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خشونت سرکوبگرانه در مقابل  و هاامپریالیستهاى تسلیم زبونانه به خواست

 !زحمتکشان
 

 هاىداخلی سیاست ىازصندوق مارگیری در آوردن حسن روحانی این بود که بتوانند در عرصه سی انتخابات وهدف از مهند

 ىپایانی خود برسانند و در عرصه ىبه نقطه ،شد گذشته به صورت پیگیر دنبال می ىساله 22اقتصادی نئولیبرالیستی که در دوران 

 .رط تضمین بقاء حاکمیت بتوانند از بن بست موجود خارج شوندبه ش هاامپریالیست هاىتسلیم شدن به خواست خارجی با

در دیدار با فرماندهان سپاه با عنوان کردن عدم مخالفتش با مذاکره و کار برد دیپلماسی برای حل معضالت و اشاره به  اىخامنه

به  و مشی جدید را، رسما  قبل بکار برده، در واقع خط  هابا همان مضمونی که سال" نرمش قهرمانانه"کار گیریه ضرورت ب

 .حسن روحانی را در این جهت یاری دهند ىفرماندهان سپاه اعالم کرد و از آنها خواست که کابینه

باشد ترجمه کرده است که عنوان  آن راضی آل یاسین  می ىکه نویسنده( لحسناصلح)کتابی را به نام  3128در سال  اىخامنه

در این کتاب هدف از تسلیم امام دوم شیعیان به . تغییر داده است( تاریخ  ىین نرمش قهرمانانهتر پرشکوه ــصلح امام حسن )آن را به 

 .توصیف شده است" نرمش قهرمانانه" معاویه و بیعت با او و واگذاری خالفت مسلمین به معاویه ،

 ىمثل حادثه اىا قادر نیستند حادثهنه آمریکا و نه بزرگتر از آمریک: " کرد ادعا می 3179که در اردیبهشت سال  اىآقای خامنه

و حتی در سی " کربال اتفاق خواهد افتاد  ىاینجا اگر دشمن زیاد فشار بیاورد ، حادثه. صلح امام حسن را بر دنیای اسالم تحمیل کنند 

هم در برخوردشان  ند،ا، هم غیر قابل اعتمادند، هم غیر منطقیهاآمریکائی:" گفت تیرماه سال جاری در مورد مذاکره با آمریکا می

امروز به دلیل عدم اتکاء به مردم و بحران عظیم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، برای حفظ بقاء حاکمیتش حاضر شده  ."صادق نیستند

آید برای این تسلیم خفت آور و  به صلح امام حسنی یا تسلیم به شیطان بزرگ راضی شود؛ و با وقاحتی که فقط از آخوند بر می

 .خود نصب کند ىمدال قهرمانی هم به سینه ،حضیضانه

البته این تسلیم بزدالنه که تحت عنوان کاربرد دیپلماسی لبخند و مذاکره به منظور فریب دادن آمریکا برای فرماندهان بی مغز 

د سر مردم خواهن دهد؛ بلکه کالهی است که می دانند که آمریکا را فریب نمی شود، خودشان هم خوب می سپاه و بسیج تبلیغ می

که البته حاکمیت در پی آن نبوده و نیست بلکه چماق رژیم )کند  تسلیم رژیم به آمریکا نه  مشکلی از مشکالت مردم را حل می. بگذارند

هر چند موقتا  تهدیدات نظامی  خارجی . و نه حتی مشکلی از حاکمیت را حل خواهد کرد ( را در سرکوب جنبش مردمی تیزتر هم میکند

 هاگرایانه و گسیل تروریست اهد یافت ولی کار برد جنگ برادر کشی داخلی و دامن زدن به تفرقه و جنگ شیعه و سنی و قومکاهش خو

 اىهسته ىکنار گذاشته شدن بهانه. خارج نخواهد شد هاکار بردند از دستور کار امپریالیسته از خارج شبیه آنچه در عراق و سوریه ب

 . فراوان است، خواهد داد هاگر که در انبان امپریالیستدی ىبهانه هاجای خود را به ده

کنید گارد  و اما در رابطه با تدبیر اتخاذ شده توسط رژیم در برخورد با جنبش مردمی چنانکه در تصویر زیر مشاهده می

من متجاوز خارجی مغز دش ،است  1که در پشت بام ساختمان شرکت واحد در حال نشانه گیری دقیق از پشت دوربین تفنگ ژ اىویژه

فرزند و همسری بیمار است و درخواست بازگشت به کار را داشته،  2کارگر اخراجی دردمندی که پدر  ىرا هدف قرار نداده بلکه سینه

 . نشانه گرفته است

  

خواست برای آخرین بار از مدیران این شرکت   ساله کارگر شرکت واحد می 2۴بهرام : سدنوی ایسنا می

دردش نیست، آمده  ىوقتی فهمید حکم اخراجش قطعی شده و قانون چاره. بخواهد که او را به سر کارش باز گردانند

ساعتی با پیمان  9شود و   ل میگیرد، به زور وارد اتاق مدیرعام  بود دوباره از مشکالتش بگوید که اجازه ورود نمی

 .ماند  سنندجی و کسی که حکم اخراجش را امضا کرده در یک اتاق می

دلیل حکم اخراجشان را  دیگر خبری از او و چند صد کارگری که بی. ای از این اتفاق گذشته است حاال هفته

پدری به غم نان افزوده  هرام، غم بیب ىشهر به دنبال اخباردیگری است اما در خانه. ها نیست اند در رسانه گرفته

 .شده

تر خودم چند   قبل. ی برای حرف زدن رفته بود شرکت واحد اما راهش ندادندئآن روز کذا"گوید   زن بهرام می

دخترم . هایم سنگ دارد، دیسک کمر دارم اما بیمه ما را قطع کردند کلیه. حاضر نبودند حرف مرا بشنوند. بار رفتم

دولتی قبول شده است معدلش باالست اما  ىنمونه ىپسرم مدرسه. اصال رویش نشد به پدرش بگوید دانشگاه قبول شد

 ".های آن را پرداخت کنیم یا نه دانیم بتوانیم هزینه  نمی

http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/96059.jpg
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 3۱اما در این یک سال و نیم انگار ما "سرش به کار خودش گرم بوده . می گوید شوهرش با کسی دعوا نداشته است هیچ وقت

. گوید  این را با حسرت می ،"گذراندم  با همین اندک هم زندگی را می. تومان ۴۱۱تا  ۰۱۱دادند،   پول زیادی به ما نمی. شدیمسال پیر 

 .کرد  بچه و خانه را اداره می 2کرد و او با حقوق اندکی   حسرت روزهای خوشی که بهرام هنوز کار می

توان کار دیگری پیدا کرد؟ چه   سال کار و با این سن و سال می 32بعد از مگر . گفتند برو کار دیگری پیدا کن  می":گوید  می

 ”توانست بکند؟ حاال بهرام کجاست؟  کاری می

 .شهر است یئبهرام اول زندان اوین بود و حاال رجا"گوید   زن می

نفر از  1۱۱۱ش از که از طرف بی اىسرگشادهى هئی از نامهاکارگر ایران به گوشه ىبرای بیشتر روشن شدن وضعیت طبقه

 :کنیم های نفتی ایران خطاب به روحانی و توسط ناصر آقاجری نوشته شده است اشاره می ها و مهندسان پروژه کارگران، تکنسین

تری پیدا کرده و فقدان آزادی اندیشه و قلم همچنان به همان روال گذشته   طبقاتی هر روز ابعاد تصاعدی و بزرگ ىفاصله« 

رویه و بدون کنترل کاالهای مصرفی آن هم بدون کیفیت، صنایع و  المللی، و واردات بی گری بین  داللی و واسطه. ادامه یافته است

در ارتباط با مناسبات کار و حقوق قانونی نیروی کار  هاهنجاری کشارزی ما را به رکود و ویرانی کشیده و از سوی دیگر این نابه

های دیگر، آفت رشد شده و نمود پیدا کرده است و بدین صورت  ی جنبه بیشتر از همه (ها و مهندسان کارگران صنعتی، تکنسین)

 .وارد نموده است( نیروی کار فنی)ترین منابع ملی کشور  صدمات جدی بر پیکر با ارزش

داری  ایههای گسترده که الهام گرفته از اقتصاد سرم سازی های پس از جنگ به ویژه با پذیرش تعدیل ساختاری و خصوصی دولت

ی  فقط با اعالم منطقه. است، قانون کار را در برخی مناطق به نام مناطق آزاد تجاری به حاشیه راندند( نئولیبرالیسم)دوران معاصر 

آزاد تجاری در پارس جنوبی، چند ده هزار نیروی کار فنی کشور در عمل از شمول قانون کار خارج شدند و در زیر فشار مطلق 

ترین بخش کارگری ایران از   بزرگ ،های زیر ده نفر از قانون کار در دولت اصالحات با معافیت کارگاه. گرفتند پیمانکاران قرار

از این رو این . مین اجتماعی برای همیشه محروم شدندأحداقل حقوق، سنوات، و نیز از امکان دریافت مستمری بازنشستگی و خدمات ت

ای  در نظام سیاسی. گری رو بیاورند باید در سن از کارافتادگی برای امرار معاش به تکدی هایشان گروه عظیم زحمت کشان با خانواده

تر شدند و در   تر و فرسوده  حکومت مستضعفان و محرومان را شعار خود قرار داده بود، مستضعفان فقیرتر و ضعیف ىکه وعده 

از سوی دیگر با . تر گشتند  تر و فربه ثروتمند( غوتیانوالن زمان انقالب، طاؤبخش خصوصی یا به قول مس)داران  عوض سرمایه

ی اختیار تام به دست آوردند که به اخراج کارگرانی مبادرت ئها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارفرماها در بخش "ز"تصویب بند 

 .کرد  ها حمایت می جدید، قانون کار از آن ىورزند که تا روز پیش از مصوبه

مناسباتی ارتجاعی . ی ما ور، برای مردم و تولیدکنندگان نعمات مادی در ساختار اقتصادی امروز جامعهاین است شرایط رنج آ

این . ایرانی تحمیل شده است ىبه جامعه ــدرصد آن در اختیار آمریکاست  ۰3نهادی که  ــالمللی پول  ی صندوق بین که به توصیه

 ىها و ایجاد فاصله بر جهان، جز دامن زدن به رکود اقتصادی و تورم قیمت ىلطهطی چند دهه س  ( نئولیبرالیسم)ساختار اقتصادی 

های تولیدی چه دستاورد دیگری به دنبال داشته است؟  سازی فقر و یک در صدی کردن غنا و ورشکستگی بنگاه طبقاتی عظیم و عمومی

از اروپا تا آسیا را به وجود  ای  های منطقه ترین جنگ آن هم در حالی که سردمداران و رهبران جهانی این نظم اقتصادی، بزرگ

خاورمیانه تداوم دارد و این در حالیست که چند کشور از جمله کشور ما ایران در معرض تهدید به  ىند که هنوز هم در منطقهاآورده

 . اقتصادی قرار دارند ــهای سیاسی  جنگ و چالش

 
 : ای  بر کار و زندگی نیروی کار پروژه( الیستینئولیبر) سازی  ثیر مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصیأت

 

ها، ساعات فشرده  های صنایع مادر در ایران با توجه به دور بودن از مناطق شهری، زندگی کارگران در خوابگاه ساخت پروژه

در عمل های ضروری ساخت و مدت زمان مرخصی یک کارگر  بندی ، شتاب کار به دلیل زمان(ساعت در روز 32)و طوالنی کار 

یک اردوگاه کار است نه یک کارگاه معمولی، که البته همین کار در مناطق آزاد تجاری و ضروری نبودن اعمال قانون کار به یک 

 .اردوگاه کار اجباری تبدیل شده است

و یک  اش درصد از زندگی 7۴٫۴روز دراختیار کار پروژه باشد یعنی  21در اردوگاه کارش باید  ای  یک نیروی کار پروژه

 32با روزانه . ی و وسایل خواب نامناسب به سر ببردئدرصد زندگیش را با بدترین شرایط بهداشتی، غذا  8۱روز یا  22کارگر باید 

ساعت در دراز مدت  8های علمی به این نتیجه رسیده است که کار روزانه بیش از  های جهانی کار پس از بررسی سازمان. ساعت کار

ساعت باشد  8گذارد از این رو حداکثر ساعت کاری در یک روز باید   غیر قابل جبرانی بر نیروی کار به جا می اثرات روانی و جسمی

ساعت اضافه کاری  2دهد، با توافق کارگر فقط باید   اضافه کاری را در دستور کار قرار می ىو برخی از روزها که ضرورت پروژه

ساعت ممتد کار کند و در صورت ضرورت  32باید روزی  ای  لی که یک کارگر پروژهدر حا. انجام بدهد آن هم نباید هر روز باشد

. ی قانون کار یید شدهأچهل درصد اضافه کاری ت ىیابد آن هم بدون محاسبه  ساعت ادامه می 3۴اضافه کاری بدون رضایت کارگر تا 

، و از سوی دیگر باعث از هم پاشیدن کانون خانوادگی عوارض ویرانگر این شیوه در کوتاه مدت به صورت اعتیاد شدید عمومیت یافته

، فقدان شرایط ایمنی کار است به دلیل این که اىشرایط نامناسب دیگر کار پروژه. و آمار باالی طالق در میان کارگران شده است

از . بسیار محدود کرده است در حال ساخت بودن پروژه، امکانات ایمنی برای حفظ جان نیروی کار را. باشد  پروژه در حال ساخت می

شود، با   ی که هوا دچار وارونگی میئاست که در روزها ای  به گونه… ی، صوتی وئشیمیا های بسیار شدید گازی،  سوی دیگر آلودگی

. کنیم  افتد و در دهان طعم ترشی را حس می  های لب و چشم به سوزش می کنیم، گوشه  را استشمام می( آمونیاک)هر تنفس بوی ادرار 

 .های خونی در میان کارگران است  عوارض این شرایط، آلودگی

روز به مرخصی برود که یک روز آن در راه رفت و یک روز آن در راه برگشت  ۴خواهد برای   حاال چنین نیروی کاری می

همیاری با او بپردازد، آن هم در روز را به تربیت فرزندان و همسرداری و  2این نیروی کار مجبور است در هر ماه تنها . شود هدر می
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ای  در سوی دیگر همسر این کارگر پروژه. صورتی که او نه یک انسان شاد و با نشاط را بلکه یک جسد خسته را به خانه رسانده است

ی بخش خصوص ىها به وسیله روز تنهایی و چالش با گرانی و تورم و حقوق نان آور خانواده که پس از ماه 22الی  21پس از  

اقتصاد )المللی پول  سازی ارمغان صندوق بین ی تعدیل ساختاری و خصوصی البته به لطف شیوه ــ شود  پرداخت نمی( اریدسرمایه)

شود با   انتظار دارد همسرش بیاید و کمی از بار این مشکالت همه جانبه را از دوش او بردارد، ولی با همسری مواجه می  ــ (یئامریکا

که تنها به خوابیدن فکر  و با اعصابی خسته و انفجاری ــ قانونی نظام اقتصادی نئولیبرالیستی  باز هم به لطف بی ــق جیبی خالی از حقو

های خانوادگی و در نهایت به جدائی  این یک شرایط غیر قابل تحمل و نابهنجار است که در عمل منجر به اختالفات و درگیری. کند  می

ی اقتصادی نادرست  نظامی که با اتخاذ شیوه. هر دو بی گناهند، هردو قربانی نظام اقتصادی رایج هستند  هردو حق دارند،. انجامد  می

 . کند به ضعیف کشی اقدام می( بخش خصوصی )داری  فشارد و برای رضایت سرمایه  پایش را بر گلوی نیروی کار می

 

* * * * * * * * 

 

 76ان و شهریورتابست به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی در
 کنیم بخشیم و نه فراموش می نه می

  
اری و د، رژیم سرمایه۴7در تابستان و شهریور . گذاریم بیست وپنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی را پشت سر می

ید و فاشیستی جمهوری اسالمی به رهبری خمینی جالد که پس از هشت سال جنگ خانمان سوز مجبور به سرکشیدن جام زهر گرد

رسما  شکست را پذیرفت، برای ارعاب و دوختن دهان مردم و تثبیت حاکمیت مافوق ارتجاعی خویش عفریت مرگ را بر باالی سر 

زندانیان به پرواز درآورد و با بیرحمی و شقاوتی غیرقابل توصیف هزاران انسان پر امید را در بیدادگاه اسالمی تیرباران و یا به دار 

از ها رژیم بقای منحوس خویش را در پاکسازی زندان. خونی به پا داشت که در تاریخ معاصر ایران کم نظیر استچنان حمام . آویخت

خمینی . دید و چنگال خونین خویش را بر گلوی مخالفین و همۀ آزادیخواهان فرو برد زندانیان سیاسی و سرکوب و ارعاب جامعه می

 :خون آشام صریحا  فرمان داد

 
سریعا  دشمنان اسالم را . د فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام استدر تمام موار« 

» .تر انجام گردد همان مورد نظر است در هر صورت كه حكم سریع هانابود كنید، در مورد رسیدگى به وضع پرونده

 (نقل از جواب به سؤال پسر خمینی)

 
،فرهاد مهری پاشاکی از اعضای رزمندۀ حزب کار (کیومرث) ،حجت آلیان(هاشم)این کشتارشوم، رفقا مهدی مهرعلیان در

خاوران سند .این رفقا جان تسلیم کردند اما تسلیم نشدند. نیز هم چون خیل عظیمی از مبارزین دیگربه شهادت رسیدند( توفان)ایران 

ح طلبان رنگارنگی نظیر رفسنجانی و شرکاء و جنایت تمامی دست اندرکاران نظام جمهوری اسالمی از محافظه کاران گرفته تا اصال

ایران مسببین قتل عام زندانیان سیاسی  ىمردم مصیبت دیده.. است و دستشان به خون آزادیخواهان آغشته است.... موسوی و کروبی 

در کردستان، چه  ، کشتار و سربه نیست کردن مبارزین آزادیخواه از آغاز روی کارآمدن ارتجاع اسالمی، چه۴7تابستان و شهریور 

را هرگز نخواهند بخشید و برای محاکمۀ کل نظام جمهوری اسالمی در دادگاه خلق بی ... ایران، چه در ترکمن صحرا وهاى در دانشگاه

 .کنند تابی می

ریم جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی را گرامی بدا ىیاد همه ۴7تابستان و شهریور  ىدر بیست وپنجمین سالگرد فاجعه

در بیست وپنجمین سالگرد  .و آن را به سالحی برای تشدید مبارزه و افشای بی امان رژیم اراذل و اوباش جمهوری اسالمی تبدیل کنیم

ضد بشری اقتصادی گلوی کارگران و  هاىتحریم که میهن ما مورد توطئه و تهدید نظامی است و ۴7شهریور تابستان و ىفاجعه

د هوشیار باشیم و اجازه ندهیم تا امپریالیست آمریکا و متحدینش از کشتار انقالبیون و مبارزین سیاسی در فشارد، بای زحمتکشان را می

 جهت اهداف شومشان سود جویند و عنوان ابزار تبلیغاتی دره و اشک تمساح ریختن برای جانباختگان راه آزادی ب ۴7و  ۴۱ هاىسال

و فاقد صمیمیت مبارزاتی هستند  مقابل تحریم و تجاوز نظامی به ایران می لنگدنیروهائی که پایشان در.جنبش را به کجراه برند

  .آلودگی به امپریالیسم به کسی اعتبار نمی بخشد. بین مردم ایران کسب نمایند توانند اعتباری در نمی

 

76گرامی باد خاطره جانباختگان تابستان و شهریور   

بدست مردم ایران سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی  

 زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت

(توفان)حزب کارایران  
3192شهریور   
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پیرامون اعدام غیر ( توفان)لمللی روابط خارجی حزب کار ایران اگزارشی از کارزار بین

 رسمی فعال کارگری، افشین اسانلو

 
زندگی سراسر جنایت خود ادامه ه تواند ب یندگان آنها نمیرژیم جمهوری اسالمی بدون سرکوب کارگران، زحمتکشان، و نما

رژیم جمهوری . برند ند و در شرایط بسیار وخیمی بسر میارژیم به بند کشیده شده هاىفعال کارگری در زندان هاهم اکنون ده. دهد

کند زیرا  ران را تحمل نمیشدت سرکوب کرده بلکه حتی مبارزات صنفی کارگه کراتیک را بوسیاسی دم هاىاسالمی نه تنها آزادی

 . اران و چپاول گران و دزدان میلیاردری شریک در قدرت استدنگران در خطر افتادن منافع سرمایه

 1۱دستگاه دولتی رژیم در روز . جنایت اخیر رژیم جمهوری اسالمی، اعدام غیر رسمی مبارز کارگری افشین اسانلو است

دانند که انتساب مرگ افشین به سکنه قلبی دروغی  همگان می. قلبی در گذشته است ىر سکتهخرداد اعالم نمود که افشین اسانلو در اث

رژیم جمهوری اسالمی را مسئول مستقیم مرگ کارگر مبارز افشین اسانلو دانست و در محکومیت ( توفان)حزب کار ایران . بیش نیست

 :تحت عنوان اىیم جمهوری اسالمی بیانیهژر

 

 .اسانلو قربانی جنایت رژیم جمهوری اسالمی ایران شدفعال کارگری افشین « 

 » !محکوم کنید خاطر این  جنایت شدیدا  ه رژیم جمهوری اسالمی را ب

 

کراتیک و تشکل کارگری ارسال نمود و آنها را وسازمان دمها انتشار داد و برگردان انگلیسی آنرا به احزاب برادر و ده

کارگران و زحمتکشان و مردم ایران را محکوم کنند و آزادی بدون قید و شرط  ىی علیهیم جمهوری اسالمژفراخواند تا جنایات ر

 .زندانیان سیاسی را درخواست نمایند ىهمه

 

 .قابل دسترسی هستند( توفان)زیر در تارنمای حزب کار ایران  هاىدر لینک هامتن کامل این بیانیه

 

%2084.pdf-E-http://toufan.org/Toufan%20eletroniki/T 

 

http://toufan.org/Statsments/Afshin%20Osanlou%20inglish%20T%20elec%2085.htm 

 .لمللی مناسبی یافتاومیت جنایات رژیم جمهوری اسالمی انعکاس بیناین فراخوان در محک

*** 

زبان اسپانیائی ترجمه کرد  و آنرا در ه بیانیه پیرامون قتل افشین اسانلو را ب (مارکسیست لنینیست)حزب کمونیست اسپانیا 

 . تارنمای حزب درج نموده و به فعالین حزبی و لیست ایمیلی خود ارسال داشته است

 

http://www.pceml.info/ 

 

Muerte de Afshin Osanlou: ¡Condenamos al régimen de Irán por este crimen horrible!  

A los partidos y organizaciones marxista-leninistas hermanos, organizaciones democráticas, progresistas, 

organizaciones obreras y defensores de la libertad.  El activista obrero Afshin Osanlou fue víctima del 

*** 

 .ی ترجمه کرده و آنرا در تارنما و فیسبوک خود درج نمودندکزبان دانماره بیانیه را ب حزب کمونیست کارگران دانمارکرفقای 

http://www.apk2000.dk/ 

https://www.facebook.com/KPnetavisen?hc_location=stream 

Irans Arbejdets Parti (Toufan) 

 

Fordøm det iranske styres drab på Afshin Osanlou 

 

http://toufan.org/Toufan%20eletroniki/T-E-%2084.pdf
http://toufan.org/Statsments/Afshin%20Osanlou%20inglish%20T%20elec%2085.htm
http://www.pceml.info/
http://www.pceml.info/2013/08/02/muerte-de-afshin-osanlou-condenamos-al-regimen-de-iran-por-este-crimen-horrible/
http://www.apk2000.dk/
https://www.facebook.com/KPnetavisen?hc_location=stream
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فراخوان انگلیسی حزب را در وبالگ انگلیسی زبان خود  (3931-3911)تشکیالت برای بازسازی حزب کمونیست یونان 

 .الکترونیکی فعالین و دوستداران خود پست کرده است  هاىدرج نموده و آنرا به آدرس

Tuesday, July 23, 2013 

Worker-activist Afshin Osanlou fell victim to the criminal regime of the Islamic Republic of Iran. 

 

*** 

و تارنمای خود درج  22ان مرکزی شماره زبان ایتالیائی ترجمه نموده و آنرا در ارگه فراخوان را ب پالتفرم کمونیستی ایتالیا 

 .کرده است

 
http://piattaformacomunista.com/ 

Ai partiti e alle organizzazioni marxisti-leninisti fratelli, alle organizzazioni democratiche, 

progressiste, alle organizzazioni operaie e ai difensori della libertà. 

Il militante operaio Afshin Osanlou è caduto vittima del regime 

criminale della Repubblica Islamica dell'Iran 

Condanniamo il regime dell'Iran per questo crimine orribile! 

 

 هاىرا به آدرس رگردانده و در سایت الکترونیکی خود درج نمودند و آنبلمانی زبان آبه بیانیه را حزب کارگران آلمان رفقای 

 . نداالکترونیکی خود ارسال داشته

 

http://www.arbeit-zukunft.de/ 

 

Der aktive Arbeiter Afshin Osanlou ist dem kriminellen Regime der Islamischen Republik 
Iran zum Opfer gefallen 

*** 

لمللی حزب کار ازبان انگلیسی ، اسپانیائی، دانمارکی، ایتالیائی و آلمانی در فیسبوک بین 1متن کامل این بیانیه به 

 . ندانیز درج شده( توفان)ایران

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts 

مارکسیست  هاىلمللی احزاب و سازماناانترناسیونالیستی رفقای متشکل در کنفرانس بین هاىئی از فعالیتهانمونه هااین

لمللی جهت تقویت و افعالیت رفقای کنفرانس بین هاىانجام وظائف انترناسیونالیستی مشخص و ملموس یکی از ارکان. لنینیست هستند 

 . کار و شناساندن شرایط  و مشکالت زندگی  و مبارزه در کشورهای جهان است هاىلمللی بین مردم و تودهامبستگی بیناستحکام ه

کراتیک مردم، جوانان، زنان، کارگران و ونوع تعرض به حقوق دم رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ایران باید بداند که هر

یم فقط اهمانطور که ما بارها گفته. لمللی نخواهد مانداایندگان آنها  بدون پاسخ بینزحمتکشان در ایران و سرکوب و زندانی و قتل نم

یم سرکوبگر جمهوری اسالمی را در تنگنا قرار داده و دست ژتواند ر لمللی میاآنها و حمایت واقعی بین ىمردم ایران و تشدید مبارزه

 . دو رژیم شاه و شیخ ، ایرانی آزاد و شکوفا بنا نهد هاىر ویرانهاو را برای همیشه از سر مردم ستمدیده ایران کوتاه نماید و ب

 

 !یم ضد کارگری جمهوری اسالمی ایران ژننگ و نفرت بر ر

 !زنده باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران 

 !زنده باد سوسیالیسم 

 

 :مارکسیستی ــ لنینیستی  هاىاحزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمان

 

بی ترکیه، حزب کمونیست کارگران دانمارک، حزب کمونیست کارگران الکمونیست کارگران تونس، حزب کمونیست انقحزب 

فرانسه، حزب کمونیست آلمان، پالتفرم کمونیستی نروژ، تشکیالت برای احیای حزب کمونیست یونان، سازمان برای بازسازی حزب 

، حزب کمونیست کار دومینیکن، حزب کمونیست مکزیک (ــ لنینیست  مارکسیست)کمونیست ایتالیا، حزب کمونیست اسپانیا 

بی ولتا، حزب کمونیست شیلی ال، حزب کمونیست انق(مارکسیست ــ لنینیست)، حزب کمونیست کلمبیا (لنینیست -مارکسیست)

حزب کمونیست ونزوئال  بی برزیل،ال، حزب کمونیست انق(مارکسیست ــ لنینیست)حزب کمونیست اکوادور ( مارکسیست ــ لنینیست)

 ، حزب کمونیست بنین(مارکسیست ــ لنینیست)

 

http://piattaformacomunista.com/
http://www.arbeit-zukunft.de/
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
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 !امپریالیستی به سوریه بپا خیزیم بربریت و تجاوز ىعلیه

 
 دولت استفادهی جعلی ادعاکوبند، و اینبار با  طبل جنگ می به رهبری امپریالیست جنایتکار آمریکا بر هاباردیگر امپریالیست

 نیدرا هیسور دولت و نداشده شکسته درهمی واردات آدمکش هاىستیترور کهی زمان در درست هم آن ،ییایمیشی ها سالح از هیسور

ه ب جنگ دری سمی گازها ه،یسور ملت ضد بر منطقه دری ارتجاع و اهیسی روهاین که ستین بار نینخست نیا. دارد را باال دست جنگ

 مزدوران توسطی ئایمیش سالح استفادهی بررس جهت  ملل سازمان بازرسان تا شد قدم شیپ بارها خود هیسور دولت. برند یم کار

 ازی اکاریر و جعل و رفتن طفره با" یجهان ىجامعه"ندگانینما کنیل. ندیایب هیسور به نشیمتحد و سمیالیامپر ىپرورده دست ستیترور

 عربستان و قطر کا،یآمر متحد هاىلتدو تیمحکوم موجبی بشر ضد عمل نیای رسمی افشا دانستند یم چون گذشتند، مسئله نیا کنار

 .شد خواهد شرکا و

ی برا بهانه دنباله ب شرکا و کایآمر ستیالیامپر که نیا به علم با و دمشق در آنهمی ئایمیش هاىسالح از اسد میرژ ىاستفاده

 توسطی بشر ضد و تکارانهیناج و عیشن عمل نیا که گذارد ینمی باقی شکی جا چیه و خواند ینم میسل عقل با هستند، هیسور به تجاوز

 هاىرسانه جیبس و عراق ضد بر جنگ تدارک سبک بهی ساز نهیزم وی افکارعموم کیتحر با تا شدهی طراحی واردات مزدوران

 . آورند فراهم هیسور به تجاوزی برا را نهیزم ،یانسان اخالق گونه هر ازی بر و ریمزدبگ

 نظره ب عولوقابیقر فرانسه و سیانگل کا،یبشرآمر ضد و کار کهنه هاىستیالیپرام هاىیکش عربده به  توجه با هیسور به تجاوز

 اسناد به دهد یم حیترجی و. است ارزشی بی وی برا ملل سازمان کارشناسان قاتیتحق ىجهینت گفت صراحت به اوباما. رسد یم

 وی زیر خونی برا وجدانی ب فیکث تکارانیجنا نیا. کند استناد استی آورد در من وی جعل اسناد عتا  یطب که کایآمری جاسوس سازمان

ی بزود متحد ملل سازمان بازرسان که فاجعه نیای بررس جینتای برای زیپش  که دارندی شتاب چنان هیسور کشور رساختیزی رانیو

 کهی ابتین جنگ ىادامه رد شرکاء و کایآمر تکاریجنا ستیالیامپر که امراست نیا نیمب خود همه نهایا. ستندین قائل داد، خواهند ارائه

 اهداف بهی موشک حمالت بهی داخل جنگ ىادامه و قوا توازنی برقرار و شکست نیا جبرانی برا و نداخورده شکست انداختند براه

 و نیتسکی برا تنها و ستین شیبی پوچ حرف محدود حمالتی ادعا. شد خواهند متوسلی انسان فراوان خسارات بای اقتصاد وی نظام

 .شود یم گفتهی عموم کاراف بیفر

آنها در . به غارت و تجاوز و تخریب مشغولند هامزدوران وارداتی به سوریه حدود دو سال است که با حمایت امپریالیست

این مزدوران وارداتی از سراسر . کنند مردم را ویران می هاىگذارند و خانه مراکز شهرهای بزرگ نظیر حلب و دمشق بمب می

. نداامنیتی امپریالیستی از طریق عربستان سعودی و قطر بسیج کرده و به سوریه برای جنایتکاری ارسال کرده ىهاجهان را سازمان

، هالمسلمین، سلفیستاآنها ترکیبی از القاعده، اخوان. امروز دیگر هویت آنها به نحو غیر قابل انکاری تا حدود زیادی روشن شده است

اوضاع . هستند... ی، قطر، دوبی، چچن، لیبی، لبنان، مصر، چین، مجاهدین ضد خلق از ایران واتباع افغانستان، اردن، عربستان سعود

 ىاز دول امپریالیستی از ارسال اسلحه به دست اپوزیسیون خود فروخته اىبقدری بلبشو و غیر قابل کنترل شده است که حتی پاره

رسد و به چه  به دست چه کسانی می هااست و این اسلحه" کیکی به "دانند که  سوریه هراس دارند، زیرا خودشان هم دیگر نمی

مناطق "آنها تالش کردند که با اشغال مناطقی در داخل خاک سوریه به خیال خودشان . منظوری از آنها در آینده استفاده خواهند کرد

به پایگاهی برای تخریب و " وع سوریهدولت مشر"خلق کنند و با استقرار در آنجا و معرفی خویش به عنوان " ممنوعه پرواز"و " آزاد

اما  .دول اردن و ترکیه بسیار به آنها برای تحقق این سیاست یاری رساندند که با شکست کامل روبرو شده است. منطقه شوند جنایت در

نیست، وی کند، دست بردار موازین حقوق ملل و حقوق بشر به قلدری خویش تکیه می ىابرقدرت جنایتکار آمریکا که با نقض همه

گوبلزوار همراه با اشک تمساح برای قربانیان این کشتار که خودشان کارگردان اصلی  هاىرا کنار زده و بیشرمانه و با دروغ هاپرده

 .خیز برداشته است". بشردوستانه  ىمداخله"این جنایت هستند، برای سرنگونی رژیم مستقل بشار اسد و این بار هم تحت عنوان 

دورنمای جنگ شیعه و سنی . سرنگونی رژیم سوریه، حمله به لبنان و سپس تجاوز به ایران است آمریکا ازهدف امپریالیست 

آمریکا حتا اگر موفق به سرنگونی کامل رژیم . خورد که در پنتاگون و سیا ترسیم شده است در افق بحران خاورمیانه به چشم می

، علوی (دربلندیهای جوالن)، دروز نشین(در دمشق و حومه)طقه سنی نشینسوریه نگردد، تالش خواهد کرد این کشور را به چند من

وابسته، پاره پاره شده و ضعیف  ىزیرا یک سوریه. تقسیم کند( درشمال شرقی سوریه)و کرد نشین( ساحلی انطاکیه ىدر منطقه)نشین

و کنترل کامل " خاورمیانه بزرگ"کترین د. منطقه است اسرائیلی و شرکایشان در هاىبه نفع سیاست راهبردی آمریکا و صهیونیست

ست که آمریکا آغاز یای چون روسیه و چین  دلیل اصلی جنگ تجاوزکارانهئنفت خیز خاورمیانه و اعمال هژمونی بر رقبا ىمنطقه

یستی و عراق و افغانستان و لیبی و امروز حمله به سوریه درهمین چهارچوب تشدید تضادهای امپریال ىکرده و اشغال  بربرمنشانه

 . کسب مناطق نفوذ و تجاوز به حقوق ملل و خلع ید سازمان ملل متحد قابل تبیین است

حقوق بشر درقبال نقض آشکار حقوق ملل توسط امپریالیست آمریکا، ریاکاری این محافل قالبی حقوق  سکوت مدعیان دفاع از

ژیم اسد برای حفظ استقالل و استقرار آزادی وعدالت حزب ما بارها تحلیل کرده است که براندازی ر .سازد بشری را آشکار می

نفع سوریه و کل مردم منطقه ه کارگر امری انقالبی و مترقی و ب ىو پیشاپیش آن به رهبری طبقه فقط با دست مردم سوریهاجتماعی 

احزاب و . منطقه هاىقنفع خله سرنگونی رژیم اسد توسط امپریالیسم نه بنفع مردم سوریه است ونه ب ،درغیراینصورت. باشد می

، "نیروهای ارتجاعی ىهمه" ىمبارزه علیه ىهاند و به تکرار همان تئوریاهنوز نیاموخته....سیاسی که از اشغال عراق و هاىسازمان

فهمند و نه تاکتیک مبارزه را  سیاست چیزی می نه از ،پردازند در آن واحد می "تضادهای اجتماعی ىهمه"و حل  "سوم ىجبهه"ایجاد 

ملی و  ىهیچ، در اخالل در مبارزه،کنند خودغرقند و خدمتی که به خلق نمی ىترین آنها در رویاهای کودکانه صمیمی. نداک کردهدر

افشای بی امان این جریانات سیاسی که بنام کمونیست و چپ سخن . صفوف اولند امپریالیسم و تجاوزگری در ىرهائیبخش علیه
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کاذب همدستان  هاىاین کمونیست. ستهاانقالبیون و مارکسیست لنینیست ىهمه ى، وظیفهگویند تا کمونیست را بدنام کنند می

 .امپریالیست در تجاوز بعدی به لبنان و سپس به ایرانند

 

تجاوزکارانه  هاىسیاست ىکند و این اقدام را ادامه هرگونه تجاوز نظامی به سوریه را محکوم می (توفان)حزب کارایران

 .نماید ن و لیبی ارزیابی میعراق، افغانستا ىعلیه

 

 !کنیم محکوم می تجاوز بربرمنشانه به سوریه را قویا    

 !از سوریه کوتاه باد دست امپریالیست آمریکا
 

 (توفان)رانیاکار حزب
 3192ششم شهریورماه 

www.toufan.org 

 

* * * * * * * * * * * 

 

 مبرسپتا 33مناسبت ه ب
 

 برای اشغال افغانستان وعراق  اىفروپاشی برج دوقلو بهانه*  

 سپتامبر روز کودتای ننگین شیلی 33* 
 
برج دوقلو درنیویورک، جرج بوش رئیس جمهور وحشی و تروریست آمریکا جواز  با فروریختن دو ،2۱۱3 سپتامبر 33در

تروریسم و  ىقالب مبارزه علیه راق را دریافت کرد و آن را دررسمی تجاوز به ممالک نفت خیز و استراتژیک افغانستان و سپس ع

که  اىجنگی امپریالیستی و تجاوز کارانه. برای تحقق نظم نوین در خاورمیانه به پیش برد" ساموئل هانتینگتون هاىجنگ تمدن"

یانه به کشور مستقل لیبی و اشغال آن تجاوزوحش. انسان در اثرآن جانباختند و همچنان تحت رهبری باراک اوباما ادامه دارد هامیلیون

اقتصادی و  هاىبرای کسب جواز رسمی برای بمباران و اشغال سوریه و همینطور تشدید تحریم" حقوق بشرخواهی"وعربده کشی 

ست خونی است که آمریکا برای بد این آن نظم نوین چرک و. تهدید به تجاوز نظامی به ایران نیز درهمین چهارچوب قابل تبیین است

 هاسایر امپریالیست این طریق به تثبیت سرکردگی خود در رقابت با گرفتن کنترل انرژی فسیلی و سایرمنابع طبیعی خیزبرداشته تا از

 .شدت به انرژی فسیلی وابسته است  بپردازده ویژه چین که به ب

تر از گذشته را  ر مصیبت بارتر وعظیمویرانی هزاربا سپتامبر، مردم جهان  شاهد بربریت و 33 ىسال پس از واقعه 32اکنون 

کشته و مجروح در عراق و افغانستان و چندین میلیون آواره  در  هامیلیون. باشد تجاوز به خلق ویتنام است می که یاد آور کشتار و

 ىهاتمام اشک تمساح ریختن و تبلیغات رسانه. سراسر جهان حاصل تجاوز امپریالیستی و لشکر کشی به ممالک ضعیف است

سپتامبر را باید در چهارچوب اهداف استراتژیک امپریالیستی مورد بررسی قرارداد و سکوت معنی  33مورد رخداد  بورژوازی در

 ىآمریکا علیه جنگ نیابتی. افغانستان، لیبی و فلسطین را محکوم کرد عراق، هاىدر مورد قتل عام خلق هادار و راسیستی این رسانه

بشارت اسد نقض آشکار حق ملل در تعیین سرنوشت  ابرقدرت امپریالیست با القاعده برای سرنگونی رژیمهمکاری این  و مردم سوریه

تنها پاسخ مترقی و انقالبی به این بربریت تروریستی و تجاوزات جنایتکارانه به ملل ، تبلیغ همبستگی بین . است و باید محکوم گردد

 .ن نظم پوسیده و ضد بشری امپریالیستی استعنوان تنها آلترناتیو ایه و سوسیالیسم ب هاخلق

 * * * *** 

 

امپریالیست آمریکا با . رئیس جمهور منتخب شیلی، آلنده است ىدرعین حال چهلمین سالگرد کودتای ننگین علیه سپتامبر 33

دست به کودتاهای  وجنوبی و مرکزی به ترکتازی پرداخت  ىاین کودتای ضد بشری و جنایتکارانه چندین دهه در آمریکا الهام از

باشد، روز همبستگی  مرداد ایران می 28که یادآور کودتای ننگین   3971سپتامبر  33. خونین،زندان و شکنجه و کشتار انقالبیون زد

مردم توسط امپریالیست  ىآمریکای التین و اعتراض به کودتاهای نظامی و قتل و غارت و شکنجه هاىخلق ىبا خلق شیلی و همه

 .آمریکا است

امروزجنگ و ترور و خونریزی در آمریکای التین و خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه دارد  و از طرفی مبارزات بی امان مردم  

استقالل کشورهای ونزئوال، . نیز در آمریکای التین و خاورمیانه ضربات سختی بر پیکر فرتوت امپریالیست آمریکا وارد ساخته است

دربند آمریکای  هاىچشم امپریالیست آمریکاست و این مبارزات الهامبخش سایر خلق ه، السالوادورخاری دربولیوی، اکوادو، نیکارگوئ

ویرانگر نئولیبرالی  هاىوابسته به امپریالیسم و سیاست هاىرژیم ىالتین است که برای دستیابی به استقالل و آزادی به نبردشان علیه

 هاىدخالت سازمان تروریستی ناتو و ىاعتراض جهانی علیه ا مردم سوریه ورامسال همبستگی ببسپتام 33در.دهند ادامه می

http://www.toufan.org/
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تساوی حقوق ملل  دفاع از.این کارزار قراردارد ىآمریکا در امور داخلی سوریه به منظور تکرارسناریوی لیبی در سرلوحه ىبیشرمانه

 . سپتامبر است 33مناسبت ه اعتراضی امسال ب هاىآکسیون هاىجمله خواسته و دفاع از حقوق بشر از

 

* * * * * * * * * * 

 

 !سوریه کوتاه باد از هادست
ضد  هاىدرآمریکا وکانادا پیرامون تظاهرات( توفان)ایران  فعالین حزب کار گزارشی از

 جنگ در آمریکا
 
 

برای جنگ سرعت خود را ه و بلبل زبان باراک اوباما، ب" کراتودم"بار دیگر رئیس جمهور آمریکا، این بار رئیس جمهور 

گوئی که منشور سازمان ملل هیچ حقی برای کشور سوریه، یک عضو سازمان ملل،  قائل نشده . کند خانمان سوزی در سوریه آماده می

جمعی را از دست  ىمیلیونی شعور و اراده 21گوئی که یک کشور  . میلیونی حق تعیین سرنوشت ندارد 21گوئی که یک ملت . است

کروز به مردم  هاىو فسفری و موشک اىزور بمب خوشهه گوئی که باید ب. سفید باید برای آنها تصمیم بگیرد داده و والیت فقیه کاخ

انقیاد کشیدن کشور مستقلی اراده کنند باید به آنها سر تعظیم ه لمللی برای بااران بیندگوئی که هر کجا چماق. زادی چیستآفهماند که 

 ....گوئی که . فرود آورد

وابسته به محافل قدرت و سرمایه  هاىنظامی به سوریه بیان داشت و رسانه ىوباما قصد خود را برای حملهمحض آنکه اه ب

متعددی در سراسر آمریکا با  هاىدست به توجیه و علل آن با هدف مغز شوئی مردم و مهندسی افکار عمومی زدند، تظاهرات فورا  

گذشته صدها تظاهرات در  ىدر دو هفته. ترتیب  داده شدند "سوریه ىلیهنه به جنگ ع"و  "دست ها از سوریه کوتاه"شعار محوری 

تالنتا، آبیش از صدها شهر  کوچک و بزرگ آمریکا و کانادا ، از لوس آنجلس  تا  واشنگتن، نیویورک، میامی، سانفرانسیسکو، 

  .برگزار شد... شیکاگو، سیاتل، بوستون، داالس، هوستون، تورونتو، ونکوور، مونترال و 

بیش ار هشتاد درصد مردم آمریکا مخالف هر نوع تجاوز نظامی، از محدود تا غیر محدود ، به سوریه هستند و از اینکه دولت 

وقتی که باراک اوباما در . مردم را نادیده بگیرد خشمگین هستند ىباراک اوباما تالش دارد  نظرات اکثریت شکننده" کراتیکودم"

، پیرامون علل جنگ احتمالی آمریکا با سوریه بود  ، همچون همتای سابق خود جرج بوش وغ بافیکاخ سفید مشغول به در ىمحوطه

و اقشار  هااحزاب، ائتالف. صدای معترضین ضد جنگ آنچنان رسا بود که بگوش ناشنوای اوباما رسید و نتوانست آنرا نادیده بگیرد

، دانشجویان، ها، سازماناىاحزاب سیاسی سراسری و منطقه .آمریکا در این کارزار ضد جنگ شرکت دارند ىمتعددی از جامعه

، ائتالف متحد و سراسری ضد (ANSWER)لمللی ضد جنگ اسیاسی خارجی، ائتالف بین هاىمترقی، سازمان زنان، روشنفکران

.... ا، وکاتولیک آمریک هاى، سربازان سابق برگشته از عراق، کنفرانس اسقف(VFP)، سربازان سابق برای صلح (UNAC)جنگ 

مردم آمریکا همچون مردم سایر نقاط جهان ، انگلستان ، فرانسه ، . سوریه اعتراض دارند ىهمگی یک صدا به جنگ احتمالی علیه

 :گویند همه بر روی پالکاردهایشان می... ترکیه، یونان، پاکستان، فلسطین، شیلی، اکوادور، کانادا، آلمان، و

 

ما در جنگ هیچ منافعی "، "کشتار و ویرانی و آوارگی را متوقف کنید" ، "خواهیم گ نمیما جن"، "از سوریه کوتاه هادست"« 

جنایات مرتکب شده در عراق و یوگسالوی و افغانستان و لیبی در جلوی " ، "میلیاردری جنگ راه نیندازید هاىبرای کمپانی"، "نداریم

مداخله در " ،" دروغ سازی برای جنگ را متوقف کنید" ، "بهانه سازی برای جنگ را متوقف کنید" و " چشمان ما رژه میروند

بار تجاوز نظامی آمریکا  به کشورها ننگی است بر پیشانی نظام سرمایه داری امپریالیستی  1۰۱"  ،"کشورهای دیگر را متوقف کنید

ول پراکندن شک و تردید در اذهان بزرگ مشغ هاىوابسته به کمپانی هاىرسانه ىگویند که همه می هامردم در تظاهرات.... و " آمریکا

. خاورمیانه ىدیگر در منطقه ىشود برای آغاز جنگی وحشیانه اىدولت سوریه از سالح شیمیائی بهانه ىمردم هستند تا دروغ استفاده

  .نظامی به سوریه تهدیدی برای کشورهای منطقه است که حاضر نیستند تن به انقیاد آمریکا بدهند ىگویند هر حمله همه می

تواند از  مردم است که می اىند که تنها بسیج تودهانیروهای مترقی و فعالین ضد جنگ در آمریکا با صدای رسا اعالم داشته

آمریکا وجود ندارد بلکه بر  ىمردم در کنگره" نمایندگان "گویند که هیچ اعتمادی به  معترضین می ىهمه. وقوع جنگ جلوگیری کند

آنکه در شرایط کنونی وظائف  نظامی به سوریه همراه شوند ، و ىد که آنها با باراک اوباما در حملهعکس ،احتمال باالئی وجود دار

و افشای جنایات نظام امپریالیستی آمریکا و نمایندگان آن در کاخ سفید و کنگره و سنا ، رساندن  اىآنی جنبش ضد جنگ ، بسیج توده

در کنگره برای رد خواست باراک اوباما در شعله " نمایندگان"ر قرار دادن صدای روشن اعتراضات ضد جنگ به کاخ سفید، زیر فشا

ظاهرات در محل تباید تا آنجا که ممکن است  با مقامات و اعضای  کنگره و سنا از طریق . ور کردن جنگی دیگر در خاورمیانه است

تماس گسترده برقرار کرد و با اعتراضات خود  ،اجتماعی هاىشخصی با آنان، و از طریق شبکه ىکار آنها، تلفن و ایمیل و مصاحبه

ی منفی به اوباما  أر آنها را بمباران نمود  تا هراس از در خطر افتادن زندگی سیاسی آینده ، آنها را مجبور به  دادن رگجنگی دی ىعلیه

استفاده از سالح شیمیائی به دولت سوریه او را در نسبت دادن   هاىباید باراک اوباما را در تنگنای بیشتری قرار داد و دروغ بافی. کند

 . را به دولت آمریکا تحمیل کنیم" یه کوتاهازسور اهدست" بیشتر آشکار کرد تا خواست معترضین ضد جنگ 
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شهرهای نزدیک محل زندگی خود  در هاطور پیوسته در این تظاهراته در آمریکا و کانادا  ب( توفان)فعالین حزب کار ایران 

آمریکا در بسیج  و  مورد شرکت عربستان سعودی و قطر و ترکیه و رات خود را در مورد وقایع دردناک سوریه، درشرکت کرده و نظ

ارسال نیروهای فوق ارتجاعی خارجی به سوریه، و نقش باراک اوباما در کشتار جاری در سوریه، تحریم جنایتکارانه و تهدید ایران 

لمللی با مردم اگذارند و از هیچ کوششی در تقویت جنبش همبستگی بین ان در میان میتوسط کشورهای امپریالیستی با تظاهر کنندگ

 . کنند خاورمیانه  دریغ نمی ایران و سوریه و

 !ازسوریه کوتاه هادست

 !سوریه ىنه به جنگ علیه

 در آمریکا و کانادا( توفان)فعالین حزب کار ایران 

 2231سپتامبر  32
 

* * * * * * * * * 

 

 آمریکا علیه سوریه نه به جنگ
 

 باراک اوباماى اعتراضات مردم صلحدوست و آزادیخواه سوئد علیه گزارش مختصری از

 
 

در شهرهای  مختلف  اىموجب اعتراضات گسترده 2۱31سفر رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما به سوئد در چهارم سپتامبر 

قراربود درهمین تاریخ به دیدار رئیس جمهور روسیه، پوتین برود،  حالی صورت گرفت که باراک اوباما این سفر در. سوئد گردید

سر تجاوز به سوریه و عدم تحویل ادوارد اسنودن به دولت آمریکا، وی این قرار مالقات را  لیکن به دالیل تشدید اختالفات سیاسی بر

سوئد، فنالند، دانمارک و ایسلند و  هاىدولت با صدهانفر محافظ و جاسوس راهی سوئد شد تا با جلب حمایت و قلدرمنشانه لغو نمود

 . آدمکشی و تجاوز به سوریه را تقویت نماید ىنروژ جبهه

ترین تروریست دولتی جهان  که برای بمباران کشور مستقل سوریه شتاب  گربز ىدراعتراض به حضور باراک اوباما نماینده

سازمان و حزب و نهادهای مترقی بود که حول  2۱این کمیته متشکل از . تشکیل گردید "سپتامبر در استکهلم موقت چهار ىکمیته"دارد

میدان  در هزارنفر ۰بیش از . باراک اوباما رفتند ىسوریه به پای برگزاری تظاهرات علیه ىشعار مشخص نه به جنگ آمریکا علیه

Medborgarplatsen جنگ  هاىک اوباما و محکومیت سیاستبارا ىروشنگرانه و متنوع سیاسی علیه هاىگرد آمدند و با سخنرانی

فرصت طلبانه  هاىامپریالیست آمریکا از یک سو و از سوی دیگر به افشای دولت محافظه کار و امپریالیستی سوئد و سیاست ىطلبانه

 . ش پرداختندانوکرصفتانه و

خاطر ه رانی کردند و ما بمورد باراک اوباما  سخن سیاسی و هنری هریک به سهم خود در هاىشخصیت و هااحزاب و سازمان

 .آوریم را درچند جمله می هااین سخنرانی ىنها فقط چکیدهآطوالنی بودن 

توان با قاطعیت  اکنون می.عمل نکرد ،باراک اوباما آنطورکه در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود" 

براندازی دول نافرمان و تحکیم کنترل  و هاجنبشاظهارداشت که هدف اساسی اوباما بعنوان رئیس جمهورآمریکا جزسرکوب 

این  مذهبی در افغانستان وعراق و تحمیل جنگ قومی و جنگ در ىادامه،امپریالیسم آمریکا بر روى نفت و گاز غنى جهان عرب

و یمن وسومالی،  بی سرنشین در پاکستان و افغانستان هاىی و کشتار مردم بیگناه توسط هواپیمائکشور،ویرانی کشورلیبی، حمالت هوا

زندانیان نبوده  ىزندان گوانتانامو و شکنجه ىو ادامه... ملت فلسطین  ىاوز اسرائیل علیهجحمایت از دولت مت ىسودان، ادامه ىتجزیه

طبق . دهد جرج دبلیو بوش را ادامه داده و همچنان می ىباراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همان سیاست جنگ افروزانه. است

بی سرنشین آمریکا در کشورهای افغانستان و پاکستان و یمن  هاىنفر مردم غیر نظامی توسط هواپیما 45۱۱سمی بیش از ر هاىآمار

الکترونیکی مردم  هاى، دست به استراق سمع و کنترل پستاىجنایتکارانه هاىباراک اوباما عالوه بر چنین سیاست....  نداجان باخته

امروز دولت سوئد میزبان چنین رئیس جمهوری است، میزبانی . ک خود نیز رحم نکرده استبه متحدین نزدی یجهان نیز زده و حت

 ....."ننگ و سرشکستگی است ىافتخارنیست، بلکه مایه ىبرای چنین فردی نه تنها مایه

فته تا شیلی گر جهان از هاىجنگ افروزی آمریکا و درهمبستگی با خلق ىمتنوع سیاسی علیه هاىتظاهرکنندگان با حمل پرچم

سوریه و  ىبه حرکت درآمدند و با فریاد نه به جنگ علیه Mintorget سویه سوریه و عراق و فلسطین  و افغانستان و کوبا و ایران ب
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مسیرراهپیمائی را به خود جلب  هاىلمللی نظر هزاران نفر از مردم خیابانانابود باد امپریالیست آمریکا و زنده باد همبستگی بین

لمللی باراک اوباما و ابین جهانخوار ىنماینده ىدولت سوئد و علیه ىشورانگیزی علیه هاىظاهرات با شکوه با سخنرانیاین ت .نمودند

م با سانسور أاین تظاهرات هرچند کوتاه و مختصر و تو خبر. با ابراز همبستگی با مردم جهان با موفقیت به کارخود پایان داد

خبری منعکس  ىسوئد وهمینطور رادیوی سراسری دولتی و چند روزنامه 2و کانال  3 تلویزیونی کانال ىدر شبکه" کراتیکودم"

 .گردید

* * **** 

 

نیز با انتشار اعالمیه و فراخوان سیاسی ایرانیان ضد  تجاوز و مترقی را به این تظاهرات  (توفان)فعالین حزب کارایران

حمل یک پالکارد  رفقای حزبی با تدارک  قبلی و.به پردازند روزاوبامای جنگ اف ىدعوت نمودند تا درصفی متحد به اعتراض علیه

 آن نقش بسته بود و در.....بزرگ حزبی که تمام جنایات امپریالیست آمریکا از ویتنام گرفته تا عراق و افغانستان و لیبی و سوریه

لمللی اهرکنندگان و خبرنگاران سوئدی و بینتوجه بسیاری از تظا "از ایران و منطقه کوتاه باد هادست امپریالیست" برافراشتن پرچم

با یکی از سخنگویان حزب،  اىسراسری تلویزیون چین که در این تظاهرات شرکت داشت مصاحبه ىشبکه. خود جلب نموده را ب

 در اىنیز مصاحبه TTخبرنگارخبرگزاری رسمی سوئد،. چنین تظاهراتی را جویا شد رفیق توفان قاسمی انجام داد و دلیل شرکت در

 .فرمائید زیر مالحظه می عمل آورد که دره این تظاهرات با  رفیق سخنگوی حزب ب مورد

 

 این تظاهرات چیست؟ ازچه حزب و سازمانی هستید و علت شرکت شما در :خبرنگارچین

طعی هستیم، حزبی که  پرچمش مارکسیسم لنینیسم است و موضع قا( توفان) ایران ما از فعالین حزب کار :توفان قاسمی

اینجا گرد آمدیم تا  ما در. کند حقوق ملل و مردم محروم و زحمتکش جهان حمایت می از جنگ و تجاوزامپریالیستی دارد و ىعلیه

آمریکا امروز آهنگ آن دارد تا با تجاوز و . ترین تروریست دولتی جهان اعتراض نمائیم بزرگ ىباراک اوباما این نماینده ىعلیه

ایران تحت  ىبر سرکارآورد و با اشغال لبنان و خالی کردن پشت جبهه اىی دولت بشاراسد دولت گماشتهبمباران سوریه و سرنگون

لملل ااین رو ما مخالف سرسخت تجاوز به سوریه هستیم زیرا این عمل نقض حقوق بین از. به کشورما تجاوز نماید" بمب اتمی" ىبهانه

دولت سوریه باید توسط  مردم سوریه  تغییر کند و یا برافتد و نه آمریکا و .است ، نقض تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملت سوریه است

 ...متحدینش نظیر عربستان و قطر 

ویرانی  تجاوز به سوریه فرجامی جز کشتار بیشتر و. این تجاوز جلوگیری نمائیم کنیم تا از ما دراین تظاهرات شرکت می

 .زیرساخت این کشورندارد
 سوئد با آمریکا همراه خواهد شد؟  ورد دولت سوئد چیست،آیام نظرتان در :خبرنگارچین

. ش رنگ باخته استاست سیاست سنتی بی طرفیهادانیم که سال ما دولت سوئد را یک دولت امپریالیستی می :توفان قاسمی

ز صادرات سوئد به آمریکا است زیرا بخش بزرگی ا ىندارد و ازطرفی شیفته اىازخودش اراده اروپاست و ىسوئد خود عضو اتحادیه

اکنون دولت سوئد دخالت مستقیم آمریکا و بمباران سوریه را با احتیاط رد کرده است اما درعین حال . گیرد بازار آمریکا صورت می

به بیان دیگر سوئد دنباله رو آمریکاست همانطورکه در ". شان قابل فهم استیسیاست آمریکا برا" دارد اگر چنین امری رخ دهد بیان می

ه افغانستان و لیبی عمل نموده و در مورد عراق هم اگرچه ابتدا تجاوز به این کشوررا نپذیرفت و آن را غیر قانونی اعالم داشت اما ب

سوئد هم اکنون با پیمان نظامی ناتو .تدریج اشغال و سرنگونی رژیم صدام حسین و بمباران عراق را یک گام به پیش ارزیابی نمود

 .سوی عضویت رسمی دراین سازمان گام برمی دارده دارد و شتابان بفراوانی  هاىهمکاری

***** 

این  مورد علت شرکت در با رفیق توفان قاسمی در  TTخبرنگارخبرگزاری رسمی سوئد، ىمصاحبه

 :تظاهرات

TT: چه گروه و حزب ایرانی هستید و چرا به سفر باراک اوباما به سوئد معترضید؟ از 

هستیم و دلیل اصلی سفر رئیس جمهور آمریکا به سوئد را جلب همکاری ( توفان)لین حزب کارایرانما از فعا :توفان قاسمی

دعوت از رئیس جمهور آمریکا به سوئد آنهم در شرایطی که او طبل جنگ را به صدا . بینیم دولت سوئد برای تجاوز به سوریه می

اوباما همان جرج بوش در لباس یک سیاه پوست مسلمان زاده . استکند  شرم آور درآورده و برای تجاوز به کشورسوریه بی تابی می

جهان  هدفش جنگ افروزی و اشغال کشورهای ضعیف برای کسب هژمونی بر دهد و او را ادامه می هاىوی همان سیاست. است

اوباما در دستی مدال . آمریکائی   است که به عوامفریبی مشغول است" کراسیودم"لباس  لمللی درااوباما یک تروریست بین. است

گوید و از  سخن می" کراسی و عدالت و حقوق شهروندیوصلح،دم"ازیک سو از . بی سرنشین هاىدست دیگر هواپیما صلح دارد و در

کارایران همراه با هزاران  به همین دلیل ما فعالین حزب. دهد سوی دگر به کشتار مردم در افغانستان و عراق و لیبی و سوریه ادامه می

چنین سفری هیچ ربطی به صلح و دوستی بین ملل  کنیم و ند  سفر باراک  اوباما به سوئد را محکوم میااینجا گرد آمده ری که درنف

 جهان ندارد

 

**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  
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مورد  درسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  ىت مدیرهأعضو هی رضا شهابيمواضع 

 سوریه

 
 

  

 !کارگران و مردم ایران و جهان
لخصوص صنایع ااران غرب و علیدهای امپریالیست غربی به محوریت امپریالیسم آمریکا در راستای منافع سرمایه دولت

و هواپیماهای جنگی و  هاباز هم به عزم ویرانگری و کشتار، ناوشکن( تولید انواع و اقسام مرگ در مقیاس انبوه)نظامی 

بار عبارت است از ادعای  لشکرکشی و حمله این ىبهانه. ندایانه کوک کردهخاورم ىزخم خورده ىشان را به سمت منطقه هاىموشک

ی که نه تنها هنوز از سوی هیچ بازرس مستقلی تائید ئادعا. دمشق ىالقوطه در حومه ىی منطقهئعاملیت بشار اسد در بمباران شیمیا

اخیر، همزمانی این  هاىارضان مسلح در هفتهنشده، بلکه در پرتو دالیل گوناگون نظیر تقویت مواضع دولت سوریه در برابر مع

محل بمباران تا محل استقرار نیروهای ارتش  ىی سازمان ملل، فاصلهئدولت اسد از بازرسان شیمیا ىحمالت با دعوت داوطلبانه

ی که امروز ئاهتو دول هاسیستماتیک رسانه هاىو حقیقت پوشانی هادروغ پردازی ىویژه با توجه به سابقهه سوریه و عالوه بر اینها ب

آنان که در جریان جنگ هشت . نماید بس بعید می هامدعی تقصیر کار بودن دولت اسد هستند، عاملیت دولت سوریه در این بمباران

 ىایران را تائیِد خاموش کردند، حاال به بهانه ىی وی علیهئایران، با حمایت تمام قد از صدام حسین حمالت شیمیا ىعراق علیه ىساله

 هاآنان که سال. نداآتش افروزی در منطقه شده ىی مشکوک در سوریه، با ژست مضحک و باورناپذیر انساندوستی، آمادهئشیمیا ىحمله

ند، حاال به امسلح کرده و مورد حمایت خویش قرار داده هامنطقه را به مرگبارترین سالح هاىترین دولت ترین و ضد بشری مرتجع

مرگبار مردم بی گناِه هر کشور حتی اندکی استقالل طلب را گرفتار  هاىشر یا وجود سالحنقض حقوق ب ىنخ نمای شده هاىبهانه

 .ندانظامی کرده ىو حمله هامصیبت تحریم

 

 !کارگران و مردم ایران و منطقه و جهان
سال هرج  3۱. واهی وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق به این کشور حمله کرد ىسال پیش دولت ایاالت متحده با بهانه 3۱

 3۱سال کشتار مردم بیگناه شامل زنان و کودکان،  3۱سیسات خرد و کالن کشور، أو ت هاسال تخریِب زیر ساخت 3۱و مرج آفرینی، 

 3۱مذهبی و خالصه کنم ــ  اىسال دامن زدن به جنگ فرقه 3۱سال ترور هدفمند آزادیخواهان، فعاالن چپ و روزنامه نگاران مستقل، 

مرگی که امپریالیسم آمریکا برای تک تک  ىعراق؛ و این است نسخه ىر به سرتاسر پیکر ضعیف جامعهسال یورش سرطان وا

صلح آمریکایی چندین دهه است که سپری شده؛ بی اعتبار شدن  ىىدوره. خاورمیانه و شمال آفریقا پیچیده است ىکشورهای منطقه

ت سرمایه، رشد آگاهی و خود آگاهی کارگران و زحمتکشان و مردم ایدئولوژی لیبرال دموکراسی غرب، تغییرات در جغرافیای انباش

آزادیخواه منطقه، همه و همه منجر به تزلزل و فروپاشی اسکلت بندی نظم پیشین منطقه و ناتوانی ایاالت متحده در معماری نظمی نوین 

 ىش بر منطقهاتنها حفظ تسلط نسبیاز این روست که امروزه امپریالیسم گردنکش ایاالت متحده . و مطلوب منافعش شده است

اقتصادی و زمین گیر کردن اندام  هاىمستقر، ویران کردن زیر ساخت هاىاستراتژیک خاورمیانه را در تخریب و تضعیف دولت

ویژه تضاد شیعه و سنی و خالصه ایجاد و تقویت هر جریان مرکز ه و مذهبی ب اىفرقه هاىاجتماعی، دامن زدن به جنگ هاىواره

هنوز ناکام  هاىاز تجزیه سودان تا طرح)یابد  می( کشورهای مستقل و نیمه مستقل منطقه)تجزیه طلب در کشورهای هدف  گریز و

تکفیری و  هاىتجزیه ی ایران، عراق، سوریه، ترکیه، لیبی، افروختن آتش جنگ داخلی مجدد در عراق، لبنان و غیره، حمایت از گروه

 (.القاعده و غیره هاىحتی تروریست

 

 ! هم سرنوشتان
ی که اجرای آن چندی پیش در افغانستان و سودان و عراق کلید خورده و دیروز در لیبی و امروز در ئسکانس پایانی سناریو

شود؛ ویرانی کل منطقه، سیالن پیروزمند مرگ و فقر و آوارگی و اضطراب  سوریه و مصر و فردا البد در ایران و غیره عملیاتی می

لبداهه، طرح کلی و شوم این روایت را انباید بگذاریم اجرای چند دیالوگ و حرکت خودانگیخته و نوای فی. ر استدیگ ىبرای چند دهه

سال پیش با خواست آزادی و عدالت اجتماعی و به  1برادران و خواهران کارگر ما در تونس و مصر . از چشم ما و رفقایمان پنهان کند

توانست آغازگاه جنبش انقالبی بر ضد نولیبرالیسم و  رب در منطقه به پا خواستند؛ این میهم پیمان غ هاىدولت ىشکلی خودجوش علیه

خلیج  ىحاشیه هاىنولیبرال، از دولت هاىاقتدارگرای مجرِی سیاست هاىدیکتاتوری در منطقه شود که ضمن سرنگون کردن رژیم

اما اینک به لیبی و مصر . ر سیاسی و اقتصادی به بار نشیندت فارس گرفته تا مصر و حتی سوریه و غیره، در تحقق ساختارهای عادالنه

مصر هنوز در شوک کودتای ضد انقالبی ارتش با حمایت مستقیم عربستان و اسرائیل . به سوریه و عراق و لبنان بنگرید ،و تونس

دست به بمباران زیر « از ممنوعپرو ىمنطقه» ىحمایت از مردم در مقابل معمر قذافی در پوشش فریب دهنده ىدر لیبی به بهانه. است

سیسات أمیلیارد دالر خسارت به ت 1۱۱۱ش بیش از اکشی و کشتار مردم زدند که نتیجه لولههاى ، شبکههااقتصادی، جاده هاىساخت

ه بلکه هزار نفر از غیر نظامیان بود؛ اکنون نه تنها در لیبی ساختار دموکراتیک و اجتماعی مستقر نشد 1۱ی و مرگ نزدیک به ئزیربنا

http://3.bp.blogspot.com/-SZc5nQ-h3JA/UkG6_6A8pFI/AAAAAAAAAUQ/908hwS2qwiE/s1600/akse+rezashahabi.png
http://3.bp.blogspot.com/-SZc5nQ-h3JA/UkG6_6A8pFI/AAAAAAAAAUQ/908hwS2qwiE/s1600/akse+rezashahabi.png
http://3.bp.blogspot.com/-SZc5nQ-h3JA/UkG6_6A8pFI/AAAAAAAAAUQ/908hwS2qwiE/s1600/akse+rezashahabi.png
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در سوریه اگر چه واکنش بشار اسد به . و قومی است اىمسلح و تعارضات قبیله هاىزندگی مردم این کشور هنوز جوالنگاه گروه

آغاز شد، خشن و نابخردانه « کمیته های هماهنگی ملی»اعتراضات پراکنده، مسالمت آمیز و دموکراتیک که دو سال پیش به رهبری 

ی، ئغربی و ترکیه و عربستان و قطر بودند که نقش اساسی را در بزرگ نما هاىاطالعاتی دولت هاىرویسو س هابود، اما این رسانه

، ارسال دالر و اسلحه و تروریست به داخل سوریه و تبدیل اعتراضات فوق به تعارضاتی مسلحانه، ویرانگر، اىدروغ پردازی رسانه

و اقدامات  هاست دست از فعالیتهاهماهنگی ملی نه تنها مدت هاىکمیته بی دلیل نیست که. ی و ضد دموکراتیک ایفا کردندعارتجا

 . کنند ند بلکه امروز قاطعانه دخالت خارجی در سوریه را محکوم میاخیابانی برداشته

ه جنبان این ضد انقالب لسلس. موفق شده جنبش انقالبی نوپای منطقه را به صلیب کشد جان کالم آنکه ضد انقالب تقریبا  

شان دژ کنونی ارتجاع و ضد اارتجاع پرور منطقه و در رأس هاىاران منطقه به پشت گرمی حامیان غربی و برخی دولتدسرمایه

انقالب را به سمت خوِد انقالب  ىاسلحه ىخواستند لوله مستقر منطقه می هاىغرب و دولت. نداانقالب یعنی عربستان سعودی بوده

راحل گوناگون تحوالت در مصر و حتی در سوریه نیز به شکلی نمایانگر همین چرخش شوم ند؛ ماگویا کامیاب شده برگردانند و فعال  

نبرد با تروریسم جای جای منطقه را لگدکوب و لجن مال  ىپس عجیب نیست که ایاالت متحده که بیش از یک دهه است به بهانه. بود

دولت اسد  ىرب در قطر و عربستان سعودی و غیره، علیهلقاعده و شیوخ ذی نفوِذ عا هاىکرده است امروز دارد دوشادوش تروریست

ما  ىایاالت متحده تحت دولت اوباما با اعالم این مطلب که ما برای حمله به سوریه نیازی به شواهد نداریم و اینکه حمله. جنگند می

بی را به حد و حدودی تصور ناپذیر در توانسته معنای وقاحت و قلدر مآ. ی ملل قطعا  انجام خواهد شدئمستقل از نتایج بازرسان شیمیا

 . تاریخ سیاست مدرن گسترش دهد

 

 !رفقا

تواند آن را از اساس دگرگون  جمعی ما و شما می ى؛ اراده!تحقق کامل سناریوی شوم کنونی محتوم نیست

اد خود و حتی ی ما تنها به معنای آن است که با جوهر خون خود بر دوام فقر و انقیئسکوت و انفعال و بی اعتنا. کند

 . دیگر تائید زنیم ىمان دست کم برای چند دهه فرزندان

 

 ! رفقای جویای آزادی و عدالت ما در ایران و منطقه و جهان

 
اندازی  خواهیم در هر کجا که هستید با هر شکل ممکن با راه مستقل کارگری ایران از شما می هاىما جمعی از فعاالن و تشکل

و عوامل خارجی و  هاهر گونه اقدام ضد انقالبی دولت ىت با اقدامات همیارانه و آگاهی بخش خود علیهتجمعات، یا انتشار نشریا

! انگلیس در منطقه به پا خیزید ــفرانسه ــ  امپریالیستی ایاالت متحده ىلوقوع مثل سیه سابقهاویژه تجاوز نظامی قریبه داخلی، ب

ضد انقالب منطقه، عربستان سعودی را در مصر و سوریه و غیره محکوم  ىزرادخانه اقدامات غیر انسانی، ضد انقالبی و تفرقه افکنی

اقدامات . همبستگی خود را با برادران و خواهران کارگر آزادیخواه و عدالت جوی خود در سرتاسر منطقه و جهان گسترش دهید. کنید

طقه محکوم کنید، اگر چه ایمان داریم که ساختن جهانی القاعده و مزدوران آشوب طلب مسلح را در من هاىضد بشری و سیاه تروریست

تر ممکن است، اما برای اجتناب از سقوط مناسبات اجتماعی کنونی به مغاکی غیر انسانی تر هم که شده، هم امروز به پا  بهتر و انسانی

 .خیزید

 

 ن و حومه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرا ىت مدیرهأعضو هی ــرضا شهابی زکریا 

 

 3۱/۴/92یکشنبه  -1۰۱زندان اوین بند 

*** 
 انتقال رضا شهابی برای گرفتن نوار عصب پا و کمر به بیمارستان -19اطالعیه شماره                

 

ارستان مهر ماه به دلیل بی حسی پای چپ و براساس دستور پزشک معالج برای گرفتن نوار عصب پا و کمر به بیم 3۱رضا شهابی چهارشنبه 

 . بر اساس نتیجه اولیه این نوار به وی گفته شده است که بهتر است با این وضعیت مدارا کنی. شهدای تجریش منتقل شد

. و معاینه توسط پزشک معالجش به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بود  MRIشهریور نیز برای بررسی  21الزم به ذکر است که رضا شهابی در 

ه نیاز به عمل جراحی دارد ولی با توجه به اینکه مهره های پایینی درگیر است و فشار باالتنه بدن بر روی آنهاست بهتر کم کرده پزشک به وی اعال

 . است که با آب درمانی و فیزیوتراپی این وضعیت را تحت کنترل داشته باشد

زجویی های طوالنی مدت عامل این وضعیت رضا است و پزشکان الزم است به ذکر است که صدمات وارده در هنگام دستگیری و انفرادی ها و با

بعد از عمل جراحی روی مهره های گردن وی تاکید داشتند که وضعیت او به گونه ای است که تحمل حبس را ندارد و تداوم این وضعیت باعث 

وری به وضعیت این عضو سندیکا و هیئت کمیته دفاع از رضا شهابی خواستار رسیدگی سریع و ف. وخیم تر شدن وضعیت جسمی وی می شود

 .تمدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همچنین آزادی فوری و بی قید شرط وی اس

 3192مهرماه  33 -کمیته ی دفاع از رضا شهابی
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 (قسمت سوم)شرح حال زندگی لنین 

 
 

ى ریه پرداز چپ سوئدی، سردبیر اسبق نشریهکتاب شرح حال زندگی لنین اثراستفان لیندگرن، نویسنده و نظ

اشغالگران ى فرهنگ و چندین کتاب در مورد نیروهای مقاومت افغانستان علیهى جبهه/جرقه و مردم در تصویر

این کتاب از . از آن در اختیار ما قرار گرفته استاى اخیرا   به کوشش رفیق پیام پرتوی ترجمه و نسخه......روسی 

البته در . در آن نهفته استاى تحریر در آمده و نکات تازه و آموزندهى گی رفیق لنین  به رشتهنگاهی دیگر به زند

است که !( بخوانید کمونیسم ستیزی)لمللی و استالین ستیزیانیز اشاره شده که متأثر از تبلیغات بیناى این اثر به نکته

پرفراز و نشیب انقالب هاى روی در تمام دورهحزب بلشویک شوهاى نویسنده را نیز به رغم تائید لنینیسم و سیاست

اکتبر و ساختمان سوسیالیسم در امان نگذاشته و وی نیز بدون ارتباط با آنچه که خود در این کتاب بدان پرداخته 

است، در یک نکته آنهم بدون هیچ سند و مدرکی به اظهار نظر در مورد قتل ترتسکی توسط رفیق استالین 

این کتاب چنین ى ب با وسواس و احساس مسئولیت  تمام در این مورد وعلل  ترجمهمترجم کتا. پردازد می

 :نویسد می

 

خودم بود اما با نگاهى دراز مدت دریافتم که هاى هدف از خواندن این کتاب رفع کنجکاوی« 

کاهد و من به خاطر آزادیم نیاز به  من به تنهائى مشکلى را از مشکالت جنبش نميهاى رفع کنجکاوي

ى به همین دلیل کتاب و ترجمه. مطلب را آغاز نمودمى لذا ترجمه. دیگران نیز دارمهاى ع کنجکاويرف

 . کنجکاو تقدیم میکنمهاى آنرا به تمام انسان

کنم اینست که رفیق نویسنده رفیق استالین را تنها در یک خط  آن صحبت ميى موردى که درباره

به .دانند نماید و در ضمن مدعیست که این را همه مي مدرکى متهم به قتل ترتسکى ميى و بدون ارائه

هر چند به نظر من بر  ،حتى اگر رفیق استالین این کار را ،برخورد منطقى نیستى نظر من این شیوه

اندیشیم چندان  همانطور که گفته شد در اینجا این که من و یا نویسنده چگونه مي. انجام داده باشد ،حق

من . نماید کتاب به صورتى علمى و با ارائه مدارک، زندگى لنین را تشریح ميچرا که  ،کند تفاوتى نمي

در این کتاب بخشى از . مارا نیز خوانده" استالین از نگاه دیگر"کتاب دیگرى به نام ى در این رابطه

 ».ندافوق تأیید شدهى تشریحات ترجمه

 

این کتاب را در  م پرتوی مستخرجی ازرفیق پیا از زحمات خستگی ناپذیر توفان ضمن تشکر ىهئیت تحریریه

رساند به این امید که گامی ولو کوچک در تنویر افکار و تقویت سنگر  توفان الکترونیکی به چاپ می ىنشریه

 .حقیقت جویان بی غرض برداشته باشد ىلنینیسم و خدمت به همه

 

 هئیت تحریریه توفان

 3192خرداد ماه 

 

*** 

 کشد طناب دار انتظار می -1

 

سیبری برای سوسیال دمکراسی روسیه چیزی . راه کالسیک انقالب روسیه گام نهاددر ین با اخراج و تبعید لن

 .برعکسى را ارائه نموده استى بندرت تنبیه یک حاکم این چنین نتیجه. شبیه گرمخانه بود
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خود را  ،نمودهتوانستند آزادانه وقت خود را صرف مطالعات علمی  تبعیدیان می ،در روستاهای ایزوله شده

 .از نظر فیزیکی تقویت و با مردم تماس بگیرند

پنج روز در سن پطرزبورگ به لنین مرخصی دادند که او از این فرصت استفاده  ،قبل از مسافرت به سیبری

او . که او آنرا صرف معاشرت با مادر خود نمود ،چهار روز هم در مسکو بود ،و برای دوستان خود سخنرانى کرد

پس از چند روز سفر با . تنهایى بدون اسکورت از جانب پلیس و به خرج خودش بسمت تبعیدگاه به راه افتادسپس به 

شنائى که یک ساعت به طول  ،عبور کرد bOسوار بر اسبی شناکنان از روی رودخانه سرد  ،خط راه آهن سیبری

 .انجامید

او ". ن اعصابم را در مسکو جا گذاشتمم: "به مادرش نوشت bOاو از ایستگاه راه آهن  3897مارس  2در 

و در آنجا منتظر شد که مقامات دولتی او را به منطقه تبعیدگاهش  ،با قطار ادامه داد kasrjonsarKسفرش را تا 

 . راهنمائی کنند

لنین در نامه ای . را انتخاب کردند snjsrnnrدر سمت راست ساحل  Sjusjenskojeمقامات دولتی روستای 

روستا میان ." محل چندان بدی هم نیست"را برای آن روستا انتخاب نمود و نوشت که  rns-rns-unsنام مستعار 

 . قرار داشت usnsjو یک بخش جدا شده از کوه  unsrnبه نام  snjsrnnrرود فرعی 

کیلومترها راه  snjsrnnrاو به منظور شنا در . برد اتاقی داشت و از آزادی کامل لذت میاى لنین در کلبه

پدیدار ها دقیقا  در فصل پائیز هنگامیکه یخ ،هاى rnnrsjnsاو عاشق شکار خرگوش صحرائی در جزیره. رفت می

 . بود ،ولی هنوز قادر نبودند که از جزایر نقل مکان کنند ،صحرائی در حال سفید شدن بودندهاى شده و خرگوش

کردند  ی که آنها به تنها چیزی که فکر ميزمان ،هاو کبکها تر هنگامى بود که مخفیانه به سراغ قرقاول جالب

تر  کوچکاى پرنده)و بعدها هر بار او یک سهره سر سیاه . رفت می ،شدند آمدن شکارچی نمیى غذا بود و متوجه

 .افتاد تبعید خود می" خوش"دید به یاد دوران  را مي( از گنجشک

در ضمن . عیدی ــ اهل فنالند بودنام داشت که یک کارگر تب brKsa EjOOnaOیکى از دوستان صمیمى او 

کرد و به صورتی نامحدود حق داشت که بسته و کتاب دریافت  نگاری می نامهها در سطح وسیعی با دیگر اخراجی

 .در همین زمان به دست او رسیدندها تعداد بسیاری مقاله و ترجمه. کرده و یا پست کند

توانست از طریق کوشش و کار آگاهانه و  ین که روسیه میاعتقاد به ا ،داد اعتقاد او به آن کاری که انجام می

 :او با نقل قولی از ناپلئون مدعى بود. کامال  مشهود و مشخص بود ،اطالعات به پا خیزد

 

 .». مدرن را نابود خواهد نمودى جوهر قلم، جامعه. فئودالیسم را نابود کردندها توپ« 

 

در زمستان . کردند نمود تهیه مي یزهائی را که درخواست ميمادر و خواهرش با او در تماس کامل بودند و چ

و " اگر چنین چیزی هنوز وجود داشت"،کاله حصیری خودش ،یک دست کت و شلوار ،او تعدادی جوراب 3898

 .یک جفت دستکش سفارش داد

 اما در اینجا ،چه در پاریس و چه در سن پطرزبورگ ،من هیچوقت از همچین چیزهائی استفاده نکردم"

 ،میشه توری روی سرت بکشى. خودمو در مقابل حشرات محافظت کنم rns-rns-unsخوام کوشش کنم که در  می

 ."اما دستهاهمیشه در خطر حمله هستند

kaskrKsns  پس از  ،اما با زنان دیگر ،به دلیل سازماندهى یک اعتصاب دستگیر شد 3896اوت  32در

. آزاد شد ،در سن پطرزبورگ آتش زده بود Peterpaulا در زندان خود ر ،asasns  njaoas ،اینکه یکی از آنها

 او به دلیل اینکه نامزد لنین بود تقاضا کرد که به. تبعید شد afsبه منطقه  kaskrKsnsمدت کوتاهی پس از آن 

Sjusjenskoje منتقل شود  . 

kaskrKsns  ات دولتی این بود که او تقاضای مقام. به تبعیدگاه وارد شدند 3898همراه با مادرش در سال

 .باز گردانده میشد afsدر غیر اینصورت به  ،سریعا با لنین ازدواج میکرد

کتاب ى بالفاصله ترجمه ،در دوران ماه عسل ،آنها. در ژوئیه همان سال ازدواج کردند kaskrKsnsلنین و 

Beatrice WEbbs  ر رویزیونیستو توافق کارل کائوتسکی با بنیان گذا هاتاریخ جنبش اتحادیه dassdE ها

nnajrjsnj هاى از زبان ،کتابى آمد که ذوجین کار دیگری بجز ترجمه این چنین به نظر می. را آغاز نمودند

 .آماده و براى ناشری در سن پطرزبورگ فرستاده شد Webbپس از یک ماه کتاب . نداشتند ،آلمانی و انگلیسی

 ،غذا ،اتاقی زیبا"او  ،نمود ه عنوان تبعید شده پرداخت ميبرای آن هشت روبلی که دولت ماهانه به لنین ب

آید که  این چنین به نظر می: ساده اما مقوی بودند! غذاها یقینا  . دریافت کرده بود" رختشویخانه و مخارج تعمیر لباس
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و  ،دنداغلب مست بو Zirjanovاما مردان خانواده در روستاى . شیر و کره و نان وجود داشته است ،همیشه گوشت

 ،خصوصى را با قطعه زمینى کوچک براى کشت و کارى فورا نیمى از یک خانه kaskrKsnsبه همین دلیل لنین و 

 . اجاره کردند ،چهار روبل در ماه

اری در دتکامل سرمایه"ى باید رساله ،بجز پختن غذا ،kaskrKsns. را آغاز نمودند مشترکزوجین زندگی 

 . رساند ییارى مها کرد و به لنین در کار ترجمه ر شد پاکنویس ميمنتش 3899را که در سال " روسیه

. نمود او خود را به صورت حیرت انگیزی بشاش و سرحال احساس می ،مختصرهاى گذشته از افسردگی

این که پلیس یک بار خانه را در . کرد خواند و کار می می ،لنین زندگى اجتماعى خود را گسترش داد

unsrnnjrKonn وم قرار داد او را نگران نکردمورد هج. 

او چندین سال بعد برای گورکى احساس تأسف . آموزش بودهاى اقامت در سیبری برای لنین سالهاى سال

 . شناخت نمی snjsrnnنمود چرا که جائی را در روسیه به جز ولگا و 

در پایان قرن . آموخت ،ودندبیش از آنچیزی که دیگر انقالبیون آموخته ب ،اما او در آنجا در مورد روابط مردم

کردند و تنها در آنجا بود که لنین توانست زندگی  در روستاها زندگی میها درصد از روس 91گذشته هنوز 

 .مطالعه نماید ،تأٽیر گرفته شده از عنصر طبیعت و یک دیکتاتوری اربابی نامحدود ،کشاورزی را

کشاورز . ت که از او چرم دزدیده بود گفتیک رعیى یک بار یک کشاورز ٽروتمند برای لنین درباره

 .در هنگام ارتکاب جرم دستگیر و کشته بوداى ٽروتمند او را در کنار چشمه

در باال استبداد . انعکاسی بود از دیکتاتوری حاکم بر کشور روسیهها دیکتاتوری ارباب. به همین سادگی

 .در پائین حاکم مستبد ،حاکم

پس . اگر چه حق نداشت که به عنوان وکیل کار کند ،کرد حقوقی میهاى ائیلنین بدون دریافت دستمزد راهنم

 ،از ارائه موفقیت آمیزــ کمک به کارگرى اخراج شده از یک معدن طال براى دریافت حقوق خود از کارفرمایش

 .مهارت او قوت یافته بودى شایعه

سیاری از رفقایش در تبعید او بر خالف ب. لنین هرگز در مورد دوران زندگیش در سیبری شکایتی نکرد

خواست که او را به شهرهای  اما مادرش در صورت امکان می. هرگز تقاضا نکرد که به محل دیگری منتقلش کنند

پلیس رفت و برای پسرش ى در سن پطرزبورگ او به اداره. ترى به قسمت اروپائی روسیه منتقل نمایند نزدیک

 . ا خارج از کشور را تقاضا نمودمجوز زندگی در قسمت اروپائی روسیه و ی

یک بار او را در  ،برد کارگرى که به خاطر شرکت در اعتصاب کارگران پارچه بافی در زندان به سر می

 :رئیس پلیس از اتاق خود بیرون آمد و با صدای بلندی به او گفت. پلیس در حال انتظار دیده بودى اداره

 ."دومی هم طناب دار منتظرشه ،اعدام کردن یکی را ،باید به پسرهای خودت افتخار کنی"

 ."کنم من به بچه هام افتخار می ،بله: "مادر لنین از جایش بلند شد و با لحنی جدی گفت

 

، که لنین 3891از . لنین از طریق ارسال نامه در تماس دائم با نزدیکان خود بود ،در طول تمام دوران تبعید

او با مادرش دائما در حال رد و بدل نمودن  ،که مادرش درگذشت 3936تا  ،دوران کودکیش را ترک نمودى خانه

 . در دسترس است asasns U nnrsjdaoajs a nsjoasلنین به هاى نامه از نامه 37۱. نامه بود

که در شرکت  asaK sn s saoaآنا و شوهر او  ،خواهرانش ماریا ،در ضمن او اغلب به برادرش دیمیتری

بود که به سمت کمیسر حمل و نقل در اولین اى اما در واقع یک انقالبی حرفه ،کرد می کار ao  o Osکشتیرانی 

 .نوشت نامه می ،دولت شوراى روسیه انتخاب شد

او دائما  از وضعیت جسمانی . نماید لنین جلب توجه ميهاى ترین امریست که در نامه صداقت برجسته

شود و این که آنها وقت آزاد خود را چگونه صرف  وضعیت درسی آنها را جویا مي ،پرسد نزدیکان خود می

اما خواندن بسیاری از . توان گفت که لنین یک انسان خانواده دوست کامل بود میها و با توجه به نامه. نمایند مي

آنها کسالت آورند و لنین عبارات رایج خود را برای مادرش تکرار . او برای خواننده ابدا لذت بخش نیستهاى نامه

 ،ئىهانشریات یا روزنامه ،آمارىهاى بیانیه ،هاگفتن اینکه مادرش باید چه کتابها تنها هدف از ارسال نامه. ندک مي

 .نمود است را ارسال می

در . بلعید را میها توان گفت کتاب کسی که می ،او کتابخوان بود ،او عادت به جمع آورى کتاب نداشت

شوق او به . لنین ــ تنها کتابهاى اما در نامه ،غذائی را پیدا کردتوان هر از گاهی نام  می هاى snsKrksakنامه

انگلیسی و ایتالیایی  ،فرانسوی ،آلمانیهاى آید که به راحتی به زبان کتاب بی اندازه بود و چنین به نظر می

 .خواند می
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مسائل معمولی و هاى کتابى خود به مادرش از موضع مطالعههاى یکی از بندرت دفعاتی که او در نامه

! کند مارس دریافت میى خانوادگی خارج شده است زمانیست که او گزارشی آمریکائی را در مورد زندگی در کره

 . ساله خود را به سرعت از این تحقیقات جدید مطلع نماید 62او باید مادر 

. انگیزد مىامرى که تعجب انسان را بر ،آید که مادر لنین از تمامی اسرار او مطلع است چنین به نظر می

خود پنهان هاى سیاسى خود را از نظر خانوادههاى سرشناس فعالیتهاى معموال  انقالبیون ــ متعلق به خانواده

. ندالنین به مادرش در مجموع طبیعتی توطئه گرانه دارد ــ بخشی با جوهر نامرئی نوشته شدههاى اما نامه. دارند مي

 Marijaمنظور انقالبیونی بودند که  ،"دوستان لهستانی"و " تاریخدان" ،"نویسنده" ،"مسافر چین"با اسامی قالبی 

Aleksandrovna 

تواند تردیدى وجود داشته باشد که  کند و نمي لنین آشکارا با مادرش در مورد همه چیز گفتگو می. شناخت می

 ،بلکه آنا ،فقط والدیمیرنه . ــ ها بود uljanovبخشی از توطئه  ،ها نبود   uljanopvاگر خودش منشاء توطئه  ،او

  .شدند ماریا و دیمیتری انقالبیون فعالی شدند که دائما  به زندان افتاده و از زندان آزاد می

در مینسک تأسیس شد این لنین بود که اى طی کنگره 3898در سال ها زمانی که حزب سوسیال دموکرات

ى قاچاق شده بوسیله ،جاری کنگرههاى ورد بحٽاو از طریق مادرش اطالعات کامل را در م. آنرا نوشتى برنامه

 .دریافت نموده بود ،یک آلبوم عکس

 

مخصوص ى کیلو کتاب را با یک وسیله 24۱لنین و همسرش هنگام ترک سیبرى باید  ،پس از سه سال تبعید

 . بودندها ترین کتاب اگر چه آنها تنها ضرورى ،نمودند حمل و نقل ارسال مي

او حاوی مطلبی جالب در مورد هاى تقریبا تمام نامه. هواشناس زبردستى بشودتوانست  لنین در ضمن می

توان تقریبا  تخمین دقیق را  می ،"االن هوا کمی گرمتر است"نویسد  زمانی که او از سیبری می. وضعیت هوا بود

 !سانتیگرادى درجه 28منهای : بدست آورد

درجه بوده و  16یعنی این که دمای هوا منهای  ،"ساالن وقت هوا"گویند که  زمانی که کشاورزان سیبری می

 .فصل ریزش برف است

 

ها با اطالعات در مورد اینکه نامه ،تاریخ گذاری شده هستندها تمام نامه. او براى اطالعات دقیق استعداد دارد

 .و کمی توضیحات مختصر در مورد خدمات پستی ،ارسالی چه زمان به دست او رسیده بودندهاى و کتاب

که او باید برای اى دقیق در مورد اسلحههاى لعملاطوالنی نیز به برادرش وجود دارد که در آن دستوراى امهن

 .وجود دارد ،و نکات دیگر ،شد باید آزمایش مياى خرید و اینکه در چه فاصله لنین می

که حاوی درخواست  دهد ئی میهارا که بدون توجه اجازه به ارسال نامهها ما باید واقعا  سیاست سانسور نامه

 .اسلحه از جانب یک انقالبی خطرناک است تحسین نمائیم

 

ئی دقیق تا حد ویرگول هالعملادستور ،داد به خواهرش ماریا که اغلب کارهای چاپی لنین را انجام می

ماید دومی و سومی را تقاضا نى چاپی اولی بعالوههاى لنین او را به این که همواره نمونه. شد داده میها گذاری

 .نمود ترغیب مي

 !"تواند تصمیم بگیرد خود شرکت می. "شدند کرد که مقاالت چگونه باید امضاء می اما فرقی نمی

ی به اتا پایان زندگی او اشتیاق پسرانه. توانست با کتاب رقابت نماید طبیعت بود در نزد لنین تنها چیزی که می

را برای  Krupskajaآمد ــ او  ــ هر جائی که می Poroninپاریس و  ،زوریخ ،در مونیخ. کشف کردن داشت

کرد و  شنا مي Sjusjتا  Spreeاز ها او باید در تمام رودخانه. کشید دوچرخه سواری و راهپیمائی به دنبال خود می

 :همواره در رویاى بازگشت به دوران کودکی خود در ولگا بود

 

!( چقدر دلم برای ولگا تنگ شده ،یاو)شما در مورد مشاهدات و تأٽیرات ولگا هاى داستان« 

 (.به شوهر خواهرش 3933ژانویه  1)» ! آسمانی هستندهاى مانند آیه

 (.3932آپریل  7به مادرش )» امسال بهار در ولگا چطوره؟ « 

 

اما به او . ترک سیبری را دریافت نمودى لنین اجازه 39۱۱ژانویه  29 ،مدت کوتاهی پس از تعویض قرن

که یک روز مسافرتی با پایتخت فاصله  ،Pskovه به سن پطرزبورگ باز گردد و در عوض در اجازه داده نشد ک
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در آنجا او رهبران مارکسیست را به کنفرانسی فرا خواند که در آن در مورد آغاز انتشار . سکنی گزید ،داشت

 .تصمیم گرفته شد( غروب) Zarjaبه نام اى و نشریهایسکرا  به ناماى روزنامه

  

Krupskaja  باید مدتی درUfa به لنین اجازه داده شد که او را مالقات نماید و پس از اینکه در . ماند می

Pskov بجاى اینکه فورا  به  ،لنین. جواب منفی دریافت کرد از این فرصت استفاده و پاسپورتی خارجی تهیه نمود

جائی که حق نداشت پای  ،طرزبورگپر از ادبیات مارکسیستی به سن پاى با کیسه ،خارج از کشور مسافرت کند

پیاده  ،کرد محلی که تزار زندگی می ،Tsarkoje seloاو جهت گمراه نمودن پلیس در . رفت ،خود را در آن بگذارد

 .شد و قطار خود را با یک قطار محلی تعویض نمود

 

طرزبورگ تعقیب لنین را شناختند و تا سن  پ. جاسوسی نشسته بوداى زیر هر بوته Tsarkoje seloاما در 

یک هفته در آنجا ماند و سپس  ،بازگشت Ufaبه  ،اما بزودی آزاد شد ،صبح روز بعد او در آنجا دستگیر شد. کردند

هاى در عرض یک هفته او گروه. به مردم راهى یک سفر تبلیغاتی ــ غیر قانونی شدایسکرا  جهت معرفى

 .  مالقات نمود Syzaranو  Podolsk،  Nizjnij Novgorod، Ufa، Samaraمارکسیستی را در 

 .با قطار به سمت برلن حرکت کرد ،ابتدا پس از اینکه شرایط به شدت وخیم شد ،لنین

 

رئیس  ،Zubatovاین را .)»ترین نام در جنبش انقالبی است  در حال حاضر الیانوف بزرگ« 

 ادامه دارد.( رائه داددر مسکو نوشت و پیشنهاد ترور او را ا Ochrananپلیس مخفی تزار موسوم به 

 

*** 

 

تا زمان محو کامل  -کند، بلکه آنرا یرا قطع نم یمبارزه طبقات یاسیپس از تصرف قدرت س ایپرولتار„: سدینو یم  میدر مقاله ابتکار عظ نیلن

 .گریو با وسائل د گریبه شکل د گر،ید طیالبته در شرا یدهد، ول یادامه م -طبقات

چه بسا همه در  یرا قبول دارند، ول سمیالیسوس یهدف نهائ نینامند، ا یم ستیالیخود را سوس کهیهمه کسان ست؟یچ“ محو طبقات„ یو اما معنا

بر  ،یاجتماع دیتول نیمع خایتار ستمیخود در س یگردد که بر حسب جا یاز افراد اطالق م یبزرگ یطبقات به گروهها. ورزند یآن تعمق نم یمعنا

کار و بنابر  یبر حسب نقش خود در سازمان اجتماع د،یبا وسائل تول( است دهیگرد میو تنظ تیتثب نیصورت قوان که اغلب به)مناسبات خود  سبح

از افراد  یطبقات آنچنان گروههائ. زندیمتما گریکدیدارند از  اریکه در اخت یاز ثروت اجتماع یآن سهم زانیو م افتیدر یها وهیبرحسب ش نیا

را به  گریوجود دارد، کار گروه د یاقتصاد اجتماع نیمع میرژ کیآنها در  یجا نیکه ب یزیتواند، بعلت تما یم گروه کیآنها  نیکه از ب تندهس

 .تصاحب خود در آورد

آنها را لغو  تیدران را سرنگون ساخت و نه تنها مالک هیو سرما نیمالک یعنینه تنها استثمارگران  دیمحو کامل طبقات با یاست که برا واضح

 یافراد متعلق به کار جسم نیشهر و ده و هم فرق ب نیساخت و هم فرق ب یملغ زیرا ن دیتول لیبر وسا یخصوص تیهرگونه مالک دیه بانموده بلک

 شیبه پ یمولده گام بزرگ یروهایدر جهت تکامل ن دیامر با نیانجام ا یبرا. یبس طوالن ستیکار نیا. برد نیرا از ب یمتعلق به کار فکر افرادو 

سرسخت است و فائق  اریگردد و بس یابراز م فیکه اغلب بطور پاس یمقاومت)کوچک فائق آمد دیتول رالعدهیکث یایبر مقاومت بقا دیبا برداشت،

 “.فائق آمد استیبقا نیاز ا یکه ناش یعادت و جمود میعظ یرویبر ن دی، با(دشوار است اریبر آن بس مدنآ

 .شمارد یآنرا بر م یاقتصاد یدهد و تمام بردارها یاز محو طبقات م یروشن فیتعر نجایدر ا نیلن

را  دیتول لیرا مضمحل کند، وسا یدار هیدر همان بدو انقالب آغازنمود مناسبات حاکم سرما نیاستال یبه رهبر یشورو ستیحزب کمون هیروس در

 یکردن کشاورز یکردن کشور و اشتراک یعتصن استیبا س ،یپنجساله اقتصاد یبرنامه ها بیدر آورد و با تصو یستیالیدولت سوس تیبه مالک

کار کارگران از  یروین. و فروش نبود دیکارگر کارگران قابل خر یروین. انسان از انسان را فراهم آورد یکشور و محو بهره کش قاللاست نهیزم

بنا به . قرار گرفتند ایپرولتار یکتاتوریدولت د اریشدند و در اخت یو بانکها مل ینیزم ریز یثروتها ،یخارج یبازرگان. آمد رونیصورت کاال ب

 دیتول نیمع خایتار ستمیخود در س یکه بر حسب جا یگذشت آن طبقات یسال که از انقالب اکتبر م 39بعد از  یدر اتحاد شورو گرید نینل فیتعر

بر حسب نقش خود در سازمان  د،یبا وسائل تول( است دهیگرد میو تنظ تیتثب نیکه اغلب به صورت قوان)بر حسب مناسبات خود  ،یاجتماع

شدند  یم دهیداشتند طبقات استثمارگر نام اریکه در اخت یاز ثروت اجتماع یآن سهم زانیو م افتیدر یها وهیبرحسب ش نیا برکار و بنا یاجتماع

 نیمع میرژ کیدر  زشانیت تماکه بعل یبزرگ و طبقات یگروها گرید یاقتصاد راتییسال تحوالت و تغ 39بعد از  یدر اتحاد شورو. وجود نداشت

را به تصاحب خود  گریشده باشند که بتوانند کار گروه د لیاز افراد تبد یبه آنچنان گروههائ دیشان در تول یاجتماع گاهیجا تبعل ،یاقتصاد اجتماع

 سمیالیسوس یطبقات و دستآوردها. توفان یبرگرفته از تارنما.در آورند، وجود نداشت
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 3192ماه  رمه 163توفان شمارۀ 

 ارگان مرکزی  

 .حزب کار ایران منتشر شد

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز

 
ه اری جمهوری اسالمی، علیه امپریالیسم جهانی،علیه رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبدبرای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایه

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

 

 :از انتشارات جدید توفان از سایت اینترنتیاى پاره

 
 برعلیه عامیانه کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 

 اتحاد شوروی( ب)گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگرۀ چهاردهم حزب کمونیست * 

 اتحاد شوروی( ب)رش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگرۀ پانزدهم حزب کمونیست گزا* 

 جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین* 

 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین* 

 اولژین. ج. ترتسکیسم، ضدانقالب در پوشش ــ م* 

 سخنرانی و نطق استالین به مناسبت شروع جنگ کبیر میهنی * 

 کمونیست ــ مارکس و انگلسمانیفست حزب * 

 اری ــ لنیندامپریالیسم به مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایه* 

 توطئۀ بزرگ کتاب سوم* 

 توطئۀ بزرگ کتاب چهارم *

 
 حکمرانی اسرائیل اثر ارزشمندی از بهروز افراشته در خطه

 زمین اشغال شده فلسطین توسط عزرائیلسر
 توصیه میکنیم سوسیالیسم خواندن این کتاب را به همه عالقمندان و پژوهشگران و مبارزین راه زادی و استقالل و ما

 
*** 

 آدرس سایتها ووبالگهای مرتبط با حزب
www.toufan.org 

http://www.kargareagah.blogspot.com/ 

http://kanonezi.blogspot.com/ 

http://rahetoufan67.blogspot.com/ 

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان
http://toufan.org/ketabkane.htm 

 سایت آرشیو نشریات توفان
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm 

 توفان در توییتر
https://twitter.com/toufanhezbkar 

 ن درفیسبوک به زبان انگلیسیتوفا
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=t 

 توفان در فیسبوک
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar 

 

 !سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران
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http://toufan.org/ketabkane.htm
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
https://twitter.com/toufanhezbkar
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