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 وروزی حزب کار ایران )توفان(شادباش ن

 نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز
 و تحول دهنده نوید کهرا  نوروز  عید

 و شور از خیر  و است طبیعت دگرگوب  

 همه به د،دهیم بهار زیباب   و نشاط

یک صمیمانه هموطنان ، گوییمیم تیر

 تحول امید خود با همیشه که نوروزی

 رسگذاشی    پشت و انساب   جامعه در

 نظم ورآرنج و تاریک و رسد زمستان

 و دوست   و صلح به دستیابر  و طبقاب  

 
 

 و خوشبخت   و همیاری و همبستگ

 همراه به را انساب   جامعه سعادت

 و تالش رسچشمه که امیدی آورد،یم

یالیسم است، و ارتجاع و ناداب   و جهل علیه بر خواهانآزادی همه مبارزه  مبارک عزیزان یکایک بر امی 

 .ادب

 !ایران ستم تحت زحمتکشان و  انکارگر  عزیز، هموطنان

 سازید،یم هماهنگ آن با را خود نی    شما و ندکیم برتن نو جامه طبیعت که عیدی نوروز، عید در 

ایط در  متاسفانه ید دردنایک و  اسفناک بس رس   از تانرهسف پیش، هایسال مانند نی    امسال .برسمییر

 هر همانند نوروزتان و است گذشته از ترخایل اسالیم جمهوری اریدیهرسما منفور  رژیم وجود برکت

 .فشاردیم را شما حلقوم و کندیم بیداد اقتصادی ناامت   و گراب   و فقر .است شده روزتان

وی سال متاسفانه بازهم گذشت که سایل  این و بود طبقاب   شکاف شدن ترعمیق و فقر در پیرس 

ایل و ارانهدرسمایه و رتجایعا هایسیاست به توجه با روند  .داشت خواهد ادامه روحاب   حسن نئولییر

 به کشاورزی و صنعت   تولید دنکر نابود  و اقتصادی هایسیاست همی    دلیل به که اسالیم جمهوری

، گرانسلطه و مافیا و دالالن و تجار نفع   توان جهاب 
 

 را بانگ و اقتصادی هایتحریم برابر در ایستادگ

 وعده .است شده اجانب مقابل در تسلیم به مجبور اشسیایس قدرت حفظ رایب ،نداشته

الیسمئو ن قالب در  لملیلابی    دارانهرسمای کالن به دادن امتیاز و ایران در  خارجر  گذاریرسمایه  جز لییر

ان و  کارگران ویژهه ب مردم معیشت   وضعیت کردن تروخیم  نداشته تاکنون ثمری زحمتکش مزدبگی 

مانه بندو زد و  خیانت هر خویش قدرت حفظ برای حاکم کفایتبر  یانمال  .است  خوارانجهان با بیرس 

 نکبتبارشان برعمر صباج چند تا کنندیم توجیه الیه مصلحت پوشش در و آیه یک با را الملیلبی   

 .بیافزایند

 اسالیم یجمهور  رژیم کار عایل شورای توسط که ۹۶ سال برای کارگران مزد دستمزد حداقل تعیی   

  سند یک، شد اعالم
 

مانه که است زحمت و  کار اردوی برای بردگ  تصویب .است یافته رسمیت بیرس 

 حایل در  تومان هزار۹۳۰ به تومان هزار ۸۱۵ از افزایش درصد ۱۴ با۹۶ سال برای دستمزد حداقل

 حاض   حال در  را فقر خط کشور  داخل اقتصادی کارشناسان  از  شماری که گرفت صورت
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اف به حتا .اندکرده آوردبر  تومان میلیون ۴ حدود  دبی   و اسالیم مجلس نمایندگان از یگ اعی 

ندبرس  فقر  خط زیر کارگران درصد ۹۰ ،"کارگر خانه"کل   ."مییر

 و فالکت و فقر تعمیق و  تداوم معت   به براندازیخانمان اقتصادی سیاست چنی    که نیست شک

، و خوابر کارتون و اعتیاد  هایسیاست .نیست نی    این جز و  است فرویس  تن و فرویس  هکلی گورخوابر

ایل اضات رسکوب و  روحاب   حسن نئولییر  کالن خدمت در  سندیکاب   نوپای هایتشکل و  کارگری اعی 

  .شود شکسته درهم باید و است الملیلبی    و داخیل دارانرسمایه

یف مردم  !ایران رس 

 هرساسیم سال نجویم، هایوقحق سال کالن، هایدزدی سال باید را ۱۳۹۵ سال
 

 و رژیم رسان گ

اضات روزافزون رشد  و اقتصادی بحران تشدید  و میلیاردی هزار چند هایاختالس. نامید  کارگری اعی 

 حاکمه دستگاه دزدی و فساد هایپرونده از ایگوشه فقط هازنجاب   بابک امثال هایدزدی برمالشدن

 فساد و دزدی مظهر اسالیم جمهوری داریرسمایه رژیم که ددهیم نشان دیگر بار یک امر این و است

ایل هایسیاست چهارچوب در خود وضعیت بهبودی به امید هیچ ما مردم و است ارتشاء و  و  نئولییر

 و حاکم ضدبرس   و  ضدکارگر مستبدان علیه مبارزه تشدید جز رایه و ندارد حاکم مافیاب   باندهای

ی علیه متحد پیکار و هوشیاری  نجات راهد. بیننیم خود  رویپیش استعمار نوکران و هاالیستامی 

 نهمی    و  یس این .است خویش توانای دسته ب اسالیم جمهوری رژیم برانداخی    راه ،ایران مردم

 .گردانندیم تباه ایران مردم بر خورمفت مالهای که است نوروزی

  از مملو سایل امید به
 

 . حاکم اندیشانتاریک علیه متحد و رسارسی پیکاری و یگانگ

وزی جدید سال در برایتان  ایران مردم نوروز  مدنآفراز  امید هب .میکنیم آرزو رسبلندی و شادی و پی 

وز نوروزتان  !پی 

 ۱۳۹۵ ماه اسفند ۲۹( توفانن )ایرا کار  حزب

 

 !ایران مردم بدست اسالمی جمهوری اریدسرمایه رژیم باد سرنگون

 !بشریت نجات پرچم این سوسیالیسم باد زنده

 !باد کوتاه منطقه و ایران از هاامپریالیست دست
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 سیاستی فقر خط چهارمیک دستمزد تعیین

 !است ضدکارگری آگاهانه

 اجتمایع، رفاه و کار ،تعاون وزیر ربییع، عیل حضور با کار عایل شورای ۱۳۹۵ ماه اسفند ۲۵ روز

ان ،ضدکارگری حکومت   و زرد هایتشکل نمایندگان و کارفرمایان نمایندگان  دستمزد حداقل می  

 حال در دستمزدی چنی    تعیی   . کردند اعالم تومان هزار ۹۳۰ را ۱۳۹۶ سال برای شده تصویب

دگیم صورت  و میلیون ۲ را نفره ۳،۵ خانواده یک معیشت هزینه حداقل مزد تخصیص گروه که ی 

 .نمود اعالم ماه در تومان هزار ۴۸۹

 کار عایل شورای کار، قانون ۴۱ ماده ساسابر 

ان است موظف  با را کارگران دستمزد حداقل می  

 که کند تعیی    یاگونه به تورم درصد به توجه

  معیشت
 

 تصمیم .باشد تامی    قابل کارگران زندگ

 حداقل قانوب   افزایش تنها نه کار عایل شورای

 ادعای با حت   بلکه گردد،نیم محسوب مزد

 آن از یشپ که معیشت و مزد فاصله ترمیم

 تبلیغ را آن کار وزارت و حکومت   زرد هایتشکل

 .است آشکار تضاد و مغایرت در کردند،یم

 راستای در کارگری، خانوار یک معیشت سبد هزینه حداقل گرفی   ر درنظ بدون دستمزد، حداقل تعیی   

الیست   هایسیاست اجرای وی سازیفراهم و هایارانه هدفمندی سوم فاز نئولییر  در و ارزان کار نی 

 .است رسمایه سود نرخ افزایش راستای

ال اقتصاددانان  از) دستمزدها شدنواقیع کنندیم ادعا اسالیم جمهوری ضدکارگری حکومت نئولییر

ر به تورم افزایش این و شودیم تورم افزایش باعث (هزینه سبد و دستمزد فاصله رفی    بی     همه ض 

 به و پذیرندهب را فقر زیر دستمزدهای باید کارگران این ابر بن و است کارگران خود جمله از و جامعه

 .کنند خوش دل ساله چند دوره یک یط معیشت و مزد فاصله ترمیم کذب یهاوعده

افتمندانه و انساب   معیشت   ایههزینه با متناسب دستمزدی پرداخت  تورم رشد عامل ،کارگران به رس 

 برای تالش و مافیاب   و ایخانهر قما و انگیل و  دالیل و تولیدیغی   اقتصادی هایسیاست بلکه ،نیست

 .است جامعه در تورم رشد باعث که است کش  بهره نرخ افزایش

  باالی رشد با انقالب از پس دوران یط ایران اقتصاد
 

 رشد اصیل عامل که است بوده مواجه نقدینگ

  رشد. است تورم
 

 در ویل باشد؛ بیشی   تولید درش از نباید داریرسمایه متعارف اقتصاد در نقدینگ

  این از استفاده ایران
 

 مستغالت و خواریزمی    و بازیبورس و دالیل و خدمات و واردات در نقدینگ

  حجم امسال.  شودیم استفاده
 

 این درصد ۵۰.رسید تومان میلیارد هزارهزار از بیش به نقدینگ

 
 

 ایهبدیه و مستغالت و اختمانس سازانانبوه و خوارانزمی    دست در وام صورت به نقدینگ

 تولید برای نشده پرداخت باز وام تومان میلیارد هزار ۱۵۰ است؛ دالیل عرصه در نشده پرداخت

 میلیون ۳ جمله آن از که خوردیم خاک انبارها در میل ضد هایسیاست دلیل به که است کاالبوده

 .است رسامیک و کایس   مرب  ع می   هزار ۴۰ و فوالد تن
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ان زیر هاینمودار  در ان با آن رابطه و انقالب از پس های سال در تورم می     می  
 

 عدم و نقدینگ

 
 

  رشد با تولید رشد هماهنگ
 

 .است شده آورده نقدینگ

ان سال ۱۰ یط یعت   ۶۸ تا ۵۸ سالهای یط  جدول طبق تورم نرخ ویل ماند ثابت دستمزد حداقل می  

 ،است بوده۱۷،۴ ،۲۸،۹ ، ۲۷،۷ ، ۲۳،۷ ، ۶،۹ ، ۱۰،۴ ، ۱۴،۸ ، ۱۹،۲ ، ۲۲،۸ ، ۲۳،۵ ،۱۱،۴ فوق

 عامل شودیم اثبات بنابراین

 رشد مطابق دستمزد افزایش

  هزینه
 

 تورم رشد به ربیط زندگ

  . ندارد

 ۱۳۵۷ سال اردیبهشت در

 تومان ۱۵۰۰ دستمزد حداقل

 موقع همان در و شد تصویب

 ۴۲۰ تمام سکه یک قیمت

 دیگر عبارت به بود تومان

 ۳،۵ با بود برابر دستمزد حداقل

 سکه قیمت امروز و طال سکه

 ۱۲۰۰۰۰۰ با است برابر طال

 محاسبه این . خرید طال سکه ۰،۸ از کمی   میتوان آن با که تومان هزار ۹۳۰ دستمزد حداقل و تومان

 یافته کاهش برابر چهار از بیش انقالب اول هایماه به نسبت کارگران خرید قدرت میدهد نشان

 .است

 است فریبکار و دروغگو و دزد رژیم این ضدکارگری غایت به ماهیت دهندهنشان واقعیات این تمام

 را انقالب و داده فریب را مذهتر  هایتوده مستضعفی    و نشینانخکو  از طرفداری ادعای با که

اییط و کشاندند شکست به و کرده  مالخور   قبیل دزد کفن آن جان به دعا مردم که کردند ایجاد را رس 

 دکنن

وطیت انقالب نرسیده ثمر به اهداف همان ۵۷ انقالب هدف  نفت صنعت شدنمیل جنبش و مرس 

 و مردم خارجر  دشمنان مداخالت اثر  بر که اجتمایع عدالت و آزادی و استقالل کسب یعت   بود؛

ناتی یالیست سازیو آلی   نآ و کرده مردم انقالب موج بر سوار را، شیعه روحانیت ،شاه رژیم برای هاامی 

 دهساله و  صد تجارب از روستا و شهر زحمتکشان و کارگر طبقه .کشاندند شکست و انحراف به را

ند درس باید اسالیم جمهوری ننگی    حیات تلخ تجارب خصوص به و اخی    با تنها بدانند و گی 

 
 

وی به اتکاء و  مستقل هایتشکل ایجاد و همبستگ ی تحت و خود نی   ( توفان ) ایران کار حزب رهیر

 ند. بگذار  فساد جرثومه این به پایاب   نقطه سوسیالیست   انقالبر  با توانست خواهند

 نتیجه در کارگری خانواده هزاران فروپایس   نداری، و فقر بدلیل کارگران خودسوزی و دکش  خو 

، و خوابر کارتن اقتصادی، مشکالت ،کلیه گورخوابر  ها،انسان گردیزباله زنان، رویس  فتن فرویس 

یس عدم کارگران، هایسفره از میوه و گوشت قبیل از غذاب   اقالم تریناسایس حذف اعتیاد،  به دسی 

 هاده و کار بازار به آنها گسیل و تحصیل ادامه از کودک هزار صدها ماندن باز مناسب، درمان

 در طبییع هایثروت اول رتبه دارای که میلیوب   هشتاد جامعه یک سیمای به دیگر العالج مصیبت

 است شده تبدیل است، انجه

وی سازیارزان برای تالش در همچنان ایگستاخانه بسیار شکل به روحاب   دولت حال این با  و کار نی 

  و فقر تحمیل
 

 الیحه اجرای و تصویب طریق از کارگری خانواده هامیلیون بر روزافزون گرسنگ

اضات با که اینک و است بوده مزد حداقل انجماد و کار قانون اصالحیه ده اعی   تا کارگران ما گسی 

 .برسانند خود مطلوب رسانجام به را الیحه این اندنتوانسته کار جایبدین
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 برای افق   وجود عدم است، شده تبدیل عادی امری به فرویس  کلیه کند،یم بیداد زنان فرویس  تن

 نومیدی معرض در را آنان کار، به یمادهآ جوانان و شده اخراج و بیکار کارگر هامیلیون اشتغال

  و زیسی    برای مطلق
 

 بازماندن است، داده قرار انساب   هنجار ضد یک و هزار به آوریروی و افرسدگ

 در کودکان کار پدیده است، کرده پیدا میلیوب   ابعادی هاخانواده فقر بدلیل تحصیل از کودکان

 بدلیل کارگران خودکش   رآما است، شده میلیوب   هشتاد جامعه یک سیمای از بخش   وسیع ابعادی

 
 

  گذران برای استیصال و درماندگ
 

 از بسیاری سفره از میوه و گوشت کشیده، فلک به رس زندگ

 توانستندیم دیروز تا که کارگراب   از بسیاری وسیع ابعادی در و شده برچیده کارگری هایخانواده

  فروپایس   با ،باشند  داشته درآمدی و شغیل
 

،کارتن و اعتیاد به ان،شزندگ ،گور  خوابر  ردیگهزبال خوابر

  و رسما از مرگ و
 

  حاض   حال در و نداشده یدهکش گرسنگ
 

یت زندگ  هامیلیون اتفاق به قریب اکیر

 همچون اینان آنوقت .است جهنیم چنی    در فی   ر فرو  حال در ایسابقهبر  نحو به کارگری خانواده

 فریبکارانه اظهارات و تلویزیوب   شوهای اجرای و ازیبشبخیمه مشغول گذشته هایسال

  .هستند کار شورایعایل در کارگری نمایندگان نام با سازشاندست ایهنماینده

 از کارگران کردنمحروم و گذشته هایدهه در کارگری مستقل هایتشکل ایجاد ممنوعیت با اینان

،زچانه و جمیع قدرت اضات رسکوب ب   جنبش رسشناس و هآگا فعالی    ردنکمحکوم کارگری، اعی 

 مستقل هایتشکل معدود بر شدید هایمحدودیت ایجاد و المدتطویل هایزندان به کارگری

 معلمان، و کارگران صنق   مستقل هایتشکل دیگر و ایران کارگران آزاد اتحادیه همچون کارگری

اییط  سازماندیه به قادر صبح فردا همی    و لحالاف   ایران کارگر طبقه که نداآورده پدید را رس 

اضات   رس بر زب  چانه به قادر که ایطبقه بدانند باید اینان ماا .نیست رسارسی و بزرگ اعی 
 

 و زندگ

ات به رسعت به پیش   از نقشه هیچبر  و اجتماعا ،نباشد  شابقاء  خواهد روی کننده رو و زیر تغیی 

کا را جودمو  گرانهغارت نظم بنیادهای تمایم زدنبرهم برای دگردیش و آورد  برد دخواه پیش به مشی 

 کارگران و زحمتکشان ایران علیه حاکمیت جمهوری اسالیم و 
ی

زنده باد همبستگ

یالیست  ای و داخیل آنهاها و مزدوران منطقهها و صهیونیستامپر
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 تجمع سراسری معلمان

 در چندین شهر ایران 

 «جای معلم کالس درس است، نه زندان»

 

یف شاغل و بازنشسته ایران  صدها معلم رس 

اسفند، در مقابل مجلس  ۱۹شنبه، روز پنج

شورای اسالیم در تهران تجمع کرده و 

 به مطالبات صنق  خود 
 

خواستار رسیدگ

های دیگری از سوی همزمان تجمع شدند. 

معلمان شاغل و بازنشسته در رسارس ایران 

 برگزار شد. 

کنندگان خواستار ترمیم و اصالح تجمع

دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان 

صالح ساختار بیمه معلمان، پرداخت دولت، ا

از  به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضاب  فعاالن صنق  معلمان شدند. 

کنندگان یگ تضمی   تحصیل رایگان برای کودکان و نوجوانان و های تجمعدیگر خواسته

 بود. دبی  کل کانون صنق  معلمان ایران از زندان دیگری آزادی اسماعیل عبدی، 

 ،«سازی حقوق بازنشستگان خواسته ماستهمسان» ،«ه کارآمد حق مسلم ماستبیم»

وهاب  خدماب  در نظام رتبه» کالس درس است، نه   جای معلم» ،«بندیتعیی   وضعیت نی 

ه را برگردانیدپول» ،«زندان پرداخت پاداش پایان »و « های اختالس شده صندوق ذخی 

 خدمت بالفاصله پس از بازنش
 

 از جمله شعارهای این تجمع بود. « ستگ

رورش کنندگان در مقابل اداره آموزش و پتلگرایم کانون صنق  معلمان، تجمعبه گزارش کانال 

از با پهن ایط معیشت  فرهنگیان استان فارس در شی  اض خود را به رس  کردن سفره خایل اعی 

اض  و صنق  معلمان ایرانا نشان دادند.  در سالیان اخی  به شمار  ین چندمی   تجمع اعی 

اض به بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش با  رود. یم هزار  ۱۴۰پیشی  یک نامه در اعی 

امضا در روز نهم اسفند به نمایندگان کمیسیون آموزش، کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسه 

دستمزد کمپی   بودجه عادالنه برای افزایش »این امضاها را  مجلس تحویل داده شده بود. 

  جمع آوری کرده بود. « معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس

کنندگان در تهران و سایر شهرهای ایران همچنی   گفته شد که ر قطعنامه پایاب  تجمعد

ها به سمت خیابان و قرباب  نمودن  خیل عظیم ترک تحصیل دانش آموزان و رانده شدن آن:»

کردن آموزش است، ت  است که مبنایش پویلگذاری نادرسکودگ آنان، نتیجه سیاست

لت سیاست افتمندانه و می    و زیست رس 
 

هاب  که برخالف اصل یس قانون اسایس است.زندگ

وضعیت کنوب  موجب شده است که  های جدی شده است و اجتمایع معلمان دچار چالش
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با »ته نی   آورند.فرهنگیان بازنشسهای دوم و سوم رویامرار معاش به شغل»معلمان برای 

ی یم کنند.مشارکت عمویم در نظام آموزیس  امروز به معنای مشقت و رنج روزگار خود را سی 

پرداخت پول به اشکال مختلف به دولت است و این رویکرد نامیمون نایس  از نگایه در بی   

این قطعنامه همچنی   آمده  در « داند. وپرورش را فاقد خروجر یممدیران است که آموزش

گرفته است. غافل از این  و بودجه بر اساس سود شکل رنامهنگاه غالب در سازمان ب»: است

وی انساب  از طریق که پایه و اساس یک تحول و توسعه پویا و درون زا، خروجر مناسب نی 

ها و فعاالن حقوق ری از قطعنامه از برخورد با تشکلدر بخش دیگ «وپرورش است. آموزش

شود و از « خاموش»شود صدای منتقد ته شده است که تالش یممعلمان انتقاد شده و گف

ی نهادهای مدب  شکل ی»گی  ، یعت   کند. « جلوگی   برخوردهاب 
ایجاد » این قطعنامه چنی  

را نایس  از  «کردن فضای کار صنق  یابر مستقل و رسارسی و امنیت  موانع متعدد بر رس تشکل

یابر مستقل و رسارسی را یک حق تشکل»ه است: دانسته و نوشت «نگاه و رویکرد اقتدارگرا»

های صنق  موجود که بر اساس دانیم و از کانونای برای احقاق حقوق معلمان یمقانوب  و پایه

کنند حمایت اصل استقالل و صنق  بودن حول مطالبات صنق  و آموزیس  حرکت یم

 «کنیم. یم

ترمیم »از جمله اینکه خواستار  ؛اند  هاب  را مطرح کردهه همچنی   خواستهنویسندگان قطعنام

وهای خدماب  و اداری )هماهنگ با سایر   و اصالح حقوق و دستمزد تمایم معلمان و نی 

فقر  دستمزدها نباید زیر خطاند که اند و تاکید کردهشده( ۱۳۹۶کارکنان دولت از ابتدای سال 

ه فرهنگنظارت بیشی  و حسابریس دقیق» باشد.  های یان و بازگرداندن پولتر بر صندوق ذخی 

ان بازدیه رسمایه گذاری فرهنگیان در این صندوق همراه با  اختالس شده و تجدیدنظر در می  

ای که امکان نظارت نمایندگاب  از معلمان بر گونهصورت عمویم و علت  به گزارش شفافیت به

ه وجو   ه است. کنندگان بوددیگر خواسته تجمع «د داشته باشدعملکرد صندوق ذخی 

های آموزیس  مطابق با اختصاص بودجه الزم برای تأمی   و استانداردسازی محیط

وهای قراردادی، حقاستانداردهای بی    التدریش و پیماب  به رسیم الملیل، تبدیل وضعیت نی 

وهای آموزیس  شاغل و تأمی   امنیت شغیل آنان، تأمی   امنیت شغیل مربیان پیش  و نی 
دبستاب 

ان خسارت وارد  لغو هر نوع محکومیت فعاالن صنق  فرهنگیان،، در بخش خصوض جیر

های صنق  از دیگر خواسته های مطرح شده شده به آنان و کنار گذاشی   نگاه امنیت  به تالش

 در قطعنامه روز پنجشنبه بوده است. 

یف و زحمتکش ایران درود یم ایران حزب کار   ر مبارزات ب فرستد و از )توفان( به معلمان رس 

صورب  که این  بخش است و در مبارزات معلمان ایران نوید  کند. حق آنها قاطعانه حمایت یم

های زحمتکش اجتمایع بویژه طبقه کارگر ایران یوند با مبارزه سایر اقشار والیهمبارزات در پ

د رژیم ضدکارگر   قرار   نشیت  خواهد کرد و بخش  از ی جمهوری اسالیم را مجبور به عقبگی 

ون خواهد کشید. های آدمحلقوم این کوسه از حقوق خود را   خوار بی 

ان تشکیالت است!   چاره رنجیر

 پیوند با کارگران ایران! زنده باد مبارزه معلمان در

 داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران! سرنگون باد رژیم سرمایه

 ۱۳۹۵اسفند  ۲۰جمعه  )توفان( ایران حزب کار 
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 در حاشیه ترور در لندن
 

ی حقوق» ریاکاری مورد در  سخت    تروریسم  "ایدئولوژی غی  "ای هرسانه «برس 

 غرب ولت  د

 روز " یسبر بر  تلویزیون گزارش طبق

 هنوز  گویا که نفر یک مارس ۲۲ چهارشنبه

 رویت، اس نشده فاش هارسانه برای هویتش

 با لندن در بریتانیا پارلمان نزدیگ در پیل

 سپس و کوبید پیاده عابران به خود خودرو

 .کرد حمله چاقو با پلیس یک به فرار حی    در

 از بریتانیاب   مسئول ماتمقا که حادثه این

 را  آن کردند اعالم اول ساعات همان

 دالیل که آن مگر کنند،یم تلق  « تروریست  »

گزاری زمینه همی    در .انجامید دیگر نفر سه و پلیس مورأم مرگ به بیابند، آن برای دیگری  روز هاخیر

 بریتانیا در خیاباب   حمله ینا با ارتباط در نفر هفت که دادند گزارش ماه، فروردین سوم شنبه،پنج

وهای و شده بازداشت منگام و لندن در جمله از منطقه چند در را هاب  آدرس پلیس نی   وجوجست بی 

گزاری حال این با .اندکرده واریس و ز خیر  ضدتروریست   مقام رایل، مارک از نقل به پنجشنبه روز رویی 

 بوده الملیلبی    تروریسم تاثی   تحت و زده حمله به دست تنها مهاجم فرد».... که گفت بریتانیا، ارشد

 .«است

 یک انحراف جمله از اند،بوده تروریست   که بود مشابه رخداد چند شاهد گذشته سال یک در اروپا

 داعش نهایت در و گذاشت جای بر کشته ۱۲ که برلی    شهر در ایبازارچه داخل به کامیون

 حمالت سالروز نی    مارس، ۲۲ گذشته، چهارشنبه روز الح همی    در .گرفت برعهده را آن مسئولیت

و در تروریست    هم را حمالت آن مسئولیت .گرفت قرباب   یس از بیش که بود بروکسل فرودگاه و می 

بطور   شهروندان این کشور  لندن و قتل چندتن از  ترور در  شایان توجه است که خیر  ".پذیرفت داعش

ده روشن است این  .ودشها که ریخته نیمچه اشک س یافته است و ای غربر انعکاهرسانه ای در گسی 

افرایط  تی   ساحزاب مهاجر  ها و ونازیستئاین عملیات کور تنها به نفع ن عمل تروریست  محکوم است و 

ی رقه در   ۳۰در « البادیه الداخلیه»لیکن بمباران مدرسه .تمام خواهد شد  شنبه سوریه دو  کیلومی 

با  ،آموز جان باختند دانش ۵۰آن حدود  اثر  ای آمریکاب  که در هندهشب اول فروردین توسط جنگ

 مورد  یک گزارش در  ری    غ از . دمواجه گردیده است« رضغبی تیک و ادمکر »ای هسکوت مرگبار رسانه

دوستانه»روز توسط بمباران  همه فجاییع که هر  این فاجعه و  یالیست  و «برس  صهیونیست  در  امی 

 های دروغگو و با سکوت این رسانهضد انساب   این فجایع هدفمند و .د دهممالک خاورمیانه رخ یم

 .شوندوجدان روبرو یمبر 

 و تن چند شدنکشته به منجر که.فرانسه و  بلژیک در ترور همانند لندن در ترور که کرد تاکید باید

یالیست   هایسیاست طبییع محصول، است گشته بیگناه هایانسان از شماری گشی   مجروح  امی 

 نه و ودشیم زاده تروریست کش نه واقعه ب .است جنایتکارش متحدین و  آمریکا اربابش و انگلیس

 زورگوب   محصول کنوب   جهان در  تروریسم .دارد تعلق خاض دین به نه و است اتفاف   یامر  تروریسم

یالیست   ممالک چپاول و  همه رانهطلبکا و مستمر نقض با ممالک این .است جهان در غرب بویژه امی 

م جهان مردم و کشورها برای باید که جهاب   قوانی    و ضوابط  و مصونیت از توازب   و بوده محی 

  گناهیترور در لندن و مرگ چهارتن از مردم ب
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 و خودرسانه عملیات با و برندیم بی    از هدفمند و گسیختهلجام را جهان امنیت کند، ایجاد امنیت

ن  تبلیغات با همراه جنایتکارانه
، زهرآگی    کش و کنندیم اقدام هانج مردم هامیلیون کشتار به دروغی  

دهب بازخواست برای را آنها گریبان نیست قادر  در دادریس مرجع هیچ .طلبدهب حسابریس به و گی 

 نی   ابزار ستم .کند تضمی    را محروم مردم حق که نیست جهان
گری و حت  دادگاه کیفری جهاب 

به زبان زور و طپانچه  .یابدیمنرسد و پژوایک ریاد کش به جاب  نیمف .اعمال مقاصد شوم آنهاست

 ت. زبان محاوره جهاب  بدل شده اس

یالیست یالیسم آمریکا در امی  ها و بویژه امی 

جهان، رفتاری دارد که گویا همه ممالک و 

مردم آن، نوکران دست به سینه وی هستند و 

های آنها را باید درخواست یا باید باشند و 

تجاوز  .نداجابت کنند و اوامر آنها را بجاآور 

یالیست  و صهیونیست  به افغانستان،  امی 

، یوگسالوی،  عراق، سوریه، لبنان، فلسطی  

، یمن، مایل، سودان، گرانادا و رسارس دنیا  لیتر

 عظیم  ...و
 
چپاول و غارت جهان و ایجاد شکاف

، بر و عمیق میان قطب فقر و ثروت، به بیکاری، بر 
، یخانماب   میدان آدورنماب 

 
. دهد یمس و آوارگ

اه یم جنبش مردم و  روریسم دشمن مارکسیسم است و ت مبارزه با تروریسم  .دانکشطبقه کارگر را به بی 

کش  انسان از و استقرار عدالت اجتمایع و پایان دادن به بهره تنها از گذرگاه مبارزه برای تحقق برابری

تواند نیم ،عدم امنیت در جهان استکش که مدیع مبارزه با ترویسم و مبارزه با   .کندانسان عبور یم

یالیسم است د به مبارزه بر  ،نسبت به رسمنشاء این تروریسم که امی  مبارزه با تروریسم کور جدا از . نخی  

ین تروریسم دولت  جهان یالیسم آمریکا  ،مبارزه با بزرگی    انگلیس و , یعت  امی 
 
تنها  .هایش نیستهمپالگ

ی است که یمبا چنی   موضع دانمارک ، آلمان ن ترورهای بربرمنشانه در لندن، فرانسه و بلژیک و تواگی 

یالیست  ههن اینکه به آلت دست تبلیغات رسانبدو  ،همه جای جهان را محکوم کرد  و ترکیه و  ای امی 

 درشت و زیر  تكارانهیجنا یترورها تمام یلاص مسبب غرب دولت   یهاتروريست  .دروغگو بدل گشت

 كراواب   فوكل جانیان نیا. ستین سمیالیامی   با مبارزه از جدا سمیترور  هیعل زهمبار  و هستند جهان در

 یالجزائر  یمت   ،فغانستاب  ا ،ب  ایسور  ،ت  یفلسط ،ب  ایبیل ،عراف   هاونیلیم خون به دستشان سكوالر و

 میواهخ كار و رس سمیترور  با، است نشده نابود سمیالیامی   كه  زماب   تا و  است آغشته....... تنایمیو  و 

 عنوانه ب او یسو ه ب حمله نوك دیبا و كاستیآمر  سمیالیامی   ها،ستیالیامی   رسكرده و داشت

یت یک شماره دشمن و  جهان دولت   سمیترور  نیبزرگی   و نیخطرناكی    .رود نشانه برس 

 داری جمهوری اسالمی به دست مردم ایرانسرنگون باد رژیم سرمایه

  

 هیاخلدال هیادیبمباران مدرسه الهای غربر در مورد سکوت رسانه
ی رقه در سوریه . اول   ۳۰دانش آموز بیگناه در  ۵۰و مرگ  کیلومی 

 ۱۳۹۶فروردین 
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 دینامه چهل تن از پژوهشگران اقتصا
 های نئولیبرالی تیم حسن روحانیپیرامون اوضاع وخیم اقتصادی و سیاست

اری جمهوری درژیم رسمایه

اسالیم که قریب به چهار 

دهه با دشنه و ساطور 

در اثر  ،حکومت کرده است

 و پذیرش 
 

ضعف و درماندگ

ای، بار توافقنامه هستهخفت

اماب  را برای تسهیل اقد

های هجوم رسمایه

یالی ست  به ایران و امی 

ر سیاست تعدیل اقتصادی د

الیسم ، در پیش  قالب نئولییر

ایط . گرفته است  از کل نظام جابرانه و ضد کارگری جمهوری اسالیم باید رس 
 

حسن روحاب  به نمایندگ

ها به کیل حذف شوند، بهای مواد عت  یارانهی .های خارجر تغیی  دهددیه حداکیر رسمایهرا به نفع سود

وی کار ؛ .آور افزایش یابدبازار آزاد، به طور رسساموخت در س آید و فقر و فالکت به اسارت در  باید نی 

، باید قوانی   کار به نفع برای تشدید درجه استثمار و تن دادن به هر درجه از فشار افزایش یابد 

ایط بر کردن کارگران، بدست مجلس شورای داران و بردهرسمایه داری سودآور دهاسالیم تغیی  کرده تا رس 

حد و حرص، های بر بر شالوده فقر و بدبخت  ملت فراهم گردد، باید سیاست خصوض سازی

کت ، با خصوض سازی منابع اولیه و نفت و گاز، فاضالب و برق و آب، رس  های هواب  و دریاب 

، با تلفیق پارهخصوض کتهای داران ایراب  های رسمایهای رسمایهسازی بنای صنایع زیربناب  با ابررس 

 برای غارت بر 
یالیست  د نمحییط بدور افکنده شو باید مالحظات زیست؛ دروپیکر ایران، کامل شود امی 

ایل بر نظم درون کارخانه های جهاب  و دولت کارگزار سیاست باید تحصیل، ؛ ها حراست کند نئولییر

ی طبییع ایران را داشته هاها حق استفاده از ثروتخصوض شود و فقط فرزندان آقازادهپویل و 

آغوش دیپلماتیک تا ایران در به زبان غی   .گردد؟؟ باز !!"جامعه جهاب  "تا ایران به دامن  ...باشند و

یالیسم جای د و توسط آنها بلعیده شود امی  یالیست. اگی  اکنون با می   قراردادهای همهای اروپاب  از می 

، بنگالدش، هندوستان، میانمار، عربستان اندونزی، کاستعماری که تجارب آن را از غارت ره جنوبر

، عراق و های ایران به صف اند، در پای دروازهبدست آورده ...سعودی و امارات متحده عربر

الیسم نئوکاب  را در می   جهاب  اند تا آنها را به ایران نی   تحمیل کنند و سیاست لیایستاده کردن رسمایه یر

هراسان و بر نظم و  ن امر با رژییم که فاقد برنامه و دوراندیش  سیایس، ای .در ایران متحقق گردانند

های ایران بیشی  هراس دارد تا دسیسه با رژییم که از مردم ؛کارگر و جالد ملت استکوربینانه، ضد 

ی مقدور است یالیسم، به راحت  بیشی  همی   است که  ،عاقبت رژییم که به مردمش متگ نیست، امی 

اش بار و ضدمردیم برای حفظ نظام گندیدهای جز پذیرش قراردادهای اسارتو چارهامروز شاهدیم 

 ندارد

توسط چهل پژوهشگر حوزه اقتصاد منترس  شده  ۱۳۹۵نامه زیر به حسن روحاب  که در اسفند ماه 

یات و  (توفان)حامل نکاب  است که سالهاست حزب ما در  ،است کنگره های   ارگان مرکزی و سایر نرس 

ایل که تحت نام تعدیل گوب  کرده است که اجرای سیاستپیش بیان داشته و ود خحزبر  های نئولییر

ی نیست ، همچنان ادامه دارد  اقتصادی از دوره ریاست جمهوری هاشیم رفسنجاب  آغاز گردیده و  چی  

 و صندوق بی   جز اج
،   درآمدن بازار الملیل پول و به عضویترای اوامر بانک جهاب  تجارت جهاب 
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رنج کارگران و نابودی آخرین های کشور برای غارت منابع طبییع، غارت دست ودن دربگش

 مانده از دستقطره
 
اوضاع وخیم و  .آوردهای طبقه کارگر پس از رسنگوب  رژیم خائن پهلویهای باف

ایل است که در نامه زیر به روشت  بدان  بار اقتصادی کنوب  تبلوری از مصیبت این سیاست نئولییر

کنیم تا خوانندگان گرایم خود به قضاوت این نامه را منترس  یم هاب  از در زیر بخش .اره شده استاش

 :دننشینهب

خواهانه عمل اش از ابتدای کار دولت، به توصیهای ک !جناب آقای رئیس جمهور" های مکرر و خی 

ت  علنا و ضیحا به وق .زدیدهای اقتصادی دولت را به نتایج مذاکرات گره نیمکردید و سیاستیم

ای دادید، طبییع بود که فعاالن الفتوح و حل همه مشکالت بعد از توافق هستهجامعه وعده فتح

های کاری را به تعویق انداختند تا نتایج گذاری و کاری دست کشیدند و تصمیماقتصادی از هر رسمایه

کارها را فلج کرده و   افزا، کسب و وهم رکود فراگی    :برجام را ببینند و متاسفانه شد آنچه نباید میشد

 و تعطییل کشانده است
 

 .بسیاری از واحدهای تولیدی را در معرض ورشکستگ

ال رسمایه  !جناب آقای رئیس جمهور این   .داری استمتاسفانه تیم اقتصادی شما مرید و مروج لییر

دولت  را برای ه و بانکتیم، به بهانه استقالل بانک مرکزی، دولت را در بازار پول منفعل کرد های غی 

اند که در نتیجه، ز سوی دیگر خلق پول، آزاد گذاشتهمسابقه در افزایش کاذب نرخ سود از یکسو و ا

 در دولت شما به رقم بر 
 

 ءمیلیارد ریال رسیده که به تولید هم راه ندارد و منشا  هزار ۱۳سابقه نقدینگ

 از مشکالت امروز اقتصاد ایران شد
 

 .ه استبخش بزرگ

ال رسمایه !جناب آقای رئیس جمهور ریزی گذشته است و اند عرص برنامهداری گفتهشیفتگان لییر

بر اساس این تفکر اشتباه، دولت شما حت  برای اولی   بار  .ریزی کشور را اداره کردامروز نباید با برنامه

، الیحه برنامه را هم تهیه نکردیط دهه دآوری کنید شاید اقتصادهای ان یاتالزم است به تیم .های اخی 

ریزی نداشته باشند اما برای کشوری که هنوز تولیدات قابل رقابت یافته امروز نیازی به برنامهتوسعه

د و برنامه توسعه برای تخصیص منابع محدود و تعیی   و حمایت    راهیر
در عرصه جهاب  ندارد، داشی 

وری استاز بخش و آن، ض   .های پیرس 

ال رسمایه  !ئیس جمهورجناب آقای ر  داری که در دولت شما مصادر اصیل مروجان مکتب لییر

ی را به عهده دارند، چنی   تصور و تلقی   یمتصمیم ها کنند که مبارزه با فساد، باعث فرار رسمایهگی 

گذاری نسبت معکوس دارد و در  مایل با رسمایه مدتهاست ثابت شده فساد  . این اشتباه است .شودیم

 .گذاری و رفاه هم کمی  استهای فاسدتر، رسمایهکشور 

ال رسمایهر! هو جناب آقای رئیس جم کنند دولت نباید از تولیدکنندگان یم داری تصور طرفداران لییر

این تصور کامال اشتباه  .الملیل به حال خود رها شودحمایت کند و تولیدکننده داخیل باید در بازار بی   

وع رشد اقتصادی و هم در دوران رسیدن ها در همه کشورهدولتت. اس فته، هم در دوران رس  ای پیرس 

 . های مختلف از تولیدکنندگان حمایت کرده و میکنند به توسعه، به بهانه

های ساخی   نقش دولت در اقتصاد، حت  از دولتدولت شما در محدود   !جناب آقای رئیس جمهور

اند دولت نباید در جاب  که به شما القا کرده است تا داری هم جلوتر رفته باب  و پیشتاز جهاب  رسمایه

دولت باید جابجاب  کالن وجوه را  .های بانگ شهروندان رسک بکشد، این اشتباه محض استحساب

د ی کند و جلوی پولشوب  و قاچاق را بگی  تیم اقتصادی شما به همان بهانه موهوم،  .رصد و پیگی 

به تیم   .انداند و حت  قراردادهای خارجر را هم محرمانه کردهدهابزارهای شفافیت را یگ یگ ساقط کر 

کردن اطالعات و قراردادها، اقتصادی خود تفهیم کنید شفافیت به نفع کشور است و مخق   

 .ساز فساد خواهد بودزمینه

ال رسمایه  !جناب آقای رئیس جمهور و داری، معتقدند دولت باید بجای تاکید بر عدالت شیفتگان لییر

ها و منافع اقتصادی، تالش کند کیک اقتصاد بزرگی  شود تا به تقسیم عادالنه کیک اقتصاد و فرصت

ی برسد ای که این اشتباه است بخصوص در جامعه .هرکس نسبت به وضع قبیل خود، کیک بیشی 
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لت  عدابر . حرص در مرصف رواج دارد و مردم دایم وضع اقتصادی خود را با دیگران مقایسه یم کنند 

بلکه همراه شدن آن با حرص و تفاخر عمویم، باعث ایجاد  ،های دیت  ناسازگار استنه تنها با ارزش

شود و در نتیجه نهایت، کینه طبقاب  و سقوط رسمایه اجتمایع یم احساس حرمان، فقر احسایس و در 

 خود لذت نیمکس، حت  ثروتمندان از داشتههیچ
 

 . برند ها و زندگ

ایران را  تفکر اقتصادی مسلط بر دولت شما، تنها راه نجات اقتصاد   !جمهور جناب آقای رئیس

کننده در کشوری که در تصمیم .این اشتباه است  .داندگذاری خارجر یمرسمایه  و غافلگی 
های ناگهاب 

امنیت  ،تعهدی ادارات دولت  به عمل به قراردادها و پرداخت مطالبات پیمانکارانمسئوالن و بر 

 ؛در کشوری که مقررات اقتصادی مبهم و بدون ضمانت اجراست ؛آوردهی را به شدت پایی   اقتصاد

کش داوطلب رسمایه    ؛جوب  به شدت رواج دارد اطالعات اقتصادی شفاف نیست و رانت و رانت

گذاران تان بگویید بجای اینکه به رسمایهبه تیم اقتصادی  .شود چه داخیل و چه خارجر گذاری نیم

کار را سهل و با اصالح مقررات و رفتارهایشان، امنیت   یهوده التماس کنند، محیط کسب و خارجر ب

ناوری دست خلق ثروت، ف ءتان یادآوری کنید، امروزه منشا به تیم اقتصادی .سازنداقتصادی را برقرار 

ن خلق  تواژوهشگاه یمقیمت دست اول را با تالش و زحمت در آزمایشگاه و پاول است و فناوری گران

کت  .های خارجر کرد و بدست آورد و نه با درخواست از رس 

ال رسمایهطرفدا  !جناب آقای روحاب   داری که در دولت و اطرافیان شما ران و مروجان مکتب لییر

را به اقتصاد ایران  های خود سال گذشته همواره نظرات و توصیه ۳۰رنگ دارند، یط  حضور پر 

بست فعیل بن .اندهای خود را نپذیرفتهه، مسئولیت نتایج توصیهاند و تقریبا هیچگاتحمیل کرده

، نتیجه توصیه اقتصاد  از شما انتظار داریم با پذیرش  .ها و اقدامات این گروه استایران، به روشت 

کشور، مسببان آن را مرخص و دولت را از مسی  اشتباه فعیل که روز به   مسئولیت وضع فعیل اقتصاد 

اصالح مسی  اشتباه پیموده  .برد، بازگردانیدرا بیشی  در باتالق رکود و ضعف فرویمروز اقتصادایران 

اف و در گام اول باید به اشتباه و ناکارآمدی سیاست  .شده، مشکل اما ممکن است های موجود اعی 

بسته نجات را برای اقتصاد ایران را با همفکری و وفاق عموم نخبگان کشور تدوین و با قاطعیت و 

 :محور اسایس باشد ۵این بسته باید شامل  .ت اجرا کرددق

ی،  مبارزه ضی    ح و دقیق و قاطع با مفاسد  -۱ اقتصادی، از طریق ایجاد شفافیت حداکیر

قانوب  های ضدتولیدی و غی  محو رانت  صاحبان اموال غی 
 .مولد و معرف 

داشی   نرخ سود، گهنها از مسابقه باال خروج بانک مرکزی از انفعال موجود، منع بانک -۲

 به سمت بنگاه
 

 .های تولیدیهدایت نقدینگ

 شامل شناساب  و معرف  حوزه -۳
د توسعه صنعت  کار مورد   های کسب و تدوین راهیر

بنیان و صادراب  که محصوالت با فناوری باال کارهای دانش  حمایت دولت به ویژه کسب و 

 .کنندتولید و صادر یم

های مولد موازی و مزاحم تولید با استفاده از تقاطع سامانههای غی  شناساب  فعالیت -۴

 .ایاطالعاب  و اخذ مالیات از آنها بدون هیچ مالحظه

 .گذاریف کاغذبازی مزاحم تولید و رسمایهکار و حذ  تسهیل صدور مجوزهای کسب و  - ۵

هور کشورمان اینجانبان به عنوان معلمان و پژوهشگران اقتصادی، امید و انتظار داریم رئیس جم

 ".تر را برگزیندسخنان مختلف و متفاوت را استماع کند و راه درست

 زنده باد اتحاد و همبستگی همه کارگران و زحمتکشان سراسر ایران

 داری جمهوری اسالمی!علیه رژیم سرمایه
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 «فروشنده» فیلم برای اسکار پیرامون سخنی

 اصغرفرهادی
 ساخته« فروشنده» فیلم

 به موفق فرهادی اصغر

ین بخش جایزه کسب  بهی 

 و هشتاد در خارجر  فیلم

 جوایز اهدای مراسم نهمی   

های و علوم آکادیم  سینما هی 

 دومی    این  .شد (اسکار)

 سینمای و فرهادی اسکار

 اصغر آقای .است ایران

 هم ۲۰۱۲ سال در فرهادی

 از نادر جداب  » فیلم برای

 .بود شده جایزه این کسب به موفق« سیمی   

اض در فرهادی غراص  در آمریکا جدید جمهوری رئیس« ترامپ دونالد» مهاجرب  دض فرمان به اعی 

کت شد، برگزار تهران وقت به دوشنبه بامداد که مراسم این  نخستی   « انصاری انوشه» و  نکرد رس 

وز» و  ایراب   زن فضانورد   به ناسا پیشی    مدیران از« نادری فی 
 

 همب حضور اسکار در آنها از نمایندگ

 رساندند

 برای من غیبت» : است آمده چنی    شد، قرائت مراسم این در که فرهادی اصغر  بیانیه از قسمت   در

ام انساب   قانون این با که است دیگری کشور شش و کشورم مردم به احی   ورود از را مهاجران که غی 

ایمبر  مورد کنند،یم منع آمریکا به  .« اند گرفتهقرار  احی 

ده تشویق با فرهادی اظهارات این  .شد همراه حضار گسی 

وزی هر ما حزب ، موفقیت و  پی  ی و  علیم ورزیس   موجب که را الملیلبی    و  میل عرصه در  هی 

 خدمت در  و  بخشروحیه را هاموفقیت این و  نهدیم ارج است، ایران مردم آورددست و رسبلندی

 .کندیم رزیابر ا اسالیم جمهوری فرهنگ و  هی   ضد کوراندیشان علیه پیکار

 دخوانییم زیر در را فرهادی اصغر بیانیه کامل می   

  افتخار»
 

 آکادیم، اعضای از .کنمیم دریافت را ارزش با جایزه این باردومی    برای که است بزرگ

 ماله الکساندر امکنندهتهیه ایران، در گروهم
 

 .کنمیم تشکر آمازون و مدیا کوهن کنندگانمپخش و گ

  از اسگزارمسپ همچنی   
 

ین کاندیداهای دیگر همبستگ  .خارجر  فیلم بهی 

ام به من .نیستم شما کنار در امشب که متاسفم  قانون با که دیگر کشور شش و کشورم مردم احی 

ایمبر  مورد مهاجران ورود منع انساب  غی    .نیامدم آمریکا به شدند واقع احی 
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 که تریس شود؛یم ترس باعث افرایط دارانسیاستم توسط ما دشمنان و ما به جهان بندیتقسیم

  مانع که هاب  جنگ ها؛جنگ و هاخشونت برای دروغی    است توجییه
 

 به رسیدن برای اندبوده بزرگ

 .اندشده واقع تهاجم مورد که کشورهاب   در برس   حقوق رعایت و دموکرایس

کات به هایشاندوربی    چرخش با توانندیم سینماگران ، مشی   ادیان و هاملیت از که هاب  یشهکل انساب 

  آن دنبال به و همدیل زمینه و بشکنند را است شده ساخته مختلف
 

 فراهم را جهان مردمان همبستگ

ی همدیل .کنند  «.نیازمندیم آن به زمان هر از بیشی   امروز ما که است چی  

 !کدامند فرهادی اصغر شخص و  اسکار جایزه به حمله اهداف

وزی هر است که کید کردهتا  حزب ما بارها  ، موفقیت و  پی  ی و  علیم ورزیس   ایران مردم آورددست هی 

 و میل غرور  به که  کساب  .ستا اسالیم جمهوری رژیم نفعه ب نه آب آمی   تحقی   و  منق   نگاه و است

 روحیات و  تاری    خ و  فرهنگ با و  ندارند هم دوست  میهن و میل ندارند، عرق اعتقادی میل افتخارات

 د. اننهبیگا نمردمشا

کت تیم میل فوتبال ایران در جام کت ورزشکاران جهاب   در گذشته رس   و المپیک لندن در ایران و یا رس 

وزی مدال ۱۲  آوردنتبدس و برداریوزنه و عرصه کشت   در بویژه آن آوردهایدست  یکسو از  پی 

وزی این و شد از کشور جخار  و داخل در  ایران مردم شادی و شعف موجب  در  و  گرفته جشن را هاپی 

وزی این دیگر سوی از .ثبت کردند ایران ملت افتخارات و هاقهرماب   دفی    و خشم موجب هاپی 

 
 

  کرده تحلیل رژیم تقویت باعث را ورزیس   هایموفقیت این گردید که روشنفکرنما ایعده برافروختگ

کت و ورزشکاران قشو ن  عده که این .نمودند ارزیابر  نق  م بلکه، مثبت تنها نه المپیک را در آنها رس 

 کارگران» شعار  با اندرقیچ  کهچپ عناض لشام ،میدهند  تشکیل را خارج ایرانیان از بخش کوچگ

 سینه نباید» اسالیم بورژوازی رسود و پرچم زیر و بورژوازی وطن برای و ورزشکاران« ندارند وطن

 عناض دیگر  بخش و  ....آمدند انمید به« دهند اسالیم جمهوری رژیم تقدیم مدال و بزنند

 و طال مدالهای و کسب رژییم را ایران ورزشکاران همه مجاهدین که خودفروخته سازمان خوردهفریب

 دادنجلوه منق   برای را خود توان و توش تمام و  نموده ارزیابر  آن تحکیم و رژیم بسود را برنز و نقره

وزی این وها این د. ارگرفتنبک ایران ورزشکاران به توهی    و هاپی   و  ایدئولوژیگ تطورات مرغ به نی 

کت عدم  به ورزشکاران دعوت  .نمودند عمل متحد یک چی    در اما سیایس  ورزیس  و  میادین در رس 

ی و   چنی    جماعت این مبارزاب   فلسفه .است ها بودهعرصه این در  ایران تمام و تام تحریم و علیم هی 

 «بهی   بدتر هرچه»: است

یه عرصه در  مندان همه که هستیم روبرو نهیلیست   استدالالت نوع این با ما نی    ی   باید ابتدا هی 

 آنوقت ،بریزند  دستگاهش و رهیر  و رژیم به تف بنویسند، پیشانیشان در را اسالیم جمهوری رسنگوب  

 ر د و ارتجایع تالششان همه اینصورت غی   در ......بزنند کتاب  و  هی   و  شعر و فیلم تولید به دست

 تمام که اندکودکانه تصور این بر  و  اندبیگانه ایران تاری    خ با گویا عده این  !!!!است ارتجاع خدمت

مندان، ف   هایرژیم» چهارچوب در تاری    خ طول در  ایران شعرای و نویسندگان هی   و  انقالبر و  می 

شان سلطنت   و  استبدای و مذهتر  نه و « سوسیالیست    هنوز مذهتر  هفرق این .اندکرده عرضه را هی 

مندان که  است نفهمیده  و جهل جنگ به روشنگری و  هی   سالح باه بلک دست در  اسلحه با نه هی 

 و  افتخار مایه و کرده ثبت ایران هی   و  شعر و ادبیات دفی   در  ار  ناپذیری فنا اثرات و فتهر  تاریگ

 .است بوده ایران مردم همه مباهات

 ارتجایع اشسوژه و  فیلم آیا . چیست منظور که نیست شنرو  فرهادی اصغر به اخی   برخوردهای در 

 چهارچوب در چون آیا است، ارتجایع ،دارد  اسالیم جمهوری مهر پاسپورتش چون آیا است،

 مهورج رئیس یا و فرهنگ وزیر با چون آیا است، ارتجایع، اس شده تهیه فیلم این اسالیم جمهوری

 ارتجایع ،است کرده اهدا او  به را جایزه این هالیود  نچو  آیا است، ارتجایع ت،اس داده دست اسالیم

  دردی فرها قایآ چون آیا است،
 

 توسط که کشوری شش آن اتباع وا آمریک مقیم ایرانیان با همبستگ
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 و.....مخالفند، است کرده امتناع آمریکا به سفر از و گرفته قرار راسیست   تعرض مورد ترامپ دونالد

 چی    همه به نهیلیست   نکاه و فرورفته خود پیله در که ناب« قالبیونان» این نیست روشن...  غی  

ی عرصه درن ایرا مردم  برای رهنمودی چه، دارند    و  هی 
 

 پراتیک اگر زیرا! یچه .نددار  ورزیس   و  فرهنگ

یالیست   تحریم پذیرش جز تفکری چنی    ،است حقیقت معیار  از  هاعرصه تمام در  ایران مردم علیه امی 

ی صهعر  در جمله  که رژییمدض شعار هر و  نخواهند یا بخواهند چه عده این و ندارد  ورزیس   و هی 

 جمهوری نفعه ب شانعمل« بهی   بدتر هرچه» فلسفه کادر در و اجانبند  دست بازیچه صالدهند

 !  است اسالیم
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 بست ویران استخانه از پای
 مهوری اسالیمهای نجویم در نظام جحقوق ، اختالس و خواریمورد زمی    سخت  در 

 

معروف است که بشقابر بزرگ را 

پر از برنج تازه دم اعالء کرده و بر 

جان ریخته، نروی آن خورش باد

در حایل که دیگر جاب  برای حت  

 نمانده بود، آن 
 
یک دانه برنج باف

ه را به دست آخوندی دادند که ب

د  نمی 
 

ویل از  .خورد تا از گرسنگ

و چشم و ر آنجاب  که آخوند، بر 

است و به پرروب  شهرت دارد، به 

بودن گزاری، از کمجای سپاس

غذا شکایت کرد و بعد، شست 

مبارک را در وسط بشقاب فرو 

برد و چهار انگشت خود را دور 

که تمایم بشقاب گرداند به شکیل  

غذا در کف دست مبارک 

در حایل   ،شده بودند  حاظران که شگفت زده  .گرفت و به نیم نگایه غذای خود را نجویده، بلعیدجا 

 بلعیدن بادمانده غذای خود را به آخوند گرسنه یمکه باف  
 

جان درسته پرسیدن و ندادند از چگونگ

ی  .و به خوردن غذای دیگران ادامه داد« مالخور»  :ها را بسیار کوتاه دادناپذیر جواب آنآخوند سی 

یالیست ی انقالب بهروحانیون که در تعامل با امی  اند، در طول عمر خور کردهرا مال  ۵۷من ها رهیر

، بدون فوت وقت مشغولخور داری اسالیم به مال ننگی   رژیم رسمایه قرائت    .نداکردن تمایم ایران نی  

عهده گرفته بود، در برنامه تلویزیوب  خود در ر سودان را بعد از انقالب بکردن بر که مسئولیت با سواد 

ی را که گرفت دیگر پس نیمآخوند د»اوائل انقالب، گفت که  ناگفته  «دهدست بده ندارد و چی  

سوادی بسیاری از مردم و حت   نماند که نتیجه کار قرائت  در جمهوری اسالیم ضد علم و دانش، بر 

ها خود را برتر از آخوندها نی   همانند صهیونیست .کودکان است و از پارو باال رفی   ثروت قرائت  

دانند و به همی   دلیل نه تنها برای کش ت بر جهان را هدیه خداوند به خود یمدانند و مالکیدیگران یم

اض به  ضی   و رسوا  ،از طرف خودشان قائل نیستند  «مال مردم خوری»حق اعی 
کنندگانشان بلکه معی 

ر ند تا کادهها را به آن دنیا حواله نیمرسانند و مجازات آنیم «عادالنه و خدا پسندانه»را به مجازات 

از حد گردد تا خدای ناکرده وقت فرستادن رسی    ع مؤمنی   به بهشت را از  هخدا در روز قیامت زیاد

 .دست بدهد

یها، رشوهاختالس بازی در جمهوری مقدس اسالیم چنان نهادینه شده است که ها و باند ها، دزدیگی 

د اگر حت  خیر دزدی دیگر کش تعجب نخواهد کر  .دیگر به امری عادی و روزمره بدل گردیده است

خواند و البته همه منتظر هستند تا بعد از انتشار ه شنود و یا به را ب! چند صد هزار میلیارد توماب  

یانقابلاسناد غی   ی مفی  مفسدی را که چنی   شناس اننابکار و خدا   !انکار در رابطه با آن، خیر دستگی 

یم  .خواننده شنوند و یا به را نی   ب زنند را به مؤمنی   و مسئولی   یم ! اتهامات نارواب    !زیه بر رس 
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میلیون تومان  ۴ تومان و خط فقر بیش از  ۹۳۰۰۰۰فقط  ۹۶اقل حقوق در سال در حایل که حد 

پرور جمهوری اسالیم، مردم ایران زیر خط فقر قراردارند، در رژیم مستضعف ٪۴۰است و بیش از 

 چند صدمیلیوب  حقوق خواری و دزدی و اختالس،مدیران عالوه بر رشوه
َ
های چند ده میلیوب  و بعضا

برای تکمیل باند مافیاب  خود از جیب ملت ایران بذل  ،کنند و هر جا که دستشان برسد نی   دریافت یم

های بسیار نازیل، که برای پرداخت پول آن، به قیمت …کنند و زمی   و خانه و کارخانه و و بخشش یم

تر و دهند و یکدیگر را فربهاختیار اطرافیان خود قرار یمدر  !پرداخت نیستهاب  که الزم به باز از وام

تر یم های شهرداری و خواریشود به زمی   ها مربوط یمیگ از آخرین شاهکار  .کنندمردم ایران را فقی 

، شخص افشاء کننده به «بخشش حاکم از جیب ملت»شورای شهر تهران که بعد از افشاء اسناد 

اند تا بلکه در شد و رئیس دزدان، آقای قالیباف برای ریاست جمهوری خی   برداشته حبس کشیده

ی را به دار  ی را از  آینده در مقام ریاست جمهوری، امالک بیشی  و دسته خود ببخشند و سهم بیشی 

گفته نماند که دستگاه قضاب  خالفت اسالیم فقط به البته نا   .نصیب خود کنند  !« سفره انقالب»

ی روزنامهدست ای نی   برای بسنده نکرده و پرونده ،نگار خایط که آبروی مؤمنان را برده استگی 

 بگذارند، به این کنندگان بر اند که اگر روزی افشاءکردهخواری مذکور باز زمی   
 
ایمان وقت  برایشان باف

م   خواهند کرد و به همگان نشان خواهند داد که مسئولی   محی 
 

در نظام مقدس پرونده هم رسیدگ

دار رسیده به حق  !و فقط حق   !خواری در کار نبوده استند و زمی   هست اسالیم بری از هرگونه خطا 

های ریز و درشت در جمهوری اسالیم به طشت رسواب  از بام افتاد و تمایم مسئولی   و ارگان !است

متوجه شدند آبروی ریخته شده  ویل هنگایم که ،دست و پا افتادند تا هر آنچه بوده است را انکار کنند 

وع کردند به محکوم کردن و در عی   حال کوچک جلوه دادن  ،شود با انکار جمع و جور کنند را نیم رس 

 به پرونده زمی   موضوع و در مرحله بعد، دستگاه قض
 

خواری را آغاز کرد و در همان اب  نمایش رسیدگ

اب  گذاری نی   با داد و قال فراوان زمان دستگاه قانون ویل این  .ا نمایندگانش وارد گود شدهای غر  و سخی 

، برای رسکوب معلمان و فرهنگیان، برای رسکوب پهلوان پنبه ها فقط برای رسکوب کارگران اعتصابر

ویل هرگز تیغشان برای خودی برنده ، آورند ملت بزرگوار و رزمنده ایران دژخیمانه ادای پهلوان را در یم

ها از آسیاب ب  از این دزدی اموال عمویم گذشته است، به گمان آنکه آبحال که مد .نخواهد بود

کند که وقت  اعالم یم افتاده است، مجلس نمایندگان انتصابر برریس موضوع را به کناری گذاشته و 

 به پرونده است
 

 .پردازده دلییل ندارد تا مجلس نی   به آن ب ،دستگاه قضاب  در حال رسیدگ

ی نشان داد که چاقو دسته خود را نیممجلس با این نتیجه های مختلف جمهوری برد و جناحگی 

فاطمه سعیدی، نماینده تهران  .اندازندخورند استخوان هم را دور نیمه اسالیم اگر گوشت یکدیگر را ب

گذاشی   طرح تحقیق و شهرداری تهران، برای کنار  «های عجیبالبر »و  «فشار سنگی   »در مجلس، از 

تالش ما در »خواست و افزود که  «پوزش»اند ی دادهأاز شهرونداب  که به او ر  اده و تفحص خیر د

، نماینده تهران در مجلس  .برابر ابزارهای پیدا و پنهان برج  صاحبان قدرت کاف  نبود و محمود صادف 

، عضو شورای شهر، نی   شهرداری را به و رحمت ن ده میلیارد توما»و دادن  «گریالبر »هللا حافیط 

به برادر یگ از اعضای کمیسیون عمران مجلس متهم کرد، اتهایم که متوجه تمایم مسئولی   در  «تراکم

زیرا هر روز  ،الشمس است و نیازی به اثبات ندارد منواقعیت  که دیگر اظهر   .جمهوری اسالیم است

جانبداری از شهردار  ای از نمایندگان مجلس نی   عیل الریجاب  را بهحت  عده .هزاران بار رخ یم دهد

اند و مصطق  کواکبیان، نماینده تهران، اعالم کرد که آقای الریجاب  به او اجازه نداده تهران متهم کرده

تمایم رخدادها و شواهد در جمهوری اسالیم نشان  .است تا در موافقت با این طرح صحبت کند

نه دستگاه  .هوری اسالیم دل خوش کرددهد که نباید به عملکرد این و یا آن جناح مافیاب  در جمیم

گذاری دست به کاری خواهد زد و دهد و نه دستگاه قانونها عمیل انجام یمقضاب  بر علیه خودی

 امکان رفرم و اصالح وجود ندارد زیرا این خانه از پای
ً
بست ویران است و یم بایست برایش اساسا

 .ن و دیگر زحمتکشان به اجرا گذاشته خواهد شدطرج که با دست توانای کارگرا .طرج نو درانداخت

 !هیچ رایه غی  از این متصور نیست
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 ای درمورد رفیق بابا پورسعادتخاطره
 شصتهای از سوی یکی از زندانیان سیاسی دربند سال 

در ب  انتشار یس و سومی   سالگرد اعدام جنایتکارانه 

ونیگ  یه توفان الکی  رفیق بابا پورسعادت در نرس 

ونیگ حزب   ۱۳۹۵دی ماه  ۱۲۷ماره ش یه الکی  نرس 

زندانیان  ایران یادداشت کوتایه از طرف یگ از  کار 

زیر  دستمان رسیده که در ه ب قمبارز سیایس ساب

 . عی   نامه را یم خوانید 

از روزی که این می   را خوندم مرتب ............ »

یف و آزاده در ذهنم مرور  خاطراتم با این انسان رس 

  .میشه

محتوا که همراه با از ترانه های شاد و ریتمیک و پر 

ترنم دست و رس و گردن و شانه میخوند تا تمرین و 

وقت  که پتوها را وسط اتاق کوچک با اون همه جمعیت پهن  .مربیگری کشت  با آن اندام ورزیده

کارها تنبیه   لبته که اینا .میکردیم و همه به دیوار اتاق یم چسبیدیم تا خوب تمرین ها را یگ یگ ببینیم

  .هم بدنبال داشت 

وقت  یم پرسیدیم ج  شد با لبخند  .چندین بار به بازجوب  بردنش و بعد از ساعاب  طوالب  برمیگشت

بعد جدی ادامه میداد من اضار به اعدام  .نیمکمیگن مصاحبه کت  اعدامت نیم! گفت هیچ  یم

ایط من راه  بر آناضار  ن ندارم و به همه هم توصیه میکنمشد نداشته باشید اما در وضعیت و رس 

افتمندانه دیگری نیست  از مرده انقالبر هم یم ترسند : بعد ادامه داد   .رس 
میخوان  .این مزدوران وحش 

اول خورد و درهم شکسته بش  تا وقت  اعدامت کردن راحت خیال باشن و آسوده که دیگه انقالبر 

  .نبود

دنم )مروزی که ازش خداحافیط  کرد بلوزی که اگر خوب یادم باشه سیر  رنگ بود  (به قزل حصار مییر

ی هنوز هم پیدا بود   .به تن داشت که جای سوراخ گلوله موقع دستگی 

 «یادش همیشه گرایم است
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 سالگی انقالب اکتبر ۱۰۰به استقبال جشن 

 برویم
 یاران!  رفقا، دوستان و 

 

 انقالب اکتیر 
 
امسال صدمی   سالگ

این ت  شوروی است. یادآوری سوسیالیس

، درس آموزی و انقالب عظیم سوسیالیست 

د طبقاب  پرولتاریا و بیان تأ ات آن بر نیر ثی 

حائز اهمیت است.  های جهان بسیار خلق

انقالب اکتیر شوروی نخستی   دیکتاتوری 

پرولتاریا، نخستی   دمکرایس واقیع را برای 

یت اهایل کارگر و  زحمتکش مستقر ساخت  اکیر

ی گشود.  و  شاهراه نویت  بر روی کاروان برس 

ی او و سپس تحت  انقالب در زیر پرچم رسخ لنی   کبی   انجام یافت. حزب بلشویک شوروی تحت رهیر

ی ادامه ایط مداخله سهمگی    رفیق استالی   دیکتاتوری پرولتاریا را در  دهنده کار او رهیر سیایس،  رس 

خونی   از  اقتصادی و  ، خونی   و غی 
 

گردانید،   د دشمنان داخیل و خارجر مصون داشت و استوار گزن  فرهنگ

لنینیسم را نخستی   وظیفه واالی خود بشمارآورد، منحرفان و  - پاسداری از خلوص مارکسیسم

گران را از صفوف حود زدود و وحدت اصویل حزب را طلبان و ندبهتسلیم های رنگارنگ و اپورتونیست

ا وزمند سوسیالیست  بر جنبش کمونیست  ایرانمانند مردمک چشم گرایم داشت. تاثی   ،ت این انقالب پی 

زدند این انقالب به سازماندیه کارگران و زحمتکشان دست های ایران نی   با الهام از کمونیست  عظیم بود و 

یالیسم پرچم رهاب  از ستم طبقاب  و  مقابل ارتجاع داخیل و  و در  عی   حال به  میل را برافراشتند و در  امی 

ناسیونالیست  خود و وظیف نخستی   کشور سوسیالیست  جامه عمل  دفاع از پایگاه انقالب جهاب  و  ه انی 

اث انقالبر جنبش کمونیست   از  روی امسال به مناسبت صدمی   سالگرد انقالب اکتیر پوشیدند. بدین می 

داری، ع، رسمایهر سوسیالیسم علیه ارتجا برای استقرا ایران از دوران حزب کمونیست ایران تا به امروز 

یالیسم و رویزیونیسم اب  و انتشار مقاالت  آوریم و با برگزاری جشن و نی   تجلیل به عمل یم امی  سخی 

ویم. از  تحلییل از   عاشقان رهاب  از  دوستان و  همه رفقا و  این انقالب عظیم تاریچ  به استقبال اکتیر می 

کت نمایند تا هرچه باشکوهآوریم تا همراه با ما استثمار دعوت به عمل یم ستم و  این  تر از در این جشن رس 

 عمل آوریم. ه ، انقالبر که جهان را تکان داد، تجلیل بانقالب
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ات عظیم اجتمایع آن در جهان و ایران صد   انقالب کبی  اکتیر و تاثی 
 
 سالگ

 تجلیل از میراث انقالبی جنبش کمونیستی ایران

 امروز از دوران حزب کمونیست ایران تا به

یالیسم و رویزیونیسم   برای استقرار سوسیالیسم علیه ارتجاع، رسمایه داری، امی 
، نمایشگاه عکس، شام ، شعرخواب  ی شامل رقص محیل، موسیق  ، نمایش فیلم، برنامه های هی  اب   سخی 

 در شهر مایی   آلمان ۱۸ساعت  ۲۰۱۷ماه مه  ۲۷شنبه 

 

 

 

 

 

 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 

 

ور  مکان خوابتماس برای رزرو کردن   ی است. و پیش پرداخت مخارج ض 

FON: +49 (0) 7159 42 00 174 

webmaster@arbeit-zukunft.de 

www.arbeit-zukunft.de 

 )توفان( با پشتیباب  حزب کار ایران برادر آلمان، ترکیه، دانمارک و فرانسه برگزار کننده: احزاب

der Arbeit (Toufan) Partei 
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 است سرمایه داری روسیه

 (۲) امپریالیستی؟ یا

 فیسبوک خ به پرسش  در پاس در 

یالیسم ضعیف شده روسیه ا  می 

یالیست  پس از بر  شک، روسیه سوسیال امی 

داری فروپایس  رسیم و تحول به رسمایه

خصوض بخش  از مناطق نفوذ خود را از 

دست داد. اتحادیه اروپا و ناتو، گام به گام 

 را از زیر نفوذ 
 
ف تمام کشورهای اروپای رس 

لمان با رسعت  شوروی درآوردند. آ

العاده بر نفوذش در روسیه و  فوق

کشورهای جدا شده از شوروی افزود. در 

اییط که تصاحب مناطق نفوذ به شکل آرام و داوطلبانه میرس نیم گردید، آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو رس 

فوذ و ثروت با تمام امکانات و وسایِل اقتصادی، سیایس و حت  نظایم دخالت کرده تا بر تمام مناطق ن

، یمن و سوریه و بازار روسیه چنگ اندازند. جنگ هاب  مانند یوگسالوی سابق، افغانستان، عراق، لیتر

باشد. روسیه در این مرحله به شدت هاب  از این تجدید تقسیم مناطق نفوذ یمو اوکراین... بخش

یالیسم ضعیف ب ی پوتی   به عنوان یک امی  رای حفظ منافع و ضعیف گشت و اما اکنون تحت رهیر

یالیسم آمریکا قد علم کرده است.   موجودیت خود در مقابل امی 

واقعیت این بود که طبقه حاکمه در روسیه ابتدا مشغول تصاحب هر چه بیشی  ثروت و قدرت برای 

کرد. تضادهای دروب  حاکمیت بر رس غارت منابع طبییع خود بود. هر جناج با جناج دیگر مبارزه یم

مندان جدیدی در هیبت محافل مافیاب  ای میل کشور به شدت رشد کرده بود. ثروتهو ثروت

ی بودند. فساد، رشوه همه  –خواری، فحشا، مواد مخدر پدیدآمدند و حاض  به خرید و فروش هر چی  

دولت کامال فاسد گردید و ارتش به این کشور برای یک دوره در هرج و مرج کامل برسبرد. . آشکار شد 

یک باشند، یف گشت. ارتشیان مرتش  که یمشدت تضع خواستند در این تقسیم غنایم عمویم رس 

ات ارتش را یم  به خود اسلحه و تجهی  
ً
ا فروختند. در این دوره غارت تقسیم غنایم، طبقه حاکمه اکیر

کرد و به شدت به عنوان یک ابر مشغول بود و در مقابل رقبای خارج، از موضع ضعف برخورد یم

گونه یلتسی   که در حالت مست  در کنفرانس مطبوعاب  در  یالیست  افول کرد و قهقهه دلقکقدرت امی  

ار بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا ظاهرگشت تظاهری از پایان رسیم و قطیع ابر قدرت شوروی کن

یالیسم آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا و آلمان برای چپاول ثروت عظیم طبییع در روسیه در  بود. نفوذ امی 

 این برهه از زمان به شدت افزایش یافت. 

ها هرچه باشد تفاوتهای ا پوتی   را نداریم، اما این تفاوتهای یلتسی   بدر اینجا قصد اثباِت تفاوت

یالیست  روسیه هستند. با عزل یلتسی   توسط ماهوی نیستند. این هر دو نماینده رسمایه داری امی 

 پوتی   این فاز اول به پایان رسید. 

اکنون مدتهاست روسیه در تالش است با حفظ مناطق تحت نفوذش و فرمان ایست به غرب و 

یالیست  که انعت از پیشمم روی آنها بویژه پس از کودتای ننگی   در اوکراین به عنوان یک قطب امی 
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صاحب بمب اتیم و سابقه تاریچ  است به رسمیت شناخته شود. ایستادن روسیه در مقابل کودتای 

کت فعال روسیه در جنگ علیه داعش و فعالیت ده دیپلماتیک و غرب در اوکراین و رس  های گسی 

بس و استقرار صلح در سوریه و منطقه از جمله اقداماب  است که روسیه را به شنهاد طرح آتشپی

ایط مناستر را برای جهان چند  یالیسم چی   مطرح کرده و رس  یالیست  و متحد امی  عنوان یک قدرت امی 

گقطتر فراهم آورده است. روی ذار در کارآمدن ترامپ و طرح دوست  با پوتی   بعنوان یک کشور تاثی 

جنگد و کاهش احتمایل تنش بی   آمریکا و روسیه حکایت از شکست آمریکا منطقه که علیه داعش یم

یالیسم آمریکا  در منطقه و بویژه در سوریه دارد و این رسآغاز یک جهان چندقطتر است. برای امی 

ی از پیشهمان ون خزید "سیاست جلوگی  روی چی   طور که از زبان و ادبیات دونالد ترامپ بی 

ترین مشغله اوست و باید این خطر بزرگ را جدی گرفت". به بیان دیگر آمریکا باید با طرح عمده

دازد.   با روسیه به مهار چی   بی 
 دوست  و همکاری بیشی 

یالیسم آمریکا در سوریه و منطقه و رسآغاز جهان چند قطتر تا زماب  که  از نظر حزب ما شکست امی 

، امر مثبت  است و باید این رویداد مهم در تمام تحلیل درب  رقابت هستند و نه های مشخص از تباب 

د، همه کساب  که بر علیه جنگ، علیه اشغال و توطئه و تحریم و تجاوز  ایط مشخص مدنظر قرارگی  رس 

ها به دست به دیگر کشورها هستند و از استقالل و تمامیت ارض  و حق تعیی   رسنوشت خلق

های انحصاری د، خواهان خلع سالح اتیم همه کشورها هستند و زورگوب  کننخودشان دفاع یم

یالیسم آمریکا در زمینه داشی   حق ویژه سالح اتیم را بر نیم توانند در جبهه وسیع ضد تابند، یمامی 

یالیست  و برای حفظ صلح مبارزه کنند. یم ک و متنویع مردمان جنگ امی  توان با اقدامات مشی 

یالیسم دوست و ضد صلح جنگ را به حرکت در آورد و کارزار وسییع را در افشای جنگ افروزان امی 

 آمریکا و ناتو و اتحادیه اروپا که رسدمدار آن هستند سازماندیه نمایند. 

یالیسم و استقرار سوسیالیسم است و جز این نیست.   راه عالج نهاب  از عفریت جنگ، نابودی امی 

 گفته بماند: یک نکته مهم و آخر که نباید نا 

بحث ما در مورد تحول رویزیونیسم به عنوان یک جریان ضدکمونیست  و دشمن طبقه کارگر به نق  

یالیسم یک بحث دانشگایه نیست. از این  سوسیالیسم و تحولش در کشور سوسیالیست  به امی 

ند و هشیار باشند که در کشور سوسیالیست  حت  تجربه تلخ کمونیست  کشوری ها باید آموزش به گی 

تواند دشمن طبقاب  در رأس حزب و دولت قرار گرفته و مانند اتحاد جماهی  شوروی سوسیالیست  یم

ماهیت کشور را تغیی  دهد. به این جهت باید بعداز کسب قدرت سیایس و از بی   بردن طبقات از نظر 

مبارزه طبقاب  دست اقتصادی به مبارزه طبقاب  از جنبه فرهنگ و ایدئولوژیک توجه کرد و هرگز از 

شود. اگر ما این مسئله را نفهمیم همواره نکشید. در دوران سوسیالیسم هرگز مبارزه طبقاب  قطع نیم

با مشکل در مبارزه طبقاب  روبرو خواهیم بود و همواره باید به دنبال توجیهات بگردیم و به طبقه  

" چی   د ر مقابل ماست. آیا یم توان چی   را  کارگر خیانت کنیم. هم اکنون پدیده کشور "سوسیالیست 

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 

یم و در دریای و لنی   تفاوت فاحش دارد. اگر ما از بروز رویزیونی سم در شوروی و تبعات آن درس نگی 

وزی تعصبات کور و یا گذشته از دست رفته غرق شویم، هرگز آینده ای در مقابل ما نخواهد بود. پی 

حمانهطبقه کارگر یکشبه به دست نیم دهای بی  وز شود تا جنگ را آید و هنوز باید در نیر ای پی 

د. کش که این اصل را درک نکند، هرگز از سوسیالیسم و مبارزه طبقاب  درک درست   رسانجام بیر

های هوادار شوروی اتفاقا مشکل رویزوینیست .نداشته و نتوانسته است دشمن طبقاب  را به شناسد

یالیست  روسیه نیمه  در همی   نکته است. آنها برای توجیه مواضع گذشته خود ناچارند از شوروی امی 

یالیسم مبارزه یمای به سازند که گویا مستعمره کند. اگر چنی   نکنند برای منافع میل خویش بر ضد امی 

یالیست  نبوده و صد در صد سوسیالیست   آنوقت مجبورند توضیح دهند که کشوری که سوسیال امی 

یالیست  شده است. این جهش بزرگ براساس چه تحلیل و  بوده، چگونه در عرض مدت کوتایه امی 
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است و چگونه از نظر تئوریک قابل توضیح است؟ اگر رویزیونیسم منجر به هاب  به وجود آمده فاکت

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 

ای یم شود در آینده ممانعت کرد و یا اینکه این رسنوشت های افسانهاز این پدیدهتغیی  داده اند؟ آیا 

محتوم سوسیالیسم است؟ این عده برای توجیه رویزیونیسم و گمرایه خودشان ناچارند در مورد چی   

یالیست  نخواهد هم کوتاه بیایند و چی   را کشوری سوسیالیست  جا بزنند که هرگز رسمایه داری و امی 

یالیست  شده است. آنوقت روز عزای ش د. وای به روزی که معلوم شود چی   کشور سوسیال امی 

اند. این عده به یک نکته باید های ما هست که از گمرایه خویش متنبه نشدهتئوریک رویزیونیست

یالیست  آن در آینتوجه کنند. چی   با چنان رسعت  به پیش یم ده تازاند که انکار ماهیت سوسیال امی 

نزدیک وجود ندارد. آیا بهی  نیست از گذشته بیاموزیم و خود را برای مبارزه آینده که مملو از این 

 ها، انحرافات، تلهشکست
 

 ها، فرورفتگ
 

هاست آماده کنیم تا بتوانیم بر دشمن مکار ها و رسشکستگ

ربه جنبش کمونیست  طبقاب  با هشیاری بیشی  غلبه کنیم؟ به نظر حزب ما باید از این تجارب که تج

است آموخت. با روحیه یأس و ناامیدی مبارزه کرد زیرا این مبارزه طبقاب  تمایم ندارد. یا ما موفق 

یت بدل یم یت را نجات دهیم و یا کره زمی   به گورستان برس   . پایانشود خواهیم شد برس 
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آسیای وحشی غرب متمدن )بخش سوم( 

 پایان
ق کینه یمامروز نقش علمای اروپاب  را ک جرج  «یم آزارد»ورزند و بوی نفت مشامشان را ه به فرهنگ رس 

 عهده گرفته است در بوق نفرت ضد ایراب  یم دمد.  ه بوش آمریکاب  ب

شناسد. وی یگ از  آلیست آلمان را هر کس که با فلسفه آشناست یمفریدریش هگل فیلسوف بزرگ ایده

صنعت  اروپا به مدافع بزرگ استعمار بدل شد. این هگل بود   کساب  است که در قرن نوزدهم همراه با رشد 

ق و بازی واژهکه با استادی کالم و مهارت در بند  ها به نماینده سیاه سیاست یورش استعماری به آفریقا، رس 

اهمیت  شان محکوم به بر آمریکا ارتقاء یافت. در آثار وی شما با تحقی  مردمان آفریقا که از نظر وی تاری    خ

تمدن »اروپاب  که  «حقانیت تمدن»شوید که همه آنها را در پای های مکزیک و پرو روبرو یمت و تمدناس

مانده از قافله کند. وی معتقد است که سیاست استعماری چون به مردمان عقباست قرباب  یم «برتر

سازد. وی که در یر یمپذسیاست استعماری را توجیه، کند تمدن و خارج از تاری    خ، نعمت تمدن را اهداء یم

کند از فعل زشت مباهات یم ،عی   حال به اخالق اروپاب  و به فرهنگ برتر آن که متگ بر آزادی فرد است

ها برای کار رایگان در خدمت صنایع در کردن انسانداری و کشتار وحشیانه آنها و تاراج آفریقا و بردهبرده

مسار است داری در نفس خود و برده»شود که: این توجیه متوسل یم هب ،حال رشد اروپا در ضمی  خود رس 

برای خود عادالنه نیست زیرا ماهیت انسان آزادی است، ویل انسان باید نخست برای آزادی بالغ شود. 

 مطلوب
 

)هگل سال « تر است از الغاء ناگهاب  آن استتر و درستبنابراین زایل سازی تدریچر بردگ

که روح آزادی در مسی  تاری    خ انکشاف یافته، فزاینده شکوفا گشته و از گونه  (. همان۱۶۳ص۱۸۴۰/۴۸

ق در آغاز خود به غرب مهاجرت کرده است حال این روح به زماب  چند محتاج است تا به سایر  ،منطقه رس 

 این روحن آزادی، بیشی  از زمان، به توسعه اروپا نیاز دارد  
ق و آفریقا پا بگذارد. که آنرا نقاط مانند آمریکا، رس 

به رسارس جهان منتقل کند. این است روحن آزادی اروپاب  که نخست با توجیه استعمار و تحقی  سایر ملل 

تمدن اروپاب  »و  «اسالم سیایس»ها و افسانه نزاع دو قطب شود و امروز به جنگ فرهنگآغاز یم

ها ها، ایراب  ها، افغاب  ها، عراف  بناب  ها، لهای آمریکاب  و اروپاب  بدن فلسطیت  رسد. وقت  بمبیم «آمریکاب  

باید به آنها گفت که ارزش آنها هنوز به پای ارزش یک اروپاب  و آمریکاب  نرسیده است. باید  ،کند را پاره یم

زیرا هنوز به مراحل رشد  ،ها گرفت. باید به آنها گفت که الیق آزادی نیستند اعتماد به نفس را از این ملت

 اند. راز این حق نرسیدهنفساب  برای اح

ق روی هگل طبیعتا نیم وع کند. این است که به رس  تواند با قلب حقایق مبنای تاری    خ را از مرکز اروپا رس 

ق دولت هخامنشیان و پاریسیم روح »کند. وی با این گفته مونتسکیو در ها را کشف یمآورد و در رس 

ق( یک نشانه هم که نمودار فکر آزاد  ورهایدر تمام تاری    خ کش»آشناست که یم نویسد:  «القوانی    )رس 

ثی  مطالعه آثار منتسکیو و سفرنامه های میسیونرهای مذهتر به أویل افکار هگل تنها تحت ت. «باشد نیست

ق نیست. نوع برخورد وی به تضاد پارسها  منطقه تحت  : گوید ها و یا آنطور که وی یمها( و یوناب  )ایراب   رس 

آورد یگ از منابع مورد استناد دانشمندان اروپا و  که مرص را هم جز آن به حساب یمها  نفوذ فرهنگ پارس

ق است. عیلکیل کند و تصویر مثبت  از ایران ترسیم یم ۱۸۴۰رغم اینکه هگل در سال تر غرب در تحقی  رس 

 ،یابد ر یماست در آن کشو  «توجه عام روح برای نیل به درخودگراب  ذهنیات»اصول تکامل را که بزعم وی 

گوید قبل از آن ما با سکون روبرو آورد. وی یمبرخورد یونان با ایران را آغاز تاری    خ جهان به حساب یم

ها( با )ایراب  ها قطه تماس دنیای پارسگذار تاری    خ در ن»شدند و در خود بودند. بودیم، رویدادها تکرار یم

مقابل طبیعیات، اصل جداب  روح از طبیعت منشاء شود. از ایران اصل آزادی روح در ها آغاز یمیوناب  
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د. با روشناب  پارسها یم مادی آغاز یم گی  شود و در آن وداع روح با )اشاره به افکار زرتشت( بینش غی 

 «.طبیعت است

گوید که آنها نخستی   دولت جهان را خلق کردند که دولت  متحد و کند و یمهگل از ایرانیان تمجید یم

شکل سیایس  ،بد بود. طبیعتا باید نتیجه گرفت در عرصی که دولت  در جهان وجود نداشتمتمرکز و مست

 نباشد. ویل ستایش هگل در آغاز  استبدادی دولت، خود گایم تاریچ  به پیش بوده و نیم
 
ف توانست می 

اتوری آنها و سازماندیه متحد ملیل آزاد ب های ایران جنگ یکباره در ه کارش از سازمان سیایس ایرانیان در امی 

ظهر مشود. ایران به مظهر استبداد و یونان به ها و آغاز تمدن غرب بدل یمو یونان به نقطه ضعف ایراب  

ق به غرب ارزیابر کرده و اروپا را پایان و آسیا را آغاز آن دموکرایس بدل یم
شود. هگل تاری    خ جهان را از رس 

، دموکرایس ج یمداند. از این درک، هگل نظریات سیایس استنتا یم
 
ف کند و از مراحل گوناگون استبداد رس 

افیت روم و سلطنت ژرمت  به فرهنگ ایده ، ارس  رسد. رمز موفقیت اروپا در این آل و برتر اروپاب  یمیوناب 

ق که نماینده آن ایراب   غلبه کرد و آزادی اندیشه و فرد را که  ،ها بودند بود که دموکرایس یونان بر استبداد رس 

ی است زیرا شکست  ،یونان ارزش واالب  داشتدر  نجات داد. جنگ ایران و یونان آغاز تاری    خ و تمدن برس 

دهای »گفت: داد. این جنگ جنگ رسنوشت بود. هگل یمیونان مسی  تحول اروپا را تغیی  یم بدون تردید نیر

 یم
 
 انجام شده، آنها در خاطره تاری    خ جاودانه باف

 
 «اند. های تاریچ  جهاب  وزیمانند زیرا آنها پی  بزرگ

وی اصول آسیاب  را از وی سلب نمودند. افتخار » آنها آموزش و تربیت و قدرت روج را نجات دادند و نی 

ها، بخاطر این امر واال که رهاب  یافته است، موجه است. عالئق تاری    خ جهان در اینجا مورد جاوداب  یوناب  

ف   سنجش قرار گرفت. در  یعت  دنیای متحدی تحت سلطه یک ارباب و در مقابلش  ،یک سو استبداد رس 

قرار داشت. هیچگاه در طول  ،های مجزا در ابعاد و امکانات ناچی   که رسشار از آزادی فردیت بودند دولت

وی روج بر توده  ها... به این جالل ظاهر نشده بود. تاری    خ برتری نی 

ق مستبد  و غرب آزاد از همان عهد باستان، از آزادی روح در اروپا و  هگل از تقابل ایران و یونان، از تقابل رس 

ق به تفوق روان اروپاب  یم رسد که مستحق آزادیند و باید با ابزار به بندکشیدن روح و روان مردمان در رس 

و  «وحش  ها»استعمار حکومت کنند. آزادی و دموکرایس دو نعمت  است که آنها همواره از آن در مقابل 

 اند. فاع کردهد «بربرها»

در دو جنگ جهاب  و یهودی سوزی، تجاوز به ویتنام و کامبوج و الئوس، تجاوز به کره،  «دفاع»تاری    خ با این 

 به فلسطی   و لبنان و عراق ... آشنا شده است. 

ارت» حال جرج بوش پرچم برافراشته است. این  «آزادی و دموکرایس»را در مقابل حامیان  «محور رس 

ق وحش  مستبد»ب همان مبارزه ایران و یونان، همان تبلیغات بازتا و همان سیصد  «غرب متمدن»و « رس 

 تجاوزکارانه علیه میهن ما شده ارب  ترموپیل است که امروز وسیلهرسباز اسپ
 

ای واقیع برای تدارک جنگ

یالیست علم و واقعیت با بارد. هرگاه ها از همه رسهم بندی تاری    خ آنها یمها و صهیونیستاست. ریاکاری امی 

د نظریات آنها در تضاد قرار   بدا به حال واقعیت. ، گی 

که فیلم سیصد در مورد   طلبانه جرج بوش و اطرافیانش در حایلمقاله ما رو به اتمام بود که لحن جنگ

های این فیلم بطور قاچاق در ایران ایران بر اکران بود و موجر از نفرت در میان مردم میهن ما که به نسخه

یکباره از فرهنگ غت  ایران و نقش میهن ما در ه عوض شد. حال ب ،پدید آورده بود  ،دست یافته بودند 

ارت نیست، همه جا سخن از بشارت است. بتمدن جهاب  سخن یم ی از محور رس  نظر ه گوید. دیگر خیر

 «لحن ها»امروز  شود و امتیازات فراواب  رد و بدل شده است. هوری اسالیم آغاز یمرسد مماشات با جمیم

ّ به محور خی  بدل یم شود. تاری    خ را رقم یم
 زنند. حقیقتا به چه راحت  محور رس  

 )توفان( ایران ارگان مرکزی حزب کار  ۱۳۸۶خرداد  ۸۷توفان شماره  بر گرفته از 
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همبستگی با  المللی دربازتاب فراخوان بین

 همه فعالین کارگری رضا شهابی و
فوریه  ۱۱)توفان( مورخ  ایران کار   الملیل حزبروابط بی   

یط فراخواب  از همه احزاب کمونیست  و کارگری  ۲۰۱۷

جهان طلب نمود تا با انتشار بیانیه و یا شیوه مبارزاب   

 کارگری و به اعمال ضد  ،که خود صالح میدانند 

ی رژیم جمهوری اسالیم علیه رضا شهابر عضو ضد 
برس 

کت واحد و یهئیت مدیره سند فعالی     همه کای رس 

 
 

اض کنند و با کارگران ایران ابراز همبستگ کارگری اعی 

 ایران الملیل حزب کار بیانیه بی    بخش  از  نمایند. در 

 )توفان( چنی   آمده است : 

های داری جمهوری اسالیم از ایجاد تشکل"رژیم رسمایه

 در هراس است. این رژیم پایان 
ً
مستقل کارگری شدیدا

 زالوب  
 

بیند و تحاد طبقه کارگر و مردم یماش را در ازندگ

های دمکراتیک و مستقل کارگری را خفه کرده و کوشش  در جهت ایجاد تشکل  این سیع دارد هر  بنابر 

های  دستگی  کند. اما مبارزه برای ایجاد اتحادیه «توطئه علیه امنیت میل»فعالی   کارگری را با اتهام 

ی و شکنجه فعالی   کارگری در ایران تاریچ  طوالب  دارد، دستگ توسط رژیم شاه و جمهوری اسالیم  ی 

نتوانسته است این مبارزه را متوقف کند. با تشدید مبارزه، کارگران مطالبات خود را به رژیم جمهوری 

  .نند. کاسالیم تحمیل یم

ی، بدرفتاری، فشار، تهدید، شکنجه، و به زندان کشیدن رضا شهابر و  حزب کار ایران )توفان( دستگی 

ط  همه زندانیان فعالی   کارگری را شدیدا محکوم یم کند. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و رس 

، سازمان ف  وهای دمکراتیک و می  های های کارگری، و شخصیتسیایس هستیم. ما احزاب برادر، نی 

رای خوانیم که رژیم جمهوری اسالیم را برای جنایات مرتکب شده و تالش بآزادیخواه را فرایم

 خود را با مبارزات  کشیدن مجدد رضا شهابر محکوم کنند. ما از رفقا یمبند به
 

خواهیم که همبستگ

ط فعالی   کارگری در  بند و همه زندانیان سیایس را  کارگران ایران ابراز داشته و آزادی بدون قید و رس 

 «.مطالبه نمایند

و این بیانیه در    پی 
 

های  کارگری ایران بسیاری از احزاب وسازمان  با رضا شهابر و همه فعالی    همبستگ

به ندای ما پاسخ مثبت داده و لنینیست   - الملیل احزاب مارکسیست  کنفرانس بی     عضو  کمونیست  

یات و  فراخوان حزب ما در اند. الملیل حزب ما مبادرت نمودهفوری به انتشار بیانیه بی    تارنماهای  نرس 

، ، آلماب  ، یوناب  اسپانیاب  ........انعکاس یافته و این  دانمارگ تونش، نروژی و  رفقای ایتالیاب 

ضدکارگری  افشای اقدامات بربرمنشانه و  جهاب  در  زارر ها همچنان ادامه دارد. فقط با یک کاحمایت

این طریق با فشار  توان از کارگری جهاب  است که یم  کمونیست  و  جمهوری اسالیم و در پیوند با جنبش

یات احزاب برادر و با  هاب  از بیانیه حزب که در در زیر نمونه نشیت  واداشترا به عقباو  بر رژیم، نرس 

 مالحظه فرمائید.  ،های مختلف انتشار یافته استزبان

 بی   الملیل
 

 !زنده باد همبستگ

  علیه رژیم ضد کارگری جمهوری اسالیم زنده باد مبارزه کارگران ایران
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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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یه پالتفرم کمونیست ایتالیاب     نرس 

 
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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 فیسبوکگذاری در  گشت و

 پاسخ به چند پرسش
  یپس از رو  یشورو  پرسش: مگر 

خروشچف از صلح دفاع  کارآمدن

شما با  مخالفت اصویل کرد؟نیم

  باشد؟چه یم یصلح شورو  استیس

 میپاسخ به پرسش ناچار  ی: برا پاسخ

دازیم:  میابتدا به مفاه  صلح و جنگ بی 

داری که بر تئوری مرحله سوم رسمایه

یالیسم دیگر  طبق این تئوری گویا امی 

 گردد: اعالن یمطلب نیست و جنگ

من در هنگام مذاکره با رئیس جمهور »

آمریکا حس کردم که او نی   مانند ما، در 

)از مصاحبه « می   صلح استأاندیشه ت

اب  دیگری در میان زحمتکشان شوروی ۱۹۵۹سپتامیر  ۲۷مطبوعاب  خروشچف  (. و یط سخی 

حزب و دولت باید بگویم که رئیس من از این تریبون عایل در برابر خلق خویش، در برابر » گوید: یم

الملیل، خردمندی دولتمندانه نشان داد. جمهور، آیزنهاور در ارزیابر اوضاع و احوال معاض بی   

 و اراده نشان داد. او 
 

ایط  مردانگ غم رس  بعنوان مردی که از اعتماد کامل خلق خود برخوردار است، علی 

  ما دید و باز دید به عمل آید. ما قدر این ابتکار مهم را  بغرنج آمریکا پیشنهاد کرد که بی   رسان دو کشور 

 . (۲۸/۹/۱۹۵۹ )مسکو « دانیمکه در جهت تحکیم امر صلح است یم

مچ یالیسم این قدر این کلمات رس  آور و در خدمت گمرایه مردم جهان است که ایشان نسبت به امی 

یت تغیی  کند. مگر یم یالیستشود برای امنیت جهان با ادشمن غدار برس  ها همدست  کرد؟ می 

یالیست ین عامل تشنج و جنگ در جهان هستند. خروشچف از آن جهت در فکر امی  ها خود بزرگی 

یالیسم بود،   با امی 
یالیسم دور یماز آن جهت افکار را از ماهیت جنگتباب  کرد که خودش طلبانه امی 

یالیست  و متجاوز س داد و بیعت  بود که بی   آنها وق یمشوروی سوسیالیست  را به سوی کشوری امی 

اض و انقالب خلق شد. همانطور که ها تباب  یمباید برای حفظ امنیت خودشان در قبال اعی 

ین »گفت بلندگوهای تبلیغاب  بورژوازی خروشچف را خروشچف مجی   آیزنهاور و کندی را یم بهی 

 تایمز )« مسکو دوست غرب در
 

 و بر این اعتقاد بودند که دانسته( ۱۹۶۳ مارس ۹مجله فرهنگ

ین نخست برای جهان آزاد، رفیق خروشچف بمثابه» ها این پشتیباب   . رود ها بشمار یموزیر روسبهی 

می   صلح واقیع أآمی   راه تخروشچف از صلح و همزیست  مسالمت «دفاع» طبییع بود، چرا که روش

که تنها  آموزدلنینیسم یم۰- بود. مارکسیسمبلکه راه همکاری و سازش  ،از آرمان پرولتاریا نبود  و دفاع

ی از جنگ، بسیج توده یالیسم  ها، تشدید مبارزه طبقاب  به منظور انقالب وراه جلوگی  نابودی امی 

یالیسم را نابود ساخت کردن جنگناپذیر برای امکان» :است. به قول رفیق استالی    )مسائل  باید امی 

   (۱۹۵۲ شورویاقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماهی  

یالیسم بمثابه باالترین مرحله درست  و با اندیشهه لنی   نی   ب های ژرف خود در تحلییل از امی 

غم داری این ماهیت جنگرسمایه یالیسم را افشاء کرده است و ادامه دهنده راه لنی   علی  طلبانه امی 
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دهند، در انتشار یم« تسدامپ»و  «یالتا»ها در مورد کنفرانس مارکسیستشماری که ضد مهمالت بر 

یالیست ها همواره این اعتقاد را داشت که آنها تنها یک هدف دارند و آنهم تدارک مورد پاسیفیسم امی 

 جنگ است. 

باره صلح است تا بتوانند طمطراق در دادن مردم با جمالت پر آنها تنها یک هدف دارند و آنهم فریب»

یالیسم »(. و یا ۶آثار جلد  )کلیات« جنگ نویت  را تدارک ببینند.  بسیاری معتقدند پاسیفیسم امی 

یالیسم وسیله تدارک جنگ و استتار این وسیله صلح یم باشد. این اندیشه غلط است. پاسیفیسم امی 

امون صلح یم باشد. بدون این پاسیفیسم و جامعه ملل که آلت تدارک بوسیله الفاظ ریاکارانه در پی 

یالیست  غی  ممکن است. هاست، تددست امی 
ایط کنوب   (.  ۱۱)کلیات جلد « ارک جنگ در رس 

س آن أکند که بعدها شاگردان او و در ر کائوتسگ نی   در برخورد به جنگ همان موضیع را بیان یم

ومندترین کشور در جهان » گفت: خروشچف بیان داشته است. کائوتسگ یم در حال حاض  آمریکا نی 

ی از جنگ اقدام کند، جامعه ملل باشد و اگر این کشور در جیم امعه ملل و یا به اتفاق آن برای جلوگی 

)سوسیالیسم و جنگ(. و ده سال قبل از بروز جنگ  را به سازمان مقاومت ناپذیری مبدل یم سازد 

یالیست  را تصویر کند، آنوقت او بجای » افزاید: جهاب  دوم یم اگر اکنون کش باز هم خطر جنگ امی 

)مسئله دفاع و حزب سوسیال « های سنت  متگ گردیده استعرص ما بر همان نسخهدر نظر گرفی   

 نیم تواند از خنده روده بر نشود.  ،خواند کرات(. وقت  کش این جمالت را یمدمو 

یالیسم آمریکا یا توسط سازمان ملل متحد و یا زیاد راه دوری نرفته ایم اگر اشاره کنیم که امی 

وی اق و یوگسالوی خود و متحدان نزدیکش جنگ خلیج فارس و تجاوز به عر  قلدرمنشانه توسط نی 

یالیسم امریکا با تجاوز به کره آنراه انداخته است.  را به دو بخش تقسیم کرد، ویتنام را به خون   امی 

آورد که امروزه کش از جنایاتش در کامبوج کودتاج  را بررسکار « لون نول»کشید و در کامبوج ژنرال 

کند. سیاهه اعمال تجاوزکارانه و اوز ویتنام به آنجا صحبت  هم نیمیه جنایات آمریکا و تجبرای تیر 

، شییل، جنایتکارانه قوی ترین ابرقدرت تاری    خ در اندونزی، ویتنام، ایران، ترکیه، کنگو، آفریقای جنوبر

، گواتماال، جمهوری دومینیکن، گرانادا، کوبا، بولیوی، پاناما و ... طوال ب  است و جای حاشا آرژانتی  

یالیسم ها باف  نیمها، کائوتسکیستها، پاسیفیستها، رویزیونیستبرای رفرمیست گذارد تا برای امی 

یالیسم دیگر قابل انکار نیست حت  اگر کار آمریکا کارنامه صلح طلتر صادر کنند . واقعیت تبهکاری امی 

یالیسم طفره روند. استالی   در رد های جهان از استعمابه جاب  برسد که همه اپروتونیست ل واژه امی 

در » نوشت:  ،یافتای که توسط چنی   خائنیت  در جنبش کارگری اشاعه یمچنی   نظرات غافل کننده

ین شایع یالیست  در اینجا مهمی  از همه این امر است که سوسیال دمکرایس بزرگی  کننده پاسیفیسم امی 

داری در میان طبقه کارگر در امر تدارک جنگ نوین عمده رسمایه گاهمیان طبقه کارگر است، یعت  تکیه

 (. ۱۱)کلیات جلد . «و مداخله یم باشد

 و چی   در مقابل این تئوریبر 
برافراشتند و در های پوسیده رویزیونیست  قدجهت نبود که رفقای آلباب 

 مارکسیسم 
 

گ مبت  بر اینکه بدون از عقیده » لنینیسم کوشیدند. آنها از جمله نوشتند:  -جهت پاکی  

یالیسم و طبقات استثمارگر وجود دارند های اجتمایع جنگبی   بردن ریشه اییط که امی  هم  ،ها در رس 

های ها از آنجمله جنگبردن کامل و همگاب  وسایل جنگ و حذف همه جنگاکنون امکان از بی   

 اجتمایع وجود دارد، نادرست است و با آموزش مار 
 

لنینیست  در باره مبارزه  - کسیست  عادالنه از زندگ

ای وجه شایستهه توانیم و باید بطبقاب  دولت و انقالب مباینت دارد. در مبارزه طبقاب  ما یم

لنینیسم دور  - دهیم. اما بدین سبب نباید از موضع اسایس مارکسیسمدوست  را مورد استفاده قرار برس  

نمایندگان احزاب کمونیست  و کارگری، مسکو، سال )از نطق دن سیائو پی   در جلسه مشاوره « شویم

 در آن موقیع که وی هنوز در مواضع کمونیست  قرار داشت(.   ۱۹۶۰

یالیسم اشخاض یافت یم» رفقای چیت  سپس افزودند:  اییط که هنوز امی  شوند که معتقدند که در رس 

جهان بدون »، «سالح عمویمخلع »توان از طریق کش  انسان از انسان وجود دارد یمو سیستم بهره

اگر به ». «را تحقق بخشید. این پندار کامال تحقق ناپذیری است «سالح، بدون ارتش، بدون جنگ
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حق خلع سالح همگاب  و کامل به مثابه راه اسایس مبارزه برای صلح جهاب  بنگرند، این پندار را شایع  

یالیست نهند و بکوشند که تحت پرچم خلع سالح توانند داوطلبانه سالح برزمی   ها یمکنند که امی 

ند، این بدان معناست که عمدا خلقها و ملتمبارزه انقالبر خلق های های ستمدیده را از بی   بیر

یالیسم خدمت نمایند از نامه کمیته .)«جهان را فریب داده و در اجرای سیاست تجاوز و جنگ به امی 

الزم است خاطر نشان شود که »(. و یا ۱۹۶۳ژوئن سال  ۱۴مرکزی حزب کمونیست چی   مورخ 

یالیست  و کامل با موعظه این نظر که امی 
ها یم توانند کامال خود را خلع مدافعی   خلع سالح همگاب 

های ستمدیده نی   سالح ها و ملتخواهند که خلقسالح کنند و داوطلبانه سالح بر زمی   نهند، یم

یالیست   از نطق .)«دهند، تسلیم نمایندمورد استفاده قرار یمخود را که برای دفاع از تجاوز امی 

که گفتیم   بطوری»(. و یا ۱۹۶۳نوامیر  ۲۸لیلئوچن ج  در جلسه شورای جهاب  صلح ورشو، 

یالیسم هرگز ب خلع سالح همگاب  و کامل تن نخواهد داد و تنها مشغول ازدیاد همگاب  و کامل  امی 

 خلقهای آسیا )از نطق گوچیان در چهارمی   « تسلیحات است
 

دوره اجالسیه شورای سازمان همبستگ

 (. ۱۹۶۳مارس سال  ۲۳و آفریقا، الجزیره، 

 نیست که نشان دهد که مارکسیست  ۱۹۶۳سال پس از  ۳۶آیا گذشت 
 
ها در مواضع لنینیست - کاف

ت ها که در زمان استالی   خود را مخق  کرده بودند و پس از درگذشدرست قرار داشتند و رویزیونیست

ها را اند. اگر خیانت رویزیونیستوی زمام امور را بدست گرفتند تا به چه حد به خیانت دست زده

ین خیانت تاری    خ ب هاب  که فریب ایم. خوب است کمونیستنامیم سخت  به خطا نگفتهه بزرگی 

 دند. پیونه ها بخود آیند و با نق  رویزیونیسم به شاهراه بزرگ مبارزه کمونیسته ب ،اند خورده

facebook.com/toufan.hezbekar 

  

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar


 33 

 پرسش و پاسخ در کانال تلگرام
اب  رفیق فرزاد رادمهر  هشتیمن سالروز انقالب  در تلگرام به مناسبت یس و  سخی 

  ن )بخش دوم(بهم

اب   می   زیر  رفیق  از روی فایل صوب  سخی 

اب   دمهر پیاده شده و را فرزاد  با اصالح و تغیی 

اب  آنطور که برای  جزب  در می   سخی 

بخش  در دو  ،خوانندگان عزیز قابل فهم باشد 

ونیگ منترس   یه توفان الکی  تنظیم و در نرس 

بخش نخست در مورد علل بروز  میشود. 

بخش  است و  در بعد تاریچ   انقالب بهمن

ز دوم در مورد شکست انقالب و راه خروج ا

  بن بست کنوب  است

پردازیم به ادامه بحث و اینکه شعارهای یم

ی بوده است.   پردازم و این قسمت به دو و یا سه نکته مشخص یم در  مردم در انقالب بازتاب چه چی  

ده ارائه یمسپس یک جمع  دهم. بندی فرس 

کت یمایران در تظاهرات مردم و شعار  دادند یمکردند شعار آزادی و شعار استقالل رس هاب  که رس 

-اما اینکه بعدها غاصبان انقالب اسالم را به آن چسباندند و یک چی   به اصطالح زمیت   جمهوری. 

ه یک بحث دیگری است که به آن یم  شد و غی 
دادند پردازم اما شعاری که مردم یمالیه با هم قاب 

پردازیم واقعیت ه مسئله استقالل بخواهیم به هشعار زمیت  بوده شعار آسماب  نبوده، یعت  اگر ابتدا ب

درست  این بود که ما در ایران استقالل نداریم. رژیم ایران فاقد ه آن است که مضمون شعار مردم ب

با زبان ساده یعت  اینکه ما سلطه اجانب را  خواهیم و استقالل سیایس است و ما استقالل یم

 کودتای نیم
ً
 ه تاریچ  بود که مردم ایران داشتند و مرداد آن حافظ ۲۸خواهیم .خوب آیا واقعا

صورت گرفت یا نه؟ به باور من آری! این زمینه وجود  ۳۲شناختند که کودتاب  در ایران در سال یم

ه مردم مبارزه علیه سلطه اجانب و اصل کاپیتالیسیون بوده.  ۴۲قیام  داشته و در  این  خرداد هم، انگی  

 ۲۸زیرا مردم ایران کودتای  مرداد نبود.  ۲۸رتباط با کوتادی اقیام ده سال پس از کودتا رخ داد و بر 

 ن حساس بودند. ه آب وردند و آمرداد را به یاد یم

و جامعه داده شد  اض  بود  ،در انقالب بهمن هم وقت  شعارها از طرف مردم و توسط عناض پیرس  اعی 

 ایران و 
 

مرداد  ۲۸یگر نتیجه کودتای کارآمدن رژیم شاه توسط آمریکا. به عبارت دروی علیه وابستگ

یعت  استعمار جمیع در جامعه حاکم شد. ایران فاقد استقالل  تبدیل ایران به نیمه مستعمره غرب بود. 

یالیسم بعدها برزبان  را خود نمایندگان امی 
 

ای هم که مصاحبه در  آوردند و سیایس بود. این وابستگ

کنده گفتند که پوست تون بعدها کردند، صاف و و خود کلین ،امور خارجه کلینتون وزیر  ،خانم رایت

کت داشت. خوب پرسش این است  ۲۸کودتای   سازمان جاسویس آمریکا در « س آی ای» مرداد رس 

کت داشتند؟ چرا به زور حکومت میل مصدق را برانداختند. دلیلش  کت داشت ؟ چرا رس  برای ج  رس 

یالیسم با اعمال سلطه سیایس آ خواهد ن روابط اقتصادی را که یممشخص است برای اینکه امی 

های خصوصیت حق حاکمیت میل. این یگ از  آورد. این یعت  نقض استقالل و تر به اجرا دریمراحت

د ویل اگر   هم از مناسبات اقتصادی بیر
یالیسم است که حت  اگر سود فراواب  سلطه سیایس نداشته  امی 

یالیسم باشد تا بتواند   کشور   واقع باید سیاست حاکم آن دهد. در باشد رضایت نیم  در الحاق امی 
ً
کامال
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 ویژه تر به اهداف اقتصادی برسد. این از سهل
 

یالیسم است و به خاطر همی   همواره گ های مهم امی 

د. کند و موضوع حق ملل از اینجا رسچشمه یمنقض استقالل یم  گی 

له زیر سلطه بودن ایران بود و نتایج بخاطر همی   مسئ ،زدند پس اینکه مردم شعار استقالل را فریاد یم

 را هم یم
 

منطقه و دفاع از حکومت  آمریکا بعنوان مثال به خاطر منافع خود در  بینیم . این وابستگ

لشکر با خرج و هزینه خود ایران به ظفار ارسال کند تا  ۱۵۰۰۰پادشایه عمان به شاه دستور داد که 

وهای انقالبر که چپ بودند دمکرات بودند   و  نی 
 
ف  استعمار  میل بودند و علیه استبداد سلطنت  و  می 

واقع  جنگیدند را رسکوب و قلع و قمع کند. یا اینکه عضویت ایران در پیمان نظایم سنتو به نویع در یم

یالیسم آمریکا را ت مستشار  ۴۰۰۰۰ می   کند.یا اینکه حضور أعضویت در پیمان ناتو بود تا منافع امی 

مرزهای ایران به خاطر رقابت با  های مخق  اطالعاب  در ن و جاسازی سیستمنظایم آمریکاب  ایرا

یالیست  بود.رژیم شاه تمام دستورات نظایم و  یالیسم آمریکا را پذیرفت و  شوروی امی  اجرا   امنیت  امی 

آمریکا دیگر یک مناسبات متعارف دیپلماتیک نبود. رژیم شاه حتا نصب وسائل  کرد. روابط ایران و 

وزی انقالب آن وسائل  خاک ایران پذیرفت.  جاسویس را در  ه نظایم و محرمان بگذریم از اینکه بعد از پی 

انتظام بر دستگاه صدای کش هم  رسوصدا تحویل آمریکا دادند و های محرمانه را بازرگان و آقای امی 

رفتید که یمای ناین رابطه صورت نگرفت شما در وزارتخانه حسابر هم در  درنیامد، افشاگری درست و 

 و زیر سلطه مشاورین آمریکاب  
 

و .خوب اینها همه دال بر وابستگ بودن حضور نداشته باشند.و غی 

 را از  پس شعار استقالل از  ایران بود. 
 

ایران  سوی مردم شعار برای این بود تا این بساط وابستگ

 بود. شعار برحق   سیایس داشت و  چینند. پس شعار مردم ریشه عمیق اجتمایع و بر 

اجتماعات وجود  ایران هیچ آزادی سیایس، احزاب و  شعار آزادی هم که کامال مشخص بود. در 

ی ارزش برای مخالفی   خود قائل نبود و در   حزبر شدن و آخر با اعالم تک نداشت. رژیم شاه پشی  

ی کشور   تابد از اینبدون تعارف هم گفت هر کش هم این نظام را برنیم و  کردن ایران رسید رستاخی  

اض را با انگ باصطالح  برود. در  محکوم  «سیاه ارتجاع رسخ و »واقع رژیم شاه هر منتقد و صدای اعی 

ب و  ،کرد که از او تبعیت نیم  را  ن بخش از روحانیت  آکرد. ارتجاع سیاه یعت  رسکوب یم و   مورد ض 

وهای چپ را هم که تحت نام ارتجا میداد و به زندان یم شتم قرار  کرد ع رسخ رسکوب یمانداخت. نی 

حیم زبان زد عام و  خاص بود. پس آزادی احزاب، آزادی اجتماعات  .ساواکش هم که باالخره در بی 

آزادی بیان، آزادی خواندن حت  یک کتاب معمویل سیایس ممنوع بود. اگر در دست شما کتاب جلد 

 رو یم
 

  ،گرفتند نشده صمد بهرنگ
ً
 به خودی  ا ر  «مایه سیاه کوچولو»مثال

 
خود برای شما مشکل بزرگ

از گ گرفتید تا رسانجام  ا ید که این کتاب ر ئزبان بیا بردند زیر شکنجه تا بر یم ا آمد و شما ر به وجود یم

یک استنسیل پیدا کنند و به قول خودشان در نهایت خانه تییم را کشف کنند. پرسش این است چرا 

دانند در کشورشان ه ب خواستند آگاه شوند و ن یمکردند؟ برای اینکه این جوانارسکوب یم جوانان را 

 ،کنید کنید و خفقان ایجاد یمرسکوب یم کنید،خواندن را ممنوع یمگذرد. وقت  شما کتابچه یم

بینیم یم ها در گوشه و کنار و بطور مخفیانه جریان داشته باشد. شود که این بحثاش این یمنتیجه

در دادگاه نظایم شاه در فرصت کوتایه  ،پیدا کردند  ا این موقعیت ر  جوانان ایران آنهاب  که به هر حال

 از دفاعیاتش را به فلسفه اصالحات ارض  شاه 
 

. وی بخش بزرگ سخن بگویند مثل خرسو گلرسج 

ض  اختصاص داد و  ماهیت استعماری آن را افشا کرد. آیا جای خرسو گلرسج  یا یک دانشجوی معی 

،زندان است؟ که در مورد اصال  در 
 

در  حات ارض  بحث کند یا اینکه در دانشگاه، در مؤسسات فرهنگ

شد تابید رسکوب یمکش که اصالحات ارض  شاه را برنیم..؟غی   تریبون آزاد در رادیو و تلویزیون و 

ین نیکسون بوده و با  یالیست  یم برای اینکه این اصالحات ارض  از دکی  خواستند کاالهای این رفرم امی 

 . نابود کنند و همی   کار را هم کردند  ا به ایران وارد کنند و کشاورزی ایران ر  ا ان ر مرصف  خودش

 درست بوده از انقالب که ما آزادی یم این شعار مردم ایران در  بنابر 
ً
واقعیت  خواهیم کامال

تمدن از  وازهکرده از درون این در ش را یماوازه تمدب  که رژیم شاه تبلیغبینیم این در خواسته و یمبریم

وهای جامعه که کمونیستآ وترین نی  مخالف  ها باشند یعت  حایم منافع زحمتکشان،نجاب  که پیرس 

نابرابری زن و مرد، مدافع حقوق کودک، خواهان لغو امتیازات اجتمایع، لغو بقایای  خرافات و 
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ند و برای این خواستها یمکمونیست  ا ر  خواری همه اینها خواری نزولکاری و رانتفئودایل و نصفه

ثناگویش  همراه بود و  روحانیت  که با او  دادند. رژیم شاه با بخش  از عدالت جان آزادی و  مطالبات و 

ه خاص خود  بود  ین امتیازات را برای تحمیق مردم به آنها میداد.آن بخش از روحانیت  که با انگی   بیشی 

ض هم در  های مردمزیرکانه خودش را با خواسته ،با شاه درافتاده بود   همسو کرد. روحانیت معی 

همراه شد.  «استقالل هستیم ما خواهان آزادی و » با آزادی و استقالل و  انقالب با مردم همراه شد،

اینها  وایه روحانیت چی   دیگری بود و خاستقالل اما پر واضح است که مضمون این آزادیخوایه و 

زیرا جمهوری یک پدیده زمیت   لف بودند. واقع مخا ی داشتند. با جمهوری هم در ر نیت دیگ هدف و 

ی خمیت  ب خواهد به هر ترتیتر شده انقالب زمیت  را تدری    ج نشان داد که یمه است. روحانیت به رهیر

 وصل کند و همی   کار را هم کرد. 
 به انقالب آسماب 

ین  دند و بر به این نکته باید توجه کرد که روشنفکران جامعه ایران شدیدا از فقدان آزادی رنج یم بیشی 

وهای چپ ا صدمه ر  وهای کمونیست ،نی  وهای نیعت   ،نی  وهای مدافع طبقه کارگر خوردند .نی  ی 

های اجتمایع برخوردار بودند و شاه حت  مذهب از آزادی مذهتر بخاطر موقعیت تاریچ  و سنت و 

تحمیق  شان و ت  های ضدکمونیسگذاشت تا به فعالیتروحانیت را تا آنجا که با رسخ نشوند آزاد یم

 در  به عبارت دیگر روحانیت تشکیالت داشتند، بازار هم که پایگاه روحانیت بود.  مردم ادامه بدهند. 

ایط بوجود  از  امکانات داشتند و  کردند و مشکالت مایل خود را حل یم بازار  وی رس  نفعشان ه آمده بایی 

ایط ذهت   و  . بود  سیایس را برای روحانیت  درتا یعت  کسب قر بطور عیت  رژیم شاه این رس 

یالیستفراهم یالیست  یعت  امی   آمریکا در نهایت وقت  دیدند  آورد. بورژوازی امی 
 

های غرب به رسکردگ

شاه بر رس قدرت بماند و به کشتارش ادامه  اگر  که شاه دیگر امکان رسکوب انقالب مردم را ندارد و 

ی را در دست ها رس مونیستدرازای این انقالب ک این خطر وجود دارد که در  ،دهد  بلند بکنند و رهیر

ند. به عبارت دیگر در روند انقالب به تدری    ج دست روحانیت رو  ه های مردم بتوده میشد و  بگی 

این روی  از  کردند. خورد نیم ا دارودسته هم برای رساله آقای خمیت  و شدند و تره تدری    ج آگاه یم

کایش از ارتجاع مذهتر ضد  آمریکا و  دفاع کردند و به خروج شاه از ه یست  بکمونرس   عنوان کمربند سیر 

ون خزید.  ایران رضایت دادند. از  جمهوری اسالیم نتیجه  دل دروازه تمدن شاه روحانیت سیاه بی 

 طبییع رژیم منفور پهلوی است. 

 تولیدی،خاطر عقببه ایه آنها بود. گخاطر ناآ ه پذیرفی   خمیت  از سوی مردم ب
 

  ماندگ
 

، فرهنگ

سپس رژیم پهلوی بانیان این  و های گذشته از دوره قاجار سیایس بوده که رژیم مایع و اجت

 عقب
 

نواستعماری مردم را در جهل و ناداب  فرو  استبدادی و  های پادشایه و ین رژیما بودند.  ،اند ماندگ

ا داشی   درصد بود. خوب چطور ب ۶۷سوادی در اواخر رژیم شاه مطابق کیهان آن زمان برده بودند. بر 

آوردند و کار به خارج از کشور روی یم  های ما برای ادامه تحصیل و جامعه جوان این همه ثروت در 

ائیط بود که به در خارج تحصیل و فعالیت سیایس یم کردند و جالی وطن یم کردند. در چنی   رس 

ی  ،خاطر فضای نامناسب و خالء قدرت انقالبر  خمیت  که  جمهوری اسالیم یعت  روحانیت به رهیر

برداری کرده و آن آرمان از موقعیت بهره ،دادند  او  به ا ر  ن کاریزما آداشت یا  را  کاریزمای خاص خودش

ه ر هللا کاشاب  یتآهللا نوری و یا تاریچ  شیخ فظل وعه محقق کرد.  ا ها و غی  خواه همی   روحانیون مرس 

یالیست وطه را به شکست کشاندند. انگلیس انقال  های روس و مرتجع بودند که با همدست  امی  ب مرس 

شان الیهسال حکومت عدل عیل شان یا اصطالح عدل ۱۴۰۰که   حاال امروز برای اولی   بار بعد از این

نجاب  که جنبش مردم ایران قوی بود، انقالب آپیاده کردند و از  ۵۷را با کسب قدرت سیایس در بهمن 

 به نیمای مدرب  داشت و.روحانیت های بود، خواستهایران دارای پشتوانه عظیم توده
ً
توانست فورا

بینیم که تنها پس از چند ماه در رفراندیم که در فروردین این انقالب مارک باصطالح اسالیم بزند و یم

 کردند مردم را فراخواندند که بی   سلطنت یا جمهوری اسالیم و جمهوری اسالیم رای  ۱۳۵۸
زورچپاب 

 خواست. مردم ایران با قیام مسلحانه و طنت  که دیگر رفراندم نیمخوب رژیم سل آری یا نه بدهند. 

ترین رفراندم را در میدان عمل با های میلیوب  خیاباب  و اعتصابات کارگران نفت رادیکالتظاهرات

 ۱۲نق  کامل آن انجام دادند. پس هدف از طرح رفراندوم پس از انقالب در  رسنگوب  رژیم شاه و 
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ایط بحران و بخاطر   ۵۸ دیبهشتار  وعیت از مردم بود.این عمل روحانیون که در رس  گرفی   رأی مرس 

 و تب انقالب و 
 

جامعه  توهم مردم صورت گرفت. این عمل برای کوبیدن مهرشان بر  و اعتماد  شلویع

وهای چپ و بود تا پایه  دمکرات و  های خود را محکم کنند. این فراندوم ارتجایع را بخش اعظم نی 

ان، حزب انقالبر محکوم ک ردند یعت  تحریمش کردند، البته منهای سه جریان سیایس یعت  حزب رنجیر

به  )توفان( هم که بیانیه تحریم صادر کرد و  ایران توده و سازمان مجاهدین خلق. حزب ما، حزب کار 

حزب  آن را صدای پای فاشیسم نامید.  مردم هشدار داد که فریب این مضحکه رفراندوم را نخورند و 

قابل  دارند و  آرشیو حزب ما وجود  ارتجایع نرفت. این اسناد در  بار این رفراندوم تحمییل و  ما زیر 

یس  . اند دسی 

ایط ضعف جنبش کمونیست  و  دهد که روحانیون در ها نشان یمخوب همه این ایط یعت  در رس   این رس 

وهای انقالبر  اصبان انقالب ابتدا سوار شدند و قدرت را در دست گرفتند. اگر این غبر جنبش مردم نی 

رسکوب   وردهای انقالب را آحضور توده مردم نتوانستند همه دست فورا بواسطه فضای انقالب و  و 

کنند اما به تدری    ج این کار را کردند. به هرحال انقالب بهمن که  بهار آزادی را به ارمغان آورد، تجربه  

ران در طول یک سال ره صد ساله رفتند کوتاه و فرهبخش  برای مردم تشنه آزادی ایران بود. مردم ای

رسارس جامعه سیایس شد و جامعه از درون  .به یمن انقالب همه سیایس شدند جوانان و نوجوانان و 

 جوشید. ادامه دارد. یم

 

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

خواست ایران ما در زمان شاه یم پرسش: 

ویل آمریکا رقیتر مثل  ،تبدیل شود  ه ژاپنب

او را  شاه را تحمل نکرد، توطئه چید و 

ئه به زیان ملت ایران برانداخت. این توط

 تبدیل شد. 

هاب   هم دروغ مورد دوره رژیم پهلوی "در

خواند و آن شود که با واقعیت نیمگفته یم

این که شاه مستقل و میل بود و 

و های اقتصادی و نظایم سیاست

 «.شد و نه در واشنگتونکاخ مرمر اتخاذ یم»اش در اجتمایع

ی آمریکا تمام اسنادی که از طرف سازمان سیا منترس  شده است، همه داللت بر تصمیم گی 

ای و نظایم ایران دارد. ظاهر قضیه شاه های منطقهدر امور داخیل اقتصادی و سیاست

د اما در خفا و در پمستقل بود و حرف وشش دیپلماتیک ایران نیم مستعمره آمریکا هاب  می  

ین نیکسون در آمریکای التی   تجویز شده بود، در بود. ویران
سازی کشاورزی ایران که از دکی 

 به اقتصاد و تولید کشاورزی بویم ایران وارد ساخت. 
 

به بزرگ ایران نی   پیاده شد و این ض 

، یعت  اجازه  کننده بازارهای آمریکا و غرب تبدیلایران به مرصف یالیسم یعت  همی   شد. امی 

دهد؛ اگر هم چنی   رخ دهد، جز یک استثنا نیست. تمام  رشد مستقل به کشوری نیم

ی و کودتای آمریکاب  و یا غربر بر مسند قدرت بوده و  کشورهای تحت سلطه که تحت رهیر

هایشان و سیاست اند اند، زیرا فاقد استقاللشان باز ماندههنوز هم هستند، از رشد صنعت  

یالیسم است.   وابسته به امی 
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ها پایی   به نسبت امروز بسیار پایی   بوده ویل قدرت خرید مردم در گذشته زمان پهلوی قیمت

 ۱۲۰۰تا  ۵۰۰تر از آن بوده است. به طور مثال درآمد کارمند عادی ماهانه بسیار پایی    نی   

برای افراد بسیار کیم بود( و  ۱۳۴۸دود های حتوماب  در سال ۱۰۰۰تومان بود )البته حقوق 

 ماه یک کارمند.  ۲۸یعت  حقوق بیش از  ،تومان بود  ۲۸۰۰۰قیمت پیکان در آن زمان حدود 

میلیارد  ۵۳به  ۱۳۳۲اگر از زبان آمار و ارقام نگاه کنیم، درآمد نفت  از سه میلیارد دالر در سال 

با این وجود در جامعه ایراب  در دالر؛  ۱۱۵۱۴رسید و درآمد رسانه  ۱۳۵۶دالر در سال 

شد که این امر دالییل تر یمهای فقی  جامعه، فقر هر روز بیشی  و شکاف طبقاب  عمیقبخش

 دارد: 

عدم توزی    ع منصفانه باعث رشد اقتصادی یک طبقه خاص وابسته به حکومت  -۱

 شد. یم

ت حکومت  های پرمنفعت دولت  برای مقاماهای پرسود، طرحکاریعمده مقاطعه -۲

های دولت  حق کمیسیون مقام ۱۳۵۵-۱۳۵۲براساس یک برآورد تنها در فاصله  بود. 

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 

 گرفت. شخص شاه بودند، تعلق یم ساالری( و مورد اعتماد دیوان

شد که تعداد حدود چهل درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص داده یم -۳

وها و پرسنل آن هر روز بیشی  و بیشی  یم هزار  ۴۱۳های آخر به شد و در سالنی 

 نی   داشت به اضافه 
 درصد بودجه رسیم.  ۴۰نفر رسیده بود. ارتش بودجه مخق 

 
 

استبداد، فساد سیایس و اداری و دخیل بودن مالحظات سیایس و  -۱: بطور کیل سه ویژگ

های اقتصادی و عدم استقالل نهادهای اقتصادی و برنامه رؤیاهای بلند پروازانه در برنامه

ل کامل بخش خصوض از یک طرف و شیوع فساد مایل و استفاده از اموال   -۲ریزی  کنی 

ش رانت  -۳عمویم در جهت منافع شخیص  اقتصادی در میان درباریان و اعطای  گسی 

ها و امتیازات اقتصادی، هرگونه مجایل را برای توسعه و نوآوری از بی   مناصب اداری و پروژه

 برد. یم

افزايش يافت. فشار تورم در  ۱۹۷۷در سال  ٪۲۵به  ۱۹۷۲در سال  ٪۴نرخ تورم از 

ان کند )مانند کاالهای توانست کمبود تولید را با افزایش واردهاب  که دولت یمبخش ات جیر

 و کشاو 
 
، مرصف امکان وجود نداشت، هاب  که این رزی( نسبتا کمی  بود. اما در بخشصنعت 

سازی و خدمات، نرخ تورم به مراتب باالتر بود. این امر موجب کاهش نستر مانند ساختمان

ختمان و های ساهای صنایع و کشاورزی، نسبت به نرخ سود در بخشنرخ سودآوری بخش

سوی ه ها خارج و بخدمات گردید. در نتیجه، رسمایه در جستجوی حداکیر سود از این بخش

های صنایع و  که موجب رکود بخش  ،سازی و خدمات جاری شد های ساختمانبخش

کرد را تضعیف کرد. این عمل ۷۰آوردهای اقتصادی دهه عمال دست کشاورزی گردید و 

، بسیار شدید های کشاورزی بار در مورد بخشزیان ، از جمله صادرات غی  نفت  و صنایع سنت 

های و از حمایت دولت، به ویژه حمایت تری بودهها دارای ساختار ضعیفبود. زیرا این بخش

ای برخوردار نبودند. بخش کشاورزی نه تنها تحت فشار شدید رقابت با کاالهای تعرفه

ت با تعیی   سقف قیمت برای محصوالت  وارداب  ارزان قرار داشت، بلکه از سوی دیگر، دول

 .آوری این بخش گردیدکشاورزی موجب تضعیف بیشی  سود 
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اییط که بودجه اقتصادی کشور چهار برابر شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص میل از  در رس 

یب نابرابری ۱۹۷۶سال  در) ٪۱۰نرخ بیکاری به  گذشته بود، ٪۱۲مرز  ( افزایش یافت، ض 

 ٪۲۰(، سهم ۱۹۷۶در سال  ۰،۵۲به  ۱۹۷۲ در سال۰،۴۷باال رفت )از  ٪۱۱توزی    ع درآمد 

افزایش یافت، در  ۱۹۷۶در سال  ٪۵۷ به ۱۹۷۳در سال  ٪۵۲ثروتمند جامعه در مرصف از 

یافت و نسبت مرصف مناطق  کاهش  ٪۱۱به  ٪۱۴ فقی  جامعه از  ٪۴۰که سهم   حایل

، پس از احتساب تفاوت جمعیت، به پنج    .رسید ۱۹۷۵در سال  برابرشهری به روستاب 

افزایش یافت که معادل نرخ  ٪۴۱۲از  واردات کشور متجاوز ۱۹۷۸تا  ۱۹۷۳در فاصله 

اقتصادی کشور، به ویژه شبکه حمل و نقل،  باشد. ساختاردر سال یم ٪۴۶رشدی برابر با 

 ظرفیت جذب، ترخیص و توزی    ع این افزایش ها، و دستگاه اداری دولت،انبارها، رسدخانه

کاالهای وارداب  در بنادر و انبارهای   ۱۹۷۶ رسی    ع در حجم واردات را نداشت. لذا، از سال

افت که متعاقبا موجب توزی    ع آنها کاهش ی گمرک کشور انباشته شد و رسعت ترخیص و

تواناب  بخش واردات در تخفیف فشارهای توریم   ها شد. به این ترتیب، ازافزایش قیمت

یکاسته شد و روند توریم  های توریم، به فت. دولت در مقابله با تشدید موجگر  شدت بیشی 

ی و مجازات های خود، بهجای تصحیح سیاست پرداخت. این امر  «گران فروشان» دستگی 

وهای  هایموجب تشدید ناآرایم اجتمایع گردید و بازار را که یط دهه گذشته تا حدودی از نی 

وها سوق دادبه دا ،فاصله گرفته بود  سنت  جامعه-مذهتر    .مان این نی 

، تخصیص نامطلوب منابع، پر های نادرست، افت کار گذاریتورم، رسمایه های نمایش  وژهاب 

رویه موجب اتالف انبوه منابع تولیدی گردید. از سوی دیگر، بخش متنابیه گراب  بر و مرصف

 ۱۹۷۸تا  ۱۹۷۲ رویه بودجه نظایم به هدر داده شد. یطاز ثروت کشور از طریق افزایش بر 

افزایش یافت و سهم کاالهای نظایم در کل  ٪۲۰تولید ناخالص میل به  ٪۱۳بودجه نظایم از 

(. به این ترتیب،  ۱۹۷۲در سال  ٪۱۲گذشت )در مقایسه با   ٪۳۰واردات کشور از مرز 

ناچار شد  ۱۹۷۶دارای مازاد تراز پرداخت هنگفت  بود، در سال  ۱۹۷۴کشوری که در سال 

 آوردالملیل پول رویبحران مایل خود به صندوق بی   برای حل 

. اینها همه ی! ما آر  بروز انقالب مردم ایران باشد؟ بنظر  آیا همی   فاکتورها یم تواند دلییل بر 

 به  داری و استبدادی و رسمایه استعماری و اقتصادی نو در یک مجموعه از سیاست 
 

وابستگ

 باشد. پایانجز این نی   نیم گردید و   انقالب ساز خارج زمینه

Telegram.me/totoufan 

  

https://telegram.me/totoufan
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 فیسبوک حزب کار ایران )توفان(

facebook.com/toufan.hezbekar 

 
 

)توفان(کانال رسیم تلگرام حزب کار ایران   

Telegram.me/totoufan 

 
 

 تویی  حزب کار ایران )توفان(

twitter.com/toufanhezbkar 

 

یات توفان  نرس 

www.toufan.org/Nashrie_tofan.htm 

 

ونیگ نرس   ونیگ حزب کار ایران )توفان(توفان الکی  یه الکی   

www.toufan.org/Toufane_eletroniki.htm 

 

 وبالگ توفان قاسیم

www.rahetoufan67.blogspot.de/ 

 

 وبالگ ظفر رسخ

www.kanonezi.blogspot.de/ 

 

نت  توفان  سایت کتابخانه اینی 

www.toufan.org/ketabkane.htm 

 

 توفان انگلیش

www.toufan.org/International.htm 

 

 آگاه و وبالگ کارگر

http://www.kargareagah.blogspot.se/ 

 

یات  آرشیو نرس 

www.toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm 

 
 

 

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://telegram.me/totoufan
http://toufan.org/Nashrie_tofan.htm
http://toufan.org/Toufane_eletroniki.htm
http://www.kargareagah.blogspot.se/
http://www.toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://telegram.me/totoufan
https://twitter.com/toufanhezbkar
http://toufan.org/Nashrie_tofan.htm
http://toufan.org/Toufane_eletroniki.htm
http://rahetoufan67.blogspot.de/
http://www.kanonezi.blogspot.de/
http://www.toufan.org/ketabkane.htm
http://toufan.org/International.htm
http://toufan.org/International.htm
http://www.toufan.org/ketabkane.htm
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