند و دعوایشان با مستبدین حاکم اخواھند تحت شعارھای بی محتوا بھ زیر بیرق کسانی روند کھ خواھان حفظ ھمین رژیمکنند و نمیمی
بی اعتنائی مردم بھ . تودۀ زحمتکشان بلکھ بر سر قدرت و غارت ثروت بھ نفع جناحی از بورژوازی استای سرحقوق  پایھنھ بر

. خرداد دلیلی براین مدعاست٢٢رنگارنگ ھواخواھان میرحسین موسوی بھ مناسبت دومین سالگرد ھای فراخوان
ھم بھ این جناح و یا آن جناح رژیم بلکھ برچیدن کلیت نظام راه رستگاری مردم ایران برای برون رفت ازاین بن بست نھ تو

و با ایفای نقش اصلی و قاطع و تعیین .....و دراز مدت  در محالت و کارخانھ و دانشگاهای جمھوری اسالمی از طریق سازماندھی پایھ
  .      کنندۀ طبقۀ کارگر و رھبری حزب سیاسی او امکان پذیر است و راه دیگری متصور نیست

* * * * * * * *

،افزایش قیمت کاالھا و پیامدھای مخرب آن برای ھا حذف یارانھ
زحمتکشان

قیمت کاالھای ضروری و مورد نیاز ھا طی یکسالۀ گذشتھ و بھ خصوص بعد از اجرای طرح بھ اصطالح ھدفمند سازی یارانھ
توبوس و بنزین و گاز طبیعی و برق بین پنجاه تا ھزار درصد مردم از جملھ گوشت و مرغ، روغن و تخم مرغ، نان، قند و شکر، بلیط ا

بھای ای شود بلکھ بھ علت تأثیرات زنجیرهپیامد حذف سوبسیدھا تنھا بھ افزایش قیمت کاالھای ضروری ختم نمی. افزایش داشتھ است
نھ تنھا باعث ھا آزاد سازی قیمت.گیردتولیدات صنعتی و کشاورزی و خدمات را در بر میھای کاال و خدمات بر یکدیگر، تمام بخش

در طی . افزایش تورم و تحمیل فقر کمر شکن بھ مردم زحمتکش شد بلکھ باعث تشدید بحران اقتصادی و گسترش ارتش بیکاران گردید 
ر تولیدی و نداشتن قدرت رقابت ورشکست شدند و دھای این مدت بسیاری از مؤسسات کوچک و متوسط تولیدی بھ علت افزایش ھزینھ

در ایران حتی مؤسسات بزرگ تولیدی نیز قادر بھ رقابت با سیل کاالھای وارداتی . آینده شاھد گسترش این روند خواھیم بودھای ماه
.افزایش بیکاری و گرانی چیزی جز تشدید فقر و پیامدھای مخرب آن برای زحمتکشان نیست.نیستند و ورشکست خواھند شد

انت خوارھا، زمین خواران و بورس بازان و در کل باندھای مافیائی حاکم از وضعیت ، رھااری تجاری، بوروکراتدسرمایھ
.موجود سود خواھند برد و با افزایش تورم، سودشان متورم خواھد شد

طبق برآوردھای من ھشت میلیون : "گویدداریوش قنبری، از اعضای فراکسیون کارگری مجلس در مورد نرخ بیکاری می
."دانم درصد می٣٠ میلیونی، من نرخ بیکاری موجود در کشور را ٢٥توجھ بھ جمعیت فعال بیکار ھستند کھ با 

بحران بستھ شدن واحدھای تولیدی آجرپزی مختص یک منطقھ نیست و ھم : "گویدرئیس ھیئت مدیرۀ اتحادیۀ آزاد کارگران می
ھمزمان با : "گویداو می. ندابستھ و کارگران بیکار شدهآجر پزی ھای اکنون در قم، مشھد و آذربایجان و بسیاری جاھای دیگر کارگاه

و در نتیجۀ گران شدن سریع نفت کوره، بھ میزان باور نکردنی ده برابر، بھ تعطیلی کشانده شدند و بیش ھا اجرای طرح ھدفمندی یارانھ
 تانکر سوخت چھارصد و پنجاه ھزار در گذشتھ یک: "اواضافھ می کند." از ده ھزار نفر از کارگران کوره پزی از کار بیکار شدند

قیمت آن بھ پنج میلیون و پانصد ھزار تومان رسیده است و ھزینۀ تولید یک ھا تومان بود، اما پس از اجرای طرح ھدفمند کردن یارانھ
"  با این حساب دیگر چھ کسی قادر بھ خرید آجر با این قیمت خواھد بود؟ . رسد تن آجر بھ چھل و پنج ھزار تومان می

جام جم در گفت . کنند  مادر دو دختر یتیم را بھ جرم سرقت دو بستھ گوشت دستگیر و راھی زندان می١٣٩٠در اول تیر ماه 
:پرسدگوئی با این مادر از او می

چرا از فروشگاه سرقت کردی؟
.کردمھ سختی تأمین میدر این مدت ھزینۀ زندگیم را ب. من ماندم و دو دختر نوجوان.  سال قبل شوھرم فوت کرد ٢ــ 

چرا بھ سرقت رو آوردی ؟
رفتم از من ضامن ھر جائی کھ برای پیدا کردن کار می. م نداشتمابھ خاطر مشکالت مالی، پولی برای تأمین ھزینۀ زندگی

. کردندشدند ، تقاضای غیر اخالقی از من میخواستند و وقتی متوجۀ فوت شوھرم میمی
 ھزار تومان سرقت ٢ًصدقات منتشر شد کھ بعضا در حد ھای اره دستگیری چند سارق صندوقچندی پیش نیز چند خبر درب

.ئی مانند حبس و شالق و تبعید محکوم شدندھاکرده بودند و فورا ھم دستگیر و بھ مجازات
دیل شده ولی ست کھ دیگر جنبۀ خبری ندارد و بھ موضوعی عادی و متداول در جامعۀ ایران تبھافروش کلیھ بھ خاطر فقر سال

خواست از این طریق پدر و مادرش را از بی خانمانی نجات دھد در نشریات چندی پیش خبر فروش قرنیھ چشم دختر بیماری کھ می
.منعکس شد کھ نشان از اوج استیصال مردم اسیر میھنمان دارد

دھان ھای کودکان کارگر دچار بیماری در صد ٧٧بر اساس تحقیقی کھ یک استاد دانشگاه تھران انجام داده مشخص گردیده کھ 
 در صد بھ ٦٩ در صد بھ بیماری قلبی، ٦٤تنفسی، ھای دستگاهھای  در صد بھ بیماری٦١چشمی، ھای  در صد بھ بیماری٧٣و دندان، 

.نداپوستی دچار شدهھای  در صد بھ بیماری٨٢گوارشی و ھای  در صد بھ بیماری٦٠گوش و حلق و بینی، ھای بیماری

سیالیسم، این پرچم نجات بشریت زنده بادسو
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بدن برای رشد، اعمال ھای طبیعی است کھ سلول. برندبخش اعظم فرزندان زحمتکشان از سوء تغذیھ و عوارض آن رنج می
بھ سن البتھ نیاز بھ این مواد با توجھ . و امالح معدنی دارند ھا نیاز بھ پروتئین، چربی، ھیدروکربورھا و ویتامینھا حیاتی و ترمیم بافت

ھای تأخیر در رشد جسمی، اختالل در تکامل سیستم اعصاب حرکتی، اختالل در تکامل گفتاری و مھارت. و جنس و وزن متفاوت است 
، ایجاد ضعف و خستگی و قدرت و کارآئی کھ ھاشناختی، کاھش قدرت یادگیری و ضریب ھوشی، کاھش مقاومت در برابر عفونت

وقتی . رایج و گسترده در بین کارگران و زحمتکشان و خانوادۀ آنھاست ھای  یکی از بیماریناشی از کم خونی و کمبود آھن است
بیکار قادر بھ تھیۀ نان خالی ھم نیستند طبیعی است کھ ھا چھارم خط فقر و میلیوننفر کارگر و زحمتکش با دستمزدھای یکھا میلیون

.ار شوددسرمایھی ھاجسم و روح خود و فرزندانشان قربانی این نظام پلید و گرگ

.....................................................................*******.........................................................................

 درصد است و ھشت میلیون نفر بیکار٣٠نرخ بیکاری 
:ایران كارگر

 بیش از ٩٠ میلیون شغل ایجاد شده است و در سال ١٫۵ بیش از ٨٩وقتی برای اولین بار از سوی دولت مطرح شد کھ در سال 
بھ گزارش سایت آفتاب، حال اما واکنشی کھ . دان بی شک انتظاری جزء تحسین شدن نداشتند میلیون شغل ایجاد خواھد شد دولتمر٢٫۵

 در مورد این آمار را ھاست کھ بی شک بیش از ھرچیزی ارائھ توضیحات آنھاند شک و تردید در آمارھای آناآن ھا با آن مواجھ شده
.طلبدمی

 میلیون شغل ایجاد شده و ١٫۵توانند بپذیرند بیش از  مردم نمیھاینده جاری مجلس نیز نشان داد کھ نمایۀ روز یکشنبھ ھفتۀجلس
.کنندیید نمیأ اقتصادی دیگر کشور این موضوع را تھای درصد در حالی کاھش یافتھ کھ اطالعات و شاخص١١نرخ بیکاری بھ 

 درصد است و ھشت میلیون نفر بیکارند٣٠نرخ بیکاری 
چند در روز یکشنبھ در مورد نرخ بیکاری چندان سخن نگفت اما  رگری مجلس ھم ھرداریوش قنبري، از اعضای فراکسیون کا

گوید نرخ بیکاری کشور سخن میۀِشود، از برآوردھای عجیبی درباروقتی فرصت سخن گفتن برایش فراھم می
.کند یاره م مجلس بیکاری بیش از ھشت میلیون نفر ایرانی است کھ وی بھ آن اشۀترین آمار این نمایندشاید مھم

البتھ آمارھای رسمی نرخ بیکاری را . دانم درصد می٣٠من نرخ بیکاری موجود را در کشور ھمین : گوید داریوش قنبری مي
کند، اما در این آمارھا زنان و دانشجویان را محاسبھ  درصد و تعداد بیکاران را بیش از سھ میلیون بیکار اعالم می١۴بیش از 

از سوی دیگر .  اشتغال ایجاد شودھاپیوندند و باید برای آنھ دانشجویان بعد از مدتی بھ خیل بیکاران میکنند در صورتی کنمی
 سربازان و ۀبا محاسب. شوند، در حالی کھ این قشر نیز بعد از مدتی بیکار خواھند شدسربازان ھم در این آمارھا شاغل محسوب می

رسد نفر میدانشجویان جمیعت بیکاران کشور بھ ھشت میلیون

* * * * * * * * * * *

و طبقاتی در یونانۀتشدید مبارز
اری دگندیدگی نظام سرمایھ

 خصوصی ۀادام لمللی پول و بانک جھانی بھ دولت یونان وا صندوق بینۀدیکت.یونان شدت یافتھ است  طبقاتی درۀمبارز
دولت . متکشان و عموم مردم یونان را برانگیختھ است عریان خشم کارگران و زحھایجوئی و صرفھھا، اخراج سازیھاسازی

 نئولیبرالی گوشش بھ اعتراضات مردم ھایلمللی ومجری اوامر سیاستا بورژوازی بینۀعنوان نمایندھ سوسیال دمکرات یونان ب
زمان بورژوازی مھ. زحمتکشان حل کند  معیشت کارگران وۀخواھد بحران کنونی را از طریق دزدیدن باقی ماندبدھکار نیست و می

سطح  مردم یونان، نپرداختن مالیات بھ دولت و" تنبلی و مفت خوری" مورد دروغینی در  اروپا تبلیغات جعلی وۀامپریالیستی اتحادی
 یھاکشی اروپا با عربدهۀاتحادی. راه انداختھ است تا مردم یونان را مسبب این نابسامانی و بحران جلوه دھدھ ب... نازل سن بازنشستگی

اران گردن کلفت و بورژوازی امپریالیستی داین درحالی است کھ سرمایھ.کند مضحک مردم یونان را مردمی مقروض معرفی می
 سوئیس و آمریکا پنھان کرده و تازه طلبکارھم ھستند کھ بعلھ این مردم یونان است کھ بھ ھایثروت مردم را غارت کرده و در بانک

زند و بھ وارونھ ماشین شستسوی مغزی بورژوازی بھ مشوب افکار دامن می. این بحران را بپردازنداست و باید تاوان  آنھا بدھکار
اما واقعییت  چیست، علت این بحران کدام است و راه حل خروج از این مخمصھ کدام است؟. سازی حقایق مشغول است

................
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را کتمان  اری آند دالالن سرمایھۀا فرا گرفتھ و تا چندی پیش ھم بحران مالی کھ سراپای کشور یونان ر:واقعیت این است
گفت اری ایرلند، پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان سخنی نمیدتا کنون کسی از وضعیت خطرناک ممالک سرمایھ. کردند، برمال شدمی

ولی کار بھ جائی رسیده است کھ کتمان این . وداری مجارستان، رومانی، ممالک بالتیک و نظایر آنھا بدھر چھ بود محدود بھ سرمایھ
 نئولیبرالی ۀمردم باید بار سیاست غارتگران. بھ سادگی میسر نیست" اریدبھشت سرمایھ“ احمدی نژادی و زندگی در ھایدروغ

 بحران کنونی، . مالی و بانکی را بپردازندھایدوش بکشند و خسارت سرمایھھ اری است بد سیاستی سرمایھًاری را کھ ماھیتادسرمایھ
عواقب سیاست . دھدخوبی نشان میھ  بزرگ جھانی را بھای بھ کارگزاران سرمایھھا و تبدیل دولتھاماھیت سیاست خصوصی سازی

سیاسی را در خدمت منافع  ــ لمللی پول و سازمان تجارت جھانی کھ مرزھای جغرافیائیاخانمان برانداز بانک جھانی و صندوق بین
گونھ کھ   استثماری ھمانھای دستگاهۀراه حل ھم. گرددروشنی نمایان میھ برند بارجی از بین بردند و می خھایگذاریسرمایھ

ولی فرمول پیچیده و غیرگویای .  اجتماعی برقرار گرددھای ھزینھ"ثبات"کند گویا این است کھ باید لمللی پول توصیھ میاصندوق بین
 و ھایعنی مردم باید خسارتی کھ بھ بانک. "مردمغارت" روشن و ھمھ فھم ۀ جز واژ اجتماعی ھیچ چیز دیگر نیستھای ھزینھ"ثبات"

اری این جنایت دمدافعان خونخوار و ضد بشر مناسبات سرمایھ.  مالی وارد شده است را از معاش بخور و نمیر خویش بپردازندۀسرمای
 القاء نمایند کھ ھمھ چیز بر وفق مراد است و اگر مشکلی نیز ند تا چنین بھ مردمااری لقب دادهد سرمایھ"خانھ تکانی" بشریت را ۀعلی

ند و خانھ را با گرد و غبار خویش کثیف ا"طفیلی"اری نیست بھ گردن مردمی است کھ دپیش آمده گناھش بھ گردن مناسبات سرمایھ
. نداکرده

 ھای آن، دستورالعملۀھ و توسعسامان اقتصادی اروپا، جھانی شدن سرمایھ، سجده در مقابل قدرت بی حساب گردش سرمای
با این .  جھانی بدل کرده استۀبگیران سرمای  را از بین برده و آنھا را بھ دستمزدھاسازمان تجارت جھانی در واقع حق حاکمیت ملت

ند و حق اگذاری شده و سرمایھ گذاران از سود فراوان برخوردار بودهسیاست است کھ میلیاردھا دالر و یورو در کشور یونان سرمایھ
اری دسرمایھ.  خویش را از کشور یونان خارج کنند و از خود کشوری سوختھ و مخروبھ باقی بگذارندۀند سود و اصل سرمایاداشتھ

گذاری ھرگز پیشرفت کند کھ سود بیشتری را نصیب خود کند و ھدفش از انجام سرمایھ خویش را بھ جائی منتقل میۀجھانی سرمای
بھ ھمین .  اجتماعی کمتر باشد سود آنھا بیشتر استھایھر چھ ھزینھ. مالک و ارتقاء سطح زندگی مردم نیستاقتصادی و تکامل این م

 ۀگویند مقدار کسری بودجامروز سخن بر سر آن است کھ می. گویند اجتماعی سخن میھای ھزینھ"ثبات"جھت امروز از سیاست 
 بابت اصل و فرع ،ھاند کھ قادر نیستند حتی در سررسید موعد واما وام گرفتھآنھا تا کنون سیصد میلیارد یورو. یونان سرسام آور است

 از سیاستمداران آلمان خواھان آن شدند کھ یونان جزایر خویش را بھ فروش ایپاره.  میلیارد یورو را بپردازند٥٤ تا ٤٥آن رقمی میان 
 حق حاکمیت ملی خویش را بھ حراج بگذارد بلکھ تمامیت ارضی یعنی کشور یونان نھ تنھا. رساند تا بتواند بدھکاری خویش را بپردازد

داری خود را از دست بھ این سیاستمدارانی کھ شتابزده خویشتن. خویش را از میان ببرد تا دست حضرات در غارت یونان باز باشد
. می خوردداده بودند در پس پرده حالی کردند کھ ما در پی بلع کل یونان ھستیم چند جزیره بھ چھ درد ما

بھ چھ دلیل نام . رود بھ کدام طلبکاران بی نام ونشان تعلق دارد این بدھکاری یونان کھ مرتب از آن سخن می:پرسش این است
ترین بدھی پژوھش حزب ما نشان داد کھ کشور یونان بھ حزب ما کوچک. شودبدھکار بر سر زبانھاست ولی نام طلبکار پنھان می

ن بھ کیھان لندنی کھ وکیل مدافع امپریالیسم و غارتگران جھانی و دشمن مردم یونان بوده و بھ آنھا اتھام می زند، شاید کشور یونا. ندارد
بدھکار باشد؟ پژوھش حزب ما نشان داد کھ این نشریھ خودش مزدور اشرف پھلوی و اسرائیل است و باید دیون خویش را بھ ارتجاع 

لھویھ چھ کسانی ھستند؟ اپس این طلبکاران مجھول. جھانی بپردازد
 خون مردم ند و زالو وارا خصوصیھای کھ سرمایھ،الن جھانی ھستند کھای، سرمایھھا، بیمھھا از بانکایطلبکاران مجموعھ

 این خونخواران جھانی را پنھان ۀ خود چھر"دموکرات"دستور اربابان ھ  گروھی بھایاین جھت است کھ رسانھھ ب. مکیدندیونان را می
. کنندمی

 در ھا مردم را در اختیار دارند در چارچوب سرمایھ گذاریھای کھ سپردهھابرای بھتر فھمیدن مطلب باید دانست کھ بانک
 خویش را بھ این ھای بازارھای بورس مقادیر کالنی از سرمایھۀ خویش در عرصھایمناطق سود آور و معامالت تجاری و شرط بندی

 صنعت جھانگردی در یونان سرمایھ گذاری  میلیارد یورو در،ی خصوصھای و شرکتھال بانکعنوان مثاھ ب. نداکشورھا منتقل کرده
 الزم را ۀ آنھا سود آور نیست و بھرۀوقتی سرمای. اران استد ھوائی در دست این سرمایھھای و شرکتھابسیاری از ھتل. ندانموده
 آنھا ھایکھ سرمایھ  نقدی خویش را خارج کنند و یا اینھایھگردند کھ یا باید بھ موقع سرمایدھد با خطر ورشکستگی روبرو مینمی

 کھ دیگر سود آور نیستند ھااین سرمایھ. مانند غیر قابل سکونت و بی فایده در کنار سواحل دریا باقی میھایبھ صورت ساختمان
ماند را بپردازند از پرداخت آنھا باز می و یا سھام خویش ھا سپردهۀند و باید بھرا کھ از مردم پول دریافت کردهھاولی بانک. نداسوختھ

. کندشدت تھدید میھ و خطر ورشکستگی آنھا را ب
خورد و بھای سھام  مالیش برھم میۀ سرمایھ گذاری کرده است موازن، مالی کھ در جائی با خسارتۀسسؤوقتی شرکت یا یک م

کھ در این  وقت بسیاری از کسانی کند آن سقوط میاین شرکت کھ دارای بدھکاری است و سودآوری کمتری دارد در بازار بورس
این افراد . شوند بھ ورشکستگی دچار می،نداند و سرشان را با کارشناسان کاله گذاردهاشرکت با خریدن سھام سرمایھ گذاری کرده

د در زمان بازنشستگی با  عمر خوۀ پرداخت شدھایند از جملھ از بیمھاکسانی ھستند کھ خواستھ. ندا سھامداران جزء و عادیًمعموال
این سھامداران دانش الزم را برای تحقیق و .  زندگی خویش را پر کنندۀ سودآور بھ آنھا داده شده است چالھ چولۀخرید سھامی کھ وعد

ند و کارشناسان اقتصادی اسھامداران بزرگ کھ دستشان در کار است و با سیاستمداران در تماس. حسابگری و حسابرسی ندارند
 تغییرات و تحوالت و جھت حرکت آنھا و گرایش بازارھا با خبر ۀند از ھماند و از طریق ساز و کارھائی کھ ساختھاخدام کردهاست
کشند و کاسھ کوزه را بر سر سھامداران میلیونی و پراکنده و فاقد دانش کافی  بھ موقع گلیم خویش را از آب بیرون می،شوندمی
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 در رقابت با یکدیگر ھاجنگ سرمایھ.  مالی استھایاری و بحران سرمایھدقت بحران مناسبات سرمایھبحران یونان در حقی. شکنندمی
. خون این کشتگان بر زمین نیست خونشان در شیشھ است. گذارد کشتھ بھ جای میھااست کھ میلیون

ھ گویا مردم ممالک بدھکار زنند کیک یورش تبلیغاتی دست میھ اران و مزدورانشان بد گروھی انحصاری سرمایھھایرسانھ
بھ آنھا . چنانی را پرداخت کنند  آنھایند و حال باید تاوان آن زندگیا تولیدی خویش زندگی کردهھایدر سطحی بیش از سطح توانائی

 و اھدر یونان ضعف دولت... ": نویسدیکی از نشریات ایرانی می.  آنھا بوده است"مرفھ" بحران در زندگی ۀکنند کھ ریشتلقین می
 کارگری باعث شده است کھ کارمندان دولت و حتی کارکنان بخش خصوصی بتوانند امتیازھائی برای خود ھای اتحادیھۀاستفادسوء

 را کھ در ایکند و گناه فاجعھین ترتیب غارت اکثریت مردم را توجیھ پذیر مید و ب"کسب کنند کھ از نظر اقتصادی توجیھ پذیر نیست
را گرفتھ است، ...  را کھ گریبان اسپانیا، ایرلند، پرتقال، ایتالیا وایوجود آمده است، گناه فاجعھھ ر یونان بسطح جھانی و نھ تنھا د

 ھای اتحادیھھای مردم و فعالیت"زیاده خواھی"اران کالن جھانی ھستند بھ گردن د و سرمایھھاوضعیتی کھ مسئولین مستقیم آن بانک
 ناسیونالیستی را در این ممالک تقویت ۀرسد کھ روحیند بھ آنجا میا کھ گویا ممالک طفیلیکار تحقیر این ممالک. گذاردکارگری می

اری تنھا استقرار دروشن است کھ راه برون رفت از بحران تکراری سرمایھ. جای نجات طبقاتی قرار دھندھ کنند و نجات ملی را ب
.  مناسبات سوسیالیستی است

 توسط ابزار ھااری یونان را آمریکائیدرشکستگی دولت بورژوائی و نظام سرمایھ وۀ در عین حال فراموش نکنیم کھ پت
ِ آمریکائی سنجش اعتبار کھ بھ ھایشرکت.  اروپا حملھ نمودندۀاعتباری کھ در دست دارند روی آب ریختند و بھ ارز مشترک اتحادی

 ھایاین شرکت. ن کاستند و موجب بروز بحران گردیدند اعتباری یوناۀدھد بیکباره خوابنما شد و از رتب نمره میھا و شرکتھادولت
Ratingدست آموز و عامل فشارھای سیاسی بنام  Agency ھستند کھ در اواسط ماه مھ امسال بھ علت رشوه خواری و اعالم نتایج 

این ھ وه دھندگان بشود کھ بانک آلمان یکی از رشاز جملھ گفتھ می. نداغلط سنجش و رتبھ دھی گزینشی مورد تعقیب قرار گرفتھ
چندین شرکت اعتباری در جھان وجود دارد کھ . ئی برای اوراق بھادار و اعتبار این بانک صادر کندھاست تا گواھی نامھاھا شرکت

شرکت یا دولتی کھ در نزد شرکت نخست بختی نداشتھ باشد بھ شرکت دوم . خود آنھا نیز در رقابت با یکدیگر و جذب مشتریان بیشترند
 ۀ در عمل دست دراز شدھااین شرکت. نمایدکند و با پرداخت رشوه نظر آنھا را برای صدور اسناد جعلی جلب میمیرجوع 

 این پرسش را ٢٠١٠ ماه مھ ١٠ اشپیگل آلمان در ۀنشری. امپریالیست آمریکا برای اعمال نفوذ، فشار و تھدید بر سایر کشورھاست
 سایر ممالک نظیر یونان، اسپانیا، ھایخاطر تضمین وامھ  دولت آلمان را بھاا این شرکترسد تطرح کرد کھ چھ موقع زمان آن فرا می

تواند بھ استناد دورنمای رشد آتی در فھرست اسامی ممالک ورشکستھ قرار دھد و مدعی شود اقتصاد قدرتمند اروپا نمی... پرتقال 
دولت آلمان با پذیرش ضمانت این . ان آلمان معتبر اعالم شود نامعلوم و بھ حساب نسل جوۀ خویش در آیندھایاقتصادی و توانائی

 خویش بازی ۀشود و با آینداری کشیده میددنبال قمار سرمایھھ  خصوصی بھای و سرمایھھا برای نجات بانکھا و سرمایھھابانک
ترین شرکت ارزی بنامسس بزرگؤآقای جان تایلر م. کندمی

Devisen-Hedgefonds FX Conncepts
این . دود تا درھم شکستھ و بمیردمرغ با سربریده چند قدمی می. نداضعیت یورو را بھ مرغی تشبیھ کرد کھ سرش را بریدهو

.بیان سیاست امپریالیست آمریکا در برخورد بھ یورو است
. پردازندیگر میدر اینجا ما با تضادھای امپریالیستی نیز روبرو ھستیم کھ برای تسلط بر جھان بھ رقابت و تبانی با یکد

 نفری در ٣٠٠٠٠٠تظاھرات .  کارگران و زحمتکشان نوید بخش استۀ طبقاتی در یونان و مبارزات قھرمانانۀتشدید مبارز
 نئولیبرالی و ھای سیاستۀ ھزار نفری در مادرید و سایر  کشورھای اروپائی پاسخ روشنی علیھا ژوئن و تظاھرات ده١٩بارسلون در 

خواھد بار بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان گذاشتھ  و بھ غارت و چپاول معیشت مردم الیستی است کھ می امپریۀاراندسرمایھ
.ادامھ دھد

 بورژوازی ھای نبرد خیابانی و اعتصابات سراسری و تعرض بھ تمامی جناحۀپرولتاریا و زحمتکشان یونان راھی جز ادام
 برای رفاه ،سوسیالیسم است کھ انسان و نھ سرمایھ را در مرکز جھان قرار داده. سم استبحران یونان سوسیالی راه حل خروج از.ندارند
. کند انسان جامعھ را با برنامھ ریزی بنا میۀو آیند

. زنده باد مارکسیسم لنینیسم راه نجات بشریت. زنده باد سوسیالیسم
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 خرداد٣٠ و ٢٥مناسبت دومین سالگرد تظاھرات میلیونی ھب

 خرداد صادر ٢٢عنوان یک تاکتیک درھ  فرمان تظاھرات سکوت را بًاین روزھا رھبران جنبش سبزمجددا
اما چنین نشد و این .  آیند و دست بھ تظاھرات زنندھامردم ایران بھ خیابان کردند بھ این امید کھ ھزاران نفر از

برای درک این مسئلھ باید نگاھی بھ  . رفتھ استمورد استقبال مردم قرارنگ  تا کنون رونقی نداشتھ وھافراخوان
این شکست  آموزی صحیح ازبدون درس. دھیم  را مورد نقد قرار٨٨علت شکست جنبش خرداد  گذشتھ بیاندازیم و

شکست .سرخوردگی بھ ھمراه نخواھد داشت ھوای گذشتھ چیزی جزانفعال و دو  یک بام وھایسیاست و تکرار
تر و با رھبرانی مدبر و شجاع و از تر و آگاهکھ از آن آموخت و با نیروئی متشکل مادرھر پیروزیست بھ شرط آن

. شتھ و مورد اعتماد مردم بھ جنگ دشمن بیرحم طبقاتی رفتذخودگ
ی ئاعتراض بھ تقلب آشکار انتخاباتی دست بھ راھپیما تھران در  در٨٨ خرداد ٣٠ و ٢٥ نفر در ھامیلیون

تیراندازی نیروی شبھ فاشیستی . بت بھ رژیم  مافیای جمھوری اسالمی ابراز داشتندتنفر خود را نس خشم و زدند و
جوانان گردید نشان از  سوی تظاھرکنندگان کھ منجر بھ کشتھ و زخمی شدن شماری ازھ بسیج و یا لباس شخصی ب

دور ریخت کھ گویا ھ را بیم کھ باید این توھم اکید کردهأاز ھمین رو بارھا ت ی این نظام داشت وئبیرحمی و درنده خو
حق تعیین سرنوشت و حقوق  توان بھ آزادی و مطالبات عمیق دموکراتیک واز راه مسالمت آمیز و تحصن می

 از  خود خواھند جنگید وۀگرازھای وحشی رژیم اسالمی تا آخرین نفس برای منافع آزمندان. شھروندی دست یافت
جنبش عظیم میلیونی .توان بھ پیروزی رسیداسی  و تشکیالت  نمی روشن سیۀاین رو باید آموخت  کھ بدون  برنام

ّرھبری سبز مذھبی با ھمان ماھیت سیدی آن حتی از ھمان روز نخست از .  فاقد رھبری صحیح بود٨٨خرداد ماه 
 رھبران جنبش خودشان بخشی از ھمین .کل جنبش عقب بود و از تحول و پیشرفت جنبش ترسید و عقب نشست

ھ  کافی دست داشتھ و چماق بۀاندازھ بودند و از ھمان روزھای نخست انقالب در سرکوب مردم برژیم سرکوب 
آنھا از نظر شورای نگھبان . دست تربیت کرده و در مقامات باالی رژیم نقش مھمی در سرکوب مخالفین ایفا نمودند

خواستند و آنھا می. ندا اعالم داشتھوالیت فقیھ را پذیرفتھ و وفاداری خویش را بھ نظام  بودند و"صالحی" ھایآدم
. خواھند  در چارچوب نظام بمانند و ھرگز خواھان تغییر و سرنگونی نظام جمھوری اسالمی نیستندامروز ھم می

. یش محاکمھ خواھند کردھاشرکا را بھ علت جنایت در صورت تغییر رژیم، مردم ھمین آقای موسوی و
 آنھا بھ دوعلت در.  اسالمی نبوده استۀتغییرات بنیانی نظام کپک زداختالفات جناح کروبی و موسوی بر سر 

 نان و آبدار با ھایکھ بر سر غارت اموال عمومی و تقسیم پول نفت و مقام و منصب یکی این. مقابل ھم قرارگرفتند
 کنی و  و مھدویای و محمد یزدی و محسنی اژهای مصباح یزدی و خامنھھایو دارو دستھ ھم بھ توافقی نرسیدند

ھمھ چیز را صاحب شده میان اعوان و انصار خویش تقسیم کردند و سر بقیھ بی کاله مانده و احساس ... طبسی و
ند کھ بر ھیچ قانونی، جز قانون زور و گردن کلفتی و چپاول اکنند، آنھا یک مافیای قدرت پدید آوردهعدم امنیت می

طور عمده تجار سنتی بازار، یعنی بورژوازی تجاری ھ ھا بپایگاه اجتماعی آن. نیست و خودسری متکی  نبوده و
 و اوباشان خرده بورژوازی لومپنی است کھ عصای دست آنھا بوده و در بعد از انقالب ھاروکراتوسنتی، ھمراه با ب

  از سرنگونی این رژیم چون ھمھ چیز خودھااین طفیلی. ندا مھمی را اشغال کردهھایمبھ آالف و الوفی رسیده و مقا
.دھند بسیار باک دارندرا از دست می

)لنین(ترین شکل تشکیالت طبقاتی پرولتاریا است حزب عالی
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 و ھاطور عمده بورژوازی غیر تجاری، بورژوازی صنعتی و تکنوکراتھ  در مقابل سایر بورژوازی ایران ب
شدت بھ علت ھ ب. تی کوتاه است آنھا ھستند کھ دستشان از منافع نفت و اعتبارات دولۀروشنفکران متعلق بھ طبق

. بینند، فاقد امنیت قضائی ھستند سرشار از ماجراجوئی و بی برنامگی جناح حاکم ضرر میھایسیاست
کھ حامی  این عده علیرغم این.  قدرت قرار گیردھایتواند مورد چپاول ارگانشان مانند گوشت قربانی میاسرمایھ

شدت ھ شوند ولی از اوضاع انفجاری بشار مرفھ جامعھ محسوب میند و از نظر مالی از اقااریدنظام سرمایھ
حتی حاضرند کھ در عمل دین را از حکومت، مانند . با روش حکومتی دستاربندان دینی موافق نیستند. نداناراضی

ا کنند، آنھا بر سر حفظ کل نظام و شیوه ھای سرکوب و مصالحھ ب“ جدا“زمان شاه با قرائت جدید و تا ھمان حدود 
ھ دھند سیاست نان قندی و شالق را اجراء کنند و نھ فقط سیاست شالق را بآنھا ترجیح می. جناح حاکم توافقی ندارند

اری دسرمایھ. اران استد سیاست فقدان امنیت برای بخشی از سرمایھ،فھمند کھ سیاست حاکمآنھا می. کار گیرند
جای قانون در دست خودسری چھارتا اوباش قرار داد ھ د بشوطلبد و سرنوشت سرمایھ را نمیامنیت سرمایھ را می
 دولتی ھایروکراتوبورژوازی سنتی بازار و ب. یکی از سازھایشان برقصندھ اران باید بدکھ ھر روز سرمایھ

برند و تمایلشان بھ سرکوب شدید مردم چرخش ھمراه با اوباشان مافیائی خود از این وضع، بیشتر و بھتر سود می
. دارد

بخشی از  س و سرخوردگی را درأ صدھا نفر از مردم یۀکوب تظاھرات عظیم خیابانی و کشتار بیرحمانسر
.  بھ ھمراه داشتھ است، مسالمت آمیز خیابانی امید بستھ بودندھایبھ تظاھرات دنبال پیروزی زودرس وھ جوانان کھ ب

برای .کست و بھ بن بست خواھد رسید درھم خواھد ش؛یک جنبش بی سر اما عظیم و بدون دورنما و سیاست روشن
  در چارچوب بقاء رژیم جمھوری اسالمی را مردود اعالم کرد و ازایبرون رفت از این برزخ باید ھرگونھ مبارزه

اگر طوری باشد کھ ھمیشھ باید بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرد، این بازی تا ابد ادامھ دارد و تا . آن فاصلھ گرفت
 انقالبی کھ مورد ۀدست یک سازمان رھبری کنندھ خواھند و رھبری خویش را بدانند کھ چھ میکھ مردم نای لحظھ

 کارگر و ۀاین رو تکیھ بھ طبق از. برنداعتماد آنھا قرار گرفتھ باشد، نسپارند از این مھلکھ جان سالم بدر نمی
جھنم نظام   مردم ایران ازۀھمزحمتکشان میھن و باور بھ فعالیت تشکیالتی و رھبری حزب پرولتری راه نجات 

.راه دیگری متصورنیست. اری جمھوری اسالمی استدسرمایھ

 راھپیمایی ۀمزدور رژیم کھ از فراز یک پایگاه بسیج در حوالی میدان آزادی، اندکی پس از خاتم تصویر
این مزدور . رسانداز تظاھر کنندگان را بھ قتلای بھ روی معترضان آتش گشود و عده٨٨ خرداد ٢۵آمیز  مسالمت
.برای تحقق چنین روزی بکوشیم.خلقی محاکمھ و مجازات شود یک دادگاه علنی و باید در

مبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ 
ضدامپریالیستی است
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 انتخابات ترکیھۀدربار

!در انتخابات ترکیھ بلوک کار، دمکراسی و آزادی پیروزی کسب نمود

این تصویر نشان میدھد کھ روزھای آتی، روزھای آسانی .  ژوئن ترکیھ تصویری پر از مشکالت را ارائھ نمود١٢انتخابات 
.  و دیگر احزاب نظام ترکیھ نخواھند بودAKP)–حزب عدالت و توسعھ(برای حزب حاکم 

عامل واقعی کھ باعث افزایش رأی برای حزب عدالت و توسعھ شد حمایت مردم از آن نبود بلکھ منحل شدن احزاب دست 
حزب عدالت و توسعھ ترکیھ محل تجمع محافظھ کاران دست راستی شده . راستی بود کھ رأی دھندگانشان بھ این حزب روی آوردند

 ھیچگونھ اعتمادی در بین مردم CHP)(حزب سوسیال دمکرات . ی را متحمل شداین حزب در منطقۀ کردستان شکست بزرگ.  است
قبل از آن کھ بتوانند دست بھ کاری بزنند تعطیل " قلیچ دروغلو" و " حزب سوسیال دمکرات نوین"برای آلترناتیو بودن کسب نکرد و 

ًصاص داد ولی سریعا با مشکالت درونی  کرسی را بخود اخت١٣٥ در صد آرا را کسب نمود و ٢٦حزب سوسیال دمکرات . شدند

. روبرو شد
 کرسی از پارلمان بھ خود موفق شده است ٣٢٦ درصد آرا و اختصاص ٥٠رسد کھ حزب عدالت و توسعھ با کسب بھ نظر می

الزم نیست چنین ھم. توان گفت کھ روزھای آینده روزھای خوبی برای مردم ما نخواھند بودکھ مردم را فریب دھد ولی بھ آسانی می
دلیل آن این است کھ ترکیھ کشوری .  کھ کسی طالع بین باشد تا بتواند پیش بینی کند کھ روزھای سختی در انتظار حزب حاکم ھستند

است با مشکالت فراوان در زمینۀ اقتصادی، سیاست خارجی، مسئلۀ کردھا، فشار و تبعیض بر روی اقلیت ھا، مسئلۀ زنان، محیط 
کسری بودجھ، بدھی داخلی و خارجی، افزایش مالیات، افزایش قیمت . م بھداشتی، بیکاری و بسیاری مسائل دیگرزیست، آموزش، سیست

. دھند کھ دولت عدالت و توسعھ ھر روزه تکھ نانی از سفره مردم را بھ سرقت خواھد بردھا و تورم ھمھ نشان می
تواند جنبش رو بھ اعتالی  دولت کودتا را بازی کرد نمیچنین دولت عدالت و توسعھ کھ کارت وصلھ کردن قانون اساسیھم

. مبھم و نامعلوم بھ خاموشی بکشاندھای کردستان و مبارزات کارگران را با قول
ھا دمکراتیک برای کارگران و زحمتکشان، برای کردھا و ترکھای نگرش و جھت گیری، حزب کار ما، در سمت برداشتن گام

، برای صلح و ھااز روز اول تا کنون، ما بر اتحاد ھمۀ نیروھائی کھ برای کارگران و توده. استو برای ھمۀ مردم ترکیھ بوده 
) احزاب خودی ــ توفان(یم تا بدیلی در مقابل حزب عدالت و توسعھ و احزاب نظام اکنند پافشاری کردهدمکراسی و آزادی مبارزه می

تعداد . پرچم بلوک کار، دمکراسی، و آزادی با کاندیدھای مستقل شرکت نمودیمدر نتیجھ این فعالیت، ما در انتخابات در زیر . بسازیم
  دو نیروی EMEP)(و حزب ما  ) (BDP حزب و سازمان سیاسی در این بلوک شرکت داشتھ کھ حزب سیاسی جنبش کردستان١٦

.اصلی این بلوک بودند
 کاندید مستقل ٦٠تعداد . ترین شھر ترکیھ بودبول بزرگرھبر سابق حزب کار، عبدالھ توزل، کاندید مستقل این بلوک در استان

 ٤٠در بیش از . نتخابات شرکت داشتنددر شھرھای استانبول، ازمیر، آنکارا، مرسین، آدانا، و بھ خصوص در منطقۀ کردستان در ا
سرانجام، علیرغم اعمال قوانین ضد .شھر کشور کاندیدھای حزب کار در انتخابات شرکت جستند کھ اعضای بلوک بھ آنھا رأی دادند

  کودک کرد و یک آموزگار٢در طول کارزار انتخاباتی، (  درصد حداقل رأی، بازداشت، تیراندازی ١٠دمکراتیک انتخاباتی، 
عبدالھ توزل  از حزب ما در استانبول با . برنده واقعی انتخابات بلوک کار، دمکراسی، و آزادی بود)  بازنشستھ توسط پلیس کشتھ شدند

. نمایندۀ انتخاب شده نشان داد متعلق بھ یک جنبش عمومی است٣٦این بلوک با .  ھزار رأی بھ عضویت پارلمان انتخاب شد١٤٣کسب 

اری، فاشیسم دمرگ بر سرمایھ! اسیونالیسم پرولتریزنده باد انترن
!و امپریالیسم
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ھا با کاندیدھائی از ھمۀ ملیت.  نمایندۀ انتخاب شدۀ زن، این بلوک نگرش متفاوت خود را با احزاب دیگر نشان داد١١چنین با ھم
ون اساسی دمکراتیک و ترکیۀ دمکراتیک و ھمۀ قشرھا این بلوک نیروی واقعی اپوزیسیون در مبارزه برای قان) ترک، کرد، سوری(

کارگری، دمکراتیک و مترقی ترکیھ باید نتایج این انتخابات را بھ دقت تحلیل نموده و نیروی خود را در این بلوک ھای ھمۀ تشکل .شد
.متحد کنند

حزب کار ترکیھ 
٢٠١١ ژوئن ١٦ پرزیدنت ــسلما گورکان 

روندلوک ما بھ پارلمان نمی نمایندکان انتخاب شدۀ ب-حزب کار ترکیھ 
نمایندگان انتخاب شدۀ بلوک کار، دمکراسی، و آزادی در مراسم معارفۀ پارلمان شرکت نخواھند کرد مگر آن کھ دولت برای 

.مشخصی بر داردھای  مبنی بر حذف خطیب دجلھ از نمایندگی پارلمان قدمYSL)(الغای تصمیم شورای عالی انتخابات 
:رافتین ایلچی عضو پارلمان از دیار بکر گفتند کھ در بیانیۀ بلوک، س

قھر و ستم علیۀ مردم ما بدون وقفھ ادامھ . گروه بھ پارلمان قدم نخواھد گذاشت مگر آن کھ بی عدالتی علیۀ مردم ما پایان یابد"
 تصمیم گرفتھ ایم کھ بھ پارلمان بھ این دلیل. داشتھ است کھ آخرین آن تصمیم شورای عالی انتخابات درابطال نمایندگی خطیب دجلھ است

."متوقف شوندھا قدم نگذاریم تا این کھ این سرکوب و بی عدالتی
 نماینده توسط شورای عالی انتخابات ترکیھ مشخصۀ شروع این دورۀ بی ٦وتوی " نامزدھای انتخاب شده بیان داشتند کھ 

ترین اقدام علیۀ مردم حذف خطیب دجلھ از پارلمان تازه.  استبود کھ با موجی از دستگیری و سرکوب پلیسی ادامھ یافتھھا عدالتی
ًباید سریعا ھا این بی عدالتی. بخشی جدا ناپذیر از سیستم سیاسی فعلی استھا یم این ظلم و ستماھمان طور کھ ما احساس کرده. است

کھ علیۀ این اقدامات ضد دمکراتیک کھ دھیم دانند فراخوان میما بھ ھمۀ مردمی کھ خود را مترقی و دمکراتیک می. متوقف شوند
." شوند با ما ھمراه باشندبرمردم کرد اعمال می

، اتحادیۀ اروپا، شورای اروپا، سازمان ملل، و ھمۀ  TBMM)(بھ مجمع ملی ترکیھ " (DTK)کنگرۀ جامعۀ دمکراتیک ــ "
ابات ترکیھ را محکوم نموده و دولت را برای لغو این دمکراتیک فراخوان داد کھ این تصمیم شورای عالی انتخھای مردم جھان و تشکل

. تصمیم تحت فشار قرار دھند
در استان دیار بکر اعالم نمود کھ از امروزبرای اعتراض بھ تصمیم ) BDP(چنین تشکیالت حزب صلح و دمکراسی ھم

.شورای عالی انتخابات در ابطال نمایندگی خطیب دجلھ  دست بھ تحصن نا محدود خواھد زد 
دست  شورای عالی انتخابات از "در شھرھای استانبول، آنکارا، آدانا، ماالتیا، و ازمیر مردم دست بھ تظاھرات زدند و شعار 

. را سر دادند" نمایندۀ ما خطیب دجلھ کوتاه باد

)EMEP(حزب کار ترکیھ 
٢٠١١ ژوئن ٢٣

مبارزۀ طبقاتی نبوده ند،جز تاریخ اتاریخ کلیۀ  جوامعی کھ تا کنون وجود داشتھ» 
مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، . است، بھ استثنای تاریخ جامھۀ بدوی

ند و اکار و کارگر روزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش، ھمواره در تضاد بودهاستاد
 یا بھ تحول انقالبی بار کھ ھراى ، مبارزهبھ نبردی الینقطع، گاه نھان و گاه آشکار

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

 مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 
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!"مزاحم"اشغال نوبتی کشورھای 
)بخش دوم(

 در ھاوچی ناتۀیافتبعد از جنایت تھوع آور، آدم کشی سازمان. یمئگواز ھم پاشید؟ خالصھ میچگونھ دولت واحد یوگسالوی 
ھمان استراتژی شرکت سھامی .  دولت واحد یوگسالوی رسید"فروپاشی"نوبت بھ ! "آزاد و بشر دوستانھ" نوعی دست گرمی ــعراق 
دولت "کلی از ھم پاشید و بھ چندین نیمچھ ھ کھ جمھوری فدرال یوگسالوی، بھ عنوان یک دولت واحد، ب تا این. کار گرفتھ شدھ ناتو، ب

. دتجزیھ ش! "آزاد
 برای فھمیدن علت مسائل قبلی و ًکھ اصال! "مستقل"لشگر خبر سازان و خبر فروشان ! ی"پر مشغلھ" و برای خرده پای آلوده

فروپاشی دولت واحد یوگسالوی کھ ... کندجاری اجیر نشده و با گمراه کردن افکار عمومی، خودی و غیر خودی، امرار معاش می
 وسائل کار و زندگی اسالوھا ۀسیسات غیر نظامی، از میان بردن ھمأویرانگری سازمانیافتھ، تخریب تکافی بود کھ این . اھمیتی نداشت

صورت،  در این. در یوگسالوی محدود بماند! "دمکراسی"قتل و کشتار مردم، آدم کشی تھوع آور بنام ...  صرب و کروآت بوسنی وــ
 را " غیر متمدنۀقبیل"گاھی این و زمانی آن ! "کمکھای بشر دوستانھ"ارسال  با ــشد آن را تحمل کرد ولی می! "دردناک"گرچھ خیلی 

پول خوبی ھم بھ ...  انداخت"قبائل"گردن یکی از ھمین ھ  را بھاسرزنش کرد و بھ تناسب سیاست رسمی دولت خودی تمام مسئوولیت
! "واقع بینی"از محصنات . جیب زد

لمللی بود کھ سقوط یک سلسلھ از دول ا حذف امپراتوری شوروی از محاسبات بین کھ این انحالل پیمان ورشو،از شما چھ پنھان
ولی چرا یوگسالوی قطعھ قطعھ، با زور تجزیھ و . ھم کردا دولت واحد یوگسالوی را فر"فروپاشی" ۀوفادار را موجب گشت، زمین

تی اروپا برسر تجزیھ و تقسیم امپراتوری عثمانی در اگر اشتباه نکنیم، ستیز دول امپریالیس. تقسیم شد؟ معمائی کھ کلی جای حرف دارد
. کنددوران منقضی را تداعی می

 ھمگون "نا"ترکیب جمعیتی ... ، مثل بسیاری از کشورھای موجود جھان، از جملھ آمریکای شمالی وکھ یوگسالوی این در
طور کھ وجود یک جمعیت  ھمان. شود ھمگون جمعیت، بھ خودی خود کھ باعث جنگ نمی"نا"ولی ترکیب . داشت، حرفی نیست

 فدراتیو اروپای دوازده گانھ در "وحدت" دولت واحد یوگسالوی زمانی رخ داد کھ ۀوانگھی، تجزی. کندصلح را تضمین نمی! "خالص"
کھ  ینآور احیرت.  نیازمندان غیر بومی بیافریند"یورش" پذیر در برابر "نا"رفت تا دیواری نفوذ دستور کار قرار داشت و می

...  آلمان و فرانسھ وھایاما امپریالیست. خشونتبار از یکدیگر شدند! "جدائی"خواھان ...  صرب و کروات و اسلوون وــاسالوھا 
.   سازماندھی ارتش مشترکی را برای روز مبادا آغاز کرده بودند

فکر نفوذ در بازارھای شرق ھ ھیچ ب. ندخواستند دست بھ ترکیب یوگسالوی بزن نمیً، اصالگویا امپریالیسم آمریکا و شرکا
 ھایتجربھ نشان داده کھ نقشھ. از این مھمالت خررنگ کن... !  چکوسلواکی نداشتند"مسالمت آمیز"اروپا نبودند، نقشی ھم در تجزیھ 

. د مردم دادشود دروغ بخورولی تا ابد کھ نمی. افل امپریالیستی، نوع غربی آن بخصوص، ھمیشھ پوششی خررنگ کن دارندحشوم م
 کروات و اسلوونی را در ھایطور یک جانبھ استقالل جمھوریھ  بازی را بھم زد و بۀامپریالیسم آلمان قاعد! "ناگھان "طولی نکشید کھ

. سر چگونگی تجزیھ و تقسیم یوگسالوی برمال شد دعوای پنھان رقیبان بر. رسمیت شناختھ  میالدی ب١٩٩١ دسامبر سال ٢٣روز 
 ھای تعھد سپرده بود، واکنش"متحد"کھ بھ اجرای تصمیمات مشترک اروپای   امپریالیسم آلمان، در حالیۀبمانور یک جان

 "متحد"حتی کار بھ جائی کشید کھ برخی از مفسران سفارشی، امکان تحقق اروپای . موجب گشت! "ھم پیمان"متقابلی را در میان دول 
 آمریکا و انگلیس و فرانسھ و روسیھ ھایاحتمال خیلی زیاد، با چراغ سبز دولتھ بپس از مدت کوتاھی، . را مورد سوء ظن قرار دادند

نیمچھ "پا پیش گذاشت و عضویت ! "سازمان ملل متحد"پس فقط برای خالی نبودن عریضھ بود کھ آقای . از قضا مشکل حل شد... و
. زی امپریالیستی را مورد تائید قرار داد دولت واحد یوگسالوی، این با"فروپاشی"ھای اسالو را پذیرفت، ماجرای "دولت

 نفر جمعیت و مساحتی معادل ٢٣ /٠٠٠/٦٧٠یوگسالوی، با . مقدماتی اسالوھا برای کسب استقالل تالش ۀچند کلمھ در بار
اکثریت ساکنان این سرزمین پھناور . رودشمار میھ ترین کشور بالکان بترین و پر جمعیت کیلومتر مربع، بزرگ٢٥٥ /٨٠٤

ھمراه با اسالوھا، . دھند کھ ھمچون سایر ملل، تاریخی پر ماجرا و با مختصاتی منحصر بھ خود داردالکانیک را اسالوھا تشکیل میب
 در آرایش طبقاتی ًطی سالیان متمادی در این سرزمین سکونت داشتند و عمال...  مقدونی، ترک، بلغار، آلبانی، ایتالیائی وھایاقلیت

، سکونت قطعی اسالوھا در این منطقھ و زد و ًظاھرا.  نبودندای جداگانھھای قابل فھم، معرف ملتًدالئلی کامالھ  بجامعھ تحلیل رفتھ و
ولی بھم پیوستگی . گردد پیش از میالد و غروب پادشاھی مقدونی باز می١٦٨ بعدی، بھ دوران پس از سال ۀ خواھان"زمین"خوردھای 

 بگذریم از این. صورت گرفت و تا مدتھا موفق بھ تشکیل یک دولت سراسری واحد نگردیدقومی و تکوین این ملت، در قرون وسطی 
 ــ ١٢٩٩ ھای سالۀبعد از فروپاشی پادشاھی بلغارھا، در فاصل! "اتین دوشان"، یکبار با فرماندھی سردار نامی خود ھاکھ صرب

 ھای سالۀوری عثمانی و تسلط آن بر بالکان در فاصلاما ظھور امپرات.  میالدی، یک امپراتوری صرب در منطقھ برپا کردند١٣٥٥
 تمام تحوالت بعدی در این منطقھ را برای مدتی طوالنی ً میالدی، کھ تا پایان جنگ اول جھانی دوام داشت، عمال١٤٣٠ ــ ١٣٨٣

. لشعاع خود قرار داداتحت
اری را دھم رفتھ رفتھ دوران تکوین سرمایھ کسالت آور امپراتوری عثمانی در بالکان، غرب و مرکز اروپا ھمزمان با دوام

 آشکار بی حقوقان، رعایا در قبال مالکان و اربابان و ھم از طریق ۀ از راه مبارزــپشت سر گذاشت و با کنار زدن فئودالیسم 
جای خود را بھ . انده شدانسان تعریفی و کلیسائی بھ حاشیھ ر.  اقتصاد پولی و بازرگانی آزاد رسیدۀبھ مرحل...  پنھان باالئیھاھایسازش

 شکل ایحول محور تولید کارگاھی، تقسیم کار تازه. یعنی یک نیروی کار زنده و متفکر، قابل خرید و فروش داد! "آزاد"عنصری 
برای اولین . زی در تعدادی انگشت شمار از جوامع اروپائی بھ قدرت رسیدابورژو. یک آرایش جدید اجتماعی، ملت، رقم خورد. گرفت
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اما توسعھ و رشد . دست دادھ  مردم بۀچشم انداز روشنی برای مبارزات پراکند... پای اقتصاد و دولت و استقالل ملی بھ میان آمد وبار 
 رفتھ ــشدت بر روی استقالل خواھی ملل بالکان اثر گذاشت ھ اری تولید در غرب و مرکز اروپا، بد سرمایھۀبعدی اقتصاد بازار، شیو

 انحصار ۀاری اروپا کرد کھ وارد مرحلدبالکان در قبال امپراتوری عثمانی را گرفتار سیاست بازار گشائی سرمایھرفتھ مبارزات مردم 
. شده بود

 انگلیس و فرانسھ و ھاییابی بھ بازار شرق افزایش زیادی یافت و دولت، بھ خاطر دست"آدریاتیک" دریای اھمیت بازرگانی
در حالی کھ راه . از جانب دیگر را بھ جان ھم انداخت! "صاحب طبیعی بازار شرق" گویا ــری از سوئی و دولت روسیھ تزا... آلمان و

 بلند مدتی را ًو غلبھ بر قوای عثمانی، جنگی پر ھزینھ، ایضا.  سلطان عثمانی قرار داشتۀچنان در قبض ، ھم"آدریاتیک"بازرگانی 
 دول ۀرقابت دو یا چند جانب.  انجامش برآیندۀتوانستند از عھدو نھ میخواستند لذکر، نھ میا فوقھایطلبید کھ ھیچ یک از دولتمی

کھ در مقابل دشمن تاریخی مشترکی ھم قرار داشتند، اتخاذ ھرگونھ سیاست واحدی را در قبال امپراتوری عثمانی  این امپریالیستی، گو
، گاھی از راه جنگ و زمانی ھم با سازش "آن"نی ھم با  و یا زما"این" خاص خود، گاھی با ۀلذا، ھر یک و بھ شیو. نا ممکن کرده بود

 بازرگانی ھر یک از دول امپریالیستی با سلطان، از سوئی ۀاین روش، ھمراه با توسع. کردندمنافع دلخواه خویش را دنبال می... و
ن نوشتار، استقالل خواھی ملل تر بھ لحاظ موضوع ای بعدی امپراتوری عثمانی را فرآھم کرد، و از جانب دیگر و مھمۀ تجزیۀزمین

 امپریالیستی وقت، ھایبھ این معنا کھ ھر یک از دولت.  دول رقیب تنزل دادۀ بدون استراتژی سیاست توسعھ طلبانۀبالکان را بھ دنبالچ
ار خود را پرچمد... کردند تا ضمن مماشات با سلطان وگذاری بر روی گروھی از ملیون اصلی و بدلی، کوشش میضمن سرمایھ

.  نیز قالب کنندھا ملت"رھائی"
 ــ میالدی بود، کھ از طرف امپراتوری اتریش ١٨١٥سال ھ  بھاخود مختاری صرب! "رھائی بخش" حاصل تمام این مانورھای

ھ  میالدی بود کھ ب١٨٢٨سال ھ  یونان ب"استقالل"و یا . مجار و بھ خاطر جلوگیری از پیشروی دولت تزار در بالکان سازمان داده شد
 "استقالل"سرھم بندی .  سرھم بندی شدھا تزاری، بھ عنوان ترمزی در مقابل نفوذ ژرمنۀ انگلیس و فرانسھ و روسیھای دولتۀوسیل

 ١٨٧٧سال ھ تبلیغات پان اسالویستی تزاریسم و درگیری نظامی وی با سلطان ب.  دولت فرانسھۀ میالدی بھ وسیل١٨٦٠سال ھ رومانی ب
 "زحمات" دیگری از ھاینمونھ...  را بھ زیر کنترل دولت تزار کشید و"اژه" بلغارستان منجر شد و دریای "استقالل"میالدی، کھ بھ 

سال ھ  و دیگری ب١٩١٢سال ھ یکی ب! "ایقیبلھ" و "قومی"سھم خود دو جنگ ھ کھ ب.  آن دوران بودند"پیشرو" بزرگ و ھایقدرت
ین ترتیب بود کھ دو ب.  معروف بھ جنگ ھای اول و دوم بالکانــوجب گشتند  میالدی را، کوتاه پیش از وقوع جنگ اول جھانی م١٩١٣

.  ھم گردیدا مردم، شرایط سقوط امپراتوری دیرپای عثمانی نیز فرۀثر تودؤبدون دخالت مستقیم و م
لمللی بھ ااری، آرایش نیروھای بینددلیل رشد نا موزون اقتصادی در جوامع سرمایھھ  اول جھانی، ب شروع جنگ ازتا پیش

 چندی را "خانگی" ھایھمین امر، جنگ.  قرار نداشت"انطباق" تغییر یافت کھ با جغرافیای سیاسی موجود آن دوران در ایگونھ
 بزرگ و ھایاین یک شگرد باستانی قدرت! " تازه استقالل یافتھھای دولتایتمایالت قومی و قبیلھ"گویند ناشی از  میــموجب گردید 

تا ! "ایقبیلھ" ھای موقت تمام این کشمکشۀھر حال، نتیجھ ب. زنند مسئوالن جنگ را ھمان قربانیان جنگ جا میجنگ افروز بود، کھ
طبق . کردقبل از شروع جنگ اول جھانی، رد و بدل شدن مکرر مناطقی بود کھ این یا آن دولت درگیر را بھ نحوی بھ دریا متصل می

 یا "خانگی" این زد و خوردھای ۀ موضوع اصلی ھم"آدریاتیک" و یا دریای "سیاه"، دریای "اژه"اسناد رسمی، اتصال بھ دریای 
 امپریالیستی ھایدر واقع، دولت.  بازرگانی دول ولی نعمت بدان بستگی تام داشتۀتوسع! "تصادفا"ھمان چیزی کھ .  بود"ایقبیلھ"
و پس از . انداختندازار گشائی خود، آگاھانھ بھ جان ھم می بالکان را، بھ خاطر پیشبرد سیاست بھاییعنی ھمان ملت! "قبائل"! "متمدن"

کھ از نفوذ و یا قدرت مانور دولت رقیب، برای یک درگیری احتمالی و   ھزار قربانی، بعد از اینھایک زورآزمائی نمایشی و ده
. دادندفیصلھ می... رلین و پاریس و در لندن، ب"صلحی"لھ را در کنفرانس ئ مسًآوردند، موقتارویاروی، اطالعات الزم را بھ دست می

 تزاری از سوئی، و ۀ رقیب، انگلیس و فرانسھ و روسیھای جنگ اول جھانی، ھمراه با دیپلماسی فعال گروهولی با تدارک جدی
 از ھای فرمایشی"خود مختاری"ھا و "استقالل" مجار و آلمان و سلطان عثمانی از جانب دیگر، یکباره تمام ــامپراتوری اتریش 

 ولی نعمت شدند، پیش از وقوع درگیری نظامی، در غنائم پس از جنگ حادث نشده سھیم ۀوار تسلیم ارادآنھا کھ گوسفند. اعتبار افتاد
 بھ مانعی ًدلیل گردنکشی آنان، شاید با تحریک احتمالی دول رقیب، عمالھ ، بھادر مقابل، خود مختاری صرب. شدند، چنین وعده گرفتند

کھ دولت بلغار، کھ  ضمن این.  گزیر با قھری از نوع آلمانی درھم ریخت"نا" تبدیل شد و ھااست توسعھ طلبی ژرمندر برابر سی
! "بھ خاطر از دست دادن مقدونی"گویند دست آورده بود، میھ  مستقیم و غیر مستقیم دولت تزار بھای خود را با دخالت"استقالل"

.  پیوستھا ژرمنۀتغییر جھت داده و در آخرین مرحلھ بھ جبھ
 فرانسھ "آزاد" دیگر اتحاد و استقالل ایتالیا از اتریش بود، کھ دولت ۀ این رویدادھا و در فواصل متفاوت، نکتدر جریان تمام

! آمد بھ حساب نمی"مزاحمی"ایتالیای واحد و مستقل، گرچھ ھنوز نیروی . نیز، چھ بھ لحاظ سیاسی و چھ ارضی از آن بی نصیب نماند
 ھایھ سھم خود تالش داشت تا جای پای قابل اعتمادی در بالکان بیابد و از ھمان ابتدا، آلبانی را کھ از ال بھ الی رقابت قدرتولی ب

ناگفتھ نماند کھ تمام این کشورھای نوخاستھ، . پنداشت رسیده بود، سھم طبیعی خویش می"استقالل"بزرگ و با حمایت ھمان ھا بھ 
شان بھ خرج داده بودند، و بھ ھمین خاطر ھیچ حد و مرز معینی را شامل ول ولی نعمت در سرھم بندیدلیل شتابی کھ دھ درست ب

و ! "قومی" اغلب در جنگ و ستیزی ھاکردند، بھ تحریک مداوم ھمان را نمایندگی می"حامی" ھایشدند و سیاست قدرتنمی
 یونان و بلغار، یا حتی ھایمیان دولت!  "قومی"و یا جدال ! "مرزی"کھ اختالفات  معذالک، تصور این. بردندبسر می! "ایقبیلھ"

، بدون تحریک دول "اژه" و اتصال بھ دریای "مقدونی"بھ خاطر تسلط بر ...  بلغارستان وۀ یونان و رومانی علیھایاتحادی از دولت
. توانست بھ جنگی جھانی منجر گردد، کودکانھ، ساده لوحی محض استتوسعھ طلب، می

کھ ھر .  امپریالیستی اروپا بودھایدر اصل حاصل رقابت دولت! "دلیل ترور ولیعھد اتریشھ ب"گویند  میــ جھانیجنگ اول 
تا ھم ناتوانی خویش را در حل و فصل . نیازمند یک ماجراجوئی برون مرزی بود... دلیل محدودیت بازار فروش وھ یک بھ سھم خود، ب

جنبش سوسیالیستی کارگران را در ! "میھن پرستی"اشاعھ نوعی ! "ناسیونالیسم"بھ معضالت داخلی الپوشی کند و ھم با توسل 
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! "غنائم" تزاری در چارچوب جنگ اول جھانی، ضمن توافق برسر تقسیم ۀاتفاق انگلیس و فرانسھ و روسی. سرزمین پایگاه درھم بکوبد
 نیز، ضمن سازش با سلطان و ھادر مقابل، ژرمن. نماید را از بالکان دور ساختھ و از بازار شرق محروم ھاقصد آن داشت تا ژرمن

 دھی دیگری، ترفندھای "استقالل" خواھی یکی و "اسالم"پس . کردند اسالمی، ھدف مشابھی را دنبال میــ آلمانی ایسازماندھی جبھھ
 نوعی ۀ اول جھانی، کھ با اشاعجنگ.  جنگ اول جھانی را پنھان نمایندۀبایست خصلت راھزنانھ و توسعھ طلبانمتقابلی بودند کھ می

 قلع و قمع مخالفان سیاسی حکام وقت و سرکوب مبارزات استقالل ۀھمراه بود، زمین! "اسالمیستیپان" ۀتالش مذبوحان! "ناسیونالیسم"
از  پشت جبھھ، یعنی ھمان خفقان داخلی، "آرامش"چون . خواھانھ در شرق و جنبش سوسیالیستی کارگران در غرب را فرآھم کرد

.الزامات ھر ماجراجوئی برون مرزی است

ادامھ دارد

* * * * * * *

 فیلم مستند الماسی برای فریبۀدر حاشی
سخن ھفتھ

نقل از فیس بوک توفان
١٣٩٠خرداد ٢٠

org.toufan.www

، لیغ نفوذ سازمان اطالعات اسالمی در اپوزیسیون خارجپخش فیلم مستند الماسی برای فریب در تلویزیون جمھوری اسالمی وتب
 این جنبش را بھ امپریالیسم ،رژیم از ھمان آغاز اعتراضات مردم.  را ندارد٨٨ خرداد ٢٢ھدفی جز بی اعتبار کردن جنبش دمکراتیک 

 ۀ و پدیدن سیاست ارتجاعی استخدمت ھمی  چنین فیلمی درۀتھی.محق جلوه دھد ش راا داد تا اعمال جنایتکارانھ صھیونیسم نسبتو
  نیز تالش کرده و ھمھا و صھیونیستھااما این نیز حقیقت دارد کھ امپریالیست.  جمھوری اسالمی نیستۀ در تاریخ سی و دوسالایتازه

کمک مالی . نمایدمینأدرایران و منطقھ ت نھایت منافع آنھا را  دراین جنبش آن را بھ مسیری سوق دھند کھ کنند تا با نفوذ درچنان می
کید کرده است أحزب ما بارھا ت. رنگارنگ بر کسی پنھان نیستھاینیستویامپریالیست آمریکا بھ اپوزیسیون ارتجاعی و ناسیونال شو

خدمت استقرار نیروھائی باشد کھ دمکراسی را با  خدمت راھبردی انقالب و در مسیر پیشرفت خود در کھ جنبش مردم ایران باید در
درغیر این .  اجتماعی گامی بھ جلو سوق دھدۀ مبارزۀ امپریالیستی و ضد صھیونیستی پیوند زند و ایران را در عرص ضدۀمبارز

 کھ ھا و صھیونیستھاصورت نیروھای مترقی باید از حرکت سلطنت طلبان کھ خواھان براندازی رژیم اسالمی ھستند تا امپریالیست
عدم مرزبندی با امپریالیسیم و صھیونیسم و تکیھ بھ شعار ھمھ با .ند حمایت نمایندا افتادهبرای غارت بیشتر مردم با جمھوری اسالمی در

 بھ معرفی ،فیلم مستند الماسی برای فریب.ھم حول محور سرنگونی جمھوری اسالمی فرجامی جز شکست و سرخوردگی نخواھد داشت
گیرد و مشوق ز تجاوز بھ افغانستان و عراق و لیبی الھام می امپریالیستی است کھ اھایپردازد کھ آلوده بھ سیاستاپوزیسیونی می

چنین اپوزیسیونی درمقابل مانور جمھوری اسالمی . در امور داخلی ایران و تعیین سرنوشت مردم ایران استھادخالت امپریالیست
جنبش ھنر دیگری   دریانتکھ جز خرابکاری و خ اپوزیسیونیننگ ابدی بر.است و حرفی برای گفتن ندارد خلع سالحًکامال
 جمھوری جھل و جنایت اسالمی بھ افشای ۀ پیکار علیکرات است کھ ضمنو نیروھای مستقل و ضد امپریالیست و دمۀ ھمۀوظیف.ندارد

. مزدوران امپریالیست کمر ھمت بندندھایفروختھ نیز بپردازند و در خنثی کردن توطئھ این اپوزیسیون ضد انقالبی و خود

* * * * * * * * *

مین سالگرد جانباختن رفیق نبی مفیدی کمونیست جواناسیمناسبتھ ب

یادی از رفیق نبی مفیدی
 رزمندگان متشکل در  تن ازھا ده٦٠تیرماه سال  در.  رفیق نبی مفیدی استۀسالگرد قتل ناجوانمردانمیناسیتیرماه امسال

 رفیق ٦٠در تابستان سال .  اعدام سپرده شدندھای کمونیستی بھ جوخھبھ جرم آزادیخواھی و آرمان) توفان(  ایران حزب کار
ود نائبیان، داریوش عمھدی شیر خدا، مس بھرام رازی، یدهللا پھلوان،رضا محمد پور، رازی، اصغرپھلوان، جانبرارروحی، نادر
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، از حزبشان قاطعانھ دفاع کردند و با نظیر بر سر آرمان خود ایستادندبا شجاعتی بی... انصاری، شاھرخ اسفراینی، منوچھرتھرانی
مناسبت ھ ھمان سال ب  حزب کھ دریۀاینجا با انتشار اعالم ما در. فریاد نھ بھ جمھوری اسالمی، نھ بھ استبداد و فاشیسم  تیرباران شدند

راه  امی انقالبیونی کھ در و تم٦٠سال   جانباختھ درھای توفانیۀگردید یاد این رفیق و ھم ترورکمونیست جوان رفیق نبی مفیدی صادر
 خلل ناپذیر رفیق نبی سرخ و جوان ما در پیگیری در راه آرمان ۀعزم و اراد.داریمآزادی و انقالب جان باختند را گرامی می

محو یعنی راه تحقق اھداف انسانی این رفقا اشد کھ درب.  کارگرۀراه آزادی طبقۀپویندجوانانزحمتکشان درس بزرگی است برای تمام
.اری و استقرار سوسیالیسم و دمکراسی واقعی کوشا و موفق باشیمدنظام سرمایھ

!رھرو باد شان گرامی و راھشان پرخاطره

 منۀگل نشکفت
!ای آماج تیرھای زھرآگین

از غنچھ لبانت خون میریزد
 جگرۀخوناب

رفیق نبی . رش چوپان بود ولی او ھرگز پدرش را ندیدپد.  زحمتکش در کنار آغل گوسفندان بھ دنیا آمدۀرفیق نبی در یک خانواد
.سال داشت١٤در زمان مرگ

 کار طاقت فرسا ،زندگی او در کنار گوسفندان در آغل تنگ و تاریک. شناختدر کودکی مفھوم گرسنگی و فقر و بدبختی را می
 و خواھر کوچکش کھ در ،ھا لباس ارباب جنگلی و شستنھایو شبانھ روزی مادر پیر و زحمتکش کھ با جمع آوری و فروش سبزی

 و اختالف محیط زندگی خود و ارباب ،داد تومان بھ او مزد می١٥٠٠کرد و با بیگاری برادرش توسط ارباب کھ ساالنھ آمل کلفتی می
رنج و سختی . آزرد ھمھ و ھمھ عواملی بودند کھ قلب و روح لطیف نبی بلشویک ما را می،کردندکھ در نزدیکی آغل آنھا زندگی می

 از کار و کوشش در ایبا کمی سن ذره. ھراسیدھیچگاه از مشکالت راه نمی. زندگی از او جوانی با شھامت و دلیر و پر نشاط ساخت
 نبی کودکی پر شور و نشاط و خستگی ناپذیر بود و بھ ھمین خاطر ھمھ او را ،در مدرسھ. ایستادراه آرمان واالی زحمتکشان باز نمی

ΪϨΘηΩ��Ϊη�ΎϨη�ΏΰΣ�έΎ՜�ΎΑ�̶Σϭέ�έήΑ�ϥΎΟ�ϖϴϓέ�ΩϮΧ�̱دوست می έΰΑ�ϢϠόϣ�ς γϮΗ�̶ ̴ ϟΎγ�ϩΩ�Ϧγ�έΩ���ί �ϥί Ϯϣ�ζ ϧΩ�ϦϴΑ�έΩ
رفیق نبی ھمواره با کولھ باری . شناخت از مرگ این شھید نگریستکمتر دانش آموزی کھ او را می. محبوبیتی خاص برخوردار بود

داد و با درد و زندگی خواند و آنھا را آگاھی میکودکان و جوانان ھم سن و سالش میرفت و برای  خوب بھ روستا میھایاز کتاب
 انقالب ھمھ ۀدرآستان. کردپیوستھ بچھ ھا را بھ مطالعھ کتابھای خوب و کمک بھ زحمتکشان تشویق می. مردم زحمتکش آشنا میساخت

خاطر ھوش و ذکاوت بی نظیر و تحت ھ رفیق نبی ب. اختاندمیراه ھ کرد و تظاھرات متعددی ب مدرسھ را جمع میھایروزه بچھ
 ۀشنب" نمود و بعد از ایجاد تشکیالت دانش آموزی ایسرپرستی و تعلیم معلم بزرگ خود رفیق جان برار در مدتی کوتاه رشد بیسابقھ

 رفیق ۀفعالیت بی وقف. خت بھ عضویت آن درآمد و با کوشش زیاد بھ کار مداوم و پیگیر در کارھای حزبی و دانش آموزی پردا"سرخ
ی کھ در ئاز آنجا. توان یافت کھ او را نشناسدبا آن سن کمش زبانزد خاص و عام گردید و کمتر کسی را در محمود آباد و حومھ می

 پیوستھ مورد آزار و اذیت فاالنژھا و مرتجعین قرار ،کردحق دانش اموزان پیگیرانھ دفاع میھ  بھایمدرسھ ھمیشھ از خواست
 پرچم حزب را ھمچنان برافراشتھ نگاھداشتھ و از ،شد ناجوانمردانھ کھ بھ او میھایگرفت ولی فشارھای روحی و جسمی و حملھمی

 کھ ٦٠ خرداد ٣٠او حتی از . در روستای محل زندگیش چندین بار فاالنژھا و مرتجعین او را تھدید بھ مرگ کردند. کردآن دفاع می
ϳΎγ�ϕΎϨΘΧ�ϭ�έϭήΗ؞�ΩϮΧ�ϡϮη�ϨϬ̡�ήΑ�έ؞ΩϮΑ�ϩΩήΘδ̳ �έϮθ̯ �ˬΪϧΩϮΑ�ϩΪη�̵ έήϓ�ΩΎΑΩϮϤΤϣ�̵ΎϘϓέ�ή՝̯�ϭ�ˬϢϫ��ί έΎΒϣ�ϪΑ�ϥΎϨ̩�ϪϣΩ�ΩϮΧ�

ΩϮη�̱ ήϣ�ϪΑ�ΪϳΪϬΗ�Ϣϳ̫ έ�ϥέϭΩΰϣ�ς γϮΗ�ΎϫέΎΑ�Ϫ̯�ΪϳΩή̳ �՛ϋΎΑ�ήϣ�ϦϴϤϫ�ϭ�ϩΩΩ���ϩήϤϫ�ϖϴϓέ�Ϫ̯�ΪϳΩή̳ �՛ϋΎΑ�ϩΪϣ�ζ ϴ̡�Ζϴόο ϭ
 کھ برای خبرگیری از حال و روز رفیق دربند جانبرار روحی کھ در آن ھنگامی بھ ٦٠ تیر ماه ١٦سرانجام در .مادرش بھ ییالق برود

کھ منتظر چنین  آنجائی  در راه پاسداران مزدور رژیم او را تنھا دیده و از، عازم محمود آباد بود،بردسر میھ زمان در زندان بابلسر ب
 سالھ خشم و اعتراض مردم ١٤تگیری و سرانجام مرگ رفیق دانستند دسچون می(کھ او را دستگیر کنند  جای اینھ  ب،روزی بودند

 غرق در خون و بیجان او را در کنار جاده ۀرسانند و جنازبا یک تصادف ساختگی بھ شھادت می) دنبال خواھد داشتھ محمود آباد را ب
 در ،ن کمونیست کوچک روا داشتندجنایتی کھ مزدوران خون آشام خمینی در حق این فرزند راستین خلق و ای.شوندانداختھ و دور می
 خلل ناپذیر رفیق نبی سرخ و جوان ما در پیگیری در راه آرمان زحمتکشان درس بزرگی ۀعزم و اراد. سابقھ استعصر کنونی بی

. کارگرۀاست برای تمام پویندگان راه آزادی طبق

!جاویدان باد یاد کمونیست جوان ما رفیق نبی

 ٤٣ توفان شماره ۀباشد کھ درھفتھ نام رفیق شھید نبی مفیدی می، چوپان کوچک،فیق جوان رۀسمتی از نامق زیر ۀنوشت
�ϩΎϣ�έΫ�ΏίΣ�̵ ί ̯ έϣ�ϥΎ̳έ˺ ˼ ˾ ́Ωϳγέ�̟ Ύ̩�ϪΑ���ϧϳ̯ �ί�ϩΩέί�ΏϠϗ�έ̴ ϧΎηϧ�ϪϣΎϧ�ϥϳ؞�ϪΑ�Ωϳϣ�ϝΎΣ�ϥϳϋ�έΩ�ϭ�ϥέ̳ έΎϣ՜Ηγ�ϪΑ�̵ ϭ�

.باشد روشن برای زحمتکشان میایآینده

ما ھزاران جوان کشتھ . ما مبارزه کردیم تا رژیم پھلوی نابود شد. توانستیم حرف بزنیم نداشتیم و نمی آزادی،زمانی کھ شاه بود"
 چرا اعدام نشدند؟،دادنداینھا کھ جوانان ما را شکنجھ می. ریمودست بیاھ دادیم تا آزادی ب
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اگر با توده .  ما باید با توده باشیم، ھستندتا آمریکا و چین و شوروی دشمن ما!  آقای بازرگان،یماگویند آدم خوبی شدهحال می
 ما این حکومت ،اران را نابود کنیمدیم و سرمایھئ حق را بگو، دلیری باشیمھایما باید کمونیست. توانیم مبارزه را ادامھ دھیم نمی،نباشیم

تا حکومت ما کارگری . ا ھم حرف بزنیمترسید بگذارید ماگر از ما نمی.  حکومتی کھ ظلم و ستم باشد باید نابود شود،خواھیمرا نمی
مادرم از صبح تا غروب درد . دھقان ھیچ چیز ندارد.(.......) توانند ھیچ چیز را درست کننداینھا نمی. شود ھیچ چیز درست نمی،نشود

من اگر .(..........)  کندچیند تا برای ما از فروش آن غذا تھیھ رود علف را میمادرم می.  ولی ھیچ چیز نداریم بخوریم،بردو رنج می
. کردشاه بھ ما ظلم و ستم می. ھر جا ظلم و ستم باشد مبارزه ادامھ دارد.  باید مبارزه را ادامھ بدھم،بینم خراب استزندگی خود را می

آیا نھ؟
 ،نین و استالین فوت کردند وقتی ل،اول شوروی دوست ما بود. اینھا آدمھای خوبی بودند. ما باید راه لنین و استالین را ادامھ بدھیم

.اری شددحکومت آنھا سرمایھ
درود بر لنین و استالین 

"  راه شھدا باقی، جای شھدا خالی،در بھار آزادی

!یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد

* * * * * * * * *

رود؟سوریھ بھ کجا می

 نشست اپوزیسیون سوریھ در ترکیھۀدرحاشی

این مبارزات کھ با الھام از انقالب تونس و مصر آغازیدن گرفت رژیم.چنان ادامھ دارد ضد دولتی درسوریھ ھمھایتظاھرات
ھایخواستھسوریھ تا کنون جز سرکوب و ارعاب پاسخ دیگری بھدیکتاتوریرژیم.تنگنا قرارداده است درًشدیدا بشار اسد رامستبد

 شکل جمھوری دارد اما ً نظامی است کھ ظاھراھای زورگوئیۀکراتیک و علیوش دماکلییت  درمطالبات مردم.مردم نداده است
ناتوان از پاسخ بھاسد رژیم بشار.  فاصلھ داردھاکراتیک فرسنگوعملکردش موروثی سلطنتی است و با یک رژیم متعارف دم

.امور داخلی سوریھ را فراھم آورده است  درھا دخالت امپریالیستۀزمینً◌عمال کشتارمتوسل شده و چماق ومردم بھمطالبات
آن بخش از این کشور و حمایت از مورد نقض حقوق بشر در آور در با دامن زدن بھ بحران سوریھ و تبلیغات سرسامھاامپریالیست

لیبی جریان  کھ درپی تحقق ھمان سناریوئی است  گیرد گام بھ گام در استعماری الھام میھایسیاست فروختھ کھ از اپوزیسیون خود
 چین و این سناریو بود کھ با وتویۀشورای امنیت سازمان ملل متحد پیش زمین طرح پیشنھادی محکومیت دولت سوریھ در. دارد

دادگاه  اسد در  بشارۀتبلیغ محاکم  اروپا وۀآن را بھ شکست کشانید، تحریم اقتصادی سوریھ توسط اتحادیو روسیھ مواجھ گردید
 ۀلیکن توطئ.طرح شده استو ھمھ درجھت ھمان سیاستی است کھ بھ منظور سرنگونی رژیم سوریھ تدوین ... ھ لمللی الھابین

 ھایو آنھا برای مشروعیت بخشیدن بھ سیاست پایان نخواھد گرفتھامریکا بھ این زودیآس آن أ و در رھاامپریالیست
تحت لوای دفاع از حقوق بشر و پیش گیری  آن بتوانندۀادام ند تا دری شورای امنیت سازمان ملل متحد نیازمندأشان بھ راتجاوزکارانھ

مسند قدرت بنشانند کھ حافظ منافع بی چون دراسد رژیمی را و با سرنگونی رژیم بشار تجاوز نمایندسوریھاز قتل عام مردم سوریھ بھ
.منطقھ باشد چرای آنھا در و

ترکیھ گرد آمدند مردم را فراخواندند تا با سرنگونی  ــ سیاسی کھ در آنتالیاچندین جریان  اپوزیسیون سوریھ متشکل ازًاخیرا
حقوق  کراتیک و مردمی کھ ازورژیم بشار اسد بھ نظام استبدادی و سرکوبگر او پایان دھند و زمینھ را برای استقرار یک حکومت دم

ضمن حمایت و  پایانی این کنفرانس، ۀطبق قطعنام. ند گوناگون ملی و مذھبی فراھم آورھایاقوام و اقلیت  آحاد ملت، اعم ازۀھم
ھمدردی با مبارزات مردم سوریھ اما مخالفت آشکار خود را نیزبا ھر گونھ دخالت نظامی خارجی اعالم داشتھ و از تمامیت ارضی 

 ۀداخلی سوریھ و محاکمھمین اپوزیسیون موافقت خود را با دخالت نیروھای خارجی در امور  لیکن بخشی از. میھن دفاع نموده است
 نمایندگی این کنفرانس کھ پایگاه آن در ھایھمین رابطھ یکی از ھئیت  در.لمللی الھھ اعالن داشتھ استابشار اسد در دادگاه بین

: گاردین چنین گفتۀواشنگتن است بھ نمایندگی از محمد آل عبدهللا  بھ روزنام
ما نیز بھ چنین . ال معمر قذافی را بھ فال نیک گرفتقب باید سیاست شورای امنیت سازمان ملل متحد در» 

«.مورد رژیم سوریھ نیازمندیم  درایقطعنامھ
تر تر و عقب مانده ارتجاعیًدنبال سرنگونی رژیم بشار اسد باشد ماھیتاھ نیروئی کھ با اتکا بھ امپریالیسم و مزدوران خارجی ب

 اپوزیسیون باید ھوشیارانھ حسابشان را از نوکران و نیروھای حامی امپریالیسم و رژیم کنونی سوریھ است و نیروھای سالم و مستقل از
. و با تکیھ بھ مردمشان برای آزادی و دمکراسی برزمندًاستعماری جدا کنند و مستقال
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شک تمساح  را دریده و با اھاامپریالیسم آمریکا با حمایت زیرکانھ و کمک مالی بھ  بخشی از اپوزیسیون حامی استعمار نقاب
حزب ما درمقاالت گذشتھ بھ افشای این سیاست ارتجاعی و .سوریھ است  مستقیم نظامی درۀدنبال مداخلھ ریختن برای مردم سوریھ ب

 جاسوسی ھایمورد جاپای سازمان  در١٣٩٠ خرداد ماه ١٣٥ توفان ۀمقال ما در.  محکوم کرده استًشدیدا تجاوزکارانھ پرداختھ و آن را
: کھیمسوریھ نوشت در

ه دولت آمریکا خبر دادند کھ از زمان ۀ مطبوعات جھان بر اساس اسناد منتشر شد٢٠١١ در اواخر ماه آوریل »
 سوریھ برای سرنگونی رژیم سوریھ ۀ میلیون دالر بھ اپوزیسیون خود فروخت٦دولت جرج بوش امپریالیست آمریکا مبلغ 

Markمارک تنر . کمک کرده است Tonerما از : " اظھار داشتھاارجی آمریکا در مورد این کمک خۀسخنگوی ادار
 واشنگتن پست ۀروزنام". کنند، حمایت می کنیم گوناگونی کھ در سوریھ، آزادی و دموکراسی طلب میھایسازمان

شود و با  کھ امواجش از لندن بھ سوریھ ارسال میBarada تلویزیونی بارادا ۀافشاء کرده است گردانندگان فرستند
 ھایاز آغاز شورش. ندا بودهھا بنیانگذاری شده است از دریافت کنندگان این کمک٢٠٠٩در سال " سیا"لی کمک ما

 چنین اپوزیسیون ًطبیعتا.  این فرستنده بر اساس ھمان گزارشات گسترش فراوان یافتھ استھایمردم در سوریھ فعالیت
ت، در قبال دریافت این کمک، حاضر نیست حزب بعث اس" استبداد"و ضد " دموکراسی" کھ ھوادار ایفروختھخود

این اپوزیسیون ھمدست .  را افشاء کندھااشغال سرزمین سوریھ را توسط اسرائیل محکوم کرده و جنایات صھیونیست
امپریالیست در منطقھ است و در فردای تحوالت سوریھ ھوادار استقرار رژیمی است کھ بھ مصالح ملت سوریھ و 

 نیز از این قبیل اپوزیسیون وجود دارند کھ با دریافت کمک از سازمان ھادر میان ما ایرانی.  منطقھ خیانت کندھایخلق
سیا برای سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی خود را دموکرات جلوه داده ولی بھ اسارت ایران در فردای سرنگونی رژیم 

 « .گذارندجمھوری اسالمی صحھ می
 سیاسی ترقیخواھانھ ھای متناسب با تحول و تکامل شعارھا و خواست،با ھمین ماھیت مردم سوریھ و ممالکی ۀحمایت از مبارز

یش بھ مراتب عقب ھا مذھبی بر سر کار آید کھ خواستۀاگر قرار باشد در سوریھ یک رژیم عقب ماند. ستاھا و انقالبی این جنبش
را نیز نابود  ه بگیرد، بلکھ منافع ملی کشور و استقالل آنتر از رژیم بشار اسد بوده و نھ تنھا حقوق دموکراتیک مردم را نادیدمانده

سنی مبارک را پر کند، سازد است و یا یک رژیم غیر مذھبی قدرت را کسب کند کھ ھمدست آمریکا در منطقھ باشد و جای خالی ُح
تر و مراتب ارتجاعیھ د بمحصوالت این جنبش رژیمی است کھ از رژیم بشار اس. توان مورد حمایت قرار دادچنین جنبشی را نمی

ند کھ ائی در این ممالک از جملھ سوریھ قابل حمایتھاتنھا جنبش. تر و وابستھ بھ امپریالیسم و نوکر صھیونیسم استعقب مانده
کار تر در مقابل امپریالیسم و صھیونیسم در مقایسھ با رژیم کنونی سوریھ بر سر تر و مبارزتر و مقاومتر، پیشرفتھحکومتی مترقی

روشن است . یعنی حکومتی دموکراتیک و متکی بر مردم در عین حفظ جھات ضد صھیونیستی و ضد امپریالیستی این حکومت. آورند
 تر در منطقھ در پی دارد و این از نظر مردم سوریھ وکھ اعمال نفوذ اجانب در سوریھ خطر پیدایش لیبی دیگری را در ابعاد وحشتناک

 طالئی فراوانی را برای ایجاد یک وحدت دموکراتیک در میان ھای مردم  فرصتۀر اسد با سرکوب وحشیانبشا.  پنھان نیست،منطقھ
 بھ ، بیشتر سود آور است تا برای خود مردمھا آنھا برای امپریالیستھایکشتار مخالفین کھ جنازه. خلق سوریھ از دست داده است

 والیت فقیھی کھ بھ مردمشان ھایدھد کھ رژیم سوریھ و لیبی نشان میۀربتج. کندانزوای بشار اسد و ضربھ پذیریش بیشتر کمک می
 امپریالیستی دفاع کنند و مردم این کشورھا ھایمتکی نیستند حتی قادر نخواھند بود از تمامیت ارضی کشورشان در مقابل دسیسھ

ر درون کشور، وضعیت سیاسی را بھ بن بست عمال استبداد دِ در اھاروش این دولت.  را سرنگون خواھند ساختھاسرانجام این رژیم
.سازدشدت سخت میھ بندد و امکان مانور سیاسی را برای آنھا بکشاند و دست نیروھای مترقی درون این ممالک را میمی

 سوریھ است با دخالت فعال در جنبش ضد اختناق و دیکتاتوری و پیوند مطالبات دموکراتیک ھای مارکسیست لنینیستۀوظیف
تنھا . آن را بھ سرمنزل مقصود رھنمون سازند  ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی مھر خود را بر جنبش بکوبند وۀ با مبارزمردم

 و تالش برای کسب رھبری آنھاست کھ تضمین پیروزی این ھا در این جنبشھاویژه مارکسیست لنینیستھ شرکت نیروھای انقالبی و ب
. کارگر برای رھائی خویش پیوند بخورندۀ با جنبش طبق بایدھااین جنبش.  خواھد بودھاجنبش

توان بھ بقاء با سرکوب و آدمکشی نمی. اری جمھوری اسالمی ایران باشددوضعیت سوریھ و لیبی باید ھشداری بھ رژیم سرمایھ
ی بیگانھ فراھم پافشاری بر سر غارت کشور و سرکوب مردم فضای عمومی را بھ نفع اشغال کشور توسط نیروھا. حکومت کمک کرد

وقتی . وقتی مشتی مافیای در قدرت بھ خواست مردم تن در ندھند و از ھیچ خودسری و بی قانونی و جنایتی رویگردان نباشند. سازدمی
 سیاسی مردمی، بین بد و بدتر مرز روشنی را تشخیص ھایتوانند در شرایط خفقان و فقدان سازمانجان مردم بھ لب رسید دیگر نمی

.ند کھ در تاریخ بھ زشتی از آنھا یاد خواھد شدا مسئول مستقیم این فاجعھھاوقت آغاز فاجعھ است و این رژیم آندھند و 

! از ایران و منطقھ کوتاه بادھادست امپریالیست
ترین تروریست دولتی مرگ بر امپریالیسم آمریکا این بزرگ

!جھان
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