
 

 
 

برگزاری کنگره شکوھمند حزب 
 کمونيست کارگران تونس
  پيروزی بزرگی برای مارکسيسم لنينيسم

نخستين کنگره حزب کمونيست کارگران ٢٠١١ژوئيه سال  ٢۵تا  ٢٢در تاريخ
در شرايط علنی به پاس انقالب مردمتونس، بعد از بيست و شش سال زندگی مخفی، 

  تونس، در بھار آزادی ممالک عربی شمال آفريقا برگذار شد.
حزب کمونيست کارگران تونس توانست در اين دوران از مبارزه بر ضد

یيژه در ممالک عربی با رھنمودھای روسھارويزيونيسم که جنبش کمونيستی را بو
رژيمھای حاکم ارتجاعی در به نابودی کشانيد، از مبارزه با برژنفی-خروشچفی

   ٣ .ادامه در صفحه..آيد و با تونس واز جمله زين العابدين بن علی سربلند بيرون
    

پيام حزب کار ايران(توفان) به کنگره حزب 
  کمونيست کارگران تونس.

  ی صميمانه خلق و طبقه کارگر انقالبی ايران را بپذيريد. شادباشھا
حزب کار ايران(توفان) پيروزی انقالب مردم تونس بر ضد امپرياليسم و نوکر دست
نشانده اش دولت زين العابدين بن علی و تالشش برای استقرار يک نظام دمکراتيک

نيست کارگراندر تونس را به طبقه کارگر تونس و به حزب برادر خود حزب کمو
  ٥ ادامه در صفحه...ايران باتونس تبريک می گويد. مردم ايران و طبقه کارگر 

  

  نقش آگاھی و روحيه سنديکائی
  نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران(توفان) به کنگره چھارم حزب

در ايران که امنيتی وجود ندارد ھمه از آينده خويش بيمناکند. عدم احساس امنيت
ر ميان اکثريت قريب به اتفاق کارگران از ھمه طبقات و اقشار ديگر بيشترشغلی د

است و اين يکی از موانع اساسی و مشکل واقعی کارگران است که اجازه نمی دھد
آنھا به فکر ايجاد تشکالت مورد نظر خود باشند. سياست رژيم جمھوری سرمايه

  ٦ ادامه در صفحه... وضعيت و گرسنه نگھداشتنداری اسالمی تقويت اين
  

اصوليت انقالبی و نان به نرخ روز 
اسالمی خوردنِ   

 
سخنانیو يا پشت سر کسی  نپسند قديمی ھا می گفتند آنچه بخود نمی پسندی بديگران

ھمين سخنان را قادر نباشی آنھا را در پيش رويش نيز بازگو کنی.که  بر زبان نياور
صورت بيان کرده است: چنان باشکانت فيلسوف آلمانی عصر روشنگری به اين

  ٦ ادامه در صفحه...        که بتوانی بھر کسی بگوئی(کانت). 
 

 پلنوم دوم کميته مرکزی حزب کار ايران(توفان)
  بعد از کنگره چھارم حزب

سير تحوالت جھان بسيار شتابان است. سرعت اين تحوالت چه در داخل ايران و چه
آن می دارد که به سرعت واکنش نشان دھد ودر عرصه بين المللی، حزب ما را بر 

برای رھنمائی رفقای حزبی و توده ھای مردم رھنمودھای خويش را به موقع منتشر
کند. برای اين کار الزم است که رفقای رھبری بطور پيگير مسايل ايران و جھان را

درتعقيب کرده و ساير رفقا را با تحليلھای خويش و در عين حال با مشکالتی که 
پيش پای حزب بروز می کند، درگير کنند و آنھا را در جريان بگذارند. حزب بايد
ھمواره به آخرين سالح تحليل و برداشت ما از مسايل در جريان يک بحث رفيقانه و

 ٩ ادامه در صفحه...             مسئوالنه کمونيستی مجھز شود.

بـپـيونديد به حزب طبقه کارگر ايران  
  

  ديای جھان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

 ،نروژ جنايت در
 ادامه منطقی سياستِ 

اسالم ستيزی و قرآن 
  سوزی

در روز نماز جمعه اين ھفته در تاريخ 
نه در يمن، نه در سوريه،  ٢٢/٠٧/٢٠١١

نه در بحرين، بلکه در قلب اسکانديناوی در 
پايتخت کشور مرفه و ليبرال نروژ، در 
شھر اسلو که بيست سال پيش در آنجا قرار 

د صلح اسلو را به فلسطينی ھا تحميل دا
کردند، بمبی در مرکز شھر، مقابل ادارات 

نفر را به  ٨دولتی منفجر شد که در جا 
ھالکت رسانيد و ياد آور گذرا از بمبھای 
پرتاب شده به طرابلس بود. سپس در يک 
ساعت بعد در يک جزيره تفريحی به اردو 
گاه جوانان سوسيال دموکرات که در ميان 

ھا بسياری نروژيھای خارجی تبار بوده آن
نفر را به قتل  ٨۴اند حمله شد و بيش از 

  رساندند. 
متھم فورا پيدا شد. "اسالم سياسی" و 
سازمان القاعده. فورا در اخبار پای 
مسلمانان را به ميان کشيدند و مدعی شدند 
که گروه ھای ترور معمر قذافی در اين 
 کار دست دارند. نشريه صھيونيستی
نيويورک تايمز فورا خبر داد که مسئوليت 
اين ترور را گروه انصار  الجھاد العالمی 
را بعھده گرفته است. حقيقتا انسان از اين 
ھمه سرعِت عمل در شگفت می ماند، مثل 
اينکه آنھا از اخبار انفجار قبل از انفجار 
آگاه بوده اند. فورا استدالل کافی و عوام 

در عمليات ناتو در  پسند نيز پيدا شد. نروژ
 ٢ ادامه در صفحه...افغانستان شرکت 

  دوازدھمســال   –دوره شــــشـم  
  ٢٠١١ اوت ـ١٣٩٠ماه  مرداد١٣٧ مارهـش



     

   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                   ١٣٩٠ماه  مرداد   –  ١٣٧شماره      

[Text eingeben] 

  ...نروژجنايت در
دارد و از تجاوز ناتو به ليبی حمايت نموده و 
در حمايت از آزادی بيان يک روزنامه نروژی 
به تجديد چاپ کاريکاتور محمد از 
کاريکاتوريست روزنامه "ايللند پستن" 
دانمارکی مبادرت ورزيده بوده است. اخبار 
تلويزيونھای ممالک امپرياليستی مملو از 

ای انجام شده در آمريکا و پايتختھای انفجارھ
اروپائی و بر ضد مسلمانان بود. موجی از 
نفرت عليه مسلمانان در عرض چند ساعت 

  ايجاد شد.
روباه مکاری بنام اوباما فورا بدون بررسی و 
انتظار نتايج تحقيقات "تروريسم" را محکوم 
کرد و تلويحا آنرا به پای مخالفين آمريکا 

  نوشت. 
بعد، "خدا را شکر" معلوم شد که چند ساعت 

ساله چشم آبی و مو بلوند  ٣٢قاتل يک جوان 
نروژی با اعتقادات متعصبانه مسيحی بوده که 
با تفکر فاشيستی و ضد اسالمی بار آمده بوده 
است. بايد گفت، حزبی که ايشان ھوادار آن در 

در صد آراء را در انتخابات  ٢٠نروژ است، 
ستانه و فاشيستی بدست قبلی با تبليغات نژادپر

  آورد. 
حال حسابھا بطور کلی بر ھم خورد. ده ھا 
شاھد وجود داشت که قاتل را از نزديک ديده 
بودند. سمت تبليغات بيکباره برگشت و تمام 

صھيونيستی -دستگاھھای تبليغاتی امپرياليستی
حال تالش می کنند، تمام کاسه کوزه ھا را بر 

ليائی که ظاھرا سر يکی دو نفر آدمھای ماليخو
بجائی وابستگی نداشته اند و اعمالشان ماھيت 

  انفرادی دارد بشکنند.
ساله  ٣٢ولی واقعيت چيز ديگريست. اين فرد 

نروژی ھرگز نژاد پرست زائيده نشده است. 
وی خود قربانی تبليغات فاشيستی ضد اسالمی 
در اروپا و آمريکاست. چندين تن مواد منفجره 

ه است، گلوله ھائی که ای که وی بکار گرفت
شليک کرده است اين طور نيست که در 
مزرعه وی ساخته شده است. آنھا در قالب 
کاريکاتور روزنامه  "ايللند پستن"  دانمارکی، 
در نمايشات اعتراضی برای بنای مساجد 
مسلمانان در شھرھای اروپا، در تحريکات 
فاشيستی نسبت به حاملين حجاب اسالمی در 

سخنرانی ھا و حمايت از فرانسه، در 
سازمانھای مروج و مشوق نفرت ضد مذھبی 
نظير سازمان مسلمانان سابق، در آتش زدن 
قرآن و.... ساخته شده است. سالھاست از زمان 

ھانتيگتون در قالب برخورد تمدنھا،  ساموئل 
نفرت ضد مسلمانان تبليغ می شود، تا بتوان 
نيروھای رھائی بخش را که بر ضد اشغال 

شورشان و برای رھائی ملی مبارزه می کنند ک
با اتھام "تروريست" قتل عام کرد. بر اساس 
ھمين تبليغات فاشيستی و ضد اسالمی است که 
نيروھای دست راستی موفق شدند در 
دانمارک، ھلند، سوئد بر سر کار آيند و تعداد 
آراء خويش را در ساير ممالک سرمايه داری 

به نفرت ملی و توجيه امپرياليستی با دامن زدن 
کشتار قومی افزايش دھند. بر اساس ھمين 

تبليغات است که مشتی نژادپرست، وقتی 
اسرائيل نوار غزه را بمباران می کند و 
ھزاران فلسطينی اسير را می کشد، برای 
اسرائيل در خفا دست می زنند که بنيادگراھا را 
سر به نيست کرده و از ھر طرف کشته شود 

بت است. اين فرد نروژی خودش برای ما مث
قربانی اين سياست شستشوی مغزيست و امثال 
وی چون بمبھای خفته حداقل از زمان جرج 
بوش در حال پرورش و رويشند و در ميان ما 
انسانھا بويژه در قلب اروپا و تمدنھای غربی 
مانند بمبھای بالقوه حرکت کرده و زندگی می 

  کنند.
قرآن در توفان  حزب ما به مناسبت آتش سوزی

 ٢٠١٠نوامبر   ١٣٨٩آبان ماه    ١٢٨شماره  
  درارگان حزب کار ايران(توفان) نوشت: 

"جشن کتابسوزان که باستناد آزادی بيان 
صورت می گيرد، طبيعتا نقض غرض است و 
نمی تواند، اين گونه تفسير مورد ترديد قرار 
نگيرد. اين اقدام، مانند آن می ماند که کسی به 

آزادی بيان، جلوی آزادی بيان سايرين  استناد
تاريخ نشان داده که فاصله ميان را بگيرد. 

. کتابسوزی و آدمسوزی فقط يک گام است
کتابھا را که سوزاندی و کسی دم بر نيآورد، 
می توان معتقدان به آن کتابھا را نيز با خيال 

کتابسوزی مقدمه راحت از سر راه برداشت. 
ی شود بيش از يک . ولی آيا مآدمسوزی است

ميليارد انسان مسلمان را که به قرآن اعتقاد 
دارند با بمبھای خوشه ای، فسفری، ميکروبی، 
شيميائی و آغشته به راديو آکتيو و... به قتل 
رسانيد؟. پاسخ به اين پرسش مسلما منفی است. 
دوران جنگ صليبی به پايان رسيده است و 

  برای بشريت راه گشا نيست.".
در اسلو و دامنه خسارتی که يک فرد ولی بمب 

مملو از نفرت ضد مسلمانی ببار آورد يادآور 
کوچکی از بمبھائی است که صھيونيستھا در 
نوار غزه و لبنان می ريزند و پيمان تجاوزکار 
ناتو بر سر مردم در طرابلس و ساير 
تجاوزگران ضد بشر برھبری امريکا در عراق 

ی ريزند. آنچه و افغانستان بر سر مردم عادی م
را که مردم اسلو تنھا در مرکز شھر ديدند و 
وحشت زده گشتند، مردم ممالک مسلمان ھر 
روز و ھر شب شاھد آن ھستند. خسارتی که 
اين عمليات نظامی در طی ده ھا سال ببار 
آورده با دامنه تاثيرات بمب کوچکی که در 
اسلو ترکيده است قابل مقايسه نيست. جنايات 

ای اسرائيلی در قتل عام مردم در صھيونيستھ
محاصره نوار غزه، يک جنايات ضد بشری 
بوده که دارند پرونده اش را الپوشانی می کنند. 
کسی ديگر از اين جنايت سخن نمی راند. 
جنايت يک فرد مسيحی نروژی مملو از نفرت 
ضد خارجی و ضد مسلمانی را وسيله ای کرده 

و افغانستان و اند، تا تمام جناياتی که در عراق 
لبنان و ليبی و فلسطين و بحرين بر ضد 
مسلمانان و نھضتھای رھائی بخش صورت می 
گيرد در پرده بکشانند. بورژوازی 

صھيونيستی که با تبليغات خويش -امپرياليستی
ده ھا سال است که به شستشوی مغزی در 

غرب مبادرت می ورزد، تير زھرآگينی را 
ينه خودش رھا کرده است که امروز بر س

نشسته است. و اين تازه آغاز کار است. ماری 
را که ارتجاع جھانی در آستين پرورانده بود 

  امروز بخودش نيش می زند.
اين کشتار ضد انسانی بدست يک نروژی 
متعصب مسيحی نژادپرست و بر ضد افکار 
نيروھای دموکرات، چپ و کمونيست در نروژ 

حکوم انجام شده است و حزب ما آنرا بشدت م
می کند، ولی می توان چھره يک خانواده 
مسلمان را در نروژ و يا در ساير ممالک 
اسکانديناوی تصور کرد که در عين احساس 
انزجار از اين عمل غير انسانی، خوشحالند که 
پای مسلمانی در ميان نبوده است، وگرنه قتل 
عام مسلمانان در ممالک "متمدن" و 

راسی در "بشردوست" غرب که گويا دموک
کشورشان "نھادينه" شده است، در دستور کار 
قرار می گرفت. مسلمانی را پيدا نمی کرديد که 
جرات داشته باشد کودکانش را برای تحصيل 

  به دبستان بفرستد. 
اين اقدام يک نروژی چشم آبی و مو بلوند که 
افکار ضد اسالمی دارد، انديشمندان 

می  صھيونيست و امپرياليست را دچار مشکل
سازد تا عمليات تروريستی را، از اين ببعد، 
بدون در دست انداز افتادن، به دين اسالم 
مربوط سازند. تا کنون آنھا با تبليغات مسموم 
در باره عمليات انتحاری در سرزمينھای 
اشغالی، وسيله ای ساخته بودند، تا اشغال 
ممالک غير را توجيه کنند و جنايات گسترده، 

دار و مداوم خويش را در پس عميق و دامنه 
يک عمليات انتحاری ناموفق و يا از روی 
ناچاری انتحاری با دستآوردھای کم بپوشانند. 
حال يک اروپائی بمب بدست و مسلسل به شانه 
با تئوريھای نژاد پرستانه و ضد اسالمی با 
اعتقاد شديد مذھبی به ميدان آمده و ھمه 

ا که مردم تئوريھای ارتجاعی اين انديشمندان ر
را شستشوی مغزی می دادند و عمليات 
انتحاری و کشتن مردم غير نظامی را بپای 

  اسالم می نوشتند، بھمريخته است. 
شليک گلوله ھای اين نروژِی ھوادار آتش زدن 
قرآن و تکثير تصاوير کاريکاتور محمد و 
مخالف بنای مسجد مسلمانان، وجدان بسياری 

ھد کرد که تبليغات از مردم اروپا را بيدار خوا
نفرت مذھبی و ضد اسالمی چه عواقب 
خطرناکی دارد. صدای اين گلوله ھا بسياری 

ناشی از  ،را تکان داد تا از خواب غفلت
  شستشوی مغزی بدر آيند. 

در رابطه با مبارزه  ١٢٨حزب ما در توفان 
علمی بر ضد مذھب اعم از اسالم، يھوديت و 

ب بيانگر يا مسيحيت نوشت: "واقعيت مذاھ
نادانی عمومی است. ھرچه بشريت به آموزش 
و علم بيشتر دسترسی پيدا می کند، از دامنه 
نفوذ مذھب کاسته می شود. مذھب در زمينی 
رشد می کند که کود آن بی سوادی و عقب 
ماندگی است. مذھب دوای درد ھمه 
نادانستنيھاست، بذر مذھب در زمين جھل 

  ٣حه ادامه در صف...کاشته می شود و

  انسرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی اير
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[Text eingeben] 

   ...نروژجنايت در
می رويد و لذا تنھا با اين ارزيابی ريشه ای 
است که می توان راه مبارزه با مذھب به 

  عنوان افيون توده ھا را پيدا کرد.
در مبارزه با مذھب نمی توان به زور اسلحه 
متوسل شد و با قھر و اجبار مردم را وادار 
کرد از تعلقات مذھبی و اعتقادات دينی خويش 

ست بردارند. اين اعتقادات ريشه چند ھزار د
ساله در ميان مردم دارند و زمينه ھای مادی 
برچيدن آن که بدرجه آگاھی عمومی نياز دارد 
ھنوز بطور کامل فراھم نشده است. اين است 
که شمشير کشيدن بر روی مذھب و از جمله 
مذھب اسالم دوای درد نيست و نظر کسی را 

می دھد برعکس منجر نسبت به اسالم تغيير ن
به آن می شود که مسلمانان و نه تنھا مسلمانان 
حتی اتباع المذھب اين ممالک نيز خود را 
مورد تعرض و تھاجم حس کنند و در مقابل 
يورش دشمن مذھبی که در حقيقت انگيزه 
سياسی را بيدک می کشد، جبھه گيری کرده به 

  يورش متقابل دست زنند.".
ز به قوت خود صادق اين نظريه حزب ما ھنو

است و ما بار ديگر شاھديم که دست راستی 
ھا، فاشيستھا، نژادپرستان در کنار ضد 
مسلمانان ايستاده اند تا دست در دست ھم حقوق 
آنھا را بنام دموکراسی و آزادی پايمال کنند. 
گلوله ھای اين تروريست جانی نروژی به قلب 
اين فاشيستھا و ھمدستان صھيونيستھا نيز 

  اصابت کرده است.
مسئوليت جناياتی که در نروژ انجام شده 
مستقيما به گردن سياست ضد خارجی، ضد 
اسالمی و نژادپرستانه و سياست تجاوزگرانه و 
اشغالگرانه در عرصه جھانی است. مسئوليت 
آن بعھده امپياليسم و صھيونيسم و ارتجاع 
بورژوازی بومی ھمين ممالک است. برای 

  بايد امپرياليسم را از بين برد.  نابودی تروريسم
  

*****  
  

  ...برگزاری کنگره شکوھمند
در ميان اتحاديه ھای کارگری و توده  نفوذ

ھای خلق مھر خويش را بر انقالب تونس 
بکوبد و بيکی از نيروھای مھم و قابل احترام 
انقالب مردم تونس بدل شود. نقش حزب 

لنينيست تونس بھيچوجه -کمونيست مارکسيست
  گر قابل انکار نيست.دي

حزب کمونيست کارگران تونس تنھا حزب 
قدرتمند کمونيستی است که از منافع عموم خلق 
تونس برای تکميل انقالب دموکراتيک و بويژه 
از منافع پرولتاريای تونس در اين مرحله از 
انقالب و پيشرفت به سمت سوسياليسم حمايت 
 کرده و اين خواستھا را نمايندگی می کند.

گروھکھای ناچيز ديگر "کمونيستی" در اثر 
خط مشی ھای رويزيونيستی بکلی مضمحل 
شده و يا در انزوای کامل بسر می برند. آنھا 
در عرصه مبارزه و انقالب مردم تونس در 
دوران خفقان و در آستانه انقالب بکلی غايب 

بودند و در ميان مردم حضور نداشتند. تالش 
ت که با پرووکاسيون اين رويزيونيستھا اين اس

و ادامه سياست خيانت طبقاتی به انقالب تونس، 
ضربات خويش را به انقالب از سوی "چپ" و 
راست وارد آورند و در عمل ھمدستان بقای 
رژيم زين العابدين بن علی ھستند. از ھم اکنون 

ما شاھد تحريکات عوامل رژيم سابق که در 
ط حکومت وجود دارند و تالش می کنند تسل

مجدد خود بر اوضاع را با دامن زدن به 
خرابکاری، دزدی، تجاوز به حقوق مردم 
توسط باندھای سياه و و عمليات مشکوک 
برقرار سازند، ھستيم. رھبران حزب کمونيست 
کارگران تونس بارھا اعالم کرده اند، بن علی 
ساقط شده ولی رژيم ارتجاعی طبقات حاکمه 

ه است. در تونس بر سر قدرت باقی ماند
 ديکتاتور رفته ولی ديکتاتوری باقی مانده

. ھدف طبقات ارتجاعی حاکمه ايجاد است
فضائی مملو از سوء ظن و فقدان امنيت است 
تا بتواند تسلط و بکارگيری ابزار سرکوب را 
توجيه کند و انقالب را در نيمه راه متوقف 

  نمايد. 
کنگره حزب برادر ما در تونس در بزرگترين 

شی پايتخت بنام قصر ورزش با بيش سالن ورز
ھزار نفر شرکت کننده افتتاح شد.  ۴٠٠٠از 

پرچمھای سرخ داس و چکش در ھمه جا به 
اھتزاز در آمده بود. سرود پرافتخار 
انترناسيونال در فضای سالن طنين می انداخت. 
صدھا نفر جوانان دختر و پسر تونسی اعضاء 
و  سازمان جوانان تونس به شادی و پايکوبی

خواندن سرودھای انقالبی مشغول بودند. زنان 
با حجاب که با آنھا ھمکاری می کردند در 

نفر  ٢۵٠سالن حضور داشتند. در کنگره حدود 
نمايندگان طبقه کارگر تونس از شھرھای 

  مختلف تونس شرکت کرده بودند.
دو دسته مھمانان خارجی دعوت شده بودند. 

احزاب  اعضاء کنفرانس -رفقای احزاب برادر
که حزب  -لنينيستی-و سازمانھای مارکسيستی

کار ايران(توفان) با ھيات نمايندگی خود در 
ميان اين گروه بود و مھمانان ساير احزاب و 
سازمانھا و شخصيتھای مترقی که از 
دوستداران انقالب مردم تونس و از حاميان 
حزب کمونيست کارگران تونس در جھان 

حق داشتند در  ھستند. اعضاء احزاب برادر
بحثھای کمسيونھا و کنگره فعاالنه شرکت کرده 
و اظھار نظر کنند و در تمام فعاليتھای کنگره 
شرکت داشته باشند. ساير مھمانان از اين حق 

و حق شرکت در جلسات کنگره که نيمه علنی 
و با احتياط و رعايت پنھانکاری برگذار می 

  شد برخوردار نبودند.
پيامی به نمايندگی  از طرف احزاب بردار

رفيق رائول مارکو عضو حزب کمونيست 
اسپانيا خطاب به کنگره ارائه شد. پيام احزاب 
برادر در طی کنگره قرائت گرديد و در 
جلسات افتتاحيه و در جشن پايانی کنگره ساير 
مھمانان خارجی نيز پيامھای خويش را به 

  نمايندگان و مردم حاضر ارائه کردند.
انقالبی ترکيه، حزب  حزب کمونيستی

کمونيست کارگران دانمارک، حزب کمونيست 
کارگران فرانسه، پالتفرم کمونيستی نروژ، 
تشکيالت برای احياء حزب کمونيست يونان، 
سازمان برای بازسازی حزب کمونيست ايتاليا، 

لنينيست)، -حزب کمونيست اسپانيا(مارکسيست
حزب کار دومينيکن، حزب کمونيست 

لنينيست)، حزب -ستمکزيک(مارکسي
لنينيست)، حزب -کمونيست کلمبيا(مارکسيست

کمونيست انقالبی ولتا، حزب کمونيست 
لنينيست)، حزب کمونيست -شيلی(مارکسيست
لنينيست)، حزب کمونيست -اکوادر(مارکسيست
حزب کمونيست  انقالبی برزيل،
لنينيست)، حزب -ونزوئال(مارکسيست

يا خود کمونيست بنين، حزب کار ايران(توفان) 
در کنگره شرکت داشتند و يا برای کنگره 
پيامھای تبريک و ھمبستگی ارسال داشته 

  بودند.
در کنگره گزارش کنگره که به زبان عربی 

ئت می گرديد ھمزمان به زبانھای فرانسه، قرا  
اسپانيائی، انگليسی و آلمانی برگردانده می شد. 

  کنگره بسيار سازمانيافته و خوب برگذار شد.
جبھه خلق راس مھمانان خارجی نمايندگان  در

که از رامله و نوار غزه   برای آزادی فلسطين
آمده بودن، حضور داشتند. شرکت کنندگان در 
کنگره يکپارچه بپا خاستند و با شور و شوق 
فراوان حمايت خويش را از مبارزات مردم 
فلسطين بر ضد صھيونيسم و امپرياليسم ابراز 

فلسطين، پرچمھای فلسطين و داشتند. نمايندگان 
تونس را به اھتزار در آورند و ھمبستگی 
خلقھای و کمونيستھا را در مبارزه رھائی 
بخش ملی به نمايش گذاردند. نمايش شکوھمند 
مردم و طبقه کارگر تونس بيان اين نظريه 
درست و تائيد آن است که بايد از مبارزه 
رھائی بخش مردم فلسطين بر ضد دشمن 

ر و اشغالگر يعنی صھيونيسم اسرائيل جنايتکا
  ٤ادامه در صفحه ... دفاع نمود. اين 

ھمدست امپرياليسم ،صھيونيسم يعنی نژادپرستی  
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[Text eingeben] 

   ...برگزاری کنگره شکوھمند
ھمبستگی دست ردی بر سينه تئوريھای 
ارتجاعی صھيونيسم ساخته ی مبارزه "عليه 

ھم عليه صھيونيسم و ھم عليه اسالم  ، دو قطب
سياسی و تروريسم" است(بخوانيد مبارزه 

خلقھای جھان بر ضد امپرياليسم و انقالبی ھمه 
  توفان).-صھيونيسم

حزب بسياری از زندانيان سياسی در زمان 
ديکتاتوری را به عنوان مھمانان رسمی حزب 
به کنگره دعوت کرده بود و از آنان بخاطر 

  مبارزاتشان تجليل به عمل آورد..
در ميان مھمانان خارجی چھره ھای زير به 

برای آزادی  چشم می خوردند. جبھه خلق
فلسطين، حزب کمونيست لبنان، حزب کار 
بلژيک، حزب مبارز جديد، حزب کمونيست 
فرانسه، حزب کمونيست يونان، حزب 
کارگران يونان، حزب کمونيست مارکسيست 
لنينيست آلمان، گروه کار آينده از آلمان، گروه 
ھای ھوادار انقالب تونس از پرتقال، از مصر 

ديه کارگران تونس. و مراکش و سوريه، اتحا
حزب کمونيست بنين، حزب کمونيست ساحل 
عاج، نماينده کارزار ضد امپرياليستی در 
اتريش.در عين حال خبرگزاريھای جھان در 
زمان برگزاری کنگره و جشن حزب شرکت 
داشتند و گزارشات فراوانی از فعاليتھای حزب 

  کمونيست کارگران تونس منتشر نمودند. 
ادر از پختگی و ھشياری اين سياست حزب بر

حزب حکايت می کند، زيرا حزب بدرستی می 
فھمد که در شرايط کنونی جھانی و کشور، بايد 
به غير از رفقای کمونيست و دوستان پايدار 
حزب، ھاله ای از ھواداران و نيروھای مترقی 
و يا جريانھائی که آمادگی کمک به حزب و 

در تبليغ مواضع آنرا دارند، بدور خود چه 
عرصه داخلی و چه در عرصه جھانی جلب 
کرد. اين ھاله به ايجاد يک جبھه عمومی 
دموکراتيک حفاظتی از حزب منجر می شود 
که ضربات دسيسه ھای ديکتاوری حاکم را به 
حزب تا حدود بسياری دفع می کند. حزب 
بدرستی می بيند که ديکتاتوری تالش دارد 

بيشتر  ھوادارن احزاب اسالمی را که در تونس
با ليبراليسم فرانسوی عجين شده اند و با 
اسالميستھای افراطی تمايز دارند بر ضد 
کمونيستھا تحريک کرده و آنھا را به جان 
حزب کمونيست کارگران تونس بيفکنند. با 

اختالف مانع از برگزاری انتخابات  دايجا
گسترده برای تدوين قانون اساسی شود و با 

ی کارگری مانع از آن تحريکات در اتحاديه ھا
شود که يک اتحاديه متحد و مشترک کارگری 
که با اراده واحد از حقوق ھمه کارگران دفاع 
کند ايجاد شود. رفقای حزب کمونيست 
کارگران تونس به درستی بيان می کنند که در 
کشور ما تضاد عمده با نيروھای اسالمی نيست 
با ديکتاتوری حاکم مسلح و قدرت سياسی 

است. حزب کمونيست کارگران تونس  کنونی
از شرکت در کميسيون پيشبرد انقالب؟! که 
آنرا کميسيونی رفرميستی برای کنار آمدن با 
ھيات حاکمه ارزيابی می کند سرباز زدند. 
دشمنان کمونيستھا در مناطق دھقانی تالش می 
ورزند که دھقانان را عليه حزب کمونيست 

مذھبی و  کارگران تونس با تکيه به تعصبات
 ،ھستند اينکه کمونيستھا بی خدا و کافر

بشورانند. در اين تبليغات طبقه حاکمه مسلح 
  نقش تعيين کننده را دارد.

رفيق ھمامی عضو رھبری حزب کمونيست 
کارگران تونس در گزارش مشروح کار خود، 

سال کار  ٢۶به فعاليتھای حزب در دوران 
ران مخفی و مشکالت آن اشاره کرد. در اين دو

انشعاباتی در حزب صورت گرفت که در 
کنگره فعلی بسياری از جداشدگان سابق چه به 
صورت فردی و چه به صورت تشکيالتی به 
حزب پيوسته و حزب واحد کمونيست کارگران 

تونس را تقويت می کنند. اين تجربه تونس بايد 
برای کمونيستھای ايران آموزنده باشد و از آن 

ايران(توفان) به عنوان  برای تقويت حزب کار
تنھا حزب مارکسيست لنينيست ايران که از 

استالينی -ساختمان سوسياليسم در شوروی لنينی
و گذشته پرافتخار جنبش کمونيستی در ايران و 

  جھان حمايت می کنند آموزش بگيرند.
وی اشاره کرد که گذار از کار مخفی در 
شرايطی که دموکراسی کامل در کشور مستقر 

ه به کار نيمه علنی و کار علنی با مشکالت نشد
فراوان روبروست و در عمل کار حزب را 
دچار مشکل می سازد. از جمله اينکه کادرھای 
با تجربه و قديمی و مخفی حزب در زمان 
گذشته چھره ھای ناشناخته ای برای مردم 
ھستند در حاليکه جوانانی که در دوران انقالب 

وده ای و تبليغاتی به حزب پيوسته و به کار ت
در ميان مردم دست زده اند و از تجربه کافی و 
دانش تئوريک بحد کافی برخوردار نيستند، از 
پايگاھھای توده ای برخوردارند و بيشتر مورد 
اعتماد مردم قرار دارند. اين وضعيت می تواند 
اگر بدرستی حل نشود به حزب و رھبری مردم 

  طبيعتا صدمه زند.

گزارش خود به خواست حزب  رفيق ھمامی در
برای تغيير قانون اساسی تونس اشاره کرد که 
در اين قانون اساسی نه تنھا بايد حقوق 
دموکراتيک، بلکه خواستھای اجتماعی برای 
تحقق عدالت اجتماعی نيز منظور شود. رفيق 
ھمامی بيان کرد که انقالب دموکراتيک مردم 
ق تونس به ھمه خواستھای خويش، اگر ما موف

نشويم وحدت مبارزه بر ضد صھيونيسم و 
امپرياليسم را در اين اسناد بازتاب دھيم، 

  نرسيده است.
رفيق ھمامی اشاره کرد که نظام بن علی ھنوز 
دست نخورده باقی مانده است و ارتش در دست 
طبقه حاکمه، حکِم ادامه سياست تسلط طبقاتی 
وی را دارد. ما با يک رژيم ضد انقالبی 

تيم که می کوشد با ھر وسيله ای روبرو ھس
جلوی پيشرفت انقالب را بگيرد. رژيم تالش 
می کند، جلوی تاسيس مجلس موسسان و 
انتخابات آزاد را بگيرد و مرتب آنرا به تاخير 
می اندازد باين جھت وی مردم تونس را فرا 
خواند که خود را برای شرکت در يک 

اری انتخابات گسترده آماده گردانند. نفس برگز
انتخابات و شرکت وسيع مردم در آن کمک به 
امر پيشبرد انقالب است. نيروھای مذھبی در 
تونس با اين خواست موافقند و تالشھای رژيم 
حاکم را برای ممانعت از برگزاری يک 
انتخابات واقعی را به نقد می کشند. حزب ما 
اين خواست را تقويت سياست و خواست 

در عين حال خودش ارزيابی می کند. وی 
مخالفت خويش را با يک جمھوری اسالمی و 
استقرار قوانين فقه اسالمی  در تونس اعالم 
داشت. ھمامی اشاره کرد که سياستی را که 
رژيم حاکم به بھانه حمايت از حکومت غير 
مذھبی در پيش گرفته است، کار را در تونس 
به وضعيت الجزاير می کشاند که فاجعه آميز 

نيست کارگران تونس خواھان است. حزب کمو
انتخابات آزاد و دموکراتيک با بسيج افکار 
عمومی و تصويب آن چنان قانون اساسی 
دموکراتيکی است که عدالت اجتماعی در آن 
منظور شده باشد، دين از دولت جدا باشد، 
تساوی حقوق زن و مرد برسميت شناخته شده 

باشد، و بر ضد امپرياليسم و صھيونيسم نظر 
شن داشته و از جنبش فلسطين دفاع کند. رو

روح اين مطالب بايد در قانون اساسی جديد 
منعکس شود. حزب کمونيست کارگران تونس 
برنامه سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود را 
در کنگره به تصويب رسانيد. از جمله اينکه 
حزب، مخالف آن است که دولت به ابزار 

  ٥ادامه در صفحه ...سياست شرکتھای 

مبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی 
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را بی قيد و شرط ترک کنندو افغانستان بايد خاک عراق  ،استعمارگر تجاوزگرانِ 

   ...برگزاری کنگره شکوھمند
فراملتی در تونس بدل شوند و زندگی اقتصادی 
تونس را با سياست خصوصی سازيھا به 
نابودی بکشانند. حزب با افزايش سن 
بازنشستگی و تعيين مزد، بی توجه به شرايط 
زندگی مزدبگيران و تامين حداقل شرايط 

مخالف است. حزب در عرصه  معيشتی آنھا
ان يک سياست مستقل ضد خارجی خواھ

امپرياليستی و 

ضد صھيونيستی است. آنھا می خواھند که ھر 
کس خواھان استقرار مناسبات ديپلماتيک با 
صھيونيستھا باشد مجازات شود. آنھا حامی 
خلق فلسطين بوده و از ھمبستگی خلقھای 
ممالک عربی حمايت می کنند. حزب کمونيست 

ناتو به ليبی  کارگران تونس تجاوز امپرياليستی
را محکوم کرد حتی اگر لباس عربی بر اين 

  تجاوز بپوشانند. 
کنگره حزب کمونيست کارگران تونس با 
موفقيت و انتخابات ھيات مرکزی جديد به پايان 

سال زندگی  ٢۶رسيد.رفقای تونسی که تجربه 
مخفی را دارند و از تبھکاری بورژوازی با 

مين آنھا خبرند می دانند که چه خطراتی در ک
نشسته و آنھا را تھديد می کنند. حزب کار 
ايران(توفان) به نمايندگی از جانب خلق ايران 
و طبقه کارگر ايران برای آنھا آرزوی موفقيت 

  و پيروزی داشت.
حزب ما موفق شد در جنب کنگره با رفقای 
جبھه خلق برای آزادی فلسطين گفتگو کند. در 

داشتند که آنھا فلسطينی ابراز  یاين گفتگو رفقا
با سازمان حماس مشترکا در جبھه مقاومت 
ھمکاری دارند و بر ضد نسل کشی فلسطينيھا 
و برای آزادی کشور فلسطين مبارزه می کنند. 
در پاسخ به پرسش ما در مورد مشکالتشان در 
نوار غزه و سواحل رود اردن، اساسا بيان 
کردند که در نوار غزه از امنيت کامل 

و به فعاليتھای سياسی خويش برخوردارند 
ادامه می دھند، ولی اين بخت را در سواحل 
رود اردن که زير سلطه اسرائيليھاست 

  بھيچوجه ندارند و مرتب در تحت تعقيبند.  
حزب ما برای حزب کمونيست کارگران تونس 

  آرزوی موفقيت و پيروزی دارد.
زنده باد حزب کمونيست کارگران تونس. تنھا 

  کارگر در تونس. نماينده طبقه
*****  

  
  ...پيام حزب کار ايران

عالقه و احساس عميق ھمسرنوشتی، تحوالت 
شمال آفريقا و ھمه ممالک خاور ميانه را 

تعقيب می کنند و آرزوی پيروزيھای بيشتر 
  برای مردم و طبقه کارگر تونس دارند. 

اين انقالب دستآوردھای بزرگی داشته است. 
نيم در کنگره رسمی ھمين که امروز ما می توا

حزب شما  درتونس بدون ترس از زندان و 
شکنجه و اعدام شرکت کنيم گام بزرگی در راه 

  رھائی خلق بزرگ تونس است.
انقالب تونس آغاز انقالب و مبارزات گسترده  

دموکراتيک در بسياری از ممالک جھان و 
بويژه در ممالک عربی شمال آفريقا و 

اليستھا و کشورھای اسالمی شد. امپري
صھيونيستھا متحدين ارتجاعی و دست نشانده 
خويش را در اين ممالک از دست دادند و 
توازن قوای طبقاتی در اين مناطق به نفع 
خلقھای جھان تغيير کرد. برای امپرياليسم و 
صھيونيسم و ارتجاع منطقه ديگر مقدور نيست 
چرخ تاريخ را به عقب برگردانند و ھمه 

  اين انقالب را نابود سازند.دستآوردھای عميق 
انقالب تونس بر تبليغات ارتجاع جھانی، که 
مردم ممالک زير سلطه را اليق کسب 
دموکراسی و زندگی بھتر و مستقل نمی دانند، 
خط بطالن کشيد و در جھان موجی از حمايت 
و احترام نسبت به خلقھای عرب بويژه خلق 

  تونس و طبقه کارگر تونس بوجود آورد.
ب تونس ارتجاع عرب را وادار کرد از انقال

ترس خشم مردم به اصالحات، برای فريب 
مردم دست بزند و در پاره ای از جھات عقب 
گرد نمايد، ولی در عين حال اين انقالب نشان 
داد که عربستان سعودی مرکز ارتجاع سياه در 
منطقه و چشم اميد امپرياليست آمريکاست تا 

ر جنبشھای توسط قدرت مالی وی، به مھا
انقالبی در منطقه پرداخته و حکومتھای تازه به 
قدرت رسيده را با امکانات مالی خويش 

  خريداری نمايد.
انقالب تونس به حزب کمونيست کارگران 
تونس امکان داد تا در اين نبردھای انقالبی 
آزموده تر شود و بتواند با طبقه کارگر تونس، 

ا در صفوف ارتباط مستقيم برقرار کرده، آنھا ر
خود و در اتحاديه ھای کارگری جذب نموده، 
آنھا را بسيج کرده و به آنھا آگاھی طبقاتی 
بدھد. بدون حزب طبقه کارگر که ستاد 
فرماندھی و مغز متفکر طبقه است، امکان ھيچ 
پيروزی و حفظ دستآوردھای انقالب وجود 

  ندارد.
  

پيروزی خلق تونس، مبارزه ضد امپرياليستی 
تيک و گسترده و قھرمانانه طبقه و دموکرا

کارگر تونس، تنھا جنبه ملی ندارد، جنبه بين 
المللی اين پيروزی انکار ناپذير است. چشم 
بسياری از نيروھای انقالبی در جھان به 
فعاليتھای حزب کمونيست کارگران تونس 
دوخته شده است. ھر گونه پيروزی شما رفقا 

در بر حيثيت جنبش مارکسيستی لنينيستی 
عرصه جھانی می افزايد و از نفوذ 

  رويزيونيستھا در جنبش کارگری می کاھد. 
حزب کمونيست کارگران تونس امروز به 
شاخص تعيين کننده در ارزيابی مردم جھان از 

درجه و عمق سير تحوالت در آفريقای شمالی 
و ممالک مسلمان بدل شده است. ھر پيروزی 

  شما پيروزی ما نيز ھست.
يست کارگران تونس با مبارزه حزب کمون

خويش، سياست موذيانه امپرياليسم را که 
مبارزه دموکراتيک و رھائی بخش مردم در 
ممالک اسالمی را با "تروريسم" ھمرديف می 
کند و تالش می کند با اتھام "تروريسم" آنھا را 
منزوی و سرکوب نمايد، افشاء کرده و نشان 

ه ميان داد که منظره سياسی جھان نه مبارز
باصطالح "تروريسم اسالمی" با "تمدن" 
آمريکائی، نه "درگيری تمدن"ھا، بلکه نبرد 
سھمگين ميان ستمکشان و ستمگران است. 
نبردی که در يک طرف آن خلقھا و طبقه 
کارگر جھانی و در طرف ديگر آن امپرياليسم، 
صھيونيسم و سرمايه داری و ارتجاع بومی 

  قرار دارند.
  رفقای عزيز 

ا به پيروزيھای مھمی دست يافته ايد و شم
برگزاری ھمين کنگره در شرايط قدرت شما و 
ضعف دشمن، حاکی از اين پيروزی ھاست. 
ولی تجربه جنبش کارگری و کمونيستی از 
زمان کمون پاريس تا به امروز و تجربه حزب 
ما در ايران با صدھا قربانی کمونيست نشان 

مملو از خون داده است که راه مبارزه طبقاتی 
است و دشمن طبقاتی در نخستين فرصت، 
بيرحمانه از طبقه کارگر و حزب کمونيستش 
انتقام می گيرد. دموکراتيک ترين جمھوريھای 
 بورژوازی دشمن طبقه کارگر باقی می مانند و
و  تنھا رھبری حزب و تشکل طبقه کارگر

حضور آنھا در عرصه مبارزه و کسب متحدين 
اه و بسيج توده ھای مردم دموکرات و آزاديخو

برای کسب اکثريت در عرصه مبارزه 
اجتماعی تضمين مناسبی است تا از ھجوم ضد 
انقالب جلو گيرد. از ھم اکنون امپرياليسم و 
ارتجاع عرب تالش می ورزند، تونس را تحت 
محاصره و فشار اقتصادی قرار دھند تا از اين 
 طريق راه نفوذ مجدد خويش را به تونس توجيه

و ھموار نمايد. ما مطمئن ھستيم که حزب 
کمونيست کارگران تونس با تجارب خويش که 
در طی مبارزه مخفی و در زمان انقالب و 
شرکت در مبارزه توده ای کسب کرده، قادر 
است بر اين مشکالت غلبه کند و مھر خويش 
را آگاھانه بر سير تحوالت دموکراتيک و 

  انقالبی در تونس بزند.
کنگره شما پيروزی و موفقيت فراوان ما برای 

  آرزو می کنيم.
  زنده باد خلق قھرمان تونس

  زنده باد طبقه کارگر انقالبی تونس 
  زنده باد حزب کمونيست کارگران تونس

زنده باد سوسياليسم! زنده باد انترناسيوناليسم 
  پرولتری.

  ھيات مرکزی حزب کار ايران(توفان)
٢١/٠٧/٢٠١١    

  
*****  
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  ...و روحيهنقش آگاھی 
کارگران و حکومت بر آنان است. سازو کاری 
که آنھا استفاده می کنند مانند ھمان روشھائی 
است که در ممالک سرمايه داری پيشرفته 
تجربه شده است. ھمان سياست معروف سر 

   .گرگ برای ترساندن بره ھا
وجود کارھای قراردادی و پيمانی و خيل عظيم 

انند سر گرگ در بيکاران آماده به کار که م
پشت در کارخانه ھا صف کشيده اند از 
يکطرف و دستمزد ناچيز و بخور و نمير از 
طرف ديگر باعث شده که فکر نان شب آنھا را 

باشد که فرصتی برای  چنان بخود مشغول کرده
تفکر در باره بھبود شرايط زندگی خود از راه 
تشکل يابی پيدا نکنند. تا زمانی که ترس از 

آينده وجود نداشته باشد و کارگران  فردا و
احساس نکنند که فردا قادر به ادامه کار و 
فروش نيروی کار خويش ھستند، تا زمانی که 
ميليونھا کارگر پشت درب مراکز کاری منتظر 
بکار گيری خود از کارفرمايان انتظار می 
کشند و نقش اعتصاب شکن را بازی می کنند 

ی در محيط و تا زمانی که حتا رقابت کار
کارخانه برای بقاء خود در ميان کارگران 
وجود دارد، آنھا فرصت کافی نخواھند يافت که 
به مسائل ديگر ھمچون اتحاد و تشکل عميقانه 
فکر کنند و آن را در دستور کار عمده خود 

   .قرار دھند
اين سياست تجربه شده سرمايه داری جھانی 
است که کارگران را به چنين فالکتی می 
کشاند، و آنرا بر اساس نياز واقعی سرمايه 
داری ھار به صورت قانونی در می آورد. کار 
قراردادی، دستمزد پائين، نيروی ميليونی 
بيکار، ايجاد رقابت در محيط کار، ھمه 
ابزارھايی است که با استفاده از نيروی 
سرکوب قوه نظامی در خدمت سرمايه داران 

فکنی در ميان قرار دارد و ھمراه با تفرقه ا
کارگران چه توسط تشکلھای خود ساخته و چه 
توسط دامن زدن به نفرت ملی ميان خلقھای 
ايران از تشکل مستقل آنھا جلو می گيرد. رژيم 
جمھوری اسالمی برای تحقق اين خواست 
کارگران را دسته دسته، از شمول قانون کار 
خارج می سازد و دست کارفرمايان را در 

ون پذيرش ھيچ گونه مسئوليتی اخراج آنھا بد
کامالً باز می گذارد. اين ترازنامه کاِر رژيم را 
ما در اخراجھای وسيع و رشد بيکاری 
روزافزون،  در خدمت به نظام سرمايه داری 
حاکم و رژيم حافظ منافع اش می بينيم که 
وضعيت فالکت بار را برای کارگران فراھم 

قعيت که آورده اند. تنھا کافی است به اين وا
کارفرمايان در يکسری از واحدھای توليدی 
حتی از پرداخت حداقل دستمزدھای نازل 
پذيرفته شده نيز سر باز می زنند توجه نمود تا 
به ابعاد باور نکردنی تعرض سرمايه داران و 
دولت آنھا به حقوق کارگران پی برد. برای 
پيوستن به سازمان تجارت جھانی دولت 

اين سرکوب و سياست جمھوری اسالمی به 
نياز دارد و طبقه کارگر نيز بايد درک کند که 
دشمن طبقاتی وی يک دشمن جھانی است. 

امروز در ايران کارگران به بردگان بی مزد 
که حتا تا دو سال دستمزدشان را پرداخت نمی 
کنند، مبدل شده اند. ايران بھشت سرمايه داران 

شکل است. برای تغيير اين وضع کارگران به ت
يابی نياز دارند. بخشی از سرمايه داران رژيم 
گذشته می خواھند وضعيت فعلی را در ايران 
به گردن اسالمی بودن رژيم بگذارند در 
حاليکه خط مشی رژيم جمھوری اسالمی بر 
اساس منافع سرمايه داری جھانی حرکت می 
کند و فرقی نمی کند که در ايران شاه و يا شيخ 

   .بر سر کار باشد
خرداد  ٢٢در جنبش دموکراتيک بورژوائی 

مشھور به جنبش سبز طبقه کارگر به مثابه 
طبقه از آن جدا ماند و اين جنبش در تنھائی 
خويش نتوانست به يک جنبش اجتماعی بدل 
شود. علت اساسی اين بی تفاوتی طبقه کارگر 
را بايد در اين ديد که برای کارگران آنچه در 

رد خواستھای صنفی درجه اول اھميت قرار دا
و تحقق حداقل شرايط تامين زندگی آنھاست. به 
مصداق "شکم گرسنه دين و ايمان ندارد" برای 
کارگران طرح خواستھائی مبتنی بر بھبود 
شرايط زندگی بيشتر بسيج کننده است تا کسب 

   .حقوق دموکراتيک عمومی
عليرغم ھمه اين مشکالت، در اثر اعتراضات 

تشکلھای پراکنده مستقل  و مبارزه کارگران،
کارگری در ايران تحت عناوين گوناگون 
بوجود آمده است و جنبش کارگری توانسته 
جای خويش را در عرصه سازمانھای جھانی 
کارگری باز کرده و برسميت شناخته شود. در 
اثر اين مبارزات مسائل کارگری ايران مطرح 
شده و ابعاد حمايتھای بين المللی از مبارزات و 
خواسته ھای کارگران ايران نيز افزايش قابل 
توجھی يافته است. سنديکای کارگران واحد به 
عضويت رسمی کنفدراسيون کارگران حمل و 
نقل جھانی درآمده است. اگر اين حمايت جھانی 
نبود شايد تا کنون رھبران مبارزات اتحاديه 
ھای کارگری را رژيم جمھوری اسالمی سر 

  .به نيست می کرد
ارزات طبقه کارگر ايران برای ايجاد اتحاديه مب

ھای مستقل کارگری است. اين اتحاديه ھای 
مستقل بايد از حقوق کارگران در مقابل سرمايه 
داران و دولت حمايت کنند. اين اتحاديه ھا 
تشکلھائی در مقابل اتحاديه ھای دولتی ھستند 
که نقش آنھا کنترل و آرام نگھداشتن طبقه 

لی مبارزه برای تشکيل اتحاديه کارگر است. و
ھای مستقل کارگری به معنی آن نيست که اين 
اتحاديه ھا وظيفه سرنگونی رژيم جمھوری 
اسالمی و استقرار يک حکومت کارگری را 
بعھده دارند. اين تصور رايج و اشتباھی است 
که در پاره ای نيروھای مدعی "چپ" وجود 
فه دارد. اتحاديه کارگری حزب نيست که وظي

رھبری کسب قدرت سياسی را داشته باشد. 
اتحاديه کارگری برای بھبود شرايط استثمار و 
نه برای نابودی استثمار مبارزه می کند. 
اتحاديه کارگری در عين مستقل بودن، 
مناسبات سامانه سرمايه داری را برسميت می 
شناسد و در ھمان چارچوب خواھان بھبود 

به نفع کارگران شرايط زندگی و تدوين قوانين 
و يا رعايت قوانين موجود است. مخلوط کردن 
وظايف اتحاديه کارگری و مسئله کسب قدرت 
سياسی ھم به حزب طبقه کارگر و ھم به 
اتحاديه صنفی طبقه کارگر صدمه می زند. 
استقالل اتحاديه کارگری سراسری تنھا به 
مفھوم اتخاذ تصميمات مستقل و بدون اجبار از 

سرمايه داران است نه بيشتر و  جانب دولت و
  .نه کمتر

اتحاديه کارگری حزب نيست ولی فعالين 
کارگری حزب بايد در درون اتحاديه کارگری 
خواستھای مناسب صنفی را طرح کرده و به 
کارگران نشان دھند که راه غلبه بر ھمه 
نابسامانی ھا نابودی نظام استثماری است و 

زب طبقه برای اين کار بايد کارگران در ح
کارگر متشکل شوند. فعالين حزبی ھم در 
عرصه سنديکائی و ھم در عرصه سياسی 
برای تامين سرکردگی طبقه کارگر در انقالب 
اجتماعی مبارزه می کنند. از نظر سياسی بايد 
در ميان عناصر آگاه طبقه کارگر حزبيت را 
تبليغ کرد. چاره رنجبران وحدت و تشکيالت 

رد پذيرش ايدئولوژی است و اين وحدت بر گ
مارکسيسم لننيسم و برنامه سياسی حزب کار 
ايران(توفان) امکان دارد. بدون تقويت حزبيت، 
بدون ايدئولوژی مارکسيستی لنينيستی بدون 
برنامه کسب قدرت سياسی امکان پيروزی 
طبقه کارگر در ھيچ زمينه ای وجود ندارد و 
حتی دستآوردھای صنفی وی نيز موقتی خواھد 

د. کمونيستھا بايد توجه داشته باشند که بو
اتحاديه کارگری حزب نيست. ابزاری است که 
کارگران که در اکثريت خويش غير حزبی 
ھستند توسط آن به خواستھای اقتصادی خويش 
می رسند. البته مکتبی برای آموزش طبقه 
کارگردر تجربه عملی خويش است. 
برخوردھای نادرست به رابطه مبارزه 

ئی، رابطه حزب طبقه کارگر با اتحاديه سنديکا
ھای کارگری و يا درک از استقالل طبقه 
کارگر به انحرافاتی نظير آنارکو سنديکاليسم، 
دشمنی با حزبيت و خلع سالح ايدئولوژيک 
طبقه کارگر و چپروی در فعاليت اتحاديه ھای 
کارگر می انجام که وظيفه حزب ما روشنگری 

 در تمام اين زمينه ھاست
  

*****  
  

  ...بنرخ اصوليت انقالبی و نان
در اين سخنان حکمتی است که تجربه قرنھا 
مردمی است که در سرزمين ايران و يا در 
عرصه گيتی زندگی کرده و از سير حوادث 
آموخته و آنرا برای پرتو افکندن به راه آينده 
تدوين و جمعبندی نموده و به نسل بعدی ارائه 

  کرده اند. 
اگر بخواھيم آنرا به زبان علمی  ما کمونيستھا

سخن خواھيم  اصوليت انقالبیبرگردانيم از 
گفت. کمونيستھا موظفند از اصوليت کمونيستی 

  ٧ادامه در صفحه ...در ھر شرايط دفاع

 دست امپرياليستھا از خاور ميانه کوتاه باد
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[Text eingeben] 

  ...بنرخ اصوليت انقالبی و نان
کنند و نه اينکه بر اساس وزش باد و شيوع  

افکار عمومی نامناسب رنگ عوض کرده 
اعت شوند و دفاع از اصوليت ھمرنگ جم

انقالبی را بدور افکنند. وقتی حزب ما تشخيص 
می دھد سخنرانی خروشچف  در مورد 
شخصيت استالين و ساختمان سوسياليسم در 
شوروی سراپا جعلی و مملو از دروغ و 
تحليلھا ی نادرست بوده است، وقتی ھمان 
گزارش "محرمانه" نخست در خارج شوروی 

نيت آمريکا پخش می شود و توسط سازمان ام
از آن تاريخ رويزيونيستھا، تروتسکيستھا، 
اپورتونيستھا، ضد انقالبيھا به جعل تاريخ 
مشغولند و ھر عمل زشت و نکوھيده که در 
عرصه جھان انجام می دھند آنرا به گردن 
رفيق استالين می گذارند، اصوليت انقالبی حکم 

ھای می کند که در برابر اکاذيب و فتنه گري
دشمن قد علم کند. ببينيد چقدر مضحک است 
که عده ای رھبر سازمان مجاھدين خلق را که 
سازمانی ضد کمونيستی است متھم می کنند 
روشھای استالينی دارد. آقای محمد خوش 
چھره استاد دانشگاه در مورد اعمال نفوذ 
حکومت در دانشگاه و بازنشست کردن اجباری 

ه برخی می خواھند اساتيد می گويد: "متاسفان
اين مشکالت را با برخی روش ھای انحرافی 
استالينی حل کنند که در برخی سطوح اجرائی 
با مالحظات سياسی و جناحی بر مصالح و 
منافع ملی چربش دارد.". حتی کار بجائی می 
رسد که ھيتلر را ھم متھم کنند که روشھای 
استالينی داشته است. ما از اتھامی که در اين 

ه به چنگيز خان و تيمور لنگ خواھند عرص
  زد سخنی از پيشگوئی بر زبان نمی رانيم. 

آنوقت حزب ما نمی تواند با اين ُکر دستجمعی 
و موج تبليغاتِی سازمانيافتِه بورژوازِی 
امپرياليستِی ضد انقالِب جھانی ھم آوا شود، 
زيرا آنوقت ھمدست دروغگوھا خواھد شد. 

ھمدست و ھمرنگ حزب ما بوجود نيامده تا 
دروغگوھا شود، بلکه برای آن بوجود آمده تا 
با دروغھای دشمنان طبقاتی مبارزه کند. آنھا 
که اين بديھيات را نمی فھمند، داليِل علت 
حضورشان در اجتماع حقيقتا پرسش انگيز 
است. آنھا بايد نخست ھويت سياسی 
ايدئولوژيک خويش را روشن کنند. اصوليت 

کند که حقايق را به مردم گفت انقالبی حکم می 
حتی اگر در شرايط کنونی تناسب قوای طبقاتی 
صدای ما تحت الشعاع بوقھای گوش خراش 
امپرياليستھا و رويزيونيستھا و تروتسکيستھا 
قرار گيرد. جھان در حال تحول است و 
وضعيت ھميشه به اين صورت نمی ماند. 
تجربه تاريخ ھميشه از کسانی دفاع خواھد کرد 
که بر اصوليت انقالبی متکی بوده اند و مردم 
نيز به کسانی اعتماد خواھند کرد که به روی 
اعتقادات و سخنان درست اصولی خويش در 
شرايط مناسب و يا نامناسب پافشاری کرده اند. 
اين نوع پافشاری از اعتقاد محکم ايدئولوژيک 
و صميميت پرولتری منشاء می گيرد.  حزب 

ست اصولی خويش را در رد ما در گذشته سيا

نظريات جنبش چريکی که ناقض حزبيت و بی 
اعتمادی به توده مردم و بی توجھی به خيل 
عظيم کارگران و دھقانان بوده است، در عين 
تجليل از آرمانپرستی و مبارزه انقالبی آنھا، 
بارھا بيان کرده است و تسليم فضای تبليغاتی 
 ضد حزبيھا نشده است. حزب ما ھميشه

روحانيت و مذھب را ارتجاعی دانسته ولی 
ميان روحانی مترقی با روحانيت ارتجاعی 
تفاوت قايل بوده است و از آن دفاع کرده است. 
کسانيکه نظريات حزب ما را دنبال می کنند 
می دانند که حزب ما غنی سازی اورانيوم را 
حق مردم و کشور ايران می داند و از حقوق 

الشھای امپرياليستھا و ملل حمايت می کند و ت
ايران را از اين حق طبيعی  صھيونيستھا را که 

خود محروم کنند محکوم می نمايد، حزب ما 
حقوق بشر را تجزيه بردار نمی داند و خواھان 
ارتقاء آن تا حذف مالکيت خصوصی بر وسايل 
توليد است و ھرگز چون فضای عمومی برای 

است، چند تا روشنفکر ليبرال ايرانی آماده 
حاضر نيست پشت جنايات جمھوری اسالمی 
سنگر بگيرد تا بر جنايات امپرياليستھا و 
صھيونيستھا در سراسر جھان چشم ببندد و 
حقوق بشر را گزينشی مورد دفاع قرار دھد. 
حزب ما مخالف استعمار است و ھميشه از 
مبارزه ملتھای تحت ستم و مستعمرات بر ضد 

ب ما مخالف ستمگران حمايت کرده است. حز
تجاوز و اشغالگری است و چنين اعتقادی يک 
اصل بديھی دموکراتيک است و باين جھت 
وقتی حماس و حزب اله در فلسطين و لبنان و 

افغانستان در خلق يا خلق عراق در عراق و 
افغانستان بر ضد اشغالگران برای رھائی ملی 
مبارزه می کنند، ما از اين مبارزه سياسی 

ملی حمايت می کنيم و برای دارای ماھيت 
طفره رفتن و حمايت از امپرياليسم و 
صھيونيسم خودمان را پشت دوستی جمھوری 
اسالمی و حماس و حزب اله و يا ايدئولوژی 
اسالمی اين سازمانھا پنھان نمی کنيم. مبارزه 
طبقاتی مبارزه لجبازی و کينه توزی گروھی 
نيست. حزب ما از دموکراسی طبقاتی و پيگير 
دفاع می کند و سرکوب و نابودی ستمگران را 
در مبارزه انقالبی الزامی می داند و در آينده 
نيز از آن با تبليغ اعمال قھر انقالبی حمايت 

مخالف آن خواھد کرد و بھمين جھت حزب ما 
است که بر اساس مد روز بر اين مفاھيم پيرايه 
ليبراليسم بپوشانند و آنھا را در قالب کاالھای 
قابل فروش مانند "آزاديھای بی قيد و شرط" و 
يا "لغو اعدام" مطابق ذائقه بورژوازی 
خونخوار و خونريز و استعمارگر آدمخوار 
ساخته و به بازار عرضه کنند. حزب ما ھرگز 

ت دموکراسی را که طبقاتی است نفی نمی ماھي
کند و ھرگز حاضر نيست از يک موضعگيری 

سياسی و افشاءگرانه آنھم در شرايط -تاکتيکی
مشخص، در مورد مفھوم اعدام بطورکلی يک 
تئوری پوچ و غير طبقاتی عمومی با ابراز 
انزجار گوشخراش از خشونت، قھر طبقاتی را 

لت غير نفی کند و از لغو اعدام يک فضي
طبقاتی بسازد تا تروريسِم آشکار و پنھان 

بورژوازی را تائيد کند و بخورد مردم دھد. در 
اين زمينه ھا می توان اين سياھه را ادامه داد و 
نشان داد که حمايت از اصوليت انقالبی و شنا 
کردن بر خالف جريان آب به چه مفھوم است. 
حزب ما به اين جھت از اصوليت انقالبی 

  ت می کند.حماي
سرنوشت کسانی را که از اين نوع اصوليت 
دفاع نمی کنند و يا بنا بر ماھيت طبقاتيشان 
نمی توانند دفاع کنند می شود پيش بينی کرد. 
در اين ميان وضع روحانيت از ھمه اسفناکتر 
است. آنھا برای دروغ گفتن تئوری تقيه را 
دارند و برای انصراف از عمل امروز و توسل 

فردا که مغاير امروز است اصل  به عمل
معروف "مصالح اسالم" را دارند. کليد 
سحرآميزی که با آن می شود کثيفترين اعمال 
را توجيه کرد. اگر تجاوز به عنف جرمش قتل 
است در خدمت منافع اسالم عزير می توان 
بھر قربانی تجاوز کرد. اگر تقلب در انتخابات 

نکه رای تقلب و عملی نکوھيده است، برای اي
مردم را در نظر نمی گيرد، می توان بنام نامی 
"مصالح اسالم" در انتخابات تقلب کرد. اگر 
زير پا گذاردن قانون عملی نادرست است و به 
مصداق متولی که احترام مسجد را نگاه ندارد 
ديگران از مسجد آبريزگاه خواھند ساخت، 
آنوقت قانون به زير پای ھر کس و ناکسی می 

مورد احترام کسی نيست. اگر می شود رود و 
مصونيت پارلمانی نماينده مجلس را بخاطر 
"مصالح اسالم" زير پا گذاشت آنوقت دِر آن 

  مجلس را ھم می شود بست. 
"مصلحت اسالم" وسيله و ابزاری است که می 
شود در ھر موقع که مصلحت ايجاب کند آنرا 
عليه فرد يا گروھی بکار گرفت. بر اساس اين 

صلحت" می توان افراد و يا گروه ھا را به "م
وسط گود آورد آنھا را سراپا آلوده کرد و به 
کثافت کشيد و سپس مانند قابدستمال آنھا را 
دور انداخت بطوريکه از بی آبروئی قادر 
نباشند آبروريزی کنند. اين وضعيتی است که 
بر سر احمدی نژاد و گروھش درآمده است. ما 

ی روبرو بفقدان اصوليت انقال در اينجا کامال با
ھستيم. فقدان اصوليت، تمام اين "مصلحت 
اسالمی" را با بوقلمون صفتی شالوده ريزی 
کرده است. فرمانده سپاه پاسداران بدستور بيت 
رھبری در حمله به "جريان 

توفان) -انحرافی"(کدامشان انحرافی نيستند
تھديد کرد: "سپاه پاسداران به عنوان ضابط قوه 

ائيه، و با حکم دادستان مامور دستگيری قض
عوامل انحرافی است". البته اينکه پاسداران 
برای دستگيری کسی منتظر حکم دادستان 
است قدمی به پيش است چون در گذشته نه 
چندان دور ھمين کار را بر اساس "مصلحت 
اسالم" بدون حکم دادستان انجام می داد. 

اسداران را خمينی تا زمانيکه زنده بود سپاه پ
از دخالت در امور سياست  و موضعگيری به 
نفع اين يا آن حزب منع کرد. ولی حال خمينی 

ھم به فراموشی سپرده شده   مرده و سخنانش
است و از اين گذشته در مذھب شيعه سنت بر 

  ٨ادامه در صفحه ...ایواين است که فت

   تنھا حکومت متکی بر مردم، پايدار است
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[Text eingeben] 

  ...بنرخ اصوليت انقالبی و نان
حيات نيستند از درجه آيت اله ھائی که در قيد  

اعتبار ساقط است و گرنه دکان آيت اله ھای 
بعدی بسته می شد و کالِم نخستين آيت اله، 
حکم آيه قرآن را پيدا می کرد. بھر صورت 
سپاه پاسداران به بھانه "دفاع از انقالب" و 
"دفاع از اسالم" وظايفی را برای خودش قايل 
است که ديگر حد و مرزی بر آن متصور 

يست. صادق الريجانی رئيس قوه پوشالی ن
قضائيه در حمايت از دست اندازيھای سپاه با 
در دست گرفتن ھمان کليد سحر آميز گفت: 
"اين نھاد فقط يک نيروی نظامی نيست و 

که برخی در دوران اصالحات مطرح   جنجالی
، کردند که اينھا نيروھای نظامی صرف ھستند

ری که در برخالف قانون اساسی است. تعابي
قانون اساسی برای پاسداران انقالب آمده، 
تعابيری است که در آن دفاع از اسالم و مکتب 
اسالمی ھم ھست و اين يک مبنای بسيار مھم 

  در عملکرد سپاه است". 
بعد از اينکه احمدی نژاد تھديد کرد که "خط 
قرمز وی کابينه وی است و اگر بخواھند به 

به کشور آسيب آنجا دست درازی کنند حتما 
وارد می شود"، احمد توکلی يکی از 
اصولگرايان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
"نه تنھا خط قرمزی برای رسيدگی به اتھام 
رئيس جمھور، وزراء و اعضای ديگر کابينه 
وجود ندارد، بلکه قانون اساسی، قوه قضائيه را 
باالتر از مقامات نشانده است. رئيس جمھور 

عتقد است اين بازداشت ھا در صورتی که م
سياسی است، می بايد برای حل اختالف با قوه 
قضائيه به رھبر جمھوری اسالمی مراجعه 
کند، نه اين که تھديد کند به مردم روی خواھد 
آورد و مسايل را با مردم در ميان خواھد 
گذارد".  رئيس ديوان عدالت اداری بنام محمد 
رد جعفر منتظری بيان کرد: "برای برخو

قضائی با متخلف ھيچ خط قرمزی جز قانون 
وجود ندارد و اين که گفته شود فالن مقام يا 
فالن نھاد خط قرمز ماست، بی معناست". يکی 
ديگر از ايادی خامنه ای بنام رضا اکرمی 
عضو جامعه روحانيت مبارز و نماينده تھران 
در مجلس اسالمی گفت: "چه آقای احمدی نژاد 

خوشش نيايد، قوه قضائيه و خوشش بيايد و چه 
دستگاه اطالعاتی برحسب وظايفشان متخلفان 
را دستگير خواھند کرد". ھمه ايادی خامنه ای 
بيکباره ھوادار قانون اساسی جمھوری اسالمی 
شده اند و به اعتبار قوه قضائيه تکيه می کنند. 
و در عوض احمدی نژاد بيکباره می خواھد به 

که رای آنھا  مردم رجوع کند ھمان مردمی
  پشيزی در مقابل رای ولی فقيه ارزشی ندارد.

احمدی نژاد در سخنرانی خويش اشاره کرده 
بود که در ايران اسکله ھای غير مجاز توسط 
سپاه پاسداران بنا شده که از طريق آنھا به 
صورت فراقانونی برادارن قاچاقچی کاال وارد 
 ايران می کنند. اين اقدام که نامش را می شود
جنايتکارانه گذارد، عواقب خطرناکی بدنبال 

دارد. آنھا نه  تنھا عوارض به دولت نمی دھند، 
نه تنھا گمرک را بيکار کرده اند، نه تنھا 
توليدات داخلی را نابود می کنند و موجب بسته 
شدن کارخانه ھا می شوند، نه تنھا در ميان 
تجار بازار که متحد خودشان بودند نا آرامی و 

تگی ايجاد می کنند، نه تنھا مفت ورشکس
خوری و فقدان امنيت را با خويش می آورند، 
با اين اعمال خويش سبب می شوند که فقر 
دامن اجتماع را بگيرد و شکاف طبقاتی ميان 
اکثريت مردم و مشتی مافيای در قدرت که خود 
را صاحب ايران دانسته و به کسی حساب پس 

يم که طبقات نمی دھند افزايش يابد. ما شاھد
نوخاسته مافيائی ايجاد شده اند که ثروتھای 
افسانه ای از اين راه به کف آورده اند. در کنار 
اين خسارات اقتصادی و اجتماعی نظارت 
امنيتی نيز بر اين اسکله ھا وجود ندارد و 
قاچاق انسان نيز در دستور کار است. اين 
مرزھای مافيائی محل عبور و مرور جاسوسان 

ائی و اسرائيلی است و سازمان جاسوسی آمريک
موساد به اين امر اشاره کرده بود که توانسته 
مامورين خويش را براحتی وارد ايران و 
خارج از ايران بکند. دستگاھھای دزد و فاقد 

اصوليت انقالبی را می شود با پول و رشوه  
خريد. احمدی نژاد وقتی می گويد "به کشور 

يش اين است که من آسيب وارد می شود" معنا
مدارکی را که از شما در دست دارم رو خواھم 
کرد و حقايق را به مردم خواھم گفت. پرسش 
اين است که تا کنون چرا ساکت بودی؟ آيا اين 
سکوت نشانه ھمدستی با مافيای قدرت بر ضد 
مصالح مردم ايران نبوده است؟ بوقلمون صفتی 
و رنگ عوض کردن در اسالم ناب محمدی 

  ا حد و مرزی نمی شناسد.گوي
از ھم اکنون دعوای سختی بر سر تقلب در 
انتخابات مجلس آينده در گرفته است. جناح 
خامنه ای زبان به اعتراض باز کرده که 
احمدی نژاد در انتخابات گذشته به "توزيع 

ميليون شھروندان"  ٩غيرقانونی پول در ميان 
پرداخته است. علی اکبر اولياء عضو کميسيون 
عمران مجلس اعالم کرد که نمايندگان مجلس 
در "برخورد با تخلفات دولت از قانون" مصمم 
است و اضافه کرد:"اتفاقات ماه ھای اخير، 
اصولگرايان و مجلس را متوجه تخلفات 
اطرافيان دولت کرده و زمينه را برای بررسی 
  و برخورد با چنين تخلفاتی فراھم نموده است."

وان باين شکل تنظيم کرد اين اتھامات را می ت
که دولت در انتخابات تقلب نموده است، تخلفات 
غير قانونی انجام داده، به سپاه پاسداران با 
تعابير خودسرانه قانون اساسی اتھام زده است، 

است  مقابل تصميمات رھبری ايستادگی کرده
و... اکنون دارو دسته خامنه ای که بيکباره 

ی است ھمه حامی اصوليت شده است، مدع
افراد در مقابل قانون مساوی ھستند و ھر 
تخلفی را قوه قضائيه رسيدگی کرده و 
گناھکاران را مجازات می کند. امروز 
"اصوليت" حکم می کند که به قوه مقننه و قوه 

قضائيه احترام گذارد. اگر تا ديروز دستگيری 
افراد و پرتابشان به درون حفره ھای انفرادی 

قای رئيس جمھور ھم زير آن اصولی بوده و آ
را امضاء کرده است و قاضی مرتضوی را در 
کنار خود پرورده است، حاال نمی شود بر سر 
دستگيری اسفنديار رحيم مشائی و بقائی و 
ساير ياران رئيس جمھور دبه در آورد. اگر تا 
ديروز "اصوليت" حکم می کرده بی حساب و 

د تا کتاب گدا پروری کرد و به مردم رشوه دا
در انتخابات شرکت کنند و ثروتھای ملی را در 
راه نيات و منافع شخصی بر باد داد، امروز 
نمی شود با استناد به ھمان "اصوليت" از 
غارت سپاه پاسداران که راز ھمه دانسته ای 
بود انتقاد کرد و آنھا را به صالبه کشيد. اگر تا 
ديروز "اصوليت" حکم می کرد برای 

ارزشی قايل نبود و مدعی شد تصميمات مجلس 
رای رای مردم نيست ولی فقيه بجای ھمه 
تصميم می گيرد، امروز نمی شود به حقانيت 
مجلس صحه گذارد و آنرا قوه ای در کشور 
دانست که رئيس جمھور حق ناديده گرفتن آنرا 
ندارد. ھمه اين جناحھا در زير پا گذارادن آنچه 

می کنند  که امروز از آن به عنوان اصول ياد
شرکت فعال داشته اند. "اصوليت" آنھا 
مصلحتی است اصوليت نيست. اين است که 
سخنانشان نه پشتوانه معنوی دارد و نه پشتوانه 
مردمی. تجربه ھميشه نشان داده است آنھا که 
اصوليت را تحقير کرده و به زير پا گذاشته 
اند، خودشان نخستين قربانيان اين بی توجھی 

در شرايطی قرار می گيرند که ديگر بوده اند و 
نمی توانند به آنچه از دست داده اند بياويزند و 
توسط آن مردم را بسيج کنند. تمام اقدامات غير 
قانونی، تمام عمليات فراقانونی، تمام لگدمال 
کردن قانون حتی قانون خودشان، ھمه رشوه 
خواری ھا و دزديھا، تقلب در انتخابات و 

اطالع ھر دو جناح بوده است  سرکوبھا و... با
و مشترکا به انجام رسيده است. ھر دوی اين 
جناحھا خالفکار و ناقض اصوليت اند و 
طبيعتا نمی توانند و مشروعيت ندارند متقابال 
ھمديگر را به نقض اصول متھم کنند. اصول 
آنھا ھميشه مصلحتی و موقتی و منفعتی و 

ريان گزينشی بوده است. وقتی يک گروه و يا ج
فکری فرصت طلبانه به نقض اصول به 
پردازد، ديگر قادر نيست به نقض آن توسط 
رقيب ايرادی بگيرد. دارو دسته خامنه ای که 
بيکباره اصولپرست شده اند اين اصول را 
ھميشه بر اساس "مصلحت اسالم" که در 
حقيقت مصلحت حکومت مافيائی باشد تفسير 

نيستھا، با می کنند. فرق کمونيستھا با ضد کمو
بورژواھا، با مذھبيون و ھمه فرقه ھای ايده 
آليست که مالکيت خصوصی بر وسايل توليد 
را مقدس می شمارند از جمله يکی در ھمين 
است. در مبارزه اجتماعی بايد بر اصوليت 

حترام به اصوليت و جا اتکيه کرد و اين 
انداختن آن سد بزرگی در مقابل انحرافات و يا 

  ٩ادامه در صفحه ...و سودجوئی ھا 

شوروی  برقرار باد جمھوريھای ،زنده باد ھمبستگی ملی خلقھای ايران
  سوسياليستی در ايران
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[Text eingeben] 

  ...بنرخ اصوليت انقالبی و نان
فرصت طلبان سياسی ايجاد خواھد شد. 
بوقلمون صفتان ھمواره فاقد اصوليت انقالبی 
ھستند. البته کسی می تواند متکی به اصوليت 

به توده ھای  ،انقالبی باشد که به طبقه کارگر
خلق تکيه کند و از آنھا نيرو بگيرد و به اين 

ر شرايط سخت فشار دشمن توانائی جھت د
مقاومت داشته باشد تا از اين مبارزه سربلند 

  بيرون آيد.
بفرض اگر احمدی نژاد حرمت قانون را نگاه 
داشته بود، اگر حرمت قوه مقننه و قضائيه را 
نگه داشته بود، اگر به مردم احترام می گذاشت 
و حرمت آنھا را به جای می آورد در مقابل 

ی خامنه ای زبان درازی داشت و دستدرازيھا
می توانست مردم را به کمک بخواھد و اسناد 
را رو کند، ولی وی فرصت را از دست داده 
است، مورد نفرت عمومی است و دستش در 
تمام سرکوبھا و در تمام عوامفريبيھا رو شده 
است. وی بخاطر ھمين فقدان اصوليت و رنگ 
عوض کردن و ھاله نورانی دور سرش و 

روغھائی که گفته است قادر نيست با ھيوالی د
رھبری که زنش را به وی حرام می کند و زن 
ھمه ھوادارانش را به قاضی مرتضوی در 
زندان کھريزک حالل می کند در بيفتد. ولی 
فقيه وی را در چاه زباله خواھد انداخت و کسی 
ھم متاسف نخواھد شد. وی نتوانست رفتاری 

د در مورد ديگران را که بخود روا نمی دار
  محکوم کند. 

    
*****  

  
  ميته مرکزی...پلونوم ک

در اين مدت کوتاه از کنگره تا به امروز وقايع 
سوريه و تجاوز امپرياليستی ناتو به ليبی پيش 
آمد. نقش عربستان سعودی در منطقه در 
حمايت از ضد انقالب ارتجاعی بشدت برمال 
 شد و نقش امپرياليستھای "دموکرات" که
ظاھرا در کشورشان دموکراسی "نھادينه" شده 
است در فروش تسليحات ميليارد دالری 
تجاوزکارانه به عربستان سعودی روشن شد. 
حتی اسرائيل ھم با فروش تسليحات نظامی به 
عربستان سعودی به عنوان يک مرکز ارتجاع 
منطقه ای که در ھمه ممالک منطقه از جمله 

و تونس و...  بحرين و سوريه و لبنان ومصر
دخالت می کند، دستش رو شده است. تحريکات 
آنھا عليه ايران است و می خواھند با فشار نفوذ 

ش داده و سلطه رخويش را در ايران گست
  امپرياليسم را در منطقه بالمنازع کنند.  

حزب به اين نتيجه رسيد که تجاوز به ليبی 
بخاطر مقاومتی که مردم کرده اند به بن بست 

ه است. اين مقاومت در ھر دو سوی ليبی رسيد
انجام می شود. بسياری از مخالفين دولت 
مستبد ليبی که به جبھه مقاومت و دموکراسی 
پيوسته بودند، با شروع تجاوز امپرياليستی و 
برمال شدن نقش تجاوزکارانه و غارتگرانه 
آنھا، به اعتراض پرداختند و مورد تعقيب قرار 

تالش کردند عناصر  گرفتند. امپرياليستھا
مخالف تجاوز امپرياليستی در جبھه مردم را 
خفه کنند و با جار و جنحال و دروغ و 
ھوچيگيری عوامل خود را در بن قاضی 
تقويت نمايند و ثروت مردم ليبی را به غارت 
ببرند. اين اقدامات از چشم بسياری پنھان نماند 
و جبھه مبارزه دموکراتيک را با دخالت 

ستی منفرد گردانيد. ھم اکنون تجاوز امپريالي
امپرياليستی در ليبی به بن بست کشيده است و 
حتی با بی شرمی و وقاحت بی نظير اعالم می 
کنند که اگر قذافی تسليم شود ديگر اعالم جرم 
دادگاه کيفری جھانی در داخل خاک ليبی 
اعتباری ندارد. ھمين نمونه سخنان ارتجاعی، 

کام اين دادگاه تا به چه حاکی از آن است که اح
درجه معتبر و ابزار اعمال زور امپرياليستی 
است. حکم دادگاھی که اعتبار آن وابسته به 
ُخلق و خوی آقای سرکوزی  باشد يا نباشد 
خودش چقدر معتبر است؟ در يوگسالوی با در 
دست داشتن چنين احکام قالبی حتی در امور 

اھان داخلی يوگسالوی سابق دخالت کرده و خو
دستگيری اين و يا آن فرد می شوند، ولی در 
مورد ليبی برای وا داشتن قذافی به تسليم و 
شکستن روحيه مقاومت حاضرند اين احکام را 
به سطل خاکروبه بريزند. حزب ما بر آن است 
که امپرياليستھا در تجاوز به ليبی به بن بست 
رسيده اند. موج اعتراض جھانی عليه 

که در پی کشتار مردم عادی و عوامفريبی آنھا 
غارت نفت ليبی و حتی تجزيه آن ھستند، بلند 
شده است. ممالک آفريقائی به مخالفت برخاسته 
اند. مردم ممالک عربی به اعتراض برخاسته 
اند. دول عربی در تصميمات سابق خويش 
متزلزل شده اند. چين و روسيه با ادامه تجاوز 

ای ارتجاعی و تفسيرھای خودسرانه قطعنامه ھ
شورای امنيت مخالفند. در ميان امپرياليستھای 
اروپائی و آمريکا بر سر آينده ليبی توافق 
نيست، حتی ايران نيز که تا ديروز به خون 
خواھی دائی صادق طباطبائی که در ليبی سر 
به نيست شده بود بر ضد قذافی شعار می داد، 
بيکباره لحن خود را تغيير داده و فھميده است 
که اين از آن شترھائی است که ممکن است در 

  خانه آنھا نيز بخوابد.
اقدام تروريستی يک نژاد پرست و اسالم ستيز 
نروژی که محصول سالھا تبليغات دعوای دو 
قطب "اسالم سياسی و ميليتاريسم آمريکاست" 
ثمره خويش را ببار آورد و نشان داد که با 

ود در تبليغات صھيونيستی تا به چه حد می ش
فقدان سازمانھای قدرتمند طبقات مورد ستم، به 
شستشوی مغزی پرداخت. ارتجاع جھانی تالش 
می کند اين فرزند حالل زاده خويش را ديوانه 
جلوه  دھد که گويا سرخود با داشتن افکار 
ماليخوليائی باين جنايت دست زده است. حال 
آنکه دست جنايتکارانه اسالم ستيزی 

ن تبليغات و در تبليغات صھيونيستی در اي
بمباران مردم نوار غزه و لبنان بدست 
اسرائيليھا نمايان است. حزب کار ايران 
(توفان) به بررسی اين اوضاع پرداخت و 

موضعگيريھای سياسی کميته مرکزی حزب 
  کار را مورد تائيد قرار داد.

در اين پلنوم گزارشی از شرکت ھيات 
در کنگره نمايندگی حزب کار ايران(توفان) 

حزب برادرمان يعنی کنگره حزب کمونيست 
ی رفقاکارگران تونس داده شد. حزب برای 

به زبانھای مختلف پيام ، کنگرهحاضر در 
ارسال کرد و در کنگره شرکت نمود و در 
ھمين کنگره با رفقای يونان و فلسطين در 
مورد مشکالت آنھا و وضعيت ايران و جنبش 

پرداخت. از  مارکسيستی لنينيستی به بحث
گفتگو با رفقا ی فلسطينی نمايان شد که مواضع 
حزب ما مواضعی انقالبی و دورانديشانه است 
و مورد تائيد ھمه نيروھای مترقی در منطقه 
می باشد. نيروھای انقالبی بخوبی به ماھيت 
تئوريھای ارتجاعی صھيونيستی که مبارزه 
انقالبی خلقھا را با تئوريھای ارتجاعی "دعوای 
دو قطب" تخطئه می کنند، واقفند و باين جھت 
نظريات حزب ما در نزد آنھا به عنوان رفقای 

  ايرانی از ارزش فراوانی برخوردار است. 
در پلنوم در مورد مسئله ملی و تالشھای 
ناسيونال شونيستھای قومی و نقش ارتجاعی 
آنھا بحث شد. اين ناسيونال شونيستھا در خدمت 

ا و صھيونيستھا گام زده نظريات امپرياليستھ
در خدمت تجزيه ايران به نفرت ملی دامن می 
زنند. مبارزه با اين جريانھای ناسيونال 
شونيستی که در پی يوگسالويزه کردن ايران 
ھستند از وظايف مبرم حزب ماست. حزب ما 
ولی به مصوبه خويش در مورد راه حل مسئله 
ملی در ايران، مصوب کنگره اول خود وفادار 
است و آنرا تبليغ کرده و بازگو می کند و معتقد 
است که ستم ملی در ايران بطور عمده در 
مسئله زبان ملی تبلور می يابد و حق طبيعی و 
انسانی و دموکراتيک حکم می کند که ھر ملتی 
با زبان مادری خويش تحصيل کند و اين 
تناقضی با آموزش زبان مشترک ملتھای ايران 

شد، ندارد. حزب ما ھوادار که زبان فارسی با
وحدت طبقه کارگر ھمه ملتھای ايران در 
حزب واحد طبقه کارگر ايران است و در عين 
حمايت از خواستھای برحق خلقھای ايران و 
مبارزه برای رفع ستم حمايت می کند. حزب ما 

و طبقه کارگر ايران ايران مبلغ وحدت خلقھای 
ر است. حزب ما اساسا حل مسئله ملی را د

دوران امپرياليسم، بخشی از مبارزه عمومی 
ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی به حساب 
آورده و با کسانيکه در زير لوای "پرچم ملی" 
دست دراز شده امپرياليسم و صھيونيسم و يا 
ھمسايگان تجاوزکار ديوار به ديوار ايران 
ھستند، مبارزه می کند. پلنوم در عين حال تائيد 

ملی در ايران ستم يک قوم معين کرد که ستم 
بر قوم ديگر نيست و از نظر تاريخ ايران ھم 
چنين نبوده است، بلکه اين ستم طبقه حاکمه 
است که بر ھمه ملتھای ايران اعمال می 

رد، شود. کسی را به اتھام فارس، ترک، کُ 
بلوچ، عرب و... تحت تعقيب قرار نداده و 

 ١٠ادامه در صفحه ...نمی دھند، ولی ھر 

برضد جنبشھای دموکراتيک در ممالک عربی  ھای امپرياليستھا و صھيونيستھادسيسه 
 استمحکوم 
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  ميته مرکزی...پلونوم ک
کس را به علت مخالفت با نظام حاکم در 
ايران صرفنظر از مليت و زبان وی مورد 
تعقيب و آزاد و اذيت قرا رمی دھند. اين 
وضعيت ھم در زمان شاه وجود داشت و 
ھم در دوران جمھوری اسالمی. ھيات 
حاکمه و طبقه حاکمه در ايران متشکل از 

ه مرکب از ملت معينی نيست، بلک
مرتجعين ھمه ملل است که در اين 
ستمگری طبقاتی نسبت به ھمه ملتھا و 
ستمکشان ملتھای ديگر بيک نسبت شرکت 
دارند و باين جھت برای رفع ستم ملی در 
درجه اول سرنگونی اين رژيم سرمايه 
داری در دستور کار قرار می گيرد و نه 
ھمدستی با بخشی از طبقه حاکمه بخاطر 

قی موھومی. باين جھت مبارزه کسب حقو
ملی در ايران بايد با مبارزه بر ضد 
امپرياليسم و صھيونيسم که خواھان تجزيه 
ايران ھستند عجين شود تا صف ناسيونال 
شونيستھا از نيروھای مترقی و انقالبی ملل 
تحت ستم جدا شود. حزب ما در اين 
عرصه سخنان روشنی دارد که در اين 

شد و قرار شد در اين پلنوم بر آن تائيد 
عرصه به اقدامات مشخصی دست زده 

  شود.
حزب در پلنوم در مورد نقش شبکه ھای 
اجتماعی به بحث پرداخت و نقش آنھا را 
در طغيان مردم به صورت مثبت و منفی با 
ديدی انتقادی مورد بررسی قرار داد. از 
نظر حزب ما اين مبارزات نظری و يا 

ت معنوی اين ساختن افکار عمومی و ھداي
شبکه ھا يک اقدام طبقاتی است و شرکت 
در اين مبارزه شرکت در يکی از عرصه 
ھای مبارزه طبقاتی است. حزب ما پس از 
تبادل نظر با رفقا و بيان نقطه نظرات 

در  ،حزب و تجاربی که دراين عرصه
ايران و جھان کسب شده است به اتخاذ 

  نتايج معينی رسيد.
يت دعوای حزب  در پلنوم به وضع

حاکميت برخورد کرد و آنرا از جوانب 
مختلف مورد ارزيابی قرار داد. حزب ما 
بر اين نظر است که ما انتخابات آينده در 
ايران را تحريم می کنيم. اين انتخابات تحت 
ھر نام  و با شرکت ھر کس و بر اساس 
ھر سناريوئی که انجام شوند ماھيتا تقلبی 

ابات تقلبی فقط خواھند بود. شرکت در انتخ
برای رژيم می تواند مشروعيت و اعتبار 

  کسب کند.
فقط انتخاباتی آزاد است که در آن جامعه، 
احزاب آزاد باشند، زندانيان سياسی وجود 
نداشته باشد، فعاليت اتحاديه ھای کارگری 
و سازمانھای حرفه ای آزاد باشند. 

مطبوعات آزاد باشد و کسی مورد تعقيب 
گيرد. وقتی نمايندگان حاکميت قرار ن

مجلس مصونيت پارلمانی ندارند، اين 
نمايندگان قدرت آزاد تصميگيری نخواھند 
داشت. در مملکتی که با يک حکم حکومتی 

نمايندگان مردم بی اعتبار   تمام تصميمات
شوند در اين کشور انتخابات آزادی نمی 
تواند صورت گيرد. پس بھتر است اين 

اين تحريم گسترش انتخابات تحريم شود و 
يابد تا حاکميت تنھا بين خودش بماند و 
نتواند از اعتبار شرکت مردم برای خودش 
رنگ و لعابی تھيه کند و بخود مشروعيتی 
 ببخشد.
حزب به بررسی وضعيت مالی خودش 
پرداخت که مانند ھميشه غم انگيز بود. 
حزب ما حزبی است که با تکيه به نيروی 

، اصل حيات خود پابرجاست و اين را
سياسی خويش قرار داده است. سازمان 

لنينيستی توفان و ادامه اش  –مارکسيستی 
حزب کار ايران(توفان) تا کنون از ھيچ 
کشوری کمک مالی دريافت نکرده اند و 
ھمواره آن نيروھای سياسی را که دست 
دراز شده اجانب بودند و با دريافت کمک 

دند مالی سياستھای آنھا را تبليغ می کر
افشاء نموده اند. حزب ما متکی بر اعضاء 
و ھواداران خودش است و تنھا با تکيه بر 
اين امکاناتی که دارد فعاليت خويش را 
گسترش می دھد. آتش بس به صھيونيسم و 
امپرياليسم دادن برای دريافت کمک مالی 
از آنھا و سپس اين خيانت ايدوئولوژيک را 

تگی تئوريتيزه کردن تا حقوق بازنشس
اعضاء تھيه شود کار حزب کمونيست 
کارگری ايران است و نه حزب کار 

  ايرن(توفان). 
حزب کار ايران (توفان) پس از بررسی 
بسياری جھات فعاليت خود چه از نظر 
گسترش تشکيالت در خارج از کشور و 
جلب ھواداران حزب و پيدا کردن اشکال 
معين و مشترک فعاليت، به کار در ايران 

داخت و در اين عرصه ھا نيز پر
رھنمودھائی ارائه کرد. پلنوم با موفقيت و 
احساس رضايت از فعاليتھای انجام شده به 

  کار خود پايان داد.
  

*****  
  
  

  ...وضعيت کارگران افغانی
فاقد ھرگونه حمايت از جانب دستگاھھای 
حکومتی ھستند که حتی از حمايت 
کارگران ايرانی نيز دريغ می ورزند. 

ران افغانی فاقد ھرگونه امنيت بوده و کارگ

 در شرايط ترس و وحشت زندگی می کنند
 و بھر گونه کاری تن در می دھند و اين
 قانونی است که مھاجران افغانی را در
 سراسر ايران شامل می شود. به عنوان

  ׃نمونه به گزارش زير توجه کنيد
يکی از سايتھای کارگری در مورد 

 ٨٧تير  ٣يخ  کارگران افغانی در تار
در شھر شيراز يکی از ھولناک ׃ نوشت

ترين فجايع انسانی در شرف وقوع است. 
عمال سرمايه در اين شھر به نيروی 
انتظامی و سرکوبگران دولتی دستور داده 
اند که تمامی کارگران افغانی را که در 
آلونک ھای نمور اطراف زندگی می کنند 
ب از درون اين آلونک ھا به بيرون پرتا

کنند. عمال سرمايه ھمزمان به مردم شھر 
شيراز اخطار کرده اند که ھيچ کس حق 
راه دادن اين کارگران به خانه خود را 
ندارد، ھيچ سکنه شھر حق ندارد ھيچ اتاقی 
حتی در قبال دريافت اجاره به کارگر 
افغانی بسپارد. دولتمردان سرمايه در 
نھايت سنگدلی و قساوت و توحش اعالم 

اند که تمامی کسانی که به کارگران کرده 
آواره افغانی خانه يا اتوموبيل و وسيله نقليه 
اجاره دھند به جريمه ھای سنگين و 
مجازات ھای سخت محکوم خواھند شد. 
جناياتی که دولت سرمايه داری عليه اين 
کارگران روا می دارد ھيچ دست کمی از 
جنايات نازی ھا عليه بشريت، جنايات 

انی عليه آوارگان فلسطين يا سرمايه جھ
جنايات نژادپرستان رودزيا عليه سياھان 
ندارد. کارگران افغانی چندين دھه است که 
توسط سرمايه داران خون آشام ايرانی به 
سبعانه ترين شکل ممکن استثمار می شوند. 
طول و عرض و ارتفاع سلسله جبال عظيم 
سرمايه ھائی که اين کارگران برای 

ن ايرانی توليد کرده اند با ھيچ سرمايه دارا
رقمی قابل بيان نيست. نظام سرمايه داری 

  اينک با اين کارگران چنين می کند. 
آنچه که عمال سرمايه و دولتمردان عليه 
کارگران افغانی انجام می دھند خوی و 
سرشت سرمايه است. مسئله بسيار مھم و 
اساسی در اينجا وظيفه ای است که بر 

کثير کارگر مقيم شھر  دوش توده ھای
شيراز و ساير شھرھای اطراف سنگينی 
می کند. اين کارگران ھستند که بايد بدون 
ھيچ ھراسی در حفظ جان ھمزنجيران 
افغانی خويش بکوشند. آنان ھستند که بايد 
آوارگی و بی سرپناھی کودکان افغانی را 
آوارگی و در به دری کودکان خود تلقی 

ی و طبقاتی مفروض کنند. اين وظيفه انسان
کل کارگران ايران است که با صدای رسا 

 ١١ادامه در صفحه ...و قامت استوار 

  ستنيحمايت از جنبش دموکراتيک مردم کشور، تجاوز به ليبی برای غارت آن 
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 مردم چرا نشستين   ايران شده فلسطين

  ...وضعيت کارگران افغانی
 به حمايت از کارگران افعانی برخيزند.

  
*****  

  
  کار کودکان

شھری به پنج  درصد) و پسران ١٠نفر (
 .رسد ھزار نفر (يك دھم درصد) می

ھزار  ٦٠٠سه ميليون و  ٨٥در سال 
از چرخه  ساله خارج ١٨ تا ١٠كودك 

  تحصيل بودند.
وی در ادامه در مورد آمار كودكان خارج 

 ٢٧تحصيل نيز گفت: حدود  از چرخه
درصد (حدود چھار ميليون نفر) از كودكان 

خارج از  ٧٥سال  رده سنی ياد شده، در
چرخه تحصيل قرار داشتند كه اين رقم در 

 ٥/٢٧به  با افزايش نيم درصدی ٨٥سال 
ھزار نفر)  ٦٠٠درصد (سه ميليون و 

  .رسيده است
حمايت از حقوق  به گفته مديرعامل انجمن

 ٨٠٠درصد (يك ميليون و  ٣/٢٩كودكان، 
يك ( درصد ٤/٢٦ھزار نفر) از دختران و 

ھزار نفر) از پسران در  ٨٠٠ميليون و 
 خارج از چرخه تحصيل قرار ٨٥سال 
  .اند داشته

، حدود ٨٥ن كه در سال يزدانی با بيان اي
درصد  ٢١درصد از پسران و حدود  ٢٢

از دختران ساكن در نقاط شھری خارج از 

 چرخه تحصيل بودند، نسبت اين جمعيت در
 ٣٤نقاط روستايی را اين گونه بيان كرد: 

درصد از دختران  ٤٢درصد پسران و 
  .خارج از چرخه تحصيل بودند روستايی

ا برای وی توجه به آمارھای ياد شده ر
مسووالن آموزش و پرورش  ريزی برنامه

  و جذب بودجه ضروری دانست و تصريح 
مھمترين  رسد، كرد: ھر چند به نظر می

ھدف وزارت آموزش و پرورش پرداختن 
به آموزش كودكان خارج از چرخه 

اما با توجه به اين آمارھا،  تحصيل است،
درصد  ٣٠اكنون از  اين وزارتخانه ھم 
يعنی پوشش اجباری  ود،حداقل وظايف خ

  ".آموزش برای ھمه، عقب است
تنھا سيری در اين آمار نشان می دھد که 
رژيم جمھوری اسالمی تا به چه حد از کار 
برنامه ريزی برای آينده ايران دور است. 
آنھا به مصداق "ھر آنکس که دندان دھد 
نان دھد" کودکان ايرانی را به حال خود 

ه در ممالک رھا ساخته اند. در حاليک
پيشرفته سرمايه داری بر اساس تعداد 
کودکان بايد مھد کودک، کودکستان، 
دبستان، دبيرستان و دانشگاه ھمراه با 
کادر علمی متناسب تھيه و تدارک ديد و 
امکانات شعلی برای آنھا در سی سال آينده 
فراھم کرد. رژيم جمھوری اسالمی نه تنھا 

ه عمل نمی در اين زمينه ھا تالش الزم را ب
آورد بلکه با سياست تفکيک جنسی ھزينه 

آموزش را گرانتر می کند و در عمل مانع 
ازآن می شود که دختران به تحصيالت 
دبيرستانی و يا دانشگاھی دسترسی پيدا 

  کنند.  
*****  
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  در اين شماره ميخوانيد:
لباس شخصی ھا چه  – ٣ اشغال نوبتی کشورھای "مزاحم" -٢ سرکوب آزادی و علم و خرد :»انقالب فرھنگی اسالمی« -١

در  -٧ سرنگونی رژيم کافی نيست -۶ ضرورت تاريخی قھر طبقاتی - ۵ کمونيستھا و استقالل فکری طبقه کارگر -۴ کسانی ھستند
فراخوان حزب کار ايران (توفان) به  – ٨  حاشيه حمالت نا جوانمردانه به رضا رخشان دبير سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه

تشکل کارگری و دمکراتيک برای اعتراض به دستگيری و شکنجه شاھرخ زمانی و  ديگر فعالين  ۵٠احزاب برادر و بيش از 
جنايت در نروژ ادامه منطقی سياست اسالم  -١٠ رگری در ايرانشکنجه شاھرخ زمانی و  ديگر فعالين کا -٩  رگری در ايرانکا

 ظرح تفکيک حنسيتی، مساله حجاب و تشديد فشار بر زنان  -١١    ستيزی و قرآن سوزی

)ا در تارنمای توفان مطالعه نمائيدمنتشر شد آنر۶١توفان الکترونيکی شماره(



 

 
 

     

ضعيت کارگران و
 افغانی در ايران

نقل از سند گزارش سياسی حزب کار 
 ايران(توفان) به کنگره چھارم حزب

 
پس از اشغال افغانستان توسط
نيروھای استعمارگر سيل مھاجرين
افغانی به ايران آغاز شد. افغانھا فاقد
حقوق در ايرانند. آنھا بايد در شرايط
ا غير انسانی کار کنند. در اردوگاھھ

کار آنھا کار سياه است. ، بسر برند
کودکان بی سرپرست افغانی
خيابانھای شھرھای ايران را پر کرده
اند و از اين وضعيت غير انسانی
رژيم جمھوری اسالمی و سرمايه
داران ايرانی برای نيات شوم
اقتصادی و سياسی خويش سود می

  جويند.
ايجاد تبعيض نسبت به کارگران افغانی

کردن و پايمالی حقوق آنھا  و سرکوب
در سراسر ايران امری رايج است.

  ١٠... ادامه در صفحه کارگران

ر ايران سخنی با خوانندگان: نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای ايران است."توفان" نشريه "حزب کارايران"حزب واحد طبقه کارگ
يستھای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. نظريات و پيشنھادات خودرا برای ما است. اين زبان برای ھرچه رساترشدن به ياری ھمه کمون

ک مالی رسانيد، ارسال داريد. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد. به ما کم
ابرجاييم و به اين مساعدت ھا، ھرچند ھم که جزيی باشند نيازمنديم. در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، ھزينه زيرا ما تنھا با اتکا بر نيروی خود پ

 گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ھمگان برسانيم.

 کار کودکان
  کنگره چھارم حزب نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران(توفان) به

٨۵شده سال  مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان با استناد به آمارھای منتشر
رده سنی ھزار كودك ٢۵٣ميليون و  ١٣توسط مركز آمار ايران اعالم كرد: از مجموع 

 ھزار كودك خارج از چرخه ۶٠٠، سه ميليون و ٨۵سال كشور در سال  ١٨تا  ١٠
  .ھزار كودك به صورت مستقيم درگير كار بودند ٧٠٠تحصيل و يك ميليون و

ضمن اعالم اين خبر كه آن ؛ ٨٧تير  ٣١در تاريخ  گو با ايسنا و  يزدانی در گفت فرشيد
باالخص مديران وزارت آموزش و پرورش دانست، در والنئرا ھشداری جدی برای مس

١١حدود ، ٧۵، گفت: در سال ٧۵سال  مورد افزايش جمعيت كودكان كار نسبت به
بودند كه اين رقم با افزايش، سال كشور جزو كودكان كار ١٨تا  ١٠درصد از كودكان

رسيده است. اين در حاليست ٨۵ھزار نفر) در سال  ۶۶٠درصد (يك ميليون و  ٧/١٢به
  .است كاھش يافته ٧۵كه تعداد كودكان اين رده سنی، نسبت به سال 
طوری ھری و روستايی متفاوت بوده است، بهبه گفته وی، نسبت كودكان كار در نقاط ش

ھزار كودك) ٨۵٠درصد ( ٣/١٨ھا، شھری و  ھزار كودك) آن ٨٣٠درصد ( ۶/٩كه
بودند و اين آمار با تعداد كودكان خارج از چرخه تحصيلی در نقاط شھری و روستايی
  .ھمخوانی دارد روستايی

  .است دار شدن كودكان ازدواج زود ھنگام از داليل عمده خانه
۶٠٠ميليون و  مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: عالوه بر وجود يك

مركز توسط» دار كودك خانه«ھزار كودك با عنوان  ٩١۵ھزار كودك كار در كشور،
پسران ھا را دختران و مابقی را ھزار نفر از آن ٩٠۴آمار ايران ثبت شده است كه حدود

.دھند تشكيل می
ھستند كه به دليل ازدواج دار، كودكانی به اين كه عمده كودكان خانه وی با اذعان

كودكان را كودكان بازمانده از اند، تاكيد كرد: عده ديگری از اين دار شده زودھنگام، خانه
ھزار ٧٠٠حدود دو ميليون و  توان گفت در مجموع دھند. بنابراين می تحصيل تشكيل می

 .كودك در كشور مشغول كار ھستند
  .ھستند ھزار نفر از كودكان كار پسر٣٠٠يك ميليون و

به ايسنا، گفت: ھزار كودك كار كشور ۶٧٠يزدانی با تفكيك نسبت جنسيتی يك ميليون و 
ھزار نفر) را ٣٧٠درصد ( ٨/۵ھزار نفر) و ٣٠٠ھا پسر (يك ميليون و  درصد آن ٣/١٩

  .دھند سال تشكيل می ١٨تا  ١٠دختران
كودكان در مورد نسبت كودكان كار پسر به دختر در يت از حقوقمديرعامل انجمن حما

۶٧۴درصد ( ۴/١۵روستايی خاطر نشان كرد:  رده سنی ذكر شده و در نقاط شھری و
.كنند ھزار نفر) در شھرھا زندگی می ١۵٠درصد دختران ( ۶/٣ھزار نفر) از پسران و

ر ساكن در روستاھا، افزود:پسر و دخت وی در ادامه در تشريح نسبت تعداد كودكان كار
درصد) از پسران و ۵/٢۶نفر ( ھزار ۶٢٧از مجموع كودك كار ساكن در روستاھا، 

.برند روستاھا بسر می درصد) در ١٠ھزار نفر از كودكان كار دختر ( ٢٢٠حدود
۴٧٣درصد ( ٢١گفت:  دار شھری و روستايی نيز يزدانی در مورد تعداد كودكان خانه

روستايی كه نفر) از پسران ۵٠٠دھم درصد (پنج ھزار و  ختران و دوھزار نفر) از د
روند كه می دار به شمار سال قرار دارند، در زمره كودكان خانه ١٨تا  ١٠در رده سنی

  ١١ادامه در صفحه  ...ھزار  ۴٢٨اين جمعيت در ميان كودكان دختر شھری به 

Workers of all countries, unite! 

Toufan  
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