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شادباش نوروزی حزب کار ایران (توفان)
نوروزتان پیروز ،هر روزتان نوروز
عید نوروز را که نوید دهنده تحول و
خی از شور و
دگرگوب طبیعت است و ر
نشاط و زیباب بهار یمدهد ،به همه
هموطنان صمیمانه رتییک یمگوییم،
نوروزی که همیشه با خود امید تحول
در جامعه انساب و پشت رسگذاشی
زمستان رسد و تاریک و رنجآور نظم
دستیاب به صلح و دوست و
طبقاب و
ر
همبستگ و همیاری و خوشبخت و
سعادت جامعه انساب را به همراه
یمآورد ،امیدی که رسچشمه تالش و
مبارزه همه آزادیخواهان بر علیه جهل و ناداب و ارتجاع و امییالیسم است ،بر یکایک عزیزان مبارک
باد.

هموطنان عزیز ،کارگران و زحمتکشان تحت ستم ایران!
در عید نوروز ،عیدی که طبیعت جامه نو برتن یمکند و شما نی خود را با آن هماهنگ یمسازید،
برسمییید .امسال نی مانند سالهای پیش ،سفرهتان از
متاسفانه در رسایط بس اسفناک و دردنایک
ر
برکت وجود رژیم منفور رسمایهداری جمهوری اسالیم خایلتر از گذشته است و نوروزتان همانند هر
روزتان شده است .فقر و گراب و ناامت اقتصادی بیداد یمکند و حلقوم شما را یمفشارد.
سایل که گذشت بازهم متاسفانه سال پیرسوی در فقر و عمیقتر شدن شکاف طبقاب بود و این
نئولییایل حسن روحاب ادامه خواهد داشت .
روند با توجه به سیاستهای ارتجایع و رسمایهدارانه و
ر
جمهوری اسالیم که به دلیل همی سیاستهای اقتصادی و نابودکردن تولید صنعت و کشاورزی به
نفع تجار و دالالن و مافیا و سلطهگران جهاب ،توان ایستادگ در برابر تحریمهای اقتصادی و بانگ را
نداشته ،برای حفظ قدرت سیایساش مجبور به تسلیم در مقابل اجانب شده است .وعده
ر
لییالیسم جز
رسمایهگذاری
خارج در ایران و امتیاز دادن به کالن رسمایهداران بیالملیل در قالب نئو ر
وخیمتر کردن وضعیت معیشت مردم به ویژه کارگران و مزدبگیان زحمتکش ثمری تاکنون نداشته
است .مالیان ربکفایت حاکم برای حفظ قدرت خویش هر خیانت و زدوبند بیرسمانه با جهانخواران
بیالملیل را با یک آیه و در پوشش مصلحت الیه توجیه یمکنند تا چند صباج برعمر نکبتبارشان
بیافزایند.
تعیی حداقل دستمزد مزد کارگران برای سال  ۹۶که توسط شورای عایل کار رژیم جمهوری اسالیم
اعالم شد ،یک سند بردگ برای اردوی کار و زحمت است که بیرسمانه رسمیت یافته است .تصویب
حداقل دستمزد برای سال ۹۶با  ۱۴درصد افزایش از  ۸۱۵هزار تومان به ۹۳۰هزار تومان در حایل

صورت گرفت که شماری از کارشناسان اقتصادی داخل کشور خط فقر را در حال حاض
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حدود  ۴میلیون تومان برآورد کردهاند .حتا به اعیاف یگ از نمایندگان مجلس اسالیم و دبی
مییند ".
کل"خانه کارگر" ۹۰ ،درصد کارگران زیر خط فقر برس ر
شک نیست که چنی سیاست اقتصادی خانمانبراندازی به معت تداوم و تعمیق فقر و فالکت و
گورخواب ،کلیهفرویس و تنفرویس است و جز این نی نیست .سیاستهای
خواب و
ر
اعتیاد و کارتون ر
نئولییایل حسن روحاب و رسکوب اعیاضات کارگری و تشکلهای نوپای سندیکاب در خدمت کالن
ر
رسمایهداران داخیل و بیالملیل است و باید درهم شکسته شود .

مردم رسیف ایران!
سال  ۱۳۹۵را باید سال دزدیهای کالن ،سال حقوقهای نجویم ،سال رساسیمهگ رسان رژیم و
تشدید بحران اقتصادی و رشد روزافزون اعیاضات کارگری نامید .اختالسهای چند هزار میلیاردی و
برمالشدن دزدیهای امثال بابک زنجابها فقط گوشهای از پروندههای فساد و دزدی دستگاه حاکمه
است و این امر یک بار دیگر نشان یمدهد که رژیم رسمایهداری جمهوری اسالیم مظهر دزدی و فساد
نئولییایل و
و ارتشاء است و مردم ما هیچ امید به بهبودی وضعیت خود در چهارچوب سیاستهای
ر
باندهای مافیاب حاکم ندارد و رایه جز تشدید مبارزه علیه مستبدان ضدکارگر و ضدبرس حاکم و
هوشیاری و پیکار متحد علیه امییالیستها و نوکران استعمار پیشروی خود نیمبیند .راه نجات
مردم ایران ،راه برانداخی رژیم جمهوری اسالیم به دست توانای خویش است .این یس و نهمی
نوروزی است که مالهای مفتخور بر مردم ایران تباه یمگردانند.
به امید سایل مملو از یگانگ و پیکاری رسارسی و متحد علیه تاریکاندیشان حاکم.
برایتان در سال جدید پیوزی و شادی و رسبلندی آرزو میکنیم .به امید فرازآمدن نوروز مردم ایران

نوروزتان پیوز!
حزب کار ایران (توفان)  ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۵

سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!
دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد!
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تعیین دستمزد یکچهارم خط فقر سیاستی
آگاهانه ضدکارگری است

!

روز  ۲۵اسفند ماه  ۱۳۹۵شورای عایل کار با حضور عیل ربییع ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتمایع،
نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکلهای زرد و حکومت ضدکارگری ،میان حداقل دستمزد
تصویب شده برای سال  ۱۳۹۶را  ۹۳۰هزار تومان اعالم کردند .تعیی چنی دستمزدی در حال
صورت یمگید که گروه تخصیص مزد حداقل هزینه معیشت یک خانواده  ۳،۵نفره را  ۲میلیون و
 ۴۸۹هزار تومان در ماه اعالم نمود.
براساس ماده  ۴۱قانون کار ،شورای عایل کار
موظف است میان حداقل دستمزد کارگران را با
توجه به درصد تورم به گونهای تعیی کند که
معیشت زندگ کارگران قابل تامی باشد .تصمیم
شورای عایل کار نه تنها افزایش قانوب حداقل
مزد محسوب نیمگردد ،بلکه حت با ادعای
ترمیم فاصله مزد و معیشت که پیش از آن
تشکلهای زرد حکومت و وزارت کار آن را تبلیغ
یمکردند ،در مغایرت و تضاد آشکار است.
تعیی حداقل دستمزد ،بدون درنظرگرفی حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری ،در راستای
نئولییالیست فاز سوم هدفمندی یارانهها و فراهمسازی نیوی کار ارزان و در
اجرای سیاستهای
ر
راستای افزایش نرخ سود رسمایه است.
نئولییال حکومت ضدکارگری جمهوری اسالیم ادعا یمکنند واقیعشدن دستمزدها (از
اقتصاددانان
ر
بی رفی فاصله دستمزد و سبد هزینه) باعث افزایش تورم یمشود و این افزایش تورم به ضر همه
جامعه و از جمله خود کارگران است و بنابر این کارگران باید دستمزدهای زیر فقر را بهپذیرند و به
وعدههای کذب ترمیم فاصله مزد و معیشت یط یک دوره چند ساله دل خوش کنند.
پرداخت دستمزدی متناسب با هزینههای معیشت انساب و رسافتمندانه به کارگران ،عامل رشد تورم
نیست ،بلکه سیاستهای اقتصادی غیتولیدی و دالیل و انگیل و قمارخانهای و مافیاب و تالش برای
افزایش نرخ بهرهکش است که باعث رشد تورم در جامعه است.
اقتصاد ایران یط دوران پس از انقالب با رشد باالی نقدینگ مواجه بوده است که عامل اصیل رشد
تورم است .رشد نقدینگ در اقتصاد متعارف رسمایهداری نباید از رشد تولید بیشی باشد؛ ویل در
ایران استفاده از این نقدینگ در واردات و خدمات و دالیل و بورسبازی و زمیخواری و مستغالت
استفاده یمشود  .امسال حجم نقدینگ به بیش از هزارهزار میلیارد تومان رسید ۵۰.درصد این
نقدینگ به صورت وام در دست زمیخواران و انبوهسازان ساختمان و مستغالت و بدیههای
پرداخت نشده در عرصه دالیل است؛  ۱۵۰هزار میلیارد تومان وام باز پرداخت نشده برای تولید
کاالبوده است که به دلیل سیاستهای ضد میل در انبارها خاک یمخورد که از آن جمله  ۳میلیون
تن فوالد و  ۴۰هزار می مرب ع کایس و رسامیک است.
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در نمودارهای زیر میان تورم در سال های پس از انقالب و رابطه آن با میان نقدینگ و عدم
هماهنگ رشد تولید با رشد نقدینگ آورده شده است.
یط سالهای  ۵۸تا  ۶۸یعت یط  ۱۰سال میان حداقل دستمزد ثابت ماند ویل نرخ تورم طبق جدول
فوق ۱۷،۴ ،۲۸،۹ ، ۲۷،۷ ، ۲۳،۷ ، ۶،۹ ، ۱۰،۴ ، ۱۴،۸ ، ۱۹،۲ ، ۲۲،۸ ، ۲۳،۵ ،۱۱،۴بوده است،
بنابراین اثبات یمشود عامل
افزایش دستمزد مطابق رشد
هزینه زندگ ربیط به رشد تورم
ندارد .
در اردیبهشت سال ۱۳۵۷
حداقل دستمزد  ۱۵۰۰تومان
تصویب شد و در همان موقع
قیمت یک سکه تمام ۴۲۰
تومان بود به عبارت دیگر
حداقل دستمزد برابر بود با ۳،۵
سکه طال و امروز قیمت سکه
طال برابر است با ۱۲۰۰۰۰۰
تومان و حداقل دستمزد  ۹۳۰هزار تومان که با آن میتوان کمی از  ۰،۸سکه طال خرید  .این محاسبه
نشان میدهد قدرت خرید کارگران نسبت به ماههای اول انقالب بیش از چهار برابر کاهش یافته
است.
تمام این واقعیات نشاندهنده ماهیت به غایت ضدکارگری این رژیم دزد و دروغگو و فریبکار است
مذهت را فریب داده و انقالب را
که با ادعای طرفداری از کوخنشینان و مستضعفی تودههای
ر
مالخور کرده و به شکست کشاندند و رساییط را ایجاد کردند که مردم دعا به جان آن کفن دزد قبیل
کنند
هدف انقالب  ۵۷همان اهداف به ثمر نرسیده انقالب مرسوطیت و جنبش میلشدن صنعت نفت
ر
خارج مردم و
بود؛ یعت کسب استقالل و آزادی و عدالت اجتمایع که بر اثر مداخالت دشمنان
آلیناتیوسازی امییالیستها برای رژیم شاه ،روحانیت شیعه را ،سوار بر موج انقالب مردم کرده و آن
را به انحراف و شکست کشاندند .طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا از تجارب صد و دهساله
اخی و به خصوص تجارب تلخ حیات ننگی جمهوری اسالیم باید درس گیند و بدانند تنها با
رهیی حزب کار ایران ( توفان )
همبستگ و ایجاد تشکلهای مستقل و اتکاء به نیوی خود و تحت ر
انقالب سوسیالیست نقطه پایاب به این جرثومه فساد بگذارند.
خواهند توانست با
ر
خودکش و خودسوزی کارگران بدلیل فقر و نداری ،فروپایس هزاران خانواده کارگری در نتیجه
گورخواب ،کلیهفرویس ،تنفرویس زنان ،زبالهگردی انسانها،
خواب و
ر
مشکالت اقتصادی ،کارتن ر
اعتیاد ،حذف اسایسترین اقالم غذاب از قبیل گوشت و میوه از سفرههای کارگران ،عدم دسییس به
درمان مناسب ،باز ماندن صدها هزار کودک از ادامه تحصیل و گسیل آنها به بازار کار و دهها
مصیبت العالج دیگر به سیمای یک جامعه هشتاد میلیوب که دارای رتبه اول ثروتهای طبییع در
جهان است ،تبدیل شده است
با این حال دولت روحاب به شکل بسیار گستاخانهای همچنان در تالش برای ارزانسازی نیوی کار و
تحمیل فقر و گرسنگ روزافزون بر میلیونها خانواده کارگری از طریق تصویب و اجرای الیحه
اصالحیه قانون کار و انجماد حداقل مزد بوده است و اینک که با اعیاضات گسیده ما کارگران تا
بدینجای کار نتوانستهاند این الیحه را به رسانجام مطلوب خود برسانند.
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تنفرویس زنان بیداد یمکند ،کلیهفرویس به امری عادی تبدیل شده است ،عدم وجود افق برای
اشتغال میلیونها کارگر بیکار و اخراج شده و جوانان آمادهی به کار ،آنان را در معرض نومیدی
مطلق برای زیسی و افرسدگ و رویآوری به هزار و یک ضد هنجار انساب قرار داده است ،بازماندن
کودکان از تحصیل بدلیل فقر خانوادهها ابعادی میلیوب پیدا کرده است ،پدیده کار کودکان در
ابعادی وسیع بخش از سیمای یک جامعه هشتاد میلیوب شده است ،آمار خودکش کارگران بدلیل
درماندگ و استیصال برای گذران زندگ رس به فلک کشیده ،گوشت و میوه از سفره بسیاری از
خانوادههای کارگری برچیده شده و در ابعادی وسیع بسیاری از کارگراب که تا دیروز یمتوانستند
خواب ،زبالهگردی
خواب ،گور ر
شغیل و درآمدی داشته باشند ،با فروپایس زندگشان ،به اعتیاد و کارتن ر
و مرگ از رسما و گرسنگ کشیده شدهاند و در حال حاض زندگ ر
اکییت قریب به اتفاق میلیونها
خانواده کارگری به نحو ربسابقهای در حال فرورفی در چنی جهنیم است .آنوقت اینان همچون
سالهای گذشته مشغول خیمهشببازی و اجرای شوهای تلویزیوب و اظهارات فریبکارانه
نمایندههای دستسازشان با نام نمایندگان کارگری در شورایعایل کار هستند .
اینان با ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در دهههای گذشته و محرومکردن کارگران از
قدرت جمیع و چانهزب ،رسکوب اعیاضات کارگری ،محکومکردن فعالی آگاه و رسشناس جنبش
کارگری به زندانهای طویلالمدت و ایجاد محدودیتهای شدید بر معدود تشکلهای مستقل
کارگری همچون اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکلهای مستقل صنق کارگران و معلمان،
رساییط را پدید آوردهاند که طبقه کارگر ایران فالحال و همی فردا صبح قادر به سازماندیه
اعیاضات بزرگ و رسارسی نیست .اما اینان باید بدانند طبقهای که قادر به چانهزب بر رس زندگ و
بقاءاش نباشد ،اجتماعا و ربهیچ نقشه از پیش به رسعت به تغییات زیر و رو کننده روی خواهد
آورد و دگردیش برای برهمزدن تمایم بنیادهای نظم غارتگرانه موجود را مشیکا به پیش خواهد برد

ی
زنده باد همبستگ کارگران و زحمتکشان ایران علیه حاکمیت جمهوری اسالیم و
امپیالیستها و صهیونیستها و مزدوران منطقهای و داخیل آنها
ر
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تجمع سراسری معلمان
در چندین شهر ایران
«جای معلم کالس درس است ،نه زندان»
صدها معلم رسیف شاغل و بازنشسته ایران
روز پنجشنبه ۱۹ ،اسفند ،در مقابل مجلس
شورای اسالیم در تهران تجمع کرده و
خواستار رسیدگ به مطالبات صنق خود
شدند .همزمان تجمعهای دیگری از سوی
معلمان شاغل و بازنشسته در رسارس ایران
برگزار شد.
تجمعکنندگان خواستار ترمیم و اصالح
دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان
دولت ،اصالح ساختار بیمه معلمان ،پرداخت
به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضاب فعاالن صنق معلمان شدند .از
دیگر خواستههای تجمعکنندگان یگ تضمی تحصیل رایگان برای کودکان و نوجوانان و
دیگری آزادی اسماعیل عبدی ،دبی کل کانون صنق معلمان ایران از زندان بود.
«بیمه کارآمد حق مسلم ماست»« ،همسانسازی حقوق بازنشستگان خواسته ماست»،
«تعیی وضعیت نیوهاب خدماب در نظام رتبهبندی»« ،جای معلم کالس درس است ،نه
زندان»« ،پولهای اختالس شده صندوق ذخیه را برگردانید» و «پرداخت پاداش پایان
خدمت بالفاصله پس از بازنشستگ» از جمله شعارهای این تجمع بود.
به گزارش کانال تلگرایم کانون صنق معلمان ،تجمعکنندگان در مقابل اداره آموزش و پرورش
استان فارس در شیاز با پهنکردن سفره خایل اعیاض خود را به رسایط معیشت فرهنگیان
نشان دادند .این چندمی تجمع اعیاض و صنق معلمان ایران در سالیان اخی به شمار
یمرود .پیشی یک نامه در اعیاض به بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش با  ۱۴۰هزار
امضا در روز نهم اسفند به نمایندگان کمیسیون آموزش ،کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسه
مجلس تحویل داده شده بود .این امضاها را «کمپی بودجه عادالنه برای افزایش دستمزد
معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس» جمع آوری کرده بود.
در قطعنامه پایاب تجمعکنندگان در تهران و سایر شهرهای ایران همچنی گفته شد که
«:خیل عظیم ترک تحصیل دانش آموزان و رانده شدن آنها به سمت خیابان و قرباب نمودن
کودگ آنان ،نتیجه سیاستگذاری نادرست است که مبنایش پویلکردن آموزش است،
سیاستهاب که برخالف اصل یس قانون اسایس است.زندگ و زیست رسافتمندانه و میلت
اجتمایع معلمان دچار چالشهای جدی شده است و وضعیت کنوب موجب شده است که
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معلمان برای «امرار معاش به شغلهای دوم و سوم رویآورند.فرهنگیان بازنشسته نی «با
مشقت و رنج روزگار خود را سیی یمکنند.مشارکت عمویم در نظام آموزیس امروز به معنای
پرداخت پول به اشکال مختلف به دولت است و این رویکرد نامیمون نایس از نگایه در بی
ر
خروج یمداند ».در این قطعنامه همچنی آمده
مدیران است که آموزشوپرورش را فاقد
است« :نگاه غالب در سازمان برنامه و بودجه بر اساس سود شکلگرفته است .غافل از این
ر
خروج مناسب نیوی انساب از طریق
که پایه و اساس یک تحول و توسعه پویا و درونزا،
آموزشوپرورش است ».در بخش دیگری از قطعنامه از برخورد با تشکلها و فعاالن حقوق
معلمان انتقاد شده و گفته شده است که تالش یمشود صدای منتقد «خاموش» شود و از
شکلگیی نهادهای مدب «جلوگیی» کند .این قطعنامه چنی برخوردهاب ،یعت «ایجاد
یاب مستقل و رسارسی و امنیتکردن فضای کار صنق» را نایس از
موانع متعدد بر رس تشکل ر
یاب مستقل و رسارسی را یک حق
«نگاه و رویکرد اقتدارگرا» دانسته و نوشته است« :تشکل ر
قانوب و پایهای برای احقاق حقوق معلمان یمدانیم و از کانونهای صنق موجود که بر اساس
اصل استقالل و صنق بودن حول مطالبات صنق و آموزیس حرکت یمکنند حمایت
یمکنیم».
نویسندگان قطعنامه همچنی خواستههاب را مطرح کرده اند؛ از جمله اینکه خواستار «ترمیم
و اصالح حقوق و دستمزد تمایم معلمان و نیوهای خدماب و اداری (هماهنگ با سایر
کارکنان دولت از ابتدای سال  )۱۳۹۶شدهاند و تاکید کردهاند که دستمزدها نباید زیر خط فقر
باشد« .نظارت بیشی و حسابریس دقیقتر بر صندوق ذخیه فرهنگیان و بازگرداندن پولهای
اختالس شده و تجدیدنظر در میان بازدیه رسمایهگذاری فرهنگیان در این صندوق همراه با
گزارش شفافیت به صورت عمویم و علت بهگونهای که امکان نظارت نمایندگاب از معلمان بر
عملکرد صندوق ذخیه وجود داشته باشد» دیگر خواسته تجمعکنندگان بوده است.
اختصاص بودجه الزم برای تأمی و استانداردسازی محیطهای آموزیس مطابق با
استانداردهای بیالملیل ،تبدیل وضعیت نیوهای قراردادی ،حقالتدریش و پیماب به رسیم
و تأمی امنیت شغیل آنان ،تأمی امنیت شغیل مربیان پیشدبستاب و نیوهای آموزیس شاغل
جیان خسارت وارد
در بخش خصوض ،لغو هر نوع محکومیت فعاالن صنق فرهنگیان ،ر
شده به آنان و کنار گذاشی نگاه امنیت به تالشهای صنق از دیگر خواسته های مطرح شده
در قطعنامه روز پنجشنبه بوده است.
حزب کار ایران (توفان) به معلمان رسیف و زحمتکش ایران درود یمفرستد و از مبارزات بر
حق آنها قاطعانه حمایت یمکند .مبارزات معلمان ایران نویدبخش است و در صورب که این
مبارزات در پیوند با مبارزه سایر اقشار والیههای زحمتکش اجتمایع بویژه طبقه کارگر ایران
قرار گید رژیم ضدکارگری جمهوری اسالیم را مجبور به عقبنشیت خواهد کرد و بخش از
حقوق خود را از حلقوم این کوسههای آدمخوار بیون خواهد کشید.
رنجیان تشکیالت است!
چاره
ر
زنده باد مبارزه معلمان در پیوند با کارگران ایران!
سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران!
حزب کار ایران (توفان) جمعه  ۲۰اسفند ۱۳۹۵
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در حاشیه ترور در لندن
سخت در مورد ریاکاری« حقوق برسی» رسانههای "غی ایدئولوژی" تروریسم
دولت غرب
طبق گزارش تلویزیون رب ربیس" روز
چهارشنبه  ۲۲مارس یک نفر که گویا هنوز
هویتش برای رسانهها فاش نشده است ،روی
پیل در نزدیگ پارلمان بریتانیا در لندن با
خودرو خود به عابران پیاده کوبید و سپس
در حی فرار به یک پلیس با چاقو حمله کرد.
این حادثه که مقامات مسئول بریتانیاب از
همان ساعات اول اعالم کردند آن را
ترور در لندن و مرگ چهارتن از مردم بیگناه
«تروریست» تلق یمکنند ،مگر آن که دالیل
خیگزاریها روز
دیگری برای آن بیابند ،به مرگ مأمور پلیس و سه نفر دیگر انجامید .در همی زمینه ر
پنجشنبه ،سوم فروردین ماه ،گزارش دادند که هفت نفر در ارتباط با این حمله خیاباب در بریتانیا
بازداشت شده و نیوهای پلیس آدرسهاب را در چند منطقه از جمله در لندن و بیمنگام جستوجو
خیگزاری روییز روز پنجشنبه به نقل از مارک رایل ،مقام ضدتروریست
و واریس کردهاند .با این حال ر
ارشد بریتانیا ،گفت که «....فرد مهاجم تنها دست به حمله زده و تحت تاثی تروریسم بیالملیل بوده
است».
اروپا در یک سال گذشته شاهد چند رخداد مشابه بود که تروریست بودهاند ،از جمله انحراف یک
کامیون به داخل بازارچهای در شهر برلی که  ۱۲کشته بر جای گذاشت و در نهایت داعش
مسئولیت آن را برعهده گرفت .در همی حال روز چهارشنبه گذشته ۲۲ ،مارس ،نی سالروز حمالت
تروریست در میو و فرودگاه بروکسل بود که بیش از یس قرباب گرفت .مسئولیت آن حمالت را هم
خی ترور در لندن و قتل چندتن از شهروندان این کشور بطور
داعش پذیرفت" .شایان توجه است که ر
غرب انعکاس یافته است و چه اشکها که ریخته نیمشود .روشن است این
گسیدهای در رسانههای ر
عمل تروریست محکوم است و این عملیات کور تنها به نفع نئونازیستها و احزاب مهاجرستی افرایط
تمام خواهد شد .لیکن بمباران مدرسه «البادیه الداخلیه» در  ۳۰کیلومیی رقه در سوریه دوشنبه
شب اول فروردین توسط جنگندههای آمریکاب که در اثر آن حدود  ۵۰دانشآموز جان باختند ،با
سکوت مرگبار رسانههای «دمکراتیک و بیغرض» مواجه گردیده است .دری غ از یک گزارش در مورد
این فاجعه و همه فجاییع که هر روز توسط بمباران «برسدوستانه»امییالیست و صهیونیست در
ممالک خاورمیانه رخ یمدهد .این فجایع هدفمند و ضد انساب با سکوت این رسانههای دروغگو و
ربوجدان روبرو یمشوند.
باید تاکید کرد که ترور در لندن همانند ترور در بلژیک و فرانسه.که منجر به کشتهشدن چند تن و
مجروحگشی شماری از انسانهای بیگناه گشته است ،محصول طبییع سیاستهای امییالیست
انگلیس و اربابش آمریکا و متحدین جنایتکارش است .به واقع نه کش تروریست زاده یمشود و نه
تروریسم امری اتفاف است و نه به دین خاض تعلق دارد .تروریسم در جهان کنوب محصول زورگوب
و چپاول ممالک امییالیست بویژه غرب در جهان است .این ممالک با نقض مستمر و طلبکارانه همه
ضوابط و قوانی جهاب که باید برای کشورها و مردم جهان محیم بوده و توازب از مصونیت و
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امنیت ایجاد کند ،امنیت جهان را لجامگسیخته و هدفمند از بی یمبرند و با عملیات خودرسانه و
آگی دروغی ،به کشتار میلیونها مردم جهان اقدام یمکنند و کش
جنایتکارانه همراه با تبلیغات زهر ن
قادر نیست گریبان آنها را برای بازخواست بهگید و به حسابریس بهطلبد .هیچ مرجع دادریس در
جهان نیست که حق مردم محروم را تضمی کند .حت دادگاه کیفری جهاب نی ابزار ستمگری و
اعمال مقاصد شوم آنهاست .فریاد کش به جاب نیمرسد و پژوایک نیمیابد .زبان زور و طپانچه به
زبان محاوره جهاب بدل شده است.
امییالیستها و بویژه امییالیسم آمریکا در
جهان ،رفتاری دارد که گویا همه ممالک و
مردم آن ،نوکران دست به سینه وی هستند و
یا باید باشند و باید درخواستهای آنها را
اجابت کنند و اوامر آنها را بجاآورند .تجاوز
امییالیست و صهیونیست به افغانستان،
عراق ،سوریه ،لبنان ،فلسطی ،یوگسالوی،
غرب در مورد بمباران مدرسه الیادیه الداخلیه
سکوت رسانههای ر
لیت ،یمن ،مایل ،سودان ،گرانادا و رسارس دنیا
و مرگ  ۵۰دانش آموز بیگناه در  ۳۰کیلومیی رقه در سوریه  .اول ر
فروردین ۱۳۹۶
و ...چپاول و غارت جهان و ایجاد شکاف عظیم
و عمیق میان قطب فقر و ثروت ،به بیکاری ،ربخانماب ،ربدورنماب ،یآس و آوارگ میدان یمدهد.
تروریسم دشمن مارکسیسم است و جنبش مردم و طبقه کارگر را به بیاه یمکشاند .مبارزه با تروریسم
تنها از گذرگاه مبارزه برای تحقق برابری و استقرار عدالت اجتمایع و پایان دادن به بهرهکش انسان از
انسان عبور یمکند .کش که مدیع مبارزه با ترویسم و مبارزه با عدم امنیت در جهان است ،نیمتواند
نسبت به رسمنشاء این تروریسم که امییالیسم است ،به مبارزه برنخید .مبارزه با تروریسم کور جدا از
مبارزه با بزرگیین تروریسم دولت جهان ،یعت امییالیسم آمریکا ,انگلیس و همپالگهایش نیست .تنها
با چنی موضعگیی است که یمتوان ترورهای بربرمنشانه در لندن ،فرانسه و بلژیک و آلمان ،دانمارک
و ترکیه و همه جای جهان را محکوم کرد ،بدون اینکه به آلت دست تبلیغات رسانههای امییالیست
دروغگو بدل گشت  .تروريستهای دولت غرب مسبب اصیل تمام ترورهای جنایتكارانه ریز و درشت
در جهان هستند و مبارزه علیه تروریسم جدا از مبارزه با امییالیسم نیست .این جانیان فوكل كراواب
و سكوالر دستشان به خون میلیونها عراف ،لیبیاب ،فلسطیت ،سوریاب ،افغانستاب ،یمت الجزائری
و ویتنایم .......آغشته است و تا زماب كه امییالیسم نابود نشده است ،با تروریسم رس و كار خواهیم
داشت و رسكرده امییالیستها ،امییالیسم آمریكاست و باید نوك حمله به سوی او به عنوان
خطرناكیین و بزرگیین تروریسم دولت جهان و دشمن شماره یک برسیت نشانه رود.

سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی به دست مردم ایران
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نامه چهل تن از پژوهشگران اقتصادی
پیرامون اوضاع وخیم اقتصادی و سیاستهای نئولیبرالی تیم حسن روحانی
رژیم رسمایهداری جمهوری
اسالیم که قریب به چهار
دهه با دشنه و ساطور
حکومت کرده است ،در اثر
ضعف و درماندگ و پذیرش
خفتبار توافقنامه هستهای،
اقداماب را برای تسهیل
رسمایههای
هجوم
امییالیست به ایران و
سیاست تعدیل اقتصادی در
نئولییالیسم ،در پیش
قالب
ر
گرفته است .حسن روحاب به نمایندگ از کل نظام جابرانه و ضد کارگری جمهوری اسالیم باید رسایط
ر
ر
خارج تغیی دهد .یعت یارانهها به کیل حذف شوند ،بهای مواد
حداکی رسمایههای
را به نفع سوددیه
سوخت در بازار آزاد ،به طور رسسامآور افزایش یابد.؛ باید نیوی کار به اسارت درآید و فقر و فالکت
برای تشدید درجه استثمار و تن دادن به هر درجه از فشار افزایش یابد ،باید قوانی کار به نفع
رسمایهداران و بردهکردن کارگران ،بدست مجلس شورای اسالیم تغیی کرده تا رسایط بردهداری سودآور
بر شالوده فقر و بدبخت ملت فراهم گردد ،باید سیاست خصوض سازیهای ربحد و حرص،
خصوض سازی منابع اولیه و نفت و گاز ،فاضالب و برق و آب ،رسکتهای هواب و دریاب ،با
خصوضسازی بنای صنایع زیربناب ،با تلفیق پارهای رسمایههای رسمایهداران ایراب با ابررسکتهای
امییالیست برای غارت ربدروپیکر ایران ،کامل شود؛ باید مالحظات زیستمحییط بدور افکنده شوند
نئولییایل بر نظم درون کارخانهها حراست کند؛ باید تحصیل،
و دولت کارگزار سیاستهای جهاب
ر
پویل و خصوض شود و فقط فرزندان آقازادهها حق استفاده از ثروتهای طبییع ایران را داشته
باشند و ...تا ایران به دامن "جامعه جهاب!!"؟؟ بازگردد .به زبان غیدیپلماتیک تا ایران درآغوش
امییالیسم جایگید و توسط آنها بلعیده شود .امییالیستهای اروپاب ازهماکنون با می قراردادهای
جنوب ،بنگالدش ،هندوستان ،میانمار ،عربستان
استعماری که تجارب آن را از غارتاندونزی ،کره
ر
عرب ،عراق و ...بدست آوردهاند ،در پای دروازههای ایران به صف
سعودی و امارات متحده ر
ایستادهاند تا آنها را به ایران نی تحمیل کنند و سیاست لی ریالیسم نئوکاب را در می جهابکردن رسمایه
در ایران متحقق گردانند .این امر با رژییم که فاقد برنامه و دوراندیش سیایس ،هراسان و رب نظم و
کوربینانه ،ضدکارگر و جالد ملت است؛ با رژییم که از مردم ایران بیشی هراس دارد تا دسیسههای
امییالیسم ،به راحت بیشیی مقدور است ،عاقبت رژییم که به مردمش متگ نیست ،همی است که
امروز شاهدیم و چارهای جز پذیرش قراردادهای اسارتبار و ضدمردیم برای حفظ نظام گندیدهاش
ندارد
نامه زیر به حسن روحاب که در اسفند ماه  ۱۳۹۵توسط چهل پژوهشگر حوزه اقتصاد منترس شده
است ،حامل نکاب است که سالهاست حزب ما در (توفان) ارگان مرکزی و سایر نرسیات و کنگره های
نئولییایل که تحت نام تعدیل
حزب خود بیان داشته و پیشگوب کرده است که اجرای سیاستهای
ر
ر
اقتصادی از دوره ریاست جمهوری هاشیم رفسنجاب آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد ،چیی نیست
جز اجرای اوامر بانک جهاب و صندوق بیالملیل پول و به عضویتدرآمدن بازار تجارت جهاب،
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گشودن دربهای کشور برای غارت منابع طبییع ،غارت دست رنج کارگران و نابودی آخرین
قطرههای باف مانده از دستآوردهای طبقه کارگر پس از رسنگوب رژیم خائن پهلوی .اوضاع وخیم و
نئولییایل است که در نامه زیر به روشت بدان
مصیبتبار اقتصادی کنوب تبلوری از این سیاست
ر
اشاره شده است .در زیر بخشهاب از این نامه را منترس یمکنیم تا خوانندگان گرایم خود به قضاوت
بهنشینند:
"جناب آقای رئیس جمهور !ای کاش از ابتدای کار دولت ،به توصیههای مکرر و خیخواهانه عمل
یمکردید و سیاستهای اقتصادی دولت را به نتایج مذاکرات گره نیمزدید .وقت علنا و ضیحا به
جامعه وعده فتحالفتوح و حل همه مشکالت بعد از توافق هستهای دادید ،طبییع بود که فعاالن
اقتصادی از هر رسمایهگذاری و کاری دست کشیدند و تصمیمهای کاری را به تعویق انداختند تا نتایج
برجام را ببینند و متاسفانه شد آنچه نباید میشد  :رکود فراگی وهمافزا ،کسب و کارها را فلج کرده و
بسیاری از واحدهای تولیدی را در معرض ورشکستگ و تعطییل کشانده است.
لییال رسمایهداری است  .این
جناب آقای رئیس جمهور ! متاسفانه تیم اقتصادی شما مرید و مروج ر
تیم ،به بهانه استقالل بانک مرکزی ،دولت را در بازار پول منفعل کرده و بانکهای غیدولت را برای
مسابقه در افزایش کاذب نرخ سود از یکسو و از سوی دیگر خلق پول ،آزاد گذاشتهاند که در نتیجه،
نقدینگ در دولت شما به رقم ربسابقه ۱۳هزار میلیارد ریال رسیده که به تولید هم راه ندارد و منشاء
بخش بزرگ از مشکالت امروز اقتصاد ایران شده است.
لییال رسمایهداری گفتهاند عرص برنامهریزی گذشته است و
جناب آقای رئیس جمهور! شیفتگان ر
امروز نباید با برنامهریزی کشور را اداره کرد .بر اساس این تفکر اشتباه ،دولت شما حت برای اولی بار
یط دهههای اخی ،الیحه برنامه را هم تهیه نکرد .الزم است به تیمتان یادآوری کنید شاید اقتصادهای
توسعهیافته امروز نیازی به برنامه ریزی نداشته باشند اما برای کشوری که هنوز تولیدات قابل رقابت
اهید و برنامه توسعه برای تخصیص منابع محدود و تعیی و حمایت
در عرصه جهاب ندارد ،داشی ر ر
از بخشهای پیرسو آن ،ضوری است.
لییال رسمایهداری که در دولت شما مصادر اصیل
جناب آقای رئیس جمهور ! مروجان مکتب ر
تصمیمگیی را به عهده دارند ،چنی تصور و تلقی یمکنند که مبارزه با فساد ،باعث فرار رسمایهها
یمشود .این اشتباه است .مدتهاست ثابت شده فساد مایل با رسمایهگذاری نسبت معکوس دارد و در
کشورهای فاسدتر ،رسمایهگذاری و رفاه هم کمی است.
لییال رسمایهداری تصور یمکنند دولت نباید از تولیدکنندگان
جناب آقای رئیس جمهور! طرفداران ر
حمایت کند و تولیدکننده داخیل باید در بازار بیالملیل به حال خود رها شود .این تصور کامال اشتباه
است .دولتها در همه کشورهای پیرسفته ،هم در دوران رسوع رشد اقتصادی و هم در دوران رسیدن
به توسعه ،به بهانههای مختلف از تولیدکنندگان حمایت کرده و میکنند.
جناب آقای رئیس جمهور ! دولت شما در محدودساخی نقش دولت در اقتصاد ،حت از دولتهای
باب و پیشتاز جهاب رسمایهداری هم جلوتر رفته است تا جاب که به شما القا کردهاند دولت نباید در
حسابهای بانگ شهروندان رسک بکشد ،این اشتباه محض است .دولت باید جابجاب کالن وجوه را
رصد و پیگیی کند و جلوی پولشوب و قاچاق را بگید .تیم اقتصادی شما به همان بهانه موهوم،
ر
خارج را هم محرمانه کردهاند  .به تیم
ابزارهای شفافیت را یگ یگ ساقط کردهاند و حت قراردادهای
اقتصادی خود تفهیم کنید شفافیت به نفع کشور است و مخق کردن اطالعات و قراردادها،
زمینهساز فساد خواهد بود.
لییال رسمایهداری ،معتقدند دولت باید بجای تاکید بر عدالت و
جناب آقای رئیس جمهور ! شیفتگان ر
تقسیم عادالنه کیک اقتصاد و فرصتها و منافع اقتصادی ،تالش کند کیک اقتصاد بزرگی شود تا به
هرکس نسبت به وضع قبیل خود ،کیک بیشیی برسد .این اشتباه است بخصوص در جامعهای که
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حرص در مرصف رواج دارد و مردم دایم وضع اقتصادی خود را با دیگران مقایسه یم کنند .ربعدالت
نه تنها با ارزشهای دیت ناسازگار است ،بلکه همراه شدن آن با حرص و تفاخر عمویم ،باعث ایجاد
احساس حرمان ،فقر احسایس و در نهایت ،کینه طبقاب و سقوط رسمایه اجتمایع یمشود و در نتیجه
هیچکس ،حت ثروتمندان از داشتهها و زندگ خود لذت نیمبرند.
جناب آقای رئیس جمهور ! تفکر اقتصادی مسلط بر دولت شما ،تنها راه نجات اقتصاد ایران را
ر
خارج یمداند  .این اشتباه است .در کشوری که در تصمیمهای ناگهاب و غافلگیکننده
رسمایهگذاری
مسئوالن و ربتعهدی ادارات دولت به عمل به قراردادها و پرداخت مطالبات پیمانکاران ،امنیت
اقتصادی را به شدت پاییآورده؛ در کشوری که مقررات اقتصادی مبهم و بدون ضمانت اجراست؛
اطالعات اقتصادی شفاف نیست و رانت و رانتجوب به شدت رواج دارد؛ کش داوطلب رسمایه
ر
خارج  .به تیم اقتصادیتان بگویید بجای اینکه به رسمایهگذاران
گذاری نیمشود چه داخیل و چه
ر
خارج بیهوده التماس کنند ،محیط کسب و کار را سهل و با اصالح مقررات و رفتارهایشان ،امنیت
اقتصادی را برقرارسازند .به تیم اقتصادیتان یادآوری کنید ،امروزه منشاء خلق ثروت ،فناوری دست
اول است و فناوری گرانقیمت دست اول را با تالش و زحمت در آزمایشگاه و پژوهشگاه یمتوان خلق
ر
خارج.
کرد و بدست آورد و نه با درخواست از رسکتهای
لییال رسمایهداری که در دولت و اطرافیان شما
جناب آقای روحاب ! طرفداران و مروجان مکتب ر
حضور پر رنگ دارند ،یط  ۳۰سال گذشته همواره نظرات و توصیههای خود را به اقتصاد ایران
تحمیل کردهاند و تقریبا هیچگاه ،مسئولیت نتایج توصیههای خود را نپذیرفتهاند .بنبست فعیل
اقتصاد ایران ،به روشت ،نتیجه توصیهها و اقدامات این گروه است .از شما انتظار داریم با پذیرش
مسئولیت وضع فعیل اقتصاد کشور ،مسببان آن را مرخص و دولت را از مسی اشتباه فعیل که روز به
روز اقتصادایران را بیشی در باتالق رکود و ضعف فرویمبرد ،بازگردانید .اصالح مسی اشتباه پیموده
شده ،مشکل اما ممکن است  .در گام اول باید به اشتباه و ناکارآمدی سیاستهای موجود اعیاف و
بسته نجات را برای اقتصاد ایران را با همفکری و وفاق عموم نخبگان کشور تدوین و با قاطعیت و
دقت اجرا کرد .این بسته باید شامل  ۵محور اسایس باشد:
ر
حداکیی،
 -۱مبارزه ضی ح و دقیق و قاطع با مفاسد اقتصادی ،از طریق ایجاد شفافیت
محو رانتهای ضدتولیدی و غیمولد و معرف صاحبان اموال غیقانوب.
 -۲خروج بانک مرکزی از انفعال موجود ،منع بانکها از مسابقه باالنگهداشی نرخ سود،
هدایت نقدینگ به سمت بنگاههای تولیدی.
اهید توسعه صنعت شامل شناساب و معرف حوزههای کسب و کار مورد
 -۳تدوین ر ر
حمایت دولت به ویژه کسب و کارهای دانشبنیان و صادراب که محصوالت با فناوری باال
تولید و صادر یمکنند.
 -۴شناساب فعالیتهای غیمولد موازی و مزاحم تولید با استفاده از تقاطع سامانههای
اطالعاب و اخذ مالیات از آنها بدون هیچ مالحظهای.
 - ۵تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و حذف کاغذبازی مزاحم تولید و رسمایهگذاری.
اینجانبان به عنوان معلمان و پژوهشگران اقتصادی ،امید و انتظار داریم رئیس جمهور کشورمان
سخنان مختلف و متفاوت را استماع کند و راه درستتر را برگزیند".
زنده باد اتحاد و همبستگی همه کارگران و زحمتکشان سراسر ایران
علیه رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی!
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سخنی پیرامون اسکار برای فیلم «فروشنده»
اصغرفرهادی
فیلم «فروشنده» ساخته
اصغر فرهادی موفق به
کسب جایزه بخش بهیین
ر
خارج در هشتاد و
فیلم
نهمی مراسم اهدای جوایز
آکادیم علوم و هیهای سینما
(اسکار) شد  .این دومی
اسکار فرهادی و سینمای
ایران است .آقای اصغر
فرهادی در سال  ۲۰۱۲هم
برای فیلم «جداب نادر از
سیمی» موفق به کسب این جایزه شده بود.
اصغر فرهادی در اعیاض به فرمان ضدمهاجرب «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا در
این مراسم که بامداد دوشنبه به وقت تهران برگزار شد ،رسکت نکرد و «انوشه انصاری» نخستی
فضانورد زن ایراب و «فیوز نادری» از مدیران پیشی ناسا به نمایندگ از آنها در اسکار حضور بهم
رساندند
در قسمت از بیانیه اصغر فرهادی که در این مراسم قرائت شد ،چنی آمده است « :غیبت من برای
احیام به مردم کشورم و شش کشور دیگری است که با این قانون غیانساب که مهاجران را از ورود
به آمریکا منع یمکنند ،مورد رباحیایم قرارگرفتهاند ».
این اظهارات فرهادی با تشویق گسیده حضار همراه شد.
حزب ما هر پیوزی و موفقیت ورزیس ،علیم و هیی در عرصه میل و بیالملیل را که موجب
رسبلندی و دستآورد مردم ایران است ،ارج یمنهد و این موفقیتها را روحیهبخش و در خدمت
رزیاب یمکند.
پیکار علیه کوراندیشان ضد هی و فرهنگ جمهوری اسالیم ا ر

می کامل بیانیه اصغر فرهادی را در زیر یمخوانید
«افتخار بزرگ است که برای دومیبار این جایزه با ارزش را دریافت یمکنم .از اعضای آکادیم،
گروهم در ایران ،تهیهکنندهام الکساندر مالهگ و پخشکنندگانم کوهن مدیا و آمازون تشکر یمکنم .
ر
خارج.
همچنی سپاسگزارم از همبستگ دیگر کاندیداهای بهیین فیلم
متاسفم که امشب در کنار شما نیستم .من به احیام مردم کشورم و شش کشور دیگر که با قانون
غیانساب منع ورود مهاجران مورد رباحیایم واقع شدند به آمریکا نیامدم.

15

تقسیمبندی جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاستمداران افرایط باعث ترس یمشود؛ تریس که
توجییه است دروغی برای خشونتها و جنگها؛ جنگهاب که مانع بزرگ بودهاند برای رسیدن به
دموکرایس و رعایت حقوق برس در کشورهاب که مورد تهاجم واقع شدهاند.
سینماگران یمتوانند با چرخش دوربیهایشان به مشیکات انساب ،کلیشههاب که از ملیتها و ادیان
مختلف ساخته شده است را بشکنند و زمینه همدیل و به دنبال آن همبستگ مردمان جهان را فراهم
کنند .همدیل چیی است که ما امروز بیشی از هر زمان به آن نیازمندیم».

اهداف حمله به جایزه اسکار و شخص اصغر فرهادی کدامند!
حزب ما بارها تاکید کرده است که هر پیوزی و موفقیت ورزیس ،علیم و هیی دستآورد مردم ایران
است و نگاه منق و تحقیآمی به آن به نفع رژیم جمهوری اسالیم است.کساب که به غرور میل و
افتخارات میل اعتقادی ندارند ،عرق میل و میهندوست هم ندارند و با فرهنگ و تاری خ و روحیات
مردمشان بیگانهاند.
در گذشته رسکت تیم میل فوتبال ایران در جام جهاب و یا رسکت ورزشکاران ایران در المپیک لندن و
دستآوردهای آن بویژه در عرصه کشت و وزنهبرداری و بدستآوردن  ۱۲مدال پیوزی از یکسو
موجب شعف و شادی مردم ایران در داخل و خارج از کشور شد و این پیوزیها را جشن گرفته و در
دفی قهرمابها و افتخارات ملت ایران ثبت کردند.از سوی دیگر این پیوزیها موجب خشم و
برافروختگ عدهای روشنفکرنما گردید که این موفقیتهای ورزیس را باعث تقویت رژیم تحلیل کرده
ارزیاب نمودند .این عده که
و نقش ورزشکاران و رسکت آنها در المپیک را نه تنها مثبت ،بلکه منق
ر
بخش کوچگ از ایرانیان خارج را تشکیل میدهند ،شامل عناض چپاندرقیچ که با شعار «کارگران
وطن ندارند» و ورزشکاران برای وطن بورژوازی و زیر پرچم و رسود بورژوازی اسالیم «نباید سینه
بزنند و مدال تقدیم رژیم جمهوری اسالیم دهند» به میدان آمدند ....و بخش دیگر عناض
فریبخورده سازمان خودفروخته مجاهدین که همه ورزشکاران ایران را رژییم و کسب مدالهای طال و
ارزیاب نموده و تمام توش و توان خود را برای منق جلوهدادن
نقره و برنز را بسود رژیم و تحکیم آن
ر
این پیوزیها و توهی به ورزشکاران ایران بکارگرفتند .این نیوها به رغم تطورات ایدئولوژیگ و
سیایس اما در یک چی متحد عمل نمودند  .دعوت ورزشکاران به عدم رسکت در میادین ورزیس و
هیی و علیم و تحریم تام و تمام ایران در این عرصهها بوده است .فلسفه مبارزاب این جماعت چنی
است« :هرچه بدتر بهی»
در عرصه هیی نی ما با این نوع استدالالت نهیلیست روبرو هستیم که همه هیمندان ابتدا باید
رهی و دستگاهش بریزند ،آنوقت
رسنگوب جمهوری اسالیم را در پیشانیشان بنویسند ،تف به رژیم و ر
دست به تولید فیلم و شعر و هی و کتاب بزنند ......در غی اینصورت همه تالششان ارتجایع و در
خدمت ارتجاع است !!!! این عده گویا با تاری خ ایران بیگانهاند و بر این تصور کودکانهاند که تمام
انقالب و
هیمندان ،نویسندگان و شعرای ایران در طول تاری خ در چهارچوب «رژیمهای میف و
ر
مذهت هنوز
مذهت و استبدای و سلطنت هیشان را عرضه کردهاند .این فرقه
سوسیالیست» و نه
ر
ر
نفهمیده است که هیمندان نه با اسلحه در دست بلکه با سالح هی و روشنگری به جنگ جهل و
تاریگ رفته و اثرات فنا ناپذیری را در دفی ادبیات و شعر و هی ایران ثبت کرده و مایه افتخار و
مباهات همه مردم ایران بوده است.
در برخوردهای اخی به اصغر فرهادی روشن نیست که منظور چیست  .آیا فیلم و سوژهاش ارتجایع
است ،آیا چون پاسپورتش مهر جمهوری اسالیم دارد ،ارتجایع است ،آیا چون در چهارچوب
جمهوری اسالیم این فیلم تهیه شده اس ،ارتجایع است ،آیا چون با وزیر فرهنگ و یا رئیس جمهور
اسالیم دست داده است ،ارتجایع است ،آیا چون هالیود این جایزه را به او اهدا کرده است ،ارتجایع
است ،آیا چون آقای فرهادی در همبستگ با ایرانیان مقیم آمریکا و اتباع آن شش کشوری که توسط
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دونالد ترامپ مورد تعرض راسیست قرار گرفته و از سفر به آمریکا امتناع کرده است ،مخالفند.....و
غی  ...روشن نیست این «انقالبیون» ناب که در پیله خود فرورفته و نکاه نهیلیست به همه چی
دارند ،چه رهنمودی برای مردم ایران در عرصه هیی و فرهنگ و ورزیس دارند .هیچ! زیرا اگر پراتیک
معیار حقیقت است ،چنی تفکری جز پذیرش تحریم امییالیست علیه مردم ایران در تمام عرصهها از
جمله در عرصه هیی و ورزیس ندارد و این عده چه بخواهند یا نخواهند و هر شعار ضدرژییم که
صالدهند بازیچه دست اجانبند و در کادر فلسفه «هرچه بدتر بهی» عملشان به نفع جمهوری
اسالیم است !
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خانه از پایبست ویران است
سخت در مورد زمیخواری ،اختالس و حقوقهای نجویم در نظام جمهوری اسالیم

بشقاب بزرگ را
معروف است که
ر
پر از برنج تازه دم اعالء کرده و بر
روی آن خورش بادنجان ریخته،
در حایل که دیگر جاب برای حت
یک دانه برنج باف نمانده بود ،آن
را به دست آخوندی دادند که به
خورد تا از گرسنگ نمید .ویل از
آنجاب که آخوند ،ربچشم و رو
است و به پرروب شهرت دارد ،به
جای سپاسگزاری ،از کمبودن
غذا شکایت کرد و بعد ،شست
مبارک را در وسط بشقاب فرو
برد و چهار انگشت خود را دور
بشقاب گرداند به شکیل که تمایم
غذا در کف دست مبارک
جاگرفت و به نیم نگایه غذای خود را نجویده ،بلعید  .حاظران که شگفت زده شده بودند ،در حایل
که بافمانده غذای خود را به آخوند گرسنه یمدادند از چگونگ بلعیدن بادنجان درسته پرسیدن و
آخوند سییناپذیر جواب آنها را بسیار کوتاه داد « :مالخور» و به خوردن غذای دیگران ادامه داد.
رهیی انقالب بهمن  ۵۷را مالخور کردهاند ،در طول عمر
روحانیون که در تعامل با امییالیستها ر
ننگی رژیم رسمایهداری اسالیم به مالخورکردن تمایم ایران نی ،بدون فوت وقت مشغولاند .قرائت
که مسئولیت با سوادکردن ربسودان را بعد از انقالب برعهده گرفته بود ،در برنامه تلویزیوب خود در
اوائل انقالب ،گفت که «آخوند دست بده ندارد و چیی را که گرفت دیگر پس نیمدهد» ناگفته
نماند که نتیجه کار قرائت در جمهوری اسالیم ضد علم و دانش ،ربسوادی بسیاری از مردم و حت
کودکان است و از پارو باال رفی ثروت قرائت .آخوندها نی همانند صهیونیستها خود را برتر از
دیگران یمدانند و مالکیت بر جهان را هدیه خداوند به خود یمدانند و به همی دلیل نه تنها برای کش
حق اعیاض به «مال مردم خوری» از طرف خودشان قائل نیستند ،بلکه معیضی و رسواکنندگانشان
را به مجازات «عادالنه و خدا پسندانه» یمرسانند و مجازات آنها را به آن دنیا حواله نیمدهند تا کار
خدا در روز قیامت زیاده از حد گردد تا خدای ناکرده وقت فرستادن رسی ع مؤمنی به بهشت را از
دست بدهد.
اختالسها ،رشوهگییها ،دزدیها و باندبازی در جمهوری مقدس اسالیم چنان نهادینه شده است که
خی دزدی
دیگر به امری عادی و روزمره بدل گردیده است .دیگر کش تعجب نخواهد کرد اگر حت ر
چند صد هزار میلیارد توماب! را به شنود و یا به خواند و البته همه منتظر هستند تا بعد از انتشار
خی دستگیی مفییان ! نابکار و خداناشناس مفسدی را که چنی
اسناد غیقابلانکار در رابطه با آن ،ر
اتهامات نارواب! را به مؤمنی و مسئولی یمزنند را نی به شنوند و یا به خوانند  .زیه رب رسیم!
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در حایل که حداقل حقوق در سال  ۹۶فقط  ۹۳۰۰۰۰تومان و خط فقر بیش از  ۴میلیون تومان
است و بیش از  ٪۴۰مردم ایران زیر خط فقر قراردارند ،در رژیم مستضعفپرور جمهوری اسالیم،
َ
مدیران عالوه بر رشوهخواری و دزدی و اختالس ،حقوقهای چند ده میلیوب و بعضا چند صدمیلیوب
نی دریافت یمکنند و هر جا که دستشان برسد ،برای تکمیل باند مافیاب خود از جیب ملت ایران بذل
و بخشش یمکنند و زمی و خانه و کارخانه و …به قیمتهای بسیار نازیل ،که برای پرداخت پول آن،
از وامهاب که الزم به بازپرداخت نیست !دراختیار اطرافیان خود قرار یمدهند و یکدیگر را فربهتر و
مردم ایران را فقیتر یمکنند .یگ از آخرین شاهکارها مربوط یمشود به زمیخواریهای شهرداری و
شورای شهر تهران که بعد از افشاء اسناد «بخشش حاکم از جیب ملت» ،شخص افشاء کننده به
حبس کشیده شد و رئیس دزدان ،آقای قالیباف برای ریاست جمهوری خی برداشتهاند تا بلکه در
آینده در مقام ریاست جمهوری ،امالک بیشیی را به دار و دسته خود ببخشند و سهم بیشیی را از
«سفره انقالب» ! نصیب خود کنند  .البته ناگفته نماند که دستگاه قضاب خالفت اسالیم فقط به
دستگیی روزنامهنگار خایط که آبروی مؤمنان را برده است ،بسنده نکرده و پروندهای نی برای
زمیخواری مذکور بازکردهاند که اگر روزی افشاءکنندگان ربایمان وقت برایشان باف بگذارند ،به این
پرونده هم رسیدگ خواهند کرد و به همگان نشان خواهند داد که مسئولی محیم در نظام مقدس
اسالیم بری از هرگونه خطا هستند و زمیخواری در کار نبوده است !و فقط حق ! به حقدار رسیده
است! طشت رسواب از بام افتاد و تمایم مسئولی و ارگانهای ریز و درشت در جمهوری اسالیم به
دست و پا افتادند تا هر آنچه بوده است را انکار کنند ،ویل هنگایم که متوجه شدند آبروی ریخته شده
را نیمشود با انکار جمع و جور کنند ،رسوع کردند به محکوم کردن و در عی حال کوچک جلوه دادن
موضوع و در مرحله بعد ،دستگاه قضاب نمایش رسیدگ به پرونده زمیخواری را آغاز کرد و در همان
زمان دستگاه قانونگذاری نی با داد و قال فراوان و سخیابهای غرا نمایندگانش وارد گود شد .ویل این
اعتصاب ،برای رسکوب معلمان و فرهنگیان ،برای رسکوب
پهلوان پنبهها فقط برای رسکوب کارگران
ر
ملت بزرگوار و رزمنده ایران دژخیمانه ادای پهلوان را در یمآورند ،ویل هرگز تیغشان برای خودی برنده
نخواهد بود .حال که مدب از این دزدی اموال عمویم گذشته است ،به گمان آنکه آبها از آسیاب
انتصاب برریس موضوع را به کناری گذاشته و اعالم یمکند که وقت
افتاده است ،مجلس نمایندگان
ر
دستگاه قضاب در حال رسیدگ به پرونده است ،دلییل ندارد تا مجلس نی به آن به پردازد.
مجلس با این نتیجهگیی نشان داد که چاقو دسته خود را نیمبرد و جناحهای مختلف جمهوری
اسالیم اگر گوشت یکدیگر را به خورند استخوان هم را دور نیماندازند .فاطمه سعیدی ،نماینده تهران
البهای عجیب» شهرداری تهران ،برای کنارگذاشی طرح تحقیق و
در مجلس ،از «فشار سنگی» و « ر
خی داده و از شهرونداب که به او رأی دادهاند «پوزش» خواست و افزود که «تالش ما در
تفحص ر
برابر ابزارهای پیدا و پنهان برج صاحبان قدرت کاف نبود .و محمود صادف ،نماینده تهران در مجلس
البگری» و دادن «ده میلیارد تومان
و رحمتهللا حافیط ،عضو شورای شهر ،نی شهرداری را به « ر
تراکم» به برادر یگ از اعضای کمیسیون عمران مجلس متهم کرد ،اتهایم که متوجه تمایم مسئولی در
جمهوری اسالیم است  .واقعیت که دیگر اظهرمنالشمس است و نیازی به اثبات ندارد ،زیرا هر روز
هزاران بار رخ یم دهد .حت عدهای از نمایندگان مجلس نی عیل الریجاب را به جانبداری از شهردار
تهران متهم کردهاند و مصطق کواکبیان ،نماینده تهران ،اعالم کرد که آقای الریجاب به او اجازه نداده
است تا در موافقت با این طرح صحبت کند .تمایم رخدادها و شواهد در جمهوری اسالیم نشان
یمدهد که نباید به عملکرد این و یا آن جناح مافیاب در جمهوری اسالیم دل خوش کرد .نه دستگاه
قضاب بر علیه خودیها عمیل انجام یمدهد و نه دستگاه قانونگذاری دست به کاری خواهد زد و
ً
اساسا امکان رفرم و اصالح وجود ندارد زیرا این خانه از پایبست ویران است و یم بایست برایش
طرج نو درانداخت .طرج که با دست توانای کارگران و دیگر زحمتکشان به اجرا گذاشته خواهد شد .
هیچ رایه غی از این متصور نیست!
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خاطرهای درمورد رفیق بابا پورسعادت
از سوی یکی از زندانیان سیاسی دربند سالهای شصت
در ب انتشار یس و سومی سالگرد اعدام جنایتکارانه
رفیق بابا پورسعادت در نرسیه توفان الکیونیگ
شماره  ۱۲۷دی ماه  ۱۳۹۵نرسیه الکیونیگ حزب
کار ایران یادداشت کوتایه از طرف یگ از زندانیان
مبارز سیایس سابق به دستمان رسیده که در زیر
عی نامه را یم خوانید.
« ............از روزی که این می را خوندم مرتب
خاطراتم با این انسان رسیف و آزاده در ذهنم مرور
میشه .
از ترانه های شاد و ریتمیک و پرمحتوا که همراه با
ترنم دست و رس و گردن و شانه میخوند تا تمرین و
مربیگری کشت با آن اندام ورزیده .وقت که پتوها را وسط اتاق کوچک با اون همه جمعیت پهن
میکردیم و همه به دیوار اتاق یم چسبیدیم تا خوب تمرین ها را یگ یگ ببینیم .البته که این کارها تنبیه
هم بدنبال داشت .
چندین بار به بازجوب بردنش و بعد از ساعاب طوالب برمیگشت .وقت یم پرسیدیم ج شد با لبخند
یمگفت هیچ !میگن مصاحبه کت اعدامت نیمکنیم .بعد جدی ادامه میداد من اضار به اعدام
شدن ندارم و به همه هم توصیه میکنم اضار بر آن نداشته باشید اما در وضعیت و رسایط من راه
انقالب هم یم ترسند .میخوان
رسافتمندانه دیگری نیست  .بعد ادامه داد :این مزدوران وحش از مرده
ر
انقالب
اول خورد و درهم شکسته بش تا وقت اعدامت کردن راحت خیال باشن و آسوده که دیگه
ر
نبود .
سی رنگ بود
مییدنم) بلوزی که اگر خوب یادم باشه ر
روزی که ازش خداحافیط کردم( به قزل حصار ر
به تن داشت که جای سوراخ گلوله موقع دستگیی هنوز هم پیدا بود .
یادش همیشه گرایم است»
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به استقبال جشن  ۱۰۰سالگی انقالب اکتبر
برویم
رفقا ،دوستان و یاران!
اکتی
امسال صدمی سالگ انقالب
ر
سوسیالیست شوروی است .یادآوری این
انقالب عظیم سوسیالیست ،درسآموزی و
بیان تأثیات آن بر رنید طبقاب پرولتاریا و
خلقهای جهان بسیار حائز اهمیت است.
اکتی شوروی نخستی دیکتاتوری
انقالب
ر
پرولتاریا ،نخستی دمکرایس واقیع را برای
ر
اکییت اهایل کارگر و زحمتکش مستقر ساخت
و شاهراه نویت بر روی کاروان برسی گشود.
رهیی او و سپس تحت
انقالب در زیر پرچم رسخ لنی کبی انجام یافت .حزب بلشویک شوروی تحت ر
رهیی ادامهدهنده کار او رفیق استالی دیکتاتوری پرولتاریا را در رسایط مداخله سهمگی سیایس،
ر
اقتصادی و فرهنگ ،خونی و غیخونی از گزند دشمنان داخیل و ر
خارج مصون داشت و استوار گردانید،
پاسداری از خلوص مارکسیسم  -لنینیسم را نخستی وظیفه واالی خود بشمارآورد ،منحرفان و
اپورتونیستهای رنگارنگ و تسلیمطلبان و ندبهگران را از صفوف حود زدود و وحدت اصویل حزب را
مانند مردمک چشم گرایم داشت .تاثیات این انقالب پیوزمند سوسیالیست بر جنبش کمونیست ایران،
عظیم بود و کمونیستهای ایران نی با الهام از این انقالب به سازماندیه کارگران و زحمتکشان دستزدند
و در مقابل ارتجاع داخیل و امییالیسم پرچم رهاب از ستم طبقاب و میل را برافراشتند و در عی حال به
وظیفه انیناسیونالیست خود و دفاع از پایگاه انقالب جهاب و نخستی کشور سوسیالیست جامه عمل
انقالب جنبش کمونیست
اکتی از میاث
پوشیدند .بدینروی امسال به مناسبت صدمی سالگرد انقالب ر
ر
ایران از دوران حزب کمونیست ایران تا به امروز برای استقرار سوسیالیسم علیه ارتجاع ،رسمایهداری،
امییالیسم و رویزیونیسم نی تجلیل به عمل یمآوریم و با برگزاری جشن و سخیاب و انتشار مقاالت
اکتی میویم .از همه رفقا و دوستان و عاشقان رهاب از
تحلییل از این انقالب عظیم تاریچ به استقبال ر
ستم و استثمار دعوت به عمل یمآوریم تا همراه با ما در این جشن رسکت نمایند تا هرچه باشکوهتر از این
انقالب که جهان را تکان داد ،تجلیل به عمل آوریم.
انقالب،
ر
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اکتی و تاثیات عظیم اجتمایع آن در جهان و ایران
صد سالگ انقالب کبی ر

تجلیل از میراث انقالبی جنبش کمونیستی ایران
از دوران حزب کمونیست ایران تا به امروز
برای استقرار سوسیالیسم علیه ارتجاع ،رسمایه داری ،امییالیسم و رویزیونیسم
سخیاب ،نمایش فیلم ،برنامه های هیی شامل رقص محیل ،موسیق ،شعرخواب ،نمایشگاه عکس ،شام
شنبه  ۲۷ماه مه  ۲۰۱۷ساعت  ۱۸در شهر مایی آلمان

در عرصه جهان
100 Jahre Oktoberrevolution und ihre Bedeutung
für heute
Seminar und Veranstaltung: 9-11 Juni in der Jugendherberge Tübingen
Hermann-Kurz-Straße 4, 72074 Tübingen
Teilnehmerbeitrag 60 € bzw. 80 € Vollpension + Übernachtung
تماس برای رزرو کردن مکان خواب و پیش پرداخت مخارج ضوری است.
FON: +49 (0) 7159 42 00 174
webmaster@arbeit-zukunft.de
www.arbeit-zukunft.de
برگزار کننده :احزاب برادر آلمان ،ترکیه ،دانمارک و فرانسه با پشتیباب حزب کار ایران (توفان)
)Partei der Arbeit (Toufan
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روسیه سرمایه داری است
یا امپریالیستی؟ ()۲
در پاسخ به پرسش در فیسبوک
امییالیسم ضعیف شده روسیه
ربشک ،روسیه سوسیال امییالیست پس از
فروپایس رسیم و تحول به رسمایهداری
خصوض بخش از مناطق نفوذ خود را از
دست داد .اتحادیه اروپا و ناتو ،گام به گام
تمام کشورهای اروپای رسف را از زیر نفوذ
شوروی درآوردند .آلمان با رسعت
فوقالعاده بر نفوذش در روسیه و
کشورهای جدا شده از شوروی افزود .در
رساییط که تصاحب مناطق نفوذ به شکل آرام و داوطلبانه میرس نیمگردید ،آمریکا ،اتحادیه اروپا ،ناتو
وسایل اقتصادی ،سیایس و حت نظایم دخالت کرده تا بر تمام مناطق نفوذ و ثروت
با تمام امکانات و
ِ
.
لیت ،یمن و سوریه
اق،
ر
ع
افغانستان،
سابق،
یوگسالوی
مانند
هاب
جنگ
اندازند
چنگ
و بازار روسیه
ر
و اوکراین ...بخشهاب از این تجدید تقسیم مناطق نفوذ یمباشد .روسیه در این مرحله به شدت
رهیی پوتی به عنوان یک امییالیسم ضعیف برای حفظ منافع و
ضعیف گشت و اما اکنون تحت ر
موجودیت خود در مقابل امییالیسم آمریکا قد علم کرده است.
واقعیت این بود که طبقه حاکمه در روسیه ابتدا مشغول تصاحب هر چه بیشی ثروت و قدرت برای
خود بود .هر جناج با جناج دیگر مبارزه یمکرد .تضادهای دروب حاکمیت بر رس غارت منابع طبییع
و ثروتهای میل کشور به شدت رشد کرده بود .ثروتمندان جدیدی در هیبت محافل مافیاب
پدیدآمدند و حاض به خرید و فروش هر چیی بودند .فساد ،رشوهخواری ،فحشا ،مواد مخدر – همه
آشکار شد .این کشور برای یک دوره در هرج و مرج کامل برسبرد .دولت کامال فاسد گردید و ارتش به
شدت تضعیف گشت .ارتشیان مرتش که یمخواستند در این تقسیم غنایم عمویم رسیک باشند،
ر ً
اکیا به خود
اسلحه و تجهیات ارتش را یمفروختند .در این دوره غارت تقسیم غنایم ،طبقه حاکمه
مشغول بود و در مقابل رقبای خارج ،از موضع ضعف برخورد یمکرد و به شدت به عنوان یک ابر
قدرت امییالیست افول کرد و قهقهه دلقکگونه یلتسی که در حالت مست در کنفرانس مطبوعاب در
کنار بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا ظاهرگشت تظاهری از پایان رسیم و قطیع ابر قدرت شوروی
بود .نفوذ امییالیسم آمریکا ،ناتو ،اتحادیه اروپا و آلمان برای چپاول ثروت عظیم طبییع در روسیه در
این برهه از زمان به شدت افزایش یافت.
اثبات تفاوتهای یلتسی با پوتی را نداریم ،اما این تفاوتها هرچه باشد تفاوتهای
در اینجا قصد
ِ
ماهوی نیستند .این هر دو نماینده رسمایهداری امییالیست روسیه هستند .با عزل یلتسی توسط
پوتی این فاز اول به پایان رسید.
اکنون مدتهاست روسیه در تالش است با حفظ مناطق تحت نفوذش و فرمان ایست به غرب و
ممانعت از پیشروی آنها بویژه پس از کودتای ننگی در اوکراین به عنوان یک قطب امییالیست که
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صاحب بمب اتیم و سابقه تاریچ است به رسمیت شناخته شود .ایستادن روسیه در مقابل کودتای
غرب در اوکراین و رسکت فعال روسیه در جنگ علیه داعش و فعالیتهای گسیده دیپلماتیک و
پیشنهاد طرح آتشبس و استقرار صلح در سوریه و منطقه از جمله اقداماب است که روسیه را به
مناست را برای جهان چند
عنوان یک قدرت امییالیست و متحد امییالیسم چی مطرح کرده و رسایط
ر
قطت فراهم آورده است .رویکارآمدن ترامپ و طرح دوست با پوتی بعنوان یک کشور تاثیگذار در
ر
منطقه که علیه داعش یمجنگد و کاهش احتمایل تنش بی آمریکا و روسیه حکایت از شکست آمریکا
چندقطت است .برای امییالیسم آمریکا
در منطقه و بویژه در سوریه دارد و این رسآغاز یک جهان
ر
همانطور که از زبان و ادبیات دونالد ترامپ بیون خزید "سیاست جلوگیی از پیشروی چی
عمدهترین مشغله اوست و باید این خطر بزرگ را جدی گرفت" .به بیان دیگر آمریکا باید با طرح
دوست و همکاری بیشی با روسیه به مهار چی بیدازد.
قطت تا زماب که
از نظر حزب ما شکست امییالیسم آمریکا در سوریه و منطقه و رسآغاز جهان چند ر
درب رقابت هستند و نه تباب ،امر مثبت است و باید این رویداد مهم در تمام تحلیلهای مشخص از
رسایط مشخص مدنظر قرارگید ،همه کساب که بر علیه جنگ ،علیه اشغال و توطئه و تحریم و تجاوز
به دیگر کشورها هستند و از استقالل و تمامیت ارض و حق تعیی رسنوشت خلقها به دست
خودشان دفاع یمکنند ،خواهان خلع سالح اتیم همه کشورها هستند و زورگوبهای انحصاری
امییالیسم آمریکا در زمینه داشی حق ویژه سالح اتیم را بر نیمتابند ،یمتوانند در جبهه وسیع ضد
جنگ امییالیست و برای حفظ صلح مبارزه کنند .یمتوان با اقدامات مشیک و متنویع مردمان
صلحدوست و ضد جنگ را به حرکت در آورد و کارزار وسییع را در افشای جنگ افروزان امییالیسم
آمریکا و ناتو و اتحادیه اروپا که رسدمدار آن هستند سازماندیه نمایند.
راه عالج نهاب از عفریت جنگ ،نابودی امییالیسم و استقرار سوسیالیسم است و جز این نیست.

یک نکته مهم و آخر که نباید ناگفته بماند:
بحث ما در مورد تحول رویزیونیسم به عنوان یک جریان ضدکمونیست و دشمن طبقه کارگر به نق
سوسیالیسم و تحولش در کشور سوسیالیست به امییالیسم یک بحث دانشگایه نیست .از این
تجربه تلخ کمونیستها باید آموزش به گیند و هشیار باشند که در کشور سوسیالیست حت کشوری
مانند اتحاد جماهی شوروی سوسیالیست یمتواند دشمن طبقاب در رأس حزب و دولت قرار گرفته و
ماهیت کشور را تغیی دهد .به این جهت باید بعداز کسب قدرت سیایس و از بی بردن طبقات از نظر
اقتصادی به مبارزه طبقاب از جنبه فرهنگ و ایدئولوژیک توجه کرد و هرگز از مبارزه طبقاب دست
نکشید .در دوران سوسیالیسم هرگز مبارزه طبقاب قطع نیمشود .اگر ما این مسئله را نفهمیم همواره
با مشکل در مبارزه طبقاب روبرو خواهیم بود و همواره باید به دنبال توجیهات بگردیم و به طبقه
کارگر خیانت کنیم .هم اکنون پدیده کشور "سوسیالیست" چی در مقابل ماست .آیا یم توان چی را
کشور سوسیالیست اعالم کرد که طبقه کارگر در آنجا بر رأس قدرت است و آزاد شده است؟ آنوقت
ماهم باید به راه چی برویم و از سوسیالیسم تعریف جدید بدهیم .که با سوسیالیسم مارکس و انگلس
و لنی تفاوت فاحش دارد .اگر ما از بروز رویزیونیسم در شوروی و تبعات آن درس نگییم و در دریای
تعصبات کور و یا گذشته از دست رفته غرق شویم ،هرگز آیندهای در مقابل ما نخواهد بود .پیوزی
طبقه کارگر یکشبه به دست نیمآید و هنوز باید در رنیدهای بیحمانهای پیوز شود تا جنگ را
رسانجام ربید .کش که این اصل را درک نکند ،هرگز از سوسیالیسم و مبارزه طبقاب درک درست
نداشته و نتوانسته است دشمن طبقاب را به شناسد .مشکل رویزوینیستهای هوادار شوروی اتفاقا
در همی نکته است .آنها برای توجیه مواضع گذشته خود ناچارند از شوروی امییالیست روسیه نیمه
مستعمرهای به سازند که گویا برای منافع میل خویش بر ضد امییالیسم مبارزه یمکند .اگر چنی نکنند
آنوقت مجبورند توضیح دهند که کشوری که سوسیال امییالیست نبوده و صد در صد سوسیالیست
بوده ،چگونه در عرض مدت کوتایه امییالیست شده است .این جهش بزرگ براساس چه تحلیل و
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فاکتهاب به وجود آمده است و چگونه از نظر تئوریک قابل توضیح است؟ اگر رویزیونیسم منجر به
تغیی ماهیت حزب و دولت شوروی و ماهیت سوسیالیسم نشده است ،چگونه شده که چند تا آدم
فاسد و عیاش و معتاد در رأس حزب قرار گرفته و با زد و بند و افسانه خانه دیوان ماهیت کشور را
تغیی داده اند؟ آیا از این پدیدههای افسانهای یم شود در آینده ممانعت کرد و یا اینکه این رسنوشت
محتوم سوسیالیسم است؟ این عده برای توجیه رویزیونیسم و گمرایه خودشان ناچارند در مورد چی
هم کوتاه بیایند و چی را کشوری سوسیالیست جا بزنند که هرگز رسمایهداری و امییالیست نخواهد
شد .وای به روزی که معلوم شود چی کشور سوسیال امییالیست شده است .آنوقت روز عزای
تئوریک رویزیونیستهای ما هست که از گمرایه خویش متنبه نشدهاند .این عده به یک نکته باید
توجه کنند .چی با چنان رسعت به پیش یمتازاند که انکار ماهیت سوسیال امییالیست آن در آینده
نزدیک وجود ندارد .آیا بهی نیست از گذشته بیاموزیم و خود را برای مبارزه آینده که مملو از این
شکستها ،انحرافات ،تلهها ،فرورفتگها و رسشکستگهاست آماده کنیم تا بتوانیم بر دشمن مکار
طبقاب با هشیاری بیشی غلبه کنیم؟ به نظر حزب ما باید از این تجارب که تجربه جنبش کمونیست
است آموخت .با روحیه یأس و ناامیدی مبارزه کرد زیرا این مبارزه طبقاب تمایم ندارد .یا ما موفق
خواهیم شد برسیت را نجات دهیم و یا کره زمی به گورستان برسیت بدل یمشود .پایان
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آسیای وحشی غرب متمدن (بخش سوم)
پایان
امروز نقش علمای اروپاب را که به فرهنگ رسق کینه یمورزند و بوی نفت مشامشان را «یم آزارد» جرج
بوش آمریکاب به عهده گرفته است در بوق نفرت ضد ایراب یم دمد.
فریدریش هگل فیلسوف بزرگ ایده آلیست آلمان را هر کس که با فلسفه آشناست یمشناسد .وی یگ از
کساب است که در قرن نوزدهم همراه با رشد صنعت اروپا به مدافع بزرگ استعمار بدل شد .این هگل بود
که با استادی کالم و مهارت در بندبازی واژهها به نماینده سیاه سیاست یورش استعماری به آفریقا ،رسق و
آمریکا ارتقاء یافت .در آثار وی شما با تحقی مردمان آفریقا که از نظر وی تاری خشان محکوم به رباهمیت
است و تمدنهای مکزیک و پرو روبرو یمشوید که همه آنها را در پای «حقانیت تمدن» اروپاب که «تمدن
برتر» است قرباب یمکند .وی معتقد است که سیاست استعماری چون به مردمان عقبمانده از قافله
تمدن و خارج از تاری خ ،نعمت تمدن را اهداء یمکند ،سیاست استعماری را توجیهپذیر یمسازد .وی که در
عی حال به اخالق اروپاب و به فرهنگ برتر آن که متگ بر آزادی فرد است ،مباهات یمکند از فعل زشت
بردهداری و کشتار وحشیانه آنها و تاراج آفریقا و بردهکردن انسانها برای کار رایگان در خدمت صنایع در
حال رشد اروپا در ضمی خود رسمسار است ،به این توجیه متوسل یمشود که« :بردهداری در نفس خود و
برای خود عادالنه نیست زیرا ماهیت انسان آزادی است ،ویل انسان باید نخست برای آزادی بالغ شود.
بنابراین زایل سازی تدر ریچ بردگ مطلوبتر و درستتر است از الغاء ناگهاب آن است» (هگل سال
۴۸/۱۸۴۰ص .)۱۶۳همانگونه که روح آزادی در مسی تاری خ انکشاف یافته ،فزاینده شکوفا گشته و از
منطقه رسق در آغاز خود به غرب مهاجرت کرده است ،حال این روح به زماب چند محتاج است تا به سایر
.
روح آزادی ،بیشی از زمان ،به توسعه اروپا نیاز دارد که آنرا
نقاط مانند آمریکا ،رسق و آفریقا پا بگذارد این ن
.
روح آزادی اروپاب که نخست با توجیه استعمار و تحقی سایر ملل
به رسارس جهان منتقل کند این است ن
آغاز یمشود و امروز به جنگ فرهنگها و افسانه نزاع دو قطب «اسالم سیایس» و «تمدن اروپاب
آمریکاب» یمرسد .وقت بمبهای آمریکاب و اروپاب بدن فلسطیتها ،لبنابها ،عرافها ،افغابها ،ایرابها
را پاره یمکند ،باید به آنها گفت که ارزش آنها هنوز به پای ارزش یک اروپاب و آمریکاب نرسیده است .باید
اعتماد به نفس را از این ملتها گرفت .باید به آنها گفت که الیق آزادی نیستند ،زیرا هنوز به مراحل رشد
نفساب برای احراز این حق نرسیدهاند.
هگل طبیعتا نیمتواند با قلب حقایق مبنای تاری خ را از مرکز اروپا رسوع کند .این است که به رسق روی
یمآورد و در رسق دولت هخامنشیان و پاریسها را کشف یمکند .وی با این گفته مونتسکیو در «روح
القوانی» آشناست که یم نویسد« :در تمام تاری خ کشورهای (رسق) یک نشانه هم که نمودار فکر آزاد
مذهت به
باشد نیست» .ویل افکار هگل تنها تحت تأثی مطالعه آثار منتسکیو و سفرنامه های میسیونرهای
ر
رسق نیست .نوع برخورد وی به تضاد پارسها (ایرابها) و یونابها و یا آنطور که وی یمگوید :منطقه تحت
نفوذ فرهنگ پارسها که مرص را هم جز آن به حساب یمآورد یگ از منابع مورد استناد دانشمندان اروپا و
کیلتر غرب در تحقی رسق است .عیلرغم اینکه هگل در سال  ۱۸۴۰تصویر مثبت از ایران ترسیم یمکند و
اصول تکامل را که بزعم وی «توجه عام روح برای نیل به درخودگراب ذهنیات» است در آن کشور یمیابد،
برخورد یونان با ایران را آغاز تاری خ جهان به حساب یمآورد .وی یم گوید قبل از آن ما با سکون روبرو
بودیم ،رویدادها تکرار یمشدند و در خود بودند« .گذار تاری خ در نقطه تماس دنیای پارسها (ایرابها) با
یونابها آغاز یمشود .از ایران اصل آزادی روح در مقابل طبیعیات ،اصل جداب روح از طبیعت منشاء
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یمگید .با روشناب پارسها (اشاره به افکار زرتشت) بینش غیمادی آغاز یمشود و در آن وداع روح با
طبیعت است».
هگل از ایرانیان تمجید یمکند و یمگوید که آنها نخستی دولت جهان را خلق کردند که دولت متحد و
متمرکز و مستبد بود .طبیعتا باید نتیجه گرفت در عرصی که دولت در جهان وجود نداشت ،شکل سیایس
استبدادی دولت ،خود گایم تاریچ به پیش بوده و نیمتوانست میف نباشد .ویل ستایش هگل در آغاز
کارش از سازمان سیایس ایرانیان در امیاتوری آنها و سازماندیه متحد ملیل آزاد به یکباره در جنگهای ایران
و یونان به نقطه ضعف ایرابها و آغاز تمدن غرب بدل یمشود .ایران به مظهر استبداد و یونان به مظهر
ارزیاب کرده و اروپا را پایان و آسیا را آغاز آن
دموکرایس بدل یمشود .هگل تاری خ جهان را از رسق به غرب
ر
یمداند .از این درک ،هگل نظریات سیایس استنتاج یمکند و از مراحل گوناگون استبداد رسف ،دموکرایس
یوناب ،ارسافیت روم و سلطنت ژرمت به فرهنگ ایدهآل و برتر اروپاب یمرسد .رمز موفقیت اروپا در این
بود که دموکرایس یونان بر استبداد رسق که نماینده آن ایرابها بودند ،غلبه کرد و آزادی اندیشه و فرد را که
در یونان ارزش واالب داشت ،نجات داد .جنگ ایران و یونان آغاز تاری خ و تمدن برسی است زیرا شکست
یونان مسی تحول اروپا را تغیی یمداد .این جنگ جنگ رسنوشت بود .هگل یمگفت« :بدون تردید رنیدهای
بزرگ انجام شده ،آنها در خاطره تاری خ جاودانه باف یممانند زیرا آنها پیوزیهای تاریچ جهاباند».
«آنها آموزش و تربیت و قدرت روج را نجات دادند و نیوی اصول آسیاب را از وی سلب نمودند .افتخار
جاوداب یونابها ،بخاطر این امر واال که رهاب یافته است ،موجه است .عالئق تاری خ جهان در اینجا مورد
سنجش قرار گرفت .در یک سو استبداد رسف ،یعت دنیای متحدی تحت سلطه یک ارباب و در مقابلش
دولتهای مجزا در ابعاد و امکانات ناچی که رسشار از آزادی فردیت بودند ،قرار داشت .هیچگاه در طول
تاری خ برتری نیوی روج بر تودهها ...به این جالل ظاهر نشده بود.
هگل از تقابل ایران و یونان ،از تقابل رسق مستبد و غرب آزاد از همان عهد باستان ،از آزادی روح در اروپا و
به بندکشیدن روح و روان مردمان در رسق به تفوق روان اروپاب یمرسد که مستحق آزادیند و باید با ابزار
استعمار حکومت کنند .آزادی و دموکرایس دو نعمت است که آنها همواره از آن در مقابل «وحش ها» و
«بربرها» دفاع کردهاند.
تاری خ با این «دفاع» در دو جنگ جهاب و یهودی سوزی ،تجاوز به ویتنام و کامبوج و الئوس ،تجاوز به کره،
به فلسطی و لبنان و عراق  ...آشنا شده است.
حال جرج بوش پرچم «محور رسارت» را در مقابل حامیان «آزادی و دموکرایس» برافراشته است .این
تبلیغات بازتاب همان مبارزه ایران و یونان ،همان «رسق وحش مستبد» و «غرب متمدن» و همان سیصد
رسباز اسپارب ترموپیل است که امروز وسیلهای واقیع برای تدارک جنگ تجاوزکارانه علیه میهن ما شده
است .ریاکاری امییالیستها و صهیونیستها از همه رسهم بندی تاری خ آنها یمبارد .هرگاه علم و واقعیت با
نظریات آنها در تضاد قرارگید ،بدا به حال واقعیت.
مقاله ما رو به اتمام بود که لحن جنگطلبانه جرج بوش و اطرافیانش در حایل که فیلم سیصد در مورد
ایران بر اکران بود و ر
موج از نفرت در میان مردم میهن ما که به نسخههای این فیلم بطور قاچاق در ایران
دست یافته بودند ،پدید آورده بود ،عوض شد .حال به یکباره از فرهنگ غت ایران و نقش میهن ما در
خیی از محور رسارت نیست ،همه جا سخن از بشارت است .به نظر
تمدن جهاب سخن یمگوید .دیگر ر
.
یمرسد مماشات با جمهوری اسالیم آغاز یمشود و امتیازات فراواب رد و بدل شده است امروز «لحن ها»
تاری خ را رقم یمزنند .حقیقتا به چه راحت محور ّ
رس به محور خی بدل یم شود.
بر گرفته از توفان شماره  ۸۷خرداد  ۱۳۸۶ارگان مرکزی حزب کار ایران (توفان)
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بازتاب فراخوان بینالمللی در همبستگی با
رضا شهابی و همه فعالین کارگری
روابط بیالملیل حزب کار ایران (توفان) مورخ  ۱۱فوریه
 ۲۰۱۷یط فراخواب از همه احزاب کمونیست و کارگری
جهان طلب نمود تا با انتشار بیانیه و یا شیوه مبارزاب
که خود صالح میدانند ،به اعمال ضدکارگری و
شهاب عضو
ضدبرسی رژیم جمهوری اسالیم علیه رضا
ر
هئیت مدیره سندیکای رسکت واحد و همه فعالی
کارگری اعیاض کنند و با کارگران ایران ابراز همبستگ
نمایند .در بخش از بیانیه بیالملیل حزب کار ایران
(توفان) چنی آمده است :
"رژیم رسمایهداری جمهوری اسالیم از ایجاد تشکلهای
ً
مستقل کارگری شدیدا در هراس است .این رژیم پایان
زندگ زالوباش را در اتحاد طبقه کارگر و مردم یمبیند و
بنابر این سیع دارد هر کوشش در جهت ایجاد تشکلهای دمکراتیک و مستقل کارگری را خفه کرده و
فعالی کارگری را با اتهام «توطئه علیه امنیت میل» دستگی کند .اما مبارزه برای ایجاد اتحادیههای
کارگری در ایران تاریچ طوالب دارد ،دستگیی و شکنجه فعالی توسط رژیم شاه و جمهوری اسالیم
نتوانسته است این مبارزه را متوقف کند .با تشدید مبارزه ،کارگران مطالبات خود را به رژیم جمهوری
اسالیم تحمیل یمکنند. .
شهاب و
حزب کار ایران (توفان) دستگیی ،بدرفتاری ،فشار ،تهدید ،شکنجه ،و به زندان کشیدن رضا
ر
فعالی کارگری را شدیدا محکوم یمکند .ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و رسط همه زندانیان
سیایس هستیم .ما احزاب برادر ،نیوهای دمکراتیک و میف ،سازمانهای کارگری ،و شخصیتهای
آزادیخواه را فرایمخوانیم که رژیم جمهوری اسالیم را برای جنایات مرتکب شده و تالش برای
شهاب محکوم کنند .ما از رفقا یمخواهیم که همبستگ خود را با مبارزات
بهبندکشیدن مجدد رضا
ر
کارگران ایران ابراز داشته و آزادی بدون قید و رسط فعالی کارگری در بند و همه زندانیان سیایس را
مطالبه نمایند».
شهاب و همه فعالی کارگری ایران بسیاری از احزاب وسازمانهای
پیو این بیانیه در همبستگ با رضا
ر
کمونیست عضو کنفرانس بیالملیل احزاب مارکسیست  -لنینیست به ندای ما پاسخ مثبت داده و
فوری به انتشار بیانیه بیالملیل حزب ما مبادرت نمودهاند .فراخوان حزب ما در نرسیات و تارنماهای
رفقای ایتالیاب ،یوناب ،آلماب ،تونش ،نروژی و دانمارگ اسپانیاب ........انعکاس یافته و این
حمایتها همچنان ادامه دارد .فقط با یک کارزار جهاب در افشای اقدامات بربرمنشانه و ضدکارگری
جمهوری اسالیم و در پیوند با جنبش کمونیست و کارگری جهاب است که یمتوان از این طریق با فشار
بر رژیم ،او را به عقبنشیت واداشت در زیر نمونههاب از بیانیه حزب که در نرسیات احزاب برادر و با
زبانهای مختلف انتشار یافته است ،مالحظه فرمائید.
زنده باد همبستگ بی الملیل!
زنده باد مبارزه کارگران ایران علیه رژیم ضد کارگری جمهوری اسالیم
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Καταδικάστε το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τις
απόπειρές του να φυλακίσει ξανά τον Ρεζά Σαχάμπι!

Αγαπητοί σύντροφοι,

Οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ασκούν πίεση στον Ρεζά
Σαχάμπι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδικάτου Εργατών
της Τεχεράνης και της Εταιρίας Προαστιακών Λεωφορείων, ώστε να
παρουσιαστεί στις αρχές των φυλακών Εβίν. Ο Ρεζά Σαχάμπι
συνελλήφθει τον Ιούνιο του 2010 για τις συνδικαλιστικές του

****
Iran: Gewerkschaftsführer soll erneut ins Gefängnis
Reza Shababi, Mitglied der Leitung der Gewerkschaft der Busfahrer von
Teheran und Umgebung, soll nach mehreren Gefängnisaufenthalten
erneut hinter Gittern.
Er wurde im Juni 2010 wegen seiner gewerkschaftlichen Aktivitäten
inhaftiert. Das Islamische Revolutionsgericht klagte ihn an, „Propaganda
gegen den Staat“ gemacht und gegen „die nationale Sicherheit
gehandelt“ zu haben. Im April 2012 wurde er zu 6 Jahren Haft verurteilt.
Darüberhinaus wurden ihm gewerkschaftliche Aktivitäten für 5 Jahre
untersagt.
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نرسیه پالتفرم کمونیست ایتالیاب
Alle organizzazioni e ai partiti fratelli marxisti-leninisti, ai democratici, ai
progressisti, alle organizzazioni dei lavoratori e agli amanti della libertà .
Condanniamo il regime della Repubblica Islamica d’Iran per il suo
tentativo di imprigionare di nuovo Reza Shahabi!
Cari compagni,
le autorità della Repubblica Islamica d’Iran stanno
intensificando la pressione su Reza Shahabi, membro
del consiglio del Sindacato degli operai di Teheran e
della compagnia dei bus periferici, per farlo
presentare alle autorità della prigione di Evin. Reza
Shahabi è stato arrestato nel giugno 2010 per la sua attività sindacale.
La Corte Islamica Rivoluzionaria lo ha accusato falsamente di fare
“propaganda contro lo Stato” e di “agire contro la sicurezza nazionale”
nell’aprile del 2012, infliggendogli 6 anni di prigione e proibendogli di
svolgere per 5 anni qualsiasi forma di attività sindacale.
Giù le mani da Reza Shababippello
del Partito del Lavoro d’Iran (Toufan)
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گشت و گذاری در فیسبوک
پاسخ به چند پرسش
پرسش :مگر شوروی پس از روی
کارآمدن خروشچف از صلح دفاع
نیمکرد؟ مخالفت اصویل شما با
سیاست صلح شوروی چه یمباشد؟
پاسخ  :برای پاسخ به پرسش ناچاریم
ابتدا به مفاهیم صلح و جنگ بیدازیم:
تئوری مرحله سوم رسمایهداری که بر
طبق این تئوری گویا امییالیسم دیگر
جنگطلب نیست و اعالن یمگردد:
«من در هنگام مذاکره با رئیس جمهور
آمریکا حس کردم که او نی مانند ما ،در
اندیشه تأمی صلح است» (از مصاحبه
سپتامی  .)۱۹۵۹و یط سخیاب دیگری در میان زحمتکشان شوروی
مطبوعاب خروشچف ۲۷
ر
یمگوید« :من از این تریبون عایل در برابر خلق خویش ،در برابر حزب و دولت باید بگویم که رئیس
ارزیاب اوضاع و احوال معاض بیالملیل ،خردمندی دولتمندانه نشان داد.
جمهور ،آیزنهاور در
ر
مردانگ و اراده نشان داد .او بعنوان مردی که از اعتماد کامل خلق خود برخوردار است ،علیغم رسایط
بغرنج آمریکا پیشنهاد کرد که بی رسان دو کشور ما دید و باز دید به عمل آید .ما قدر این ابتکار مهم را
که در جهت تحکیم امر صلح است یمدانیم» (مسکو .)۱۹۵۹/۹/۲۸
چقدر این کلمات رسمآور و در خدمت گمرایه مردم جهان است که ایشان نسبت به امییالیسم این
دشمن غدار برسیت تغیی کند .مگر یمشود برای امنیت جهان با امییالیستها همدست کرد؟
امییالیستها خود بزرگیین عامل تشنج و جنگ در جهان هستند .خروشچف از آن جهت در فکر
تباب با امییالیسم بود ،از آن جهت افکار را از ماهیت جنگطلبانه امییالیسم دور یمکرد که خودش
شوروی سوسیالیست را به سوی کشوری امییالیست و متجاوز سوق یمداد و بیعت بود که بی آنها
باید برای حفظ امنیت خودشان در قبال اعیاض و انقالب خلقها تباب یمشد .همانطور که
خروشچف مجی آیزنهاور و کندی را یمگفت بلندگوهای تبلیغاب بورژوازی خروشچف را «بهیین
دوست غرب در مسکو» (مجله فرهنگ تایمز  ۹مارس  )۱۹۶۳دانسته و بر این اعتقاد بودند که
«برای جهان آزاد ،رفیق خروشچف بمثابه بهیین نخستوزیر روسها بشمار یمرود .این پشتیبابها
طبییع بود ،چرا که روش «دفاع» خروشچف از صلح و همزیست مسالمتآمی راه تأمی صلح واقیع
و دفاع از آرمان پرولتاریا نبود ،بلکه راه همکاری و سازش بود .مارکسیسم ۰-لنینیسم یمآموزد که تنها
راه جلوگیی از جنگ ،بسیج تودهها ،تشدید مبارزه طبقاب به منظور انقالب و نابودی امییالیسم
است .به قول رفیق استالی« :برای امکانناپذیرکردن جنگ باید امییالیسم را نابود ساخت (مسائل
اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماهی شوروی )۱۹۵۲
لنی نی به درست و با اندیشههای ژرف خود در تحلییل از امییالیسم بمثابه باالترین مرحله
رسمایهداری این ماهیت جنگطلبانه امییالیسم را افشاء کرده است و ادامه دهنده راه لنی علیغم

31

مهمالت ربشماری که ضدمارکسیستها در مورد کنفرانس «یالتا» و «پتسدام» انتشار یمدهند ،در
مورد پاسیفیسم امییالیستها همواره این اعتقاد را داشت که آنها تنها یک هدف دارند و آنهم تدارک
جنگ است.
«آنها تنها یک هدف دارند و آنهم فریبدادن مردم با جمالت پرطمطراق درباره صلح است تا بتوانند
جنگ نویت را تدارک ببینند( » .کلیات آثار جلد  .)۶و یا «بسیاری معتقدند پاسیفیسم امییالیسم
وسیله صلح یمباشد .این اندیشه غلط است .پاسیفیسم امییالیسم وسیله تدارک جنگ و استتار این
تدارک بوسیله الفاظ ریاکارانه در پیامون صلح یمباشد .بدون این پاسیفیسم و جامعه ملل که آلت
دست امییالیستهاست ،تدارک جنگ در رسایط کنوب غی ممکن است( ».کلیات جلد .)۱۱
کائوتسگ نی در برخورد به جنگ همان موضیع را بیان یمکند که بعدها شاگردان او و در رأس آن
خروشچف بیان داشته است .کائوتسگ یمگفت« :در حال حاض آمریکا نیومندترین کشور در جهان
یمباشد و اگر این کشور در جامعه ملل و یا به اتفاق آن برای جلوگیی از جنگ اقدام کند ،جامعه ملل
را به سازمان مقاومت ناپذیری مبدل یم سازد (سوسیالیسم و جنگ) .و ده سال قبل از بروز جنگ
جهاب دوم یمافزاید« :اگر اکنون کش باز هم خطر جنگ امییالیست را تصویر کند ،آنوقت او بجای
در نظر گرفی عرص ما بر همان نسخههای سنت متگ گردیده است» (مسئله دفاع و حزب سوسیال
دموکرات) .وقت کش این جمالت را یمخواند ،نیم تواند از خنده روده بر نشود.
زیاد راه دوری نرفتهایم اگر اشاره کنیم که امییالیسم آمریکا یا توسط سازمان ملل متحد و یا
قلدرمنشانه توسط نیوی خود و متحدان نزدیکش جنگ خلیج فارس و تجاوز به عراق و یوگسالوی
راه انداخته است .امییالیسم امریکا با تجاوز به کره آن را به دو بخش تقسیم کرد ،ویتنام را به خون
کشید و در کامبوج ژنرال «لون نول» کودتاج را بررسکارآورد که امروزه کش از جنایاتش در کامبوج
برای رتییه جنایات آمریکا و تجاوز ویتنام به آنجا صحبت هم نیمکند .سیاهه اعمال تجاوزکارانه و
جنوب ،شییل،
جنایتکارانه قویترین ابرقدرت تاری خ در اندونزی ،ویتنام ،ایران ،ترکیه ،کنگو ،آفریقای
ر
آرژانتی ،گواتماال ،جمهوری دومینیکن ،گرانادا ،کوبا ،بولیوی ،پاناما و  ...طوالب است و جای حاشا
برای رفرمیستها ،رویزیونیستها ،پاسیفیستها ،کائوتسکیستها باف نیمگذارد تا برای امییالیسم
طلت صادر کنند  .واقعیت تبهکاری امییالیسم دیگر قابل انکار نیست حت اگر کار
آمریکا کارنامه صلح ر
به جاب برسد که همه اپروتونیستهای جهان از استعمال واژه امییالیسم طفره روند .استالی در رد
چنی نظرات غافل کنندهای که توسط چنی خائنیت در جنبش کارگری اشاعه یمیافت ،نوشت« :در
اینجا مهمی از همه این امر است که سوسیال دمکرایس بزرگیین شایعکننده پاسیفیسم امییالیست در
میان طبقه کارگر است ،یعت تکیهگاه عمده رسمایهداری در میان طبقه کارگر در امر تدارک جنگ نوین
و مداخله یم باشد»( .کلیات جلد .)۱۱
ربجهت نبود که رفقای آلباب و چی در مقابل این تئوریهای پوسیده رویزیونیست قدبرافراشتند و در
جهت پاکیگ مارکسیسم  -لنینیسم کوشیدند .آنها از جمله نوشتند« :عقیده مبت بر اینکه بدون از
بی بردن ریشههای اجتمایع جنگها در رساییط که امییالیسم و طبقات استثمارگر وجود دارند ،هم
اکنون امکان از بیبردن کامل و همگاب وسایل جنگ و حذف همه جنگها از آنجمله جنگهای
عادالنه از زندگ اجتمایع وجود دارد ،نادرست است و با آموزش مارکسیست  -لنینیست در باره مبارزه
طبقاب دولت و انقالب مباینت دارد .در مبارزه طبقاب ما یمتوانیم و باید به وجه شایستهای
برسدوست را مورد استفاده قراردهیم .اما بدین سبب نباید از موضع اسایس مارکسیسم  -لنینیسم دور
شویم» (از نطق دن سیائو پی در جلسه مشاوره نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری ،مسکو ،سال
 ۱۹۶۰در آن موقیع که وی هنوز در مواضع کمونیست قرار داشت).
رفقای چیت سپس افزودند« :اشخاض یافت یمشوند که معتقدند که در رساییط که هنوز امییالیسم
و سیستم بهرهکش انسان از انسان وجود دارد یمتوان از طریق «خلع سالح عمویم»« ،جهان بدون
سالح ،بدون ارتش ،بدون جنگ» را تحقق بخشید .این پندار کامال تحقق ناپذیری است»« .اگر به
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حق خلع سالح همگاب و کامل به مثابه راه اسایس مبارزه برای صلح جهاب بنگرند ،این پندار را شایع
کنند که امییالیستها یمتوانند داوطلبانه سالح برزمی نهند و بکوشند که تحت پرچم خلع سالح
انقالب خلقها و ملتهای ستمدیده را از بی ربیند ،این بدان معناست که عمدا خلقهای
مبارزه
ر
جهان را فریب داده و در اجرای سیاست تجاوز و جنگ به امییالیسم خدمت نمایند»(.از نامه کمیته
مرکزی حزب کمونیست چی مورخ  ۱۴ژوئن سال  .)۱۹۶۳و یا «الزم است خاطر نشان شود که
مدافعی خلع سالح همگاب و کامل با موعظه این نظر که امییالیستها یم توانند کامال خود را خلع
سالح کنند و داوطلبانه سالح بر زمی نهند ،یمخواهند که خلقها و ملتهای ستمدیده نی سالح
خود را که برای دفاع از تجاوز امییالیست مورد استفاده قرار یمدهند ،تسلیم نمایند»(.از نطق
نوامی  .)۱۹۶۳و یا «بطوری که گفتیم
لیلئوچن ج در جلسه شورای جهاب صلح ورشو۲۸ ،
ر
امییالیسم هرگز ب خلع سالح همگاب و کامل تن نخواهد داد و تنها مشغول ازدیاد همگاب و کامل
تسلیحات است» (از نطق گوچیان در چهارمی دوره اجالسیه شورای سازمان همبستگ خلقهای آسیا
و آفریقا ،الجزیره ۲۳ ،مارس سال .)۱۹۶۳
آیا گذشت  ۳۶سال پس از  ۱۹۶۳کاف نیست که نشان دهد که مارکسیست  -لنینیستها در مواضع
درست قرار داشتند و رویزیونیستها که در زمان استالی خود را مخق کرده بودند و پس از درگذشت
وی زمام امور را بدست گرفتند تا به چه حد به خیانت دست زدهاند .اگر خیانت رویزیونیستها را
بزرگیین خیانت تاری خ به نامیم سخت به خطا نگفتهایم .خوب است کمونیستهاب که فریب
خوردهاند ،به خود آیند و با نق رویزیونیسم به شاهراه بزرگ مبارزه کمونیستها به پیوندند.

facebook.com/toufan.hezbekar
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پرسش و پاسخ در کانال تلگرام
سخیاب رفیق فرزاد رادمهر در تلگرام به مناسبت یس و هشتیمن سالروز انقالب
بهمن (بخش دوم)
می زیر از روی فایل صوب سخیاب رفیق
فرزاد رادمهر پیاده شده و با اصالح و تغییاب
جزب در می سخیاب آنطور که برای
خوانندگان عزیز قابل فهم باشد ،در دو بخش
تنظیم و در نرسیه توفان الکیونیگ منترس
میشود .بخش نخست در مورد علل بروز
انقالب بهمن در بعد تاریچ است و بخش
دوم در مورد شکست انقالب و راه خروج از
بن بست کنوب است
یمپردازیم به ادامه بحث و اینکه شعارهای
مردم در انقالب بازتاب چه چیی بوده است .در این قسمت به دو و یا سه نکته مشخص یمپردازم و
سپس یک جمعبندی فرسده ارائه یمدهم.
مردم ایران در تظاهراتهاب که رسکت یمکردند شعار آزادی و شعار استقالل رسیمدادند و شعار
جمهوری .اما اینکه بعدها غاصبان انقالب اسالم را به آن چسباندند و یک چی به اصطالح زمیت -
الیه با هم قاب شد و غیه یک بحث دیگری است که به آن یمپردازم اما شعاری که مردم یمدادند
شعار زمیت بوده شعار آسماب نبوده ،یعت اگر ابتدا بهخواهیم به مسئله استقالل به پردازیم واقعیت
آن است که مضمون شعار مردم به درست این بود که ما در ایران استقالل نداریم .رژیم ایران فاقد
استقالل سیایس است و ما استقالل یمخواهیم و با زبان ساده یعت اینکه ما سلطه اجانب را
ً
نیمخواهیم .خوب آیا واقعا کودتای  ۲۸مرداد آن حافظه تاریچ بود که مردم ایران داشتند و
یمشناختند که کودتاب در ایران در سال  ۳۲صورت گرفت یا نه؟ به باور من آری! این زمینه وجود
داشته و در قیام  ۴۲خرداد هم ،انگیه مردم مبارزه علیه سلطه اجانب و اصل کاپیتالیسیون بوده .این
قیام ده سال پس از کودتا رخ داد و ربارتباط با کوتادی  ۲۸مرداد نبود .زیرا مردم ایران کودتای ۲۸
مرداد را به یاد یمآوردند و به آن حساس بودند.
در انقالب بهمن هم وقت شعارها از طرف مردم و توسط عناض پیرسو جامعه داده شد ،اعیاض بود
علیه وابستگ ایران و رویکارآمدن رژیم شاه توسط آمریکا .به عبارت دیگر نتیجه کودتای  ۲۸مرداد
تبدیل ایران به نیمه مستعمره غرب بود .یعت استعمار جمیع در جامعه حاکم شد .ایران فاقد استقالل
سیایس بود .این وابستگ را خود نمایندگان امییالیسم بعدها برزبانآوردند و در مصاحبهای هم که
خانم رایت ،وزیر امور خارجه کلینتون ،و خود کلینتون بعدها کردند ،صاف و پوستکنده گفتند که
«س آی ای» سازمان جاسویس آمریکا در کودتای  ۲۸مرداد رسکت داشت .خوب پرسش این است
برای ج رسکت داشت ؟ چرا رسکت داشتند؟ چرا به زور حکومت میل مصدق را برانداختند .دلیلش
مشخص است برای اینکه امییالیسم با اعمال سلطه سیایس آن روابط اقتصادی را که یمخواهد
راحتتر به اجرا دریمآورد .این یعت نقض استقالل و حق حاکمیت میل .این یگ از خصوصیتهای
امییالیسم است که حت اگر سود فراواب هم از مناسبات اقتصادی ربید ویل اگر سلطه سیایس نداشته
ً
باشد رضایت نیمدهد .در واقع باید سیاست حاکم آن کشور کامال در الحاق امییالیسم باشد تا بتواند
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سهلتر به اهداف اقتصادی برسد .این از ویژهگهای مهم امییالیسم است و به خاطر همی همواره
نقض استقالل یمکند و موضوع حق ملل از اینجا رسچشمه یمگید.
پس اینکه مردم شعار استقالل را فریاد یمزدند ،بخاطر همی مسئله زیر سلطه بودن ایران بود و نتایج
این وابستگ را هم یمبینیم  .آمریکا بعنوان مثال به خاطر منافع خود در منطقه و دفاع از حکومت
پادشایه عمان به شاه دستور داد که  ۱۵۰۰۰لشکر با خرج و هزینه خود ایران به ظفار ارسال کند تا
انقالب که چپ بودند دمکرات بودند میف و میل بودند و علیه استبداد سلطنت و استعمار
نیوهای
ر
.
یمجنگیدند را رسکوب و قلع و قمع کند یا اینکه عضویت ایران در پیمان نظایم سنتو به نویع در واقع
عضویت در پیمان ناتو بود تا منافع امییالیسم آمریکا را تأمی کند.یا اینکه حضور  ۴۰۰۰۰مستشار
نظایم آمریکاب ایران و جاسازی سیستمهای مخق اطالعاب در مرزهای ایران به خاطر رقابت با
شوروی امییالیست بود.رژیم شاه تمام دستورات نظایم و امنیت امییالیسم آمریکا را پذیرفت و اجرا
کرد .روابط ایران و آمریکا دیگر یک مناسبات متعارف دیپلماتیک نبود .رژیم شاه حتا نصب وسائل
محرمانه نظایم و جاسویس را در خاک ایران پذیرفت .بگذریم از اینکه بعد از پیوزی انقالب آن وسائل
دستگاههای محرمانه را بازرگان و آقای امیانتظام ربرسوصدا تحویل آمریکا دادند و صدای کش هم
حساب هم در این رابطه صورت نگرفت شما در وزارتخانهای نیمرفتید که
درنیامد ،افشاگری درست و
ر
مشاورین آمریکاب حضور نداشته باشند.و غیو .خوب اینها همه دال بر وابستگ و زیر سلطهبودن
ایران بود .پس شعار استقالل از سوی مردم شعار برای این بود تا این بساط وابستگ را از ایران
برچینند .پس شعار مردم ریشه عمیق اجتمایع و سیایس داشت و شعار برحق بود.
شعار آزادی هم که کامال مشخص بود .در ایران هیچ آزادی سیایس ،احزاب و اجتماعات وجود
حزب شدن و
نداشت .رژیم شاه پشیی ارزش برای مخالفی خود قائل نبود و در آخر با اعالم تک ر
رستاخییکردن ایران رسید و بدون تعارف هم گفت هر کش هم این نظام را برنیمتابد از این کشور
برود .در واقع رژیم شاه هر منتقد و صدای اعیاض را با انگ باصطالح «ارتجاع رسخ و سیاه» محکوم
و رسکوب یمکرد .ارتجاع سیاه یعت آن بخش از روحانیت را که از او تبعیت نیمکرد ،مورد ضب و
شتم قرار میداد و به زندان یمانداخت .نیوهای چپ را هم که تحت نام ارتجاع رسخ رسکوب یمکرد
.ساواکش هم که باالخره در بیحیم زبان زد عام و خاص بود .پس آزادی احزاب ،آزادی اجتماعات
آزادی بیان ،آزادی خواندن حت یک کتاب معمویل سیایس ممنوع بود .اگر در دست شما کتاب جلد
ً
نشده صمد بهرنگ رو یمگرفتند ،مثال «مایه سیاه کوچولو» را به خودی خود برای شما مشکل بزرگ
به وجود یمآمد و شما را یمبردند زیر شکنجه تا بر زبان بیائید که این کتاب را از گ گرفتید تا رسانجام
یک استنسیل پیدا کنند و به قول خودشان در نهایت خانه تییم را کشف کنند .پرسش این است چرا
جوانان را رسکوب یمکردند؟ برای اینکه این جوانان یمخواستند آگاه شوند و به دانند در کشورشان
چه یمگذرد .وقت شما کتابخواندن را ممنوع یمکنید ،رسکوب یمکنید و خفقان ایجاد یمکنید،
نتیجهاش این یمشود که این بحثها در گوشه و کنار و بطور مخفیانه جریان داشته باشد .یمبینیم
جوانان ایران آنهاب که به هر حال این موقعیت را پیدا کردند ،در دادگاه نظایم شاه در فرصت کوتایه
سخن بگویند مثل خرسو گلرسج .وی بخش بزرگ از دفاعیاتش را به فلسفه اصالحات ارض شاه
اختصاص داد و ماهیت استعماری آن را افشا کرد .آیا جای خرسو گلرسج یا یک دانشجوی معیض
در زندان است؟ که در مورد اصالحات ارض بحث کند یا اینکه در دانشگاه ،در مؤسسات فرهنگ ،در
تریبون آزاد در رادیو و تلویزیون و غی..؟کش که اصالحات ارض شاه را برنیمتابید رسکوب یمشد
برای اینکه این اصالحات ارض از دکیین نیکسون بوده و با این رفرم امییالیست یمخواستند کاالهای
مرصف خودشان را به ایران وارد کنند و کشاورزی ایران را نابود کنند و همی کار را هم کردند.
ً
بنابر این شعار مردم ایران در انقالب که ما آزادی یمخواهیم کامال درست بوده از واقعیت
بریمخواسته و یمبینیم این دروازه تمدب که رژیم شاه تبلیغاش را یمکرده از درون این دروازه تمدن از
آنجاب که پیرسوترین نیوهای جامعه که کمونیستها باشند یعت حایم منافع زحمتکشان ،مخالف
خرافات و نابرابری زن و مرد ،مدافع حقوق کودک ،خواهان لغو امتیازات اجتمایع ،لغو بقایای
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فئودایل و نصفهکاری و رانتخواری نزولخواری همه اینها را کمونیستها یمخواستند و برای این
مطالبات و آزادی و عدالت جاندادند .رژیم شاه با بخش از روحانیت که با او همراه بود و ثناگویش
بود بیشیین امتیازات را برای تحمیق مردم به آنها میداد.آن بخش از روحانیت که با انگیه خاص خود
با شاه درافتاده بود ،زیرکانه خودش را با خواستههای مردم همسو کرد .روحانیت معیض هم در
انقالب با مردم همراه شد ،با آزادی و استقالل و «ما خواهان آزادی و استقالل هستیم» همراه شد.
اما پر واضح است که مضمون این آزادیخوایه و استقاللخوایه روحانیت چی دیگری بود و اینها
هدف و نیت دیگری داشتند .با جمهوری هم در واقع مخالف بودند .زیرا جمهوری یک پدیده زمیت
تیت شده انقالب زمیت را
است .روحانیت به ر
رهیی خمیت به تدری ج نشان داد که یمخواهد به هر تر ر
به انقالب آسماب وصل کند و همی کار را هم کرد.
به این نکته باید توجه کرد که روشنفکران جامعه ایران شدیدا از فقدان آزادی رنج یمبردند و بیشیین
صدمه را نیوهای چپ ،نیوهای کمونیست ،یعت نیوهای مدافع طبقه کارگر خوردند .نیوهای
مذهت بخاطر موقعیت تاریچ و سنت و مذهب از آزادیهای اجتمایع برخوردار بودند و شاه حت
ر
روحانیت را تا آنجا که با رسخ نشوند آزاد یمگذاشت تا به فعالیتهای ضدکمونیستشان و تحمیق
مردم ادامه بدهند .بازار هم که پایگاه روحانیت بود .به عبارت دیگر روحانیت تشکیالت داشتند ،در
بازار مشکالت مایل خود را حل یمکردند و امکانات داشتند و از اییوی رسایط بوجودآمده به نفعشان
بود .و بطور عیت رژیم شاه این رسایط ذهت را یعت کسب قدرت سیایس را برای روحانیت
فراهمآورد .بورژوازی امییالیست یعت امییالیستهای غرب به رسکردگ آمریکا در نهایت وقت دیدند
که شاه دیگر امکان رسکوب انقالب مردم را ندارد و اگر شاه بر رس قدرت بماند و به کشتارش ادامه
رهیی را در دست
دهد ،این خطر وجود دارد که در درازای این انقالب کمونیستها رسبلند بکنند و ر
بگیند .به عبارت دیگر در روند انقالب به تدری ج دست روحانیت رو میشد و تودههای مردم به
تدری ج آگاه یمشدند و تره هم برای رساله آقای خمیت و دارودستها خورد نیمکردند .از این روی
سیدفاع کردند و به خروج شاه از
آمریکا و رسکایش از ارتجاع
مذهت ضدکمونیست به عنوان کمربند ر
ر
ایران رضایت دادند .از دل دروازه تمدن شاه روحانیت سیاه بیون خزید .جمهوری اسالیم نتیجه
طبییع رژیم منفور پهلوی است.
پذیرفی خمیت از سوی مردم به خاطر ناآ گایه آنها بود .بهخاطر عقبماندگ تولیدی ،فرهنگ،
اجتمایع و سیایس بوده که رژیمهای گذشته از دوره قاجار و سپس رژیم پهلوی بانیان این
عقبماندگاند ،بودند .این رژیمهای پادشایه و استبدادی و نواستعماری مردم را در جهل و ناداب فرو
برده بودند .ربسوادی در اواخر رژیم شاه مطابق کیهان آن زمان  ۶۷درصد بود .خوب چطور با داشی
این همه ثروت در جامعه جوانهای ما برای ادامه تحصیل و کار به خارج از کشور روی یمآوردند و
جالی وطن یمکردند و در خارج تحصیل و فعالیت سیایس یمکردند .در چنی رسائیط بود که به
رهیی خمیت که
خاطر فضای نامناسب و خالء قدرت
انقالب ،جمهوری اسالیم یعت روحانیت به ر
ر
کاریزمای خاص خودش را داشت یا آن کاریزما را به او دادند ،از موقعیت بهرهبرداری کرده و آن آرمان
تاریچ شیخ فظلهللا نوری و یا آیتهللا کاشابها و غیه را محقق کرد .همی روحانیون مرسوعهخواه
مرتجع بودند که با همدست امییالیستهای روس و انگلیس انقالب مرسوطه را به شکست کشاندند.
حاال امروز برای اولی بار بعد از این که  ۱۴۰۰سال حکومت عدل عیل شان یا اصطالح عدلالیهشان
را با کسب قدرت سیایس در بهمن  ۵۷پیاده کردند و از آنجاب که جنبش مردم ایران قوی بود ،انقالب
ً
ایران دارای پشتوانه عظیم تودهای بود ،خواستههای مدرب داشت و.روحانیت نیمتوانست فورا به
این انقالب مارک باصطالح اسالیم بزند و یمبینیم که تنها پس از چند ماه در رفراندیم که در فروردین
 ۱۳۵۸زورچپاب کردند مردم را فراخواندند که بی سلطنت یا جمهوری اسالیم و جمهوری اسالیم رای
آری یا نه بدهند .خوب رژیم سلطنت که دیگر رفراندم نیمخواست .مردم ایران با قیام مسلحانه و
تظاهراتهای میلیوب خیاباب و اعتصابات کارگران نفت رادیکالترین رفراندم را در میدان عمل با
رسنگوب رژیم شاه و نق کامل آن انجام دادند .پس هدف از طرح رفراندوم پس از انقالب در ۱۲
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اردیبهشت  ۵۸بخاطر گرفی رأی مرسوعیت از مردم بود.این عمل روحانیون که در رسایط بحران و
شلویع و تب انقالب و اعتماد و توهم مردم صورت گرفت .این عمل برای کوبیدن مهرشان بر جامعه
بود تا پایههای خود را محکم کنند .این فراندوم ارتجایع را بخش اعظم نیوهای چپ و دمکرات و
رنجیان ،حزب
انقالب محکوم کردند یعت تحریمش کردند ،البته منهای سه جریان سیایس یعت حزب
ر
ر
توده و سازمان مجاهدین خلق .حزب ما ،حزب کار ایران (توفان) هم که بیانیه تحریم صادر کرد و به
مردم هشدار داد که فریب این مضحکه رفراندوم را نخورند و آن را صدای پای فاشیسم نامید .حزب
ما زیر بار این رفراندوم تحمییل و ارتجایع نرفت .این اسناد در آرشیو حزب ما وجود دارند و قابل
دسییساند.
خوب همه اینها نشان یمدهد که روحانیون در این رسایط یعت در رسایط ضعف جنبش کمونیست و
انقالب بر جنبش مردم سوار شدند و قدرت را در دست گرفتند .اگر این غاصبان انقالب ابتدا
نیوهای
ر
و فورا بواسطه فضای انقالب و حضور توده مردم نتوانستند همه دستآوردهای انقالب را رسکوب
کنند اما به تدری ج این کار را کردند .به هرحال انقالب بهمن که بهار آزادی را به ارمغان آورد ،تجربه
کوتاه و فرهبخش برای مردم تشنه آزادی ایران بود .مردم ایران در طول یک سال ره صد ساله رفتند
.به یمن انقالب همه سیایس شدند جوانان و نوجوانان و رسارس جامعه سیایس شد و جامعه از درون
یمجوشید .ادامه دارد.

پرسش زیر در کانال تلگرام طرح شد و ما چکیده این پاسخ را در زیر یم آوریم
پرسش:

ایران ما در زمان شاه یمخواست

رقیت مثل
به ژاپن تبدیل شود ،ویل آمریکا ر
شاه را تحمل نکرد ،توطئه چید و او را
برانداخت .این توطئه به زیان ملت ایران
تبدیل شد.
"در مورد دوره رژیم پهلوی هم دروغهاب
گفته یمشود که با واقعیت نیمخواند و آن
این که شاه مستقل و میل بود و
سیاستهای اقتصادی و نظایم و
اجتمایعاش در «کاخ مرمر اتخاذ یمشد و نه در واشنگتون».
تمام اسنادی که از طرف سازمان سیا منترس شده است ،همه داللت بر تصمیمگیی آمریکا
در امور داخیل اقتصادی و سیاستهای منطقهای و نظایم ایران دارد .ظاهر قضیه شاه
مستقل بود و حرفهاب مید اما در خفا و در پوشش دیپلماتیک ایران نیم مستعمره آمریکا
بود .ویرانسازی کشاورزی ایران که از دکیین نیکسون در آمریکای التی تجویز شده بود ،در
ایران نی پیاده شد و این ضبه بزرگ به اقتصاد و تولید کشاورزی بویم ایران وارد ساخت.
ایران به مرصفکننده بازارهای آمریکا و غرب تبدیل شد .امییالیسم یعت همی ،یعت اجازه
رشد مستقل به کشوری نیمدهد؛ اگر هم چنی رخ دهد ،جز یک استثنا نیست .تمام
غرب بر مسند قدرت بوده و
کشورهای تحت سلطه که تحت ر
رهیی و کودتای آمریکاب و یا ر
هنوز هم هستند ،از رشد صنعتشان باز ماندهاند ،زیرا فاقد استقاللاند و سیاستهایشان
وابسته به امییالیسم است.
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در گذشته زمان پهلوی قیمتها پایی به نسبت امروز بسیار پایی بوده ویل قدرت خرید مردم
نی بسیار پاییتر از آن بوده است .به طور مثال درآمد کارمند عادی ماهانه  ۵۰۰تا ۱۲۰۰
تومان بود (البته حقوق  ۱۰۰۰توماب در سالهای حدود  ۱۳۴۸برای افراد بسیار کیم بود) و
قیمت پیکان در آن زمان حدود  ۲۸۰۰۰تومان بود ،یعت حقوق بیش از  ۲۸ماه یک کارمند.
اگر از زبان آمار و ارقام نگاه کنیم ،درآمد نفت از سه میلیارد دالر در سال  ۱۳۳۲به  ۵۳میلیارد
دالر در سال  ۱۳۵۶رسید و درآمد رسانه  ۱۱۵۱۴دالر؛ با این وجود در جامعه ایراب در
بخشهای فقی جامعه ،فقر هر روز بیشی و شکاف طبقاب عمیقتر یمشد که این امر دالییل
دارد:
 -۱عدم توزی ع منصفانه باعث رشد اقتصادی یک طبقه خاص وابسته به حکومت
یمشد.
 -۲عمده مقاطعهکاریهای پرسود ،طرحهای پرمنفعت دولت برای مقامات حکومت
بود .براساس یک برآورد تنها در فاصله  ۱۳۵۵-۱۳۵۲حق کمیسیون مقامهای دولت
از یک میلیارد دالر فراتر رفت .این نوع توزی ع ثروت ،بخش از جامعه ایراب که
شالوده حکومت شاه را تشکیل یم دادند (اعضای دربار ،ارتش ،ساواک و بلندپایگان
دیوانساالری) و مورد اعتماد شخص شاه بودند ،تعلق یمگرفت.
 -۳حدود چهل درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص داده یمشد که تعداد
نیوها و پرسنل آن هر روز بیشی و بیشی یمشد و در سالهای آخر به  ۴۱۳هزار
نفر رسیده بود .ارتش بودجه مخق نی داشت به اضافه  ۴۰درصد بودجه رسیم.
بطور کیل سه ویژگ -۱ :استبداد ،فساد سیایس و اداری و دخیل بودن مالحظات سیایس و
رؤیاهای بلند پروازانه در برنامههای اقتصادی و عدم استقالل نهادهای اقتصادی و برنامه
ریزی  -۲کنیل کامل بخش خصوض از یک طرف و شیوع فساد مایل و استفاده از اموال
عمویم در جهت منافع شخیص  -۳گسیش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای
مناصب اداری و پروژهها و امتیازات اقتصادی ،هرگونه مجایل را برای توسعه و نوآوری از بی
یمبرد.
نرخ تورم از  ٪۴در سال  ۱۹۷۲به  ٪۲۵در سال  ۱۹۷۷افزايش يافت .فشار تورم در
جیان کند (مانند کاالهای
بخشهاب که دولت یمتوانست کمبود تولید را با افزایش واردات ر
صنعت ،مرصف و کشاورزی) نسبتا کمی بود .اما در بخشهاب که این امکان وجود نداشت،
نست
مانند ساختمانسازی و خدمات ،نرخ تورم به مراتب باالتر بود .این امر موجب کاهش ر
نرخ سودآوری بخشهای صنایع و کشاورزی ،نسبت به نرخ سود در بخشهای ساختمان و
ر
حداکی سود از این بخشها خارج و به سوی
خدمات گردید .در نتیجه ،رسمایه در جستجوی
بخشهای ساختمانسازی و خدمات جاری شد ،که موجب رکود بخشهای صنایع و
کشاورزی گردید و عمال دستآوردهای اقتصادی دهه  ۷۰را تضعیف کرد .این عملکرد
زیانبار در مورد بخشهای کشاورزی و صنایع سنت ،از جمله صادرات غی نفت ،بسیار شدید
بود .زیرا این بخشها دارای ساختار ضعیفتری بوده و از حمایت دولت ،به ویژه حمایتهای
تعرفهای برخوردار نبودند .بخش کشاورزی نه تنها تحت فشار شدید رقابت با کاالهای
وارداب ارزان قرار داشت ،بلکه از سوی دیگر ،دولت با تعیی سقف قیمت برای محصوالت
کشاورزی موجب تضعیف بیشی سودآوری این بخش گردید.
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در رساییط که بودجه اقتصادی کشور چهار برابر شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص میل از
مرز  ٪۱۲گذشته بود ،نرخ بیکاری به ( ٪۱۰در سال  )۱۹۷۶افزایش یافت ،ضیب نابرابری
توزی ع درآمد  ٪۱۱باال رفت (از ۰،۴۷در سال  ۱۹۷۲به  ۰،۵۲در سال  ،)۱۹۷۶سهم ٪۲۰
ثروتمند جامعه در مرصف از  ٪۵۲در سال  ۱۹۷۳به  ۵۷٪در سال  ۱۹۷۶افزایش یافت ،در
حایل که سهم  ٪۴۰فقی جامعه از  ٪۱۴به  ٪۱۱کاهش یافت و نسبت مرصف مناطق
شهری به روستاب ،پس از احتساب تفاوت جمعیت ،به پنج برابر در سال  ۱۹۷۵رسید .
در فاصله  ۱۹۷۳تا  ۱۹۷۸واردات کشور متجاوز از  ٪۴۱۲افزایش یافت که معادل نرخ
رشدی برابر با  ٪۴۶در سال یمباشد .ساختار اقتصادی کشور ،به ویژه شبکه حمل و نقل،
انبارها ،رسدخانهها ،و دستگاه اداری دولت ،ظرفیت جذب ،ترخیص و توزی ع این افزایش
رسی ع در حجم واردات را نداشت .لذا ،از سال  ۱۹۷۶کاالهای وارداب در بنادر و انبارهای
گمرک کشور انباشته شد و رسعت ترخیص و توزی ع آنها کاهش یافت که متعاقبا موجب
افزایش قیمتها شد .به این ترتیب ،از تواناب بخش واردات در تخفیف فشارهای توریم
کاسته شد و روند توریم شدت بیشیی گرفت .دولت در مقابله با تشدید موجهای توریم ،به
جای تصحیح سیاستهای خود ،به دستگیی و مجازات «گران فروشان» پرداخت .این امر
موجب تشدید ناآرایمهای اجتمایع گردید و بازار را که یط دهه گذشته تا حدودی از نیوهای
مذهت-سنت جامعه فاصله گرفته بود ،به دامان این نیوها سوق داد .
ر
تورم ،رسمایهگذاریهای نادرست ،افت کاراب ،تخصیص نامطلوب منابع ،پروژههای نمایش
و مرصفگراب ربرویه موجب اتالف انبوه منابع تولیدی گردید .از سوی دیگر ،بخش متنابیه
از ثروت کشور از طریق افزایش ربرویه بودجه نظایم به هدر داده شد .یط  ۱۹۷۲تا ۱۹۷۸
بودجه نظایم از  ٪۱۳تولید ناخالص میل به  ٪۲۰افزایش یافت و سهم کاالهای نظایم در کل
واردات کشور از مرز  ٪۳۰گذشت (در مقایسه با  ٪۱۲در سال  .)۱۹۷۲به این ترتیب،
کشوری که در سال  ۱۹۷۴دارای مازاد تراز پرداخت هنگفت بود ،در سال  ۱۹۷۶ناچار شد
برای حل بحران مایل خود به صندوق بیالملیل پول رویآورد
آیا همی فاکتورها یم تواند دلییل بر بروز انقالب مردم ایران باشد؟ بنظر ما آری! .اینها همه
در یک مجموعه از سیاست اقتصادی نواستعماری و استبدادی و رسمایهداری و وابستگ به
خارج زمینهساز انقالب گردید و جز این نی نیمباشد .پایان
Telegram.me/totoufan
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)فیسبوک حزب کار ایران (توفان
facebook.com/toufan.hezbekar

)کانال رسیم تلگرام حزب کار ایران (توفان
Telegram.me/totoufan

)تویی حزب کار ایران (توفان
twitter.com/toufanhezbkar

نرسیات توفان
www.toufan.org/Nashrie_tofan.htm

)توفان الکیونیگ نرسیه الکیونیگ حزب کار ایران (توفان
www.toufan.org/Toufane_eletroniki.htm

وبالگ توفان قاسیم
www.rahetoufan67.blogspot.de/
وبالگ ظفر رسخ
www.kanonezi.blogspot.de/

سایت کتابخانه اینینت توفان
www.toufan.org/ketabkane.htm

توفان انگلیش
www.toufan.org/International.htm

آگاه و وبالگ کارگر
http://www.kargareagah.blogspot.se/
آرشیو نرسیات
www.toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
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