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 آبرویی مردم!مؤمن و بی آبروی

 در
ی

 گور زندگ

ی در شنبه هفتم دی ماه است که همی   چند روز قبل، سه یح" اصطل "گورخواب با خت 

به صبح  آباد نرص های گورستان شبها را در قت  خانمان که ای ب  مورد عده روزنامه شهروند در 

ران یات مردم ایادب ، در رسانند یم

 یفضا متولد شد؛ و همانند بمن  

 كشور را منفجر كرد.   یخت  

 س جمهور یحسن روحاب  رئ

، این عاشق سینه چاک اسلیم

الیسنر به رس سیاست های نئولیت 

ای اخت  بویژه نامه اصغر صداه و 

کارگردان متعهد ایراب  فرهادی  

ریاکارانه در  واكنش نشان داد و 

خصیص "جامعه نظارت نشست ت

مندان و بازرش دولت"  صبح چهارشنبه هشتم دی ماه اظهار داشت: "من دیروز از ییک از هت 

شوند ها از فقر کارتن خواب یمنامه ای را خواندم که بسیار دردناک بود. شنیده بودیم بعیص  

مند در نامه نوشته بود وقنر  خواب را کمتر خوابند اما قت  ها یمیا زیر پل شنیده بودیم. این هت 

مسار  تواند در ی در سیمایم ایجاد شد. چه کش یماین موضوع را دیدم بغض در گلویم و رس 

 مثل ایران با این عظمِت دین و 
ی

ای فرهنگ و عشق به خاندان رسالت ببیند عده جامعه بزرگ

ه  باند. قبل زنده ه قت  پناه بردهپنایه باند و به خاطر ب  اجتمایع دیدهنوعانش آسیب از هم

کند.این مساله گفتند، اما االن طرف برای اینکه رسما را تحمل کند خودش را در گور یمگور یم

و برای دولت و مردم قابل تحمل نیست.برای حل چنی   موضوعابر همه باید یکپارچه شویم 

برداریم و مشکلت اساش کشور را مدنظر قرار دهیم. تلفات دستاز مسائل جنایح و اخ

برای حل مشکلت همه باید دست به دست هم بدهیم. دولت و ملت و همه مسئول هستیم 

ین قدرت برای مقابله با فساد، نظارت عمویم  و در برابر فساد همه ما مسئولیم. بزرگتر

باید مردم را به خت  و نییک دعوت   ،یاییمرستگاری همه باید به صحنه باست.برای رسیدن به 

 کنیم و جلوی منکر و فساد بایستیم" 

تکذیب کرده و برای حفظ  این درحالیست که همه این زالوصفتان ابتدا گورخواب  را انکار و 

 الیه نظام مقدس اسلیم" منتقدین را به باد انتقاد گرفته و  آبروی "سیمای روحاب  و 

 نمودهدشمن
 
 د نایح  یبنا به گزارش روزنامه "قانون" سع همی   رابطه اند. در شادکن معرف

ب كرد یآباد را تكذت  در گورستان نص گورخواب    ار در نشست مطبوعابر " مسئلهیفرماندار شهر 

ندارند در   یاخواب كه از دسته معتادان پرخطر هستند و خانوادهكارتن  یتعداد»و گفت: 

ها در خواب؛ مشكل كارتند دنیخوابوجه در گور نیم چیهاما به ،ماندند گوشه كنار گورستان یم

گزار تر روزنامهینبوده كه بخواهد به ت یار وجود داشته اما در حدیشهر  كشور   یهایها و خت 

ب و شتم كارتن« دنبال داشته باشد. ها را بههین حاشیل شود و ایتبد ها خوابسعید نایح   ض 
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، حوایلیپس از شن»ب كرده و ادامه داد: ی تكذت   را ن ظهر به گورستان رفتم تا خود از  دن خت 

 «م. یرا در آنجا مشاهده نكرد خواب  چ كارتنید كنم كه هیك آنجا را بازدینزد

درشت نظام، رسانجام شهردار  رسان ریز و  ار و یفرماندار شهر  درب  ب   یهابیپس از تكذ

زماب  در  اند ن گزارش را منتش  كردهیكه ا  كساب  »گوید: نشسنر وقیحانه یم باغستان محمد مت 

كنار    جاد آتش در یكرده و با ا  یخواهند با احساسات مردم باز اند. یماصل نظام را نشانه گرفته

 «را متشنج كنند.  اند افكار عمویمد مردم، خواستهیگور و تجسم جهنم در د

 نظت   هر انسان عاقل و 
"داناب  دانسته است که فجایع کنوب  نه یک شبه از  "گورخوابی

ایط نه آفریده هیاهوی دشمنان نظام رسمایه آسمان نازل شده و  داری اسلیم است. این رس 

ایل و اجرای دستورات سیاست اثر  بار اجتمایع سالهاست در ناهنجار ومصیبت های نئولیت 

 و صندوق بی   
و  فقر، فحشاء جامعه ایران را به قعر  امروز  الملیل پول زاده شده و بانک جهاب 

غارتگرانه  های خانمان برانداز و اعتیاد ....پرتاب کرده است. آقازاده ها از این سیاست

های خوابند.در اثر همی   سیاستیم گور   خانمان در برند و مردم ب  یم سودهای نجویم برده و 

ایل  داران برای بسیر  قراردادهای اقتصادی به ایران رسازیر ای از رسمایههر روز دستهنئولیت 

ایل دولتادامه سیاست آقای حسن روحاب  در  شوند. یم های پیشی   ورود های نئولیت 

نجات ملت ایران" تحلیل کرده است  های خاریح  به ایران را راه حل "رونق اقتصادی و رسمایه

ایلوی اجرای قراردادهای اسارت های سوی رسمایهه و گشودن بازارهای ایران ب آور نئولیت 

، حذف یالیسنر کت دولت در تولید یارانه امت  ها،حذف خدمات عمویم دولنر و ممانعت از رس 

داده است. این سیاسنر  خود قرار  و اداره کشور و توجه به حداقل رفاه عمویم را در دستور کار 

ه امروز ب نژاد مقدور کرده و و رفسنجاب  با احمدی را اتحاد حسن روحاب   است که اجرای آن

های غارت اموال عمویم مردم به حلقوم ایراب   ها و سازیموج خصویص شدت ادامه دارد. 

کت یالیسم و رس  یالیسنر ریخته یمهمدست امت  های قبیل از رفسنجاب   شود.دولتهای امت 

نژاد و اکنون حسن روحاب  سیاست تعدیل اقتصادی و ریاضت عمویم را گرفته تا احمدی

ایط را برای بهره اییط عجیب  اند. در  بهتر فراهم نمودهکش  اجراء کرده و همه رس  چنی   رس 

آباد باشیم. ما   ب  خانمان ایران در  مردم محروم و "گورخوابی "شاهد  نیست که گورستان نصت 

ی آینده در  خواهیم  رو هروب رگوردخانمان دیده و ب  آسیب از مردم این دست از  با موج بیشتر

منفور خود نشان  سال حاکمیت سیاه و  ۳۸خلل  داری جمهوری اسلیم در رژیم رسمایه بود. 

جز ادامه سخنان  داده است هیچ راه حیل برای پاسخ به این معضلت اقتصادی ندارد،

کردن اوضاع نابسامان اجتمایع، هت  دیگری از او  غارت زحمتکشان و  توخایل و   وخیمتر

 تراود. نیم

 یمکاخ  از کساب  که در براسنر 
ی

دشمن خود  مردم ایران را  فاقد آبرو و کنند و های رویاب  زندگ

 در گورستان یمآن دانسته و 
ی

نطق رود. ، انتظار دیگری جز این نیمببینند ها را مستحق زندگ

 : هنگام ورود به ایران که گفت تاریخ  خمین  ریاکار 

ستان... "  ها را آباد کرده است"! هنوز از حافظه تاریخ  مردم ایران محو الکن محمد رضا" قت 

ستان و  ردیده است. ویل خمین  جلد نگفت خود او نگ ها را به محل فرزندان خلفش روزی قت 

ایران را  زمان شاه ملت دربار در وی برای فریب مردم گفت :" خواب مردم تبدیل خواهند کرد. 

بارش فقط برای مؤمنی   نگفت نظام نکبت دانسته است". اما او دارای ارزش انساب  نیم

یت مردم زحمتکش ایران. هفت رنگ ارزش  این فرزندان  زیست قائل است و نه برای اکتر

نسته همانند ه ثروت ایران را حق طبییع خود داغاصبان تملک غت  قانوب  و  راستی   راه او 
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گو نیستند. دانند و به کش پاسخصهیونیستها از نیل تا فرات را وعده الیه به خود یم

حفظ  بیند که در رسکوب مردم و مؤمنی   اسلیم یم از ها را آن دسته جمهوری اسلیم خودی

یک است و  نظام غارتگر  "به  دور  های آریامهری و کاخ  در  مافیاب  رس  از"هیاهوی گورخواب 

 عبادت الیه مشغول است! 

دن گور تنها با به گورخوابی  سم پایان یالیاستقرار سوس نظام اسلیم و یدار هیت رسمایبربر ست 

د.جز این رایهیم  دیگری متصور نیست.  گت 

 

 طبقه کارگر ايران بپيونديد حزبکار ایران )توفان(، حزب  به 
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 شانزده آذر اعتراضات موفق دانشجویان در

 های آنآموزش و
 

های شانزده آذر امسال همانند سال

اما با  ،پادگاب  و امنینر  پیش در فضای

یموفقیت چشم برگزار شد.  ،گت 

، سننر است  بزرگداشت این روز تاریخ 

دیرپا، یادآور مبارزه دانشجویان و  

یالیسم کارگران ایران ع لیه استبداد و امت 

های آذر را از مناسبت ۱۶است. آنچه 

کند، همی   تاریخ  دیگر برجسته یم

 جنبش دانشجوبی با 
ی

پیوند و همبستیک

ها و طرح مطالبات توان در بیانیهطبقات و اقشار زحمتکش است. این اتحاد و همرزیم را یم

 کارگران، دانشجویان، معلمی   و بازنشستگان و غت  
ه ... به روشن  دید. جنبش صنف 

ی برخاست و این دو جنبه  ۱۶دانشجوبی  آذر از بطن مبارزات ضداستعماری و استبدادستت  

،  ۱۸آذر و نه  ۱۶اند. با برپاب  این بزرگداشت در منحرص به فرد، دو سوی یک وحدت تت 

د و در عی   نقد دستگ اه جنبش دانشجوبی بار دیگر در حفظ و تداوم این سنت پای فش 

 و پیوند خود را با 
ی

 دانشجویان با طبقه کارگر، نماد  ۱۶قدرت، همبستیک
ی

آذر، رسآغاز همبستیک

یالیسم اعلم داشت و   و علیه استعمار و امت 
ی

بدین ترتیب  مبارزه علیه استبداد و خودکامیک

 به عنوان روز دانشجو، ۱۳۷۸تت   ۱۸طلبان را به منظور جا انداخیر  تلش مذبوحانه سلطنت

ی های اجتمایع ایران، سمتدر تاری    خ جنبش ۳۲آذر  ۱۶بر آب کرد. علت ماندگاری  نقش گت 

یالیسم و استبداد است و در عی   حال مبارزه علیه استثمار، فقر و   علیه امت 
جنبش دانشجوبی

 آنها با جنبش کارگری است. محرومیت توده
ی

کانون »های زحمتکش و بدین ترتیب همبستیک

ای در حمایت از بیانیه رسارسی دانشجویان، در عی   حال یط بیانیه «صنفی معلمان تهران

آذر ماه در حافظه تاریخ  ایرانیان به عنوان روز دانشجو و نمادی از  ۱۶» کند که تأکید یم

 «.آزادی خوایه و عدالت طلن  دانشجویان ایران زمی   ثبت شده است

 با طبقات زحمتکش جامعه آنجا نمود پیدا 
ی

کند که دانشجویان در بیانیه یماین همبستیک

هزار دانشجو پای آن امضا گذاشتند، ابتدا نه به طرح  ۱۳رسارسی خود که نزدیک به 

ایل رژیم را بلکه اوضاع نابسامان مردم زحمتکش و سیاست ،مطالبات صنف  خود  های نئولیت 

 ما»....مورد انتقاد قرار دادند. در این بیانیه چنی   آمده است 
ی

دران و پدران ما، در ثمرۀ زندگ

ک قانونگذاران و مجریان، در تکاپوی تأمی   هزینه
های نتیجۀ برآیند چند دهه عمل مشتر

سنگی   حداقیل برای معاش، به یغما رفته است. بیکاری، استثمار و عدم امنیت شغیل بیداد 

از عهدۀ  اند که وسع خریدشانبها شدهکند. بهداشت، درمان و مسکن بدل به کاالهاب  گرانیم

اض را نت   سلب کرده ون است. ... حق فریاد و اعتر ای نت   اند و هرجا زمزمهبسیاری از مردم بت 
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ان جامعه نیست. چنی   است که عدالت و  هست، گوش  شنوای دردهای فراوان رنجت 

اضات صنفی دانشجوبی بایستر به اند. .... آزادی، حاال دیگر، توأماِن هم به محاق رفته اعتر

زات برحق کارگران، معلمان، زنان و تمام محذوفان و مطرودان اجتماع بپیوندد و کلیت مبار 

سازی آموزش نت   بخش  از تبعات را که تجاری های کالن اقتصادی سیایسساختار و برنامه

برانداز  بدون این همرایه و پیوند، مقاومت در برابر این سیل بنیانآن است به نقد بکشد. 

ممکن یمکارگر، معلم، زن و تمام فرودستان را تهدید یم  که هستر دانشجو، نماید. کند، غتر

 توفان(.  –)تأکید از 

جنبش دانشجوبی به مثابه وجدان بیدار جامعه موفقیت خود را به درسنر در گروی پیوند با 

غم فراز و فرودهابی ک ۳۲آذر  ۱۶کنیم که از بیند و تأکید یمطبقه کارگر یم ه تا به امروز علت 

این جنبش دانشجوبی داشته است، هیچگاه حلقه ارتباط بی   جنبش دانشجوبی و طبقه کارگر 

 است. روح این نزدییک و 
ی

ایران پاره نشده است. و همی   خود نشانه کیف  تداوم این همبستیک

پیوند طبقابر در بیانیه رسارسی دانشجویان آنچنان آشکار است که با استقبال تشکلت 

دهکارگری ر مستقل   کت واحد ای یافت. وبرو شد و بازتاب گستر سندیکای کارگران شر

 تهران و حومه
ی

 و پشتیباب  از جنبش دانشجوبی به اصل  اتوبوشاب
ی

در اعلم همبستیک

اض دانشجو، کارگر، معلم و پ»...کند: چنی   اشاره یم« اتحاد» رستار تنها با اتحاد و اعتر

و به اصل تنظیم قوانی   و مقررات برابر خواست  های خود را فریاد زنند توانند خواستهیم

ز یط بیانیه سندیکای نقاشان استان« عموم مردم تحقق بخشند..   ای با اشاره بهالت 

 طبقابر »
ی

قراری پیوند میان کارگران، معلمان و د و پروسه بر رون»... آورد: یم« همبستیک

 طبقابر به پیش یم
ی

های مستقل  ظیفه همه تشکلرود و و دانشجویان و ... در جهت همبستیک

ریزی الزم را کارگری است، که از این روند استقبال کرده و برای آگاهانه کردن این روند برنامه

 «انجام دهند... 

 جنبش دانشجوبی با زحمتکشان و طبقه کارگر ایران همانند خاریست که در چشم 
ی

همبستیک

یالیسمحاکمیت و جناح به های وابسته به بورژوازی و امت  ود. و تا کنون شاهد ض  زدن فرو مت 

ه ایم. جنبش دانشجوبی به بدنه این جنبش بوده   و پاکت  
داشیر  خود نگاهباید برای آلوده نگشیر

پیونداش را با جنبش کارگری حفظ کند و آن را تعمیق بخشد. دستیاب  به مطالبات 

ک و هماهنگ، یم های ذرد. آنجا که خواستگدموکراتیک تنها و تنها از مست  یک مبارزه مشتر

ی سیاش طبقه کارگر توام گردد، به موفقیت خواهد انجامید. دشمن   با مبارزه و رهت 
صنف 

ک یم ک مبارزه مشتر  طلبد. مشتر

 جمهوری اسلیم به دست مردم ایران باد رژیم رسمایه دارینگون رس 
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پیروزی مردم سوریه درحلب، پیروزی 

مردم جهان در نبرد بر ضد امپریالیسم، 

 صهیونیسم و تروریسم جهانی است

وزی در )تو  ایران بیانیه حزب کار  امون پت   حلب فان( پت 

 

شهر حلب بر مردم سوریه در 

یت تروریست ها غالب شدند و همه بش 

متمدن از این خت  احساس غرور و 

وزی مردم سوریه در   کرد. پت 
شادماب 

وزی همه انسان ها، به ویژه حلب پت 

وزی مردم  مردمان خاورمیانه است. پت 

سوریه در حلب البته پایان جنگ نیست، 

 است که  ویل
ی

نقطه عطف  در جنیک

یالیسم و تروریسم آنرا  به مردم سوریه  امت 

خواستند به تمام تحمیل کردند و یم

های واردابر به  خاورمیانه تشی دهند. هنوز سوریه به طور کامل آزاد نشده است و تروریست

یالیسم، صهیونیسم و ارتجاع من طقه کمک "جبهه وسیع دوستان سوریه" که اتحادی از امت 

ها اساسا اهل رساند. این تروریستهای واردابر یاری یماست، فعال بوده و به تروریست

اند. حنر معلوم نیست که این قیص نقاط جهان به سوریه گسیل شدهسوریه نیستند و از ا

 جهان است. این عده "مسلمان" هم باشند. ریش داشیر  القاء مسلماب  آنها به افکار عمویم

توانند المذهب، یهودی، مسیخ و یا دارای مذهب دیگری باشند، ویل آنچه یمعده به راحنر 

در همه آنها یکسان است مزدوری آنهاست. این داعشیان اسلیم، شبیه لژیونرهای فرانسه 

وهای فرانسوی و خاریح  برای قتل عام مردم آفریقا و آسیا ساخته شده  هستند که از نت 

کردند. این لژیونرهای استعماری ر مستعمراتش کمک یمنفوذ فرانسه دبودند و به توسعه 

یالیسمز هم فعالند و به صورت ارتش حرفهفرانسوی هنو  اند، فعالیت ای و مزدور که اجت  امت 

ف شدهاند که به دین هابی دارند. داعشیون در واقع لژیونر   اند. اسلم موقتا و یا دائما مش 

یالیست کت علن  سفرای فرانسه و آمریکا در ها دخالت در امور داخیل سور امت  یه را توسط رس 

ایص  اخوان " آزادانه حق نمایشات نمایشات اعتر  که در آغاز فضای "بهار عرب 
المسلمی  

ا دهاعتر دخالت آشکار سکوت مرگ  اند و در مورد اینیص  داشتند، به دست فراموش  ست 

نگاران خویش را بدون  کنند که عمال خویش، جاسوسانکنند. آنها کتمان یماختیار یم و خت 

قانوب  از مرزهای سوری  به داخل مجوز قانوب  و درخواست روادید، به طور غت 
ر
ه قاچاف

سازی به برای فریب و صحنه های باب میل آنها را تهیه کرده و کردند تا گزارشسوریه اعزام یم
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ر داخیل سوریه امو  افکار عمویم جهان تلقی   کنند. واقعیت این است که سفرای خاریح  در 

کردند و سفرای بیگانه مردم سوریه را به تحریک و توسل به قهر ترغیب و رسما دخالت یم

اندازهای داعش را به   نمودند و زماب  تشویق یم که در برنامه خویش شکست خوردند تک تت 

اندازی به ارتش و پلیس و توزی    ع اسلحه به جنگ داخیل  شهرهای سوریه گسیل داشتند تا با تت 

های استقرار دامن زنند. آنها جاسوسان خویش در ارتش را، به فرار ترغیب کردند، در محل

 انجام دولت اسد بمب
ی

گذاری نمودند، در شهرها عملیات انتحاری برای ایجاد تزلزل و آشفتیک

های جهاب  را با جار و جنجال از سازمان ن بشار اسد سوء قصد کردند، سوریهدادند، به جا

های سوریه را در کشورهای تحت نفوذشان بستند، اپوزیسیوِن کردند، دِر سفارتخانهاخراج  

پرورده برای سوریه، در لندن و پاریس و برلی   ساختند که مسئولیت اخبار جعیل را دست

ند، آنه سازی" بخش  از سوریه در مرز ترکیه به عنوان ا تلش کردند با "آزادبرعهده گت 

نشانده در این منطقه "سوریه آزاد" ایجاد کنند و راه تجاوز  "سوریه آزاد" دولنر دست

یالیسم را به دعوت "دولت آزاد" سوریه به عنوان "ارتش آزاد سوریه" به سوریه  مستقیم امت 

یالیسم و تروریسم و فریبکاریهای گشایند. همه این دسیسهه  مستقل ب مانه به های ب  امت  رس 

 علت مقاومت مردم سوریه درهم شکست. 

هزار نفر لژیونرهای مسلمان و  ۶۰ ز  سال بیش ا  ۶کنند که به مدت آنها کتمان یم

الملیل را از اقیص نقاط جهان از طریق ترکیه و اردن به سوریه گسیل های بی   تروریست

ی ناتوی اروپا از جمله فرانسه، همه دوستان سوریه یعن  همهداشتند و در این عرصه 

ی آمریکا و همدستانش ترکیه و عربستان سعودی و قطر و  انگلستان، ایتالیا، آلمان  و.. به رهت 

سوریه کویت و مرص ُمرش، اردن و سایر مرتجعان عرب و حنر در این اواخر کردهای عراق و 

نگ داخیل" در سوریه کنند جنگ با تروریسم جهاب  را به عنوان "جفعال بودند. آنها کتمان یم

های زمین  و هوابی و سال تمام سلح ۶کنند که به مدت یم زنند. آنها کتمانجا زدند و یم

های سبک و های آنها و تمام سلحها داده گلولههای ضد نفر و ضد بش  به تروریستمی   

ات و وسایل حمل و نقل آنها را تامی   کرده و وسایل مخابرابر و اطلعات  سنگی   و تجهت  

به آلمان در اهای مجهز به رادار و متعلق ای و اطلعات از طریق آواکس هواپیمماهواره

یالیستاختیارشان قرار داده کنند که شبکه مجازی را کامل صحنه جوالن ها کتمان یماند. امت 

یالیست  آنها کردند و جاسوسان امت 
یتبلیغابر ن  ها ویدئوهای این جانیان را توسط بهتر

کنند که تمام این مجروحان کردند. آنها کتمان یمکارشناسان خویش تنظیم و پخش یم

اند، به آنها ده و تحت پوشش خدمات پزشیک گرفتهتروریست را درمان کرده، به آنها دارو رسان

کنند  اند. آنها کتمان یمان نکاح دستجمیع اسلیم جور کردهحنر برایش غذا و پوشاک داده و 

مرزهای قابل نظارت و   الملیل همه دارای شناسنامه بوده و از طریقکه این تروریستهای بی   

ل به داخل سوریه رفته و نام و نشان و مشخصات همه آنها برای م راجع امنینر کنتر

یالیسنر روشن یم ها همه دستمزد ماهیانه کنند که این تروریستباشد. آنها کتمان یمامت 

ند و حنر یم ها و یفرانسو تند که از طریق سازماندیه هزار نفر آنها از بیکاران تونش هس ۶گت 

اند، آنها کتمان کنند به سوریه اعزام شدههای لین  که آنها نت   با ناتو همکاری یمتروریست

کا و ترکیه در اردن و ترکیه های آمریالملیل در اردوگاههای بی   کنند که این تروریستیم

. آنها همه  شوند بینند و به سوریه با نقشه و حسابگری اعزام یمهای کوتاه نظایم یمدوره

یالیسنر فربه  ها را تحت نام "سلفیستکنند که این تروریستکتمان یم ها" در ممالک امت 

زنند که  و حاال خود را به کوچه عیل چپ یماند موزش داده و به سوریه اعزام کردهکرده و آ

ت شده  کنند کهاند. آنها کتمان یمگویا از وجود این همه تروریست در ممالک خود در حت 
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د کارشان در سازمان امنیت آلمان، در پلیس و در ارتش آلمان بخش های همکاری با برای پیشت 

ی تروریستسلفیست ها در سوریه ها را تاسیس کرده بودند و حاال که ارسار آنها در اثر دستگت 

ها و دولت سوریه قرار گرفته است، ادش در اختیار روسها، ایراب  شان رو شده و اسنو شکست

را در مراجع  هاعمال نفوذی اسالمیسترسهم نما شده و پشت یکباره دولت آلمان خوابهب

تا چنی   جلوه دهد   کند نظایم، انتظایم و امنینر خویش!!!؟؟؟ دستگت  نموده از کار بیکار یم

کنند  . آنها کتمان یمن صورت گرفته استها و جنایات بدون اطلع دولت آلماکه این همکاری

ند و یمهای تروریستنقل و انتقال ارز و پولکه از محل  دانند که این ارتباطات از ها با خت 

ل "سویفت" بانیک آمریکا ترکیه و عربستان سعودی و قطر صورت یم طریق د و ماشی   کنتر گت 

ی از نقل و انتقاالت پویل به تماییل به بسیر  و تحریم این حساب های بانیک و جلوگت 

های دزدیده شده عراق و سوریه از کنند که نفتن غارتگران پنهان یمها ندارد. ایتروریست

کردند. این خریدند و از بنادر فرانسه وارد اروپا یمها را به بهای نازل یمطریق کردها و ترک

 سوریه برای اینراهزنان پنهان یم
ی

اث فرهنیک  که هویت میل آنها را از   کنند که در نابودی مت 

ند دست داشت ای را با بهای مناسب جات سوریهه و اشیاء دزدی ،آثار باستاب  و عتیقهبی   بت 

 کنند که... خریدند تا داعش را نت   از این طرق تقویت نمایند. این راهزنان کتمان یمیم

وزی مردم سوریه در حلب شکست دروغ  نت   بود. شکست ویل پت 
ی

گوها و جاعلن اخبار جنیک

ان را گشود که مطبوعات غرب همه دروغگو هستند که با در حلب چشم بسیاری از مردم جه

یالیستوجداب  خونب   از گاز شیمیابی و یا  های آنها در استفادهها و دست تروریستریزی امت 

ورای گذارند. آنها حنر شگذاشتند و یمی برای کشیر  مردم عادی را باز یمگذار عملیات بمب

تبار آمریکابی را به خدمت گرفتند. ویل ایشته کرهمون گماگامنیت سازمان ملل و شخص بان

بیند باید دست هخاورمیانه برای اینکه روی آسایش ببازهم باختند و بازهم خواهند باخت. 

یالیسم و صهیونیسم را از منطقه کوتاه کند. آنوقت باید با رژیم های ارتجایع حاکم در امتر

ی تکلیف کرد که آنهم به عهده خلق های خود این کشورها بدون دخالت منطقه تعییر

ای برای مبارزه مردم ایران باشد تا مزورانه خارجی است. تجربه حلب باید تجربه آموزنده

 مرز روشتی با دوستان و دشمنان ایران داشته باشند. 

 

یالیست  آمریکا از سوریه کوتاه باد! های غرب به رس دست امت 
ی

 کردگ

 )توفان( ایران حزب کار 

 ۱۳۹۵ذر آ ۳۰شنبهسه

www.toufan.org 

یالیسم آمریکا تروریست، جاسوس، ناقض حقوق اساش انسانها و ا مت 

یت است  دشمن شماره یک بش 
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 )بخش نخست(گزارشی از ایران 

 داللی، اختالس و اعتراضات مردم، تجارت وسرکوب "

 ....."وخرافات دزدی وگسترش فقر
 

فرمائید گزارش  را که ملحظه یم

ایران  مربوط به رفیفر است که از 

به دفتر حزب ارسال کرده 

ای که از است.گزارش همه جانبه

های ایران برخاسته و دل واقعیت

 معضلت سیاش، اقتصادی و 

 و 
ی

ها اجتمایع میلیون فرهنیک

ملموس  زحمکتش را با زباب  ساده و 

آورده و به  به رشته تحریر در 

بدستان مافیای حاکم  افشای کار 

رسانیم به این امید  نوبت به چاپ یم خواندب  را در دو  ما این گزارش جالب و  پرداخته است. 

ونییک مفید واقع گردد که برای خوان  . ندگان عزیز توفان الکتر

 هئیت تحریریه

 1395آذر 

 

 تبلیغات

ی که ب   ها،خیابان در بدو ورود به ایران و گذر از
اندازه به معابر و اماکن مختلف اولی   چت  

خورد و قابل توجه است، تبلیغات وسییع است که در تمام زوایای شهر و یا بهتر چشم یم

 .ندکسمیع و برصی چشم و گوش را پر یم کشور قابل رؤیت است و بگویم در تمام  

و، اتوبوس، قطار، معابر عمویم، رسدر مساجد و ساختمان ها،بر در و دیوار خیابان های متر

قرآن،  ئتها و عکس شهدا و یا صدای قرادولنر و خلصه همه جا پر از شعار، نقل قول

، ببین  و بشنوی مصیبت و روضه خواب  است و شاید بدون آنکه بخوایه باید آن ها را بخواب 

و در خانه نت   اگر امکان ماهواره نداشته باش  از طریق رادیو و تلویزیون تغذیه شوی. و بعد با  

های عریض و طوییل پشت این ها و دستگاهشوی که چه سازمانجکاوی متوجه یمکیم کن

های ها و کتابشود. برنامههای سنگین  در این راه خرج یمیان قراردارد و چه بودجهجر 

های مذهن  و تبلیغابر به خود گرفته است در دوران ها بیش از اندازه جنبهآموزش  در مدرسه

ین وقتدبستان ساعت های ها را )ساعتهای درش قرائت قرآن و تعلیمات دین  بیشتر

سازی، مسجدسازی و ساخیر  نمازخانه در تمام زادهماص داده است. امادرش( به خود اختص

ه به چشم یم کارخانه ها و   مدارس، اداره جات و  ،های عمویمکانم خورد. مسلم است که غت 
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شود و ها برابر بیشتر یمحجم این تبلیغات ده در مراسم ماه محرم، ماه صفر و ماه رمضان

ی زیاد به این تبلیغات رنگ و روب  تازه بدهند. به طور هااند با بودجهها موظفشهرداری

ات چای مثال در مراسم محرم در تهران، یم گفتند هر کش که در خیابان چادری برای خت 

د. امسال در مراسم اربعی   بیش از بزند یم تواند پانصد هزار تومان از شهرداری محل کمک بگت 

ران پیاده رایه کربل شدند.ارازل و اوباش بسیخ  دو میلیون و پانصد هزار نفر از مرزهای ای

های خود را برای این مراسم محله، های گرفته شدهمأموریت داشتند که با تبلیغات و کمک

کربل چادرها و کاروانشاهای زیادی با مخارج دولت برپا و تا   مرز  تا  بسیج کنند. در مست  راه

های دولنر تأمی   اشت به وسیله بنیادها و سازمانبود و تمام زایران از نظر خواب، غذا و بهد

 برای بسیج شیعهیم
ً
،شدند و مسلما

ر
 و دیگر کشورها نت    های عراف

، افغاب  ، پاکستاب  لبناب 

ات و بودجه تعمت   ها،هزینهبر این  علوههای سنگین  صورت گرفته بود. گذاریرسمایه

ش حرم نوسازی که"های و گستر که مخارج بسیار عظییم است که مرتب و   را باید افزود  "متت 

 شود. انجام یم ایبه شکل سازمان یافته

 های باز هواداران رژیمدست

ده به گونهها بسیخ   و هواداران رژیم و  عوامل دست ، ها در تمام زمینهای حساب شده و گستر

، بانکهای هایشان باز است و از امکانات و پشتیباب  وسییع برخوردارند. در اداره ها و دولنر

 به های سازمانستخداما
ی

ها و مؤسسات دولنر و نیمه دولنر فقط از راه توصیه و یا وابستیک

های مایل و یا  توان برگزیده و مشغول به کار شد. این عده پیوسته با کمکیک نهاد اسلیم یم

ها و کاریشوند و در خلفها پشتیباب  یمو خرید ملک و خانه از طرف ارگان گرفیر  وام

کردن پاپوش و پرونده تد با درستفها در بیاگر کش با آن و  ها دستشان باز استاختلس

  .کنندفراهم یم شای برایسازی مشکلت عدیده

 رسکوب

اض خودی هیچ رحم و مروبر در کار نیست  ی مردیمهادر زمینه رسکوب اعتر وهای غت  و یا نت 

وهای انتظایم  و غت  رسیم و  رسیم اطلعابر  هایعلوه بر سازمان  ،  و نظایمنت 
 
السابق کماف

ین ابزار رسکوب یمذارا باشند. در تمام گوشه و کنار ل و اوباش بسیخ  همچنان ییک از مهمتر

های بسیج وجود های مختلف پایگاهها و محلهمدرسهها ، کارخانهشهرها و دهات، در ادارت،  

هانت   تغذیه شدهو مهمات ن حهها با اسلدارد که اکتر آن ای به یکدیگر ارتباط دارند. د و زنجت 

دار بطور مثال اگر در محله وهای بسیخ  اطراف فوری خت  ایص  رخ دهد نت  ای از تهران اعتر

وهای ضدشورش و پلیس در آنجا حاض   ین فاصله زماب  حنر قبل از نت  شده و در کمتر

ائط سخت نر بر اثر نارضایکنند. رسکوب  کنند فوری آنرا خواهند بود و سیع یم  عمویم و رس 

اض  امروز دیگر فحش، اعتر
ی

مسئولی   ی هادی و یا متلک و جک برای سیاستهای فر زندگ

کند اما اگر بدانند انجمن و یا فرد و گت  نیمو رژیم با این مسائل خود را در  امری عادی است

دارند و حنر نابود بریم بلفاصله آن را از جلوی پای خود  ،اشخایص توان سازماندیه دارند 

 .ترسنددهند که چقدر از تشکیلت منسجم یمکنند و بدین ترتیب نشان یمیم
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 اقتصاد

 تجارت و دالیل کما 
 
السابق شکل غالب سیستم اقتصادی در ایران است، با وجود اینکه ف

ن مورد ها مرتب در ایو رسانهها، شود و تمام روزنامهومنر صحبت یممرتب از اقتصاد مقا

، بخصوص اجناس کنند، ویل بازار ایران مملو از اشیاء و جنسکن  یمپرا سخن های خاریح 

 و 
ی

ه است. از اتومبیل، پارچه و پوشاک، لوازم خانیک ، هندی، تایلندی، ویتنایم و غت  چین 

 نت   با مارک
ً
 رس نخ های تقلن  به حد وفور یافت یمقطعات صنعنر و حنر بعضا

ً
شود که عمدتا

در دست سپاه و عوامل باالی رژیم است. با وجود پتانسیل قوی علیم و صنعنر آن 

کت ایراب  نوآوری کند و  هیچگونه پشتیباب  از صنایع داخیل صورت نیم د و اگر یک رس  گت 

های غین  دیه باالب  داشته باشد، دستر عرضه کند، بلفاصله چنانچه سود کاالب  را به بازا

تر و بعیص  مواقع حنر با همان و یا هندی آن را با قیمنر مناسب بعد از مدبر نمونه چین  

کت و یا کارخانه مر مارک وارد بازار یم  سوق یمکنند و رس 
ی

دهند.  بوطه را به ورطه ورشکستیک

را  و ملک خود خود و مواد خام آالت ابزار و ماشی    هستند کهای کارخانه های صنعنر 

دهفیم به دوسنر  این صاحبان کارخانه ییک از  کنند. گذاری یمروشند و پول آن را در بانک ست 

میلیارد تومان پول دارم و  ۳۰ام بیش از ها و ملک کارخانه: با فروش کارخانه و سالنگفته بود 

ده به بانک بدهم با بهره    مایه پانصد میلیون تومان سود خواهم ٪۲۰اگر آنرا به شکل ست 

 .دگرفت، بدون دردرس و مشکلت تولی

ها پول، گذاری در تولید دارهای خرد و کلن به جای رسمایهیاری از رسمایههمی   جهت بسبه 

 در کار تجارت اند که این بانکها گذاشتهرا در بانک
ً
و دالیل هستند. در کنار ها خودشان عمدتا

، باندها و رقبای قاچاقخ  نت   وارد بازار شدهاین دالل  اند و به طرق مختلف از های قانوب 

 برای دولت و مرزهای کشور اجناس خاریح  قاچاق را وارد کشور یم
ی

رقبای کنند و مشکل بزرگ

 خود نت   ایجاد کرده
 .اندقانوب 

های از صنعت ندارد. واردات مواد غذاب  نت   امروز ییک دیگر از راه بهتر  کشاورزی نت   وضیع

شوند و بسیاری از ایل یمرفته از سکنه خ پردرآمد رسدمداران رژیم شده است. دهات رفته

اند و نییم از دهات که در نزدییک شهرها قرار دارند به حومه این شهرها تبدیل شده

شان از نظر شغیل در رابطه با شهرها هستند. طبق آمار خود دولت در حال حاض  ساکنی   

جمعیت در دهات ساکن هستند. هجوم مردم ده بخصوص جوانان ده به شهرها  ٪۲۲فقط 

بین  که بر ا قابل رؤیت است. در تهران و شهرهای بزرگ گروه گروه این جوانان را یمهمه ج

کنند و منتظر هستند  ا زبان محیل خود با هم گفتگو یماند و برس چهاررایه و یا میداب  نشسته

 اسبابکه کش آن
ً
د و به آنها را برای کاری مثل ه بت  ها مزدی بدهد و خییل از کش  و غت 

یا سواری  اند و با خرید یک وانت بار و ملک و زمی   خود را در ده فروخته بین  کها را یمهجوان

ای برای  گونه برنامهکش  و یا مسافرکش  هستند. دولت هیچکوچیک در شهر مشغول بار 

ای بسیار جدی است بسیاری از مناطق  کشاورزان ندارد و مسأله کمبود آب که خود مسأله

های کشاورزی برای های عمیق در این زمی   ودی کشانده است. حفر چاهکشاورزی را به ناب

رفیر  بی   تأمی   آب شهرک های ساخته شده در اطراف شهرها، خود نت   دلیل دیگری برای از 

 .های کشاورزان شده استها و چاهها، رودخانههای زیر زمین  و خشک شدن قناتآب

گاه جوانان و تولید، تبدیل به تفری    حب  هرهای بزرگ بخصوص تهران، دهات در اطراف ش

به آنجا پناه  فرار کرده و  صدا برای چند ساعنر  و  رس  کثافت و   مردم شهر شده که از دود و 
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هاب  که در این دهات بوجود آمده و در بعیص  خانهخانه و غلیانبرند و در هزاران هزار قهوهیم

ش  کنند و بدین ترتیبیم ها نت   مواد مخدر رایج گردیده خود را مشغولاز آن اعتیاد  گستر

 .نت   ست  صعودی به خود گرفته است مخدر  جوانان و فروش  مواد 

تجارت و  ها به تمامکرد که امروز همه چت   در دست سپاه است و آنتاجری برایم تعریف یم

در وزارت اقتصاد که برای واردات و صادرات باید مجوز صادر   صنعت کشور نظارت دارند. 

ها بررش ، آنسپاه نظارت کامل دارد و اگر بطور مثال من تقاضای ورود جنش را بکنم کند،

را  دهند و ورود آنرا نیم دیه خوب  داشته باشد به من اجازه ورود آنکنند و اگر سود یم

ند و از رقابت آزاد در این زمینه هیچخودشان و یا عوامل خودشان به عهده یم گونه اثری گت 

 مه در شماره بعدادا .نیست

 

 داری و تولد دنیای نوین بودکبت  اکتت  ناقوس مرگ دنیای رسمایهنقلب  ا
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 آنکار و در ریاکاری حاکمان درمورد ترور

 برلین
ننر  برگرفته از  یه اینتر  نش 

 لماناحیای حزب مارکسیست لنینیست آ آینده برای وحدت و کار

zukunft.de-www.arbeit 

 2016دسامت   21کرمن  آ  ونتر گ

 

 آنکارا ترور در  : یکم

، یک روز ۲۰۱۶، دسامت   ۱۹روز 

پیش از نشست وزاری خارجۀ 

ترکیه، روسیه و ایران، ضارب  با 

شعارهای اسلیم، آندره کارلوف، 

سفت  روسیه در ترکیه را به قتل 

رساند. طبق اظهارات رسیم 

،ملیح گوکچک،  ا شهردار آنکار 

ترور در عضو گروه ضد ضارب،

پایتخت ترکیه بود. بررش مدرک 

عضو گروه ضد شورش  شناساب  ضارب حایک از آن است که وی مرت آلتینتاس نام داشته و 

وزیر ملوت کاووساقلو( و  )ه خارج وزرای امور  ترور یک روز پیش از پرواز  . آنکار بوده است

و  مقامات ایرانمذاکرات صلح در سوریه با  دفاع ترکیه )فیکری ایزیک( به مسکو، به منظور 

 [۱] روسیه صورت گرفت

نظر . من هم در این مورد با او همآمت   نامید قتل را یک عمل تحریک پرزیدنت پوتی   این

کنم که رناک است و به این نکته اشاره یمکنم این یک موضوع بسیار خطمن فکر یم هستم. 

 در سوریه، مقامات امریکاب  تنها زماب  در صحنه
ظاهر گشتند   از زمان آغاز حملت تروریسنر

 [۲که اوضاع سوریه کیم آرامش یافته بود. ]

سوریه، بی   ایران، ترکیه و روسیه، مسئلۀ  ها حایک از نزدییک در مورد حال زماب  که نشانه

چه کش  باره ماجرای قتل سفت  روسیه، چون سفارش  از پیش، نازل گشت. یکدارند، به

! کردها، ن است؟ ترکت ترکیه، روسیه و ایراعلقمند به شکست مذاکرا ها؟ احتماال خت 

بۀ روستردید نب   برند. تنها امریکا ها به باندهای اسلیم نت   سود یمه، چرا که آنها از ض 

ها بودند که این، تاکنون این امریکاب   تواند علقمند به ناکام ماندن مذاکرات باشد. اضافه بر یم

ف انجام بود، آنها عمیل به منظور پایان بخشید بار که ابتکار  هر  ن به جنگ در سوریه در رس 

بینیم که قاتل یک پلیس یگان ویژۀ ضد ترور بوده است. و در نهایت هم یم مانع ایجاد کردند. 

http://www.arbeit-zukunft.de/
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های ویژه را اند که یگانمریکا و دیگر کشورهای غرب  نبودهآیا من اشتباه یم کنم؟ مگر این ا

شورش، مرت آلتینتاس، گلوله ه تنها پلیس ضددر این ندارم که نمن تردیدی  اند؟آموزش داده

توانست بازگو  ا کشیدند. حقیقت را تنها قاتل یمرا شلیک کرد، بلکه اوباما و سیا هم ماشه ر 

کند، که او نت   اکنون مرده است. ضارب او ییک از همکارانش بود. چه خوب و مناسب ! مرده 

 ها حرف نیم زنند! 

 ترور در برلی    دوم : 

خص نیست. اما ، هنوز مشهای اسلیم بوده است یا نهادیستجه ترور آیا این یک 

نه تنها مقامات برلی   که در آن بازار   های بسیاری حایک از اقدام تروریسنر اسلیم است. نشانه

ت بش یم کریسمس بود، کند از ، سیع یمای همبرند، بلکه مسئول هر ده کورهدر بهت و حت 

د.  بازار کریسمس دویسبورگ" ِار گزارش  از "-دِ -وِ  WDR ل تلویزیوناناک  مسئلۀ برلی   سود بت 

رانندۀ  با مسلسل قصد ایجاد ترس و وحشت برای های مجهزپخش کرد، که در آن پلیس

ها قصد دارند، اگر این تروریست آنجا شدند. آیا براسنر این پلیستروریست کامیون، دیده یم

وع حضور پیدا کرد، در میان جمعیت با مسلسل کردن کنند؟ به شلیکهای خود بروند و رس 

بینیم که شهردار یا یم کنند؟از قرار اینطور است. وگرنه برای چه آن را با خود حمل یم

شود تا نشان ، سورن لینک، عمدا با این قصد در بازار کریسمس آنجا ظاهر یم"دویسبورگ"

 بدهد چقدر از حادثۀ برلی   متاثر است. 

 اند! را دست انداختهگمان یم کنم که ما 

! و حضور بهم رساندند و ظاهر شدند  در تلویزیون دولنر همه همه  ، از مقامات باال تا پایی  

 اظهار تاسف و اندوه و شوک و همدردی با خانوادۀ قربانیان ترور و کشور آلمان داشتند. 

 مرکل گفت:" ما در سوگ کشته شدگان .... 

 اتحادیه اروپا در توتت  خود نوشت :" اخبار فدریکا موگرین  مسئول سیاست خاریح  

بۀ دیگری بر پیکر اروپا..."تکان . ض   دهندۀ برلی  

 سخن کوتاه کنم. یک رسی ریاکاری!!! 

، کلوس بولیون، حرف ه زارلند و رئیس وزرای داخله اما از همه خارج از محدوده تر وزیر داخل

" نامید! آیا این بدین زد، در واقع هذیان گفت. وی موقعیت فعیل را "وضعیت ج
ی

نیک

 نخست وزیر رود؟ خوب: کجا؟معناست که اکنون ارتش آلمان براه افتاده و رژه یم

 کارن باور، هم باید همنظر باشد، چرا که او را وادار به سکوت نکرد!   -زارلند،آننه گرت کارمپ

ویند، آنها ترورهاب  گدانند، که دروغ یمکنند، یمغم و نگراب  یم همۀ کساب  که اظهار اندوه و 

های اسلیم پول و اسلحه خرند. در سوریه به جهادیستیمچون ترور برلی   را به جان 

ها و رسبازان ، که به دست روسگویند که آنها مبارزان راه آزادی هستند دهند و به ما یمیم

اعتقادات که زان آزادی در سوریه کساب  را  گویند که همی   مبار رسند. اما نیماسد به قتل یم

دروزیان، علویان، شیعیان و حنر مسلمانان سن  که بنیادگرا  دین  دیگر چون مسیحیان،

، ازجمله دولت آلمان، به های کشورهای عضو ناتو نیستند را به طرز فجییع و با اجازۀ دولت

نامیده ها، مبارزان راه آزادی ها و تلویزیونها، رادیو هاب  که در رسانهرسانند. همانقتل یم

، قتل و ترور در آنکار دیگر جزو رس تیتر اخبار  شوند! یم یک مسئلۀ دیگر: بعد از تروِر برلی  
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چه  عام در سوریه هر بایسنر کشتار و قتلاین در حایل است که یم .چه جالب! ،مهم قرار ندارد 

د. زودتر پایان  گت 

صلح جهاب  را تهدید کند.اما تواند نه تنها بخاطر خلق سوریه! بلکه خطِر آتش این جنگ، یم

اضاز قرار امریکا و کشورهای غرب  در کورس جنگ بشیم مان را برند. ما باید صدای فریاد اعتر

ا ببندید"! ما مردم تان ر طلبانههای جنگطلبان بگوییم " پوزهبلند کنیم. ما باید به جنگ

ر! حنر اگر آقای وزیر، خواهیم، نه علیه روسیه و نه علیه هیچ کجای دیگعادی جنگ نیم

"
ی

ایط جنیک  خواهیم زنده بمانیم. ما و فرزندانمان و نوه هایمان! اعلم کند. ما یم بولیون،" رس 

ات را ندارم. اینهای ب  دیگر حوصلۀ دروغ ها و حرف گذاران ها خود بنیانرسوته این حرص 

 تروریسم هستند. 

بودن بهم یمحالم از این همه ریاکاری و ضد  خورد. بش 

، سوریه و جاوزگران ت استعمارگر، باید خاک عراق، افغانستان، لین 

ط ترک کنند.  یت و قاصهیونیسم یمن را ب  قید و رس  تل دشمن بش 

 ملت فلسطی   است
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 (۲) غرب متمدن آسیای وحشی و
 

 و اظهارات مورخی   در سه قرن اخت  بدیع، ثابت یمامت  مهدی 
کند که مابی   حقایق تاریخ 

ان باستان در نظر که تصویر مضحیک از ایرانی  دیوار ضخییم کشیده شده است بطوری

شکست میکال، سال پس از کند که هفتباب مثال یادآوری یمشود. منگر یماروپائیان جلوه

 یم
 
وزی و سواراب  که “کند: آیشیلوس، رسبازان خشایارشا را چنی   معرف کمانداران مست پت 

اند، دیدن آنها هراسناک است و در مبارزه برای اجرای تصمییم که از صمیم قلب اتخاذ کرده

یک مشت “قرن  ۲۵همی   رسبازان را یک نویسنده فرانسوی پس از “ وحشتناک هستند

(. وظیفه دشواری که امت  ۱۴و . ۱۳. نامد )صیم“ نداکردهخمهابی که زیر تازیانه کمر آسیابی 

مهدی بدیع بعهده گرفته است، شناسابی ایرانیان طبق اسناد تاریخ  و در وهله اول اسناد 

های اکباتانه و شوش پرورشگاه جنایت و فساد پرسد که اگر کاخخود یونانیان است. مولف یم

های نابکارانه دسیسه، قتل و بند و بست“دربار اخلف خشایارشا مرکز  بوده است و اگر 

بوده است پس چگونه عده زیادی از نامداران یوناب  که نمایندگان “ هاوزیران و خواجه

د و ایرانیان از آنها پذیرابی بردنها پناه یمروند، باین کاخبرجسته فرهنگ یونان به شمار یم

تمیستوکلس “جمله: برد. از آناین رجال یوناب  را مولف اسم یم کردند. صورت مفصیل از یم

فاتح ساالمیس و گزنفون شاگرد سقراط و الیبیاد را، اگر در آن دوران تمدن ایران برتر از تمدن 

توان تحلیل کرد که شکوه و رونق طراز که بوده است واال چگونه یمیونان نبوده است اقل هم

که یونانیان در جنگ با ایران فاتح شدند یعن  در آغاز قرن پنجم قبل یونان نه در دوراب  بود  

ق م یعن  ایایم که روابط مابی   شوش و آتن عادی شد و صلح  ۴۹از میلد، بلکه پس از سال 

وع شد.   “ش ساله مابی   آتن و اسپارت برقرار گردید و دور پریکلس رس 

دهای ماراتن و  ساالمیس در تاری    خ یونان دارای آن اهمینر که اصوال مولف معتقد است که نت 

ترین آنها گونه مورخی   که برجستهنبوده است. این ،مورخی   ازمنه بعد به آن نسبت یم دهند 

Bossuet  استDiscours sur L histoire universelle ِمر را به یم
ُ
کوشد حنر ایلیاد ه

ِمر مدحهنفع نظریه خود تفست  کند. ب
ُ
وزی یونانیان را بر آسیا رسوده است و نامه نظر او ه پت 

ها تنفر اند باین علت بوده است که از آسیابی اگر فرزندان هلن این شاهکار را دوست داشته

 اند. داشته

کند. ازد و بطلن این ادعا را ثابت یمپرد( به تحلیل این اثر یم۳۵تا  ۲۸. )ص دیعبامت  مهدی 

سلما فریفته نویساب  که ممولف از آثار تاری    خ ،انیانن قیافه حقیفر ایر دداور نشانمنظهب

طلبد. آثار  روند کمک یمو نماینده فرهنگ هلن  به شمار یماند فرهنگ کشور خود بوده

د. نخستی   آنها، ایراد یمبی   پژوهش یمگزنفون و افلطون و تاری    خ اسکندر را زیر ذره د  گت  گت 

خوابیدن روی بالش “کند: را چنی   بیان یم طلب هستند و این خصیصهراحت که ایرانیان

 نیم
 
گذارند که فشار زمی   را احساس های تخت خود را روی قایل یمدانند، پایههای نرم را کاف

های خود را نت   پوشانند، بلکه دستنکنند... در زمستان نه فقط رس و تن و پاهای خود را یم

ان رضایت خاطر آنها را فراهم یه درختکنند. در تابستان سارم یمکش و پوست گبا دست

سازند. معهذا اقرار دارد که تا چه حد ایرانیان رس های مصنویع برای خود یمبانکند، سایهنیم

امت  مهدی بدیع این توصیف را با “. نداکنند و بر نفس خود مسلطسفره آداب را مراعات یم
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کند و از آن نتیجه مقایسه یمشود افلطون توصیف یم“ ضیافت“هرج و مریح  که در 

د. اگر در واقع ایرانیان در قرب  که جنگیم داد در نظر یونان های ایران و یونان رخ یمگت 

 و ب  تمدن بودند، شگفت“ باربار“
ها در آور است که آدیم مانند گزنفون که سالیعن  وحش 

 کرده و ناظر آداب و رسوم ایرانیان 
ی

باره تعلیم و ان کتاب خود را در بوده است، قهرمایران زندگ

بفرض اینکه کوروپدی جنبه تاریخ  نداشته و فقط به قصد تهذیب اخلق یونانیان  -تربیت

 ۴۸-۴۳کند. مولف در صفحات کسوت یک شاهزاده ایراب  مجسم یم  در  -تحریر شده باشد

ی    ح مفصل قوانی   تربینر ایران ب  پردازد. استان یماز روی اثر گزنفون به تش 

 -آیدآثار افلطون وقنر در محفل سقراط از آمال و آرزوهای الکیبیاد سخن به میان یم در 

باب  فلسفه یونان مزایا و محاسن  -پروراندها را دررسیمالکیبیادی که خیال ریاست بر آتن  

( بقول امت  مهدی بدیع همه جا ۵۲. کشد)صتربیت آنها را به رخ نوچه خود یمایرانیان و طرز 

توانیم از لحاظ تجمل با ایرانیان رقابت کنیم، بکوشیم که از ما نیم“شود: ه تکرار یماین نکت

توان باورکرد که حکمابی مانند سقراط و آیا یم“ فضل و دانش بر آنها برتری جوئیم لحاظ

و رسمشق شاگرد کنند رسان یک ملت وحش  را نمونه افلطون که این مکالمه را نقل یم

 دهند. محبوب خود قرار یم

ببنیم سه رسدار بزرگ یونان، تمیستوکلس آتن  فاتح ساالمیس و پوزانیاس اسپاربر فاتح پلته 

 هاند. دو نفر اویل بو اسکندر مقدوب  جهانگشا چگونه به تمدن دوره هخامنش  نگریسته

بشمار “ ترین مردان دوره خودبرجسته“نویش بانیان فن تاری    خ روایت توکیدیدس ییک از 

 اند. فتهر یم

ایران فرار کرده است. ه اگر به قول پلوتارک اعتماد کنیم تمیستوکلس در کجاوه زنانه ب

ارتخشتر او را پذیرفت و پس از آنکه رسدار زبان ایرانیان را آموخت فرصت یافت با شخص 

شاه مطالب خود را به میان بگذارد. ارتخشتر به پناهنده یوناب  محبت کرد و سه شهر را برای 

ممکن است که این تفصیلت  (۵۸. تامی   مخارج زندگیش در اختیار وی گذاشت)ص

کرد از کند. ارتخشتر ذوق یمر اینها جنبه انساب  جلب توجه یمای بیش نباشد اما دافسانه

 باینکه تمیستوکلیس را در 
ر
دهد که انتقام فاتح او اجازه نیمه اختیار دارد. اما مباب  اخلف

د. این اقل استنبایط است که از مندرجات ساالمیس را از تم یستوکلیس دربدر و فراری بگت 

شود کرد. این همت و بلندی نظر را مولف با رفتار  یوناب  و رویم یمهای مورخی   نوشته

 (. ۶۱. کند)صق م مقایسه یم ۱۶۸ها نسبت به شاه مقدوب  در سال رویم

 است گفته شود که و در 
 
می   رکاب ی لباس ایراب  بر تن یمباره پوزانیاس اسپاربر کاف  

کرد، ملتر

چید و آرزو داشت دختر خشاریارشا را به زب  )مادی( مدی و مرصی بودند و سفره ایراب  یم او 

د و داماد شاه شود و اسپارت و تمام یونان را ملحق به شاهنشایه ایران سازد  ( ۶۷) بگت 

ای ایراب  برای شاه فرستاده است ای که به روایت توکیدیدس رسدار اسپاربر توسط ارس نامه

را دارد یعن  دو سال پس از شکست ایران، در زماب  که قدرت ایران اقل در  ۴۷۸تاری    خ سال 

یونان با قدرت و نفوذش قبل از جنگ دو کشور قابل مقایسه نبوده است. در باره فاتح 

وبر را که اروپائیان بر  ، امت  مهدی بدیع به تفصیل جلل و جت 
ح مقدوب  ای او قائل هستند رس 

گجستک “ود: شیمآورد که در آن گفته ی   حال از ارتاویرافنامه شاهد یمیم دهد و در ع

گری را در ایران باب کرد، همان اسکندری  گذاشت و ظلم و جور و غارتاسکندر قوانی   را زیرپا 

اب در دست درهم ۳۲که در نتیجه بدمسنر و عیاش  در   جام رس 
ی
شکست و جان سالگ

د اگر خوایه نخوایه مورخی   اروپابی از جنایات و مفاسد اسکندر سخن به میان آورند “. ست 
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نتیجه بخشند و اگر این عذرها هم ب  گساری یمو را به جواب  و میل مفرطش به یممعایب ا

زدن شهر جور بکشد. داستان آتش“ اخلق آسیابی “و “ فرمانفرمابی آسیا“ماند آنوقت باید یم

گشابی اسکندر نه فقط ایست. نکته جالب اینست که جهانای ایرانیان حدیث کهنهپارسه بر 

جان یکدیگر انداخت، مولف بر ه دولت هخامنش  خاتمه داد، بلکه شهرهای یونان را هم به ب

 اسکندر و رسکارآمدن او تمام فسادی را که د
ی

ر یونان رواج داشته اساس تحلیل تاری    خ زندگ

ستان قتل فیلیپ مقدوب  هنوز مورد بحث مورخی   است. عجیب سازد. دااست برمل یم

شمان، هم معتقد است که ایرانیان در این قتل دست داشته  است که ایرانشناش مانند گت 

که در هیچ یک از آثار تاریخ  یونان اشاره نشده است که مامورین هخامنش    اند، در صوربر 

می   اسکندر ( معهذا ه۹۷-۹۶. )ص کرده باشند موجبات قتل یک رجل سیاش یوناب  را فراهم  

داد که ده هزار رسباز یوناب  با ده هزار دختر دانست واال دستور نیمنیم مردم ایران را باربار 

 ایراب  ازدواج کنند تا شالوده یک دولت واحد در جهان ریخته شود. 

ر نظر د“کند: یک نکته اساش اشاره یمه ( ب۱۱۵-۹۹. )ص مولف در فصل آخر کتاب

مورخی   و نویسندگان یوناب  و روش مانند گزنفون، افلطون، آیشیلوس، هرودوت، 

ایون ایرانیان در وهله اول رقیب یونانیان و دشمنشان بودند. یونانیان ایراب   توکیدیدوس و استر

 گرویه بر  را خاریح  یم
ی

 و فرهنیک
ر
دانستند، بدون اینکه مخالفت دو ملت تفوق فکری و اخلف

بعد فلسفه و علمای اروپا با تحقیقات ه اما از قرن هفدهم ب“. دیگر را در برداشته باشدگروه 

هدف دار خود راه را برای مبلغی   مسیخ، ماجراجویان، بازرگانان، مسافرین، سیاستمداران و 

 اند. جاسوسان هموار کرده

ق آغاز یم ان مونتسکیو در در همی   دور  شود. از همی   زمان است که کینه توزی نسبت به رس 

ق( یک نشانه هم که نمودار فکر آزاد  در تمام تاری    خ کشورهای“نویسد: یم“ القوانی   روح“ )رس 

جم اوستا که در افکار زرتشت به بعیص  نکات فلسفه “. نیست ،باشد  حنر دارمستتر متر

ق متاثر شدهخورد، ابدا به فکرش نیمافلطون بریم  رسد که شاید شاگرد سقراط از حکمت رس 

 کتاب  در باره ایران باستان در  ۱۹۴۳باشد. کار بجابی رسیده است که حنر در سال 
هم وقنر

ی تخت جمشید بکاهد و سازندگان فرانسه انتشار یم یابد، مولف آن کوشاست از ارزش هت 

 نامد. ه آنرا هوسبازان بلند پرواز ب

توزی مت و کینهشود که خصو کتاب امت  مهدی بدیع استنباط یم  از مندرجات فصل آخر 

ق در آثار علمای اروپا همزمان است با توسعه صنعت و اقتصاد در اروپا  نسبت به ایران و رس 

و آمریکا و گشودن بازارهای کشورهای ماورای بحار و صدور رسمایه که باالخره در قرن 

 شود. نوزدهم و بیستم به استعمار کشورهای آسیا و آفریقا منتیه یم

 غرب شاناکنون که ملت های رس  
ی

کنند، انتشار  خایل یم هق ییک پس از دیگری از یوغ بندگ

لزل یم هایتوسط یک دانشمند ایراب  که پایه کتاب   سازد امری است این طرز تفکر را متر 

ی و به نظرم شایسته است علقمندان به فرهنگ ایران موجبات ترجمه و انتشار  طبییع و جت 

، اسپانیویل و بلکه به زبان این کتاب را نه فقط به زبان فارش های انگلیش، روش، آلماب 

  ایتالیابی فراهم آورند. 

 ادامه دارد  “. ۱۳۴۲ماه  شهریور  ۱۵ –برلی   ، بزرگ علوی
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 یهاهیت انجمن حجتم
وز دواب  اثر زنده  یاد پت 

 (۲) جدهمی   سالگرد ترور او به مناسبت ه

 

نفوذ انجمن اکت  پرورش نت   از اعضای باعیل

های یاستحجتیه است و مجری بسیار خوب س

ها و نهادهاب  بوده که این انجمن در همه ارگان

یم در نقش داشته است. هیئت مؤتلفه اسل 

ایط کنوب  به دنبال صحنه آراب  هستند که در رس 

آینده حنر علیه ویل فقیه کنوب  و به منظور 

ی از میان روحانیون جانشی      وی با رهت 
ساخیر

تر به خود سازمان داده شود. پیشنهادهای هیئت مؤتلفه برای اعلم و مطیعتر وابسته

حکومت عدل اسلیم به جای جمهوری اسلیم، لغو جمهوریت، لغو قانون اساش، ایجاد 

نزدیکتر « بازار انگل پرور»سیستم خلفنر در کشور در این راستا قرار دارد تا به جامعه آرماب  

های انجمن حجتیه، برادران الریجاب  هستند که بندیگروه  شوند. از جمله عناض اصیل

تماد هاب  قابل اعهای جاسوش غرب چهرهباشند و در دستگاههای جوادی آمیل یمخواهرزاده

اند. محمد جواد اردشت  الریجاب  با حمایت مؤتلفه اسلیم و و عوامیل مؤثر و شناخته شده

و وظیفه دارد تا از این سو برای دولت انگلستان روحانیت مبارز به مجلس راه یافته است 

 نت   با حمایت و یاری حجتیه به شورای 
د و پیغام آورد و عیل الریجاب  پیغام و اطلعات بت 

جعی   مرت -بازار»تشخیص مصلحت و ریاست صدا و سیما رسیده است تا در خدمت منافع 

باالی ن هاهسیاری از فرماندآید انجام دهد. همچنی   بیمهر آن چه از دستش بر « مذهن  

، رستیپ افشار، رسلشگر  وهای انتظایم و قوای ارتش به ویژه محسن رضاب  سپاه و بسیج و نت 

 ، بازوی نظایم حجتیه هستند و برای انجام هر عمل نظایم و کودتای خونی   در … شمخاب 

اییط که حاکمیت مطلق خود را در خطر ببینند آماده یم ن بسیج و سپاه،  هاباشند. فرماندهرس 

دالیل و سهیم شدن در سهام بسیاری از و که از کنار کمیته امداد و بنیاد مستضعفان و تجارت 

کت ، به ثروترس  ای دست های افسانههای تجاری و کارخانجات بزرگ و واحدهای صنعنر

 اند و سیاش جمهوری اسلیم تبدیل شده-اند، اینک به بخش مهیم از مافیای اقتصادییافته

یک غارتگری های اجتمایع و در خدمت آخوندهای مافوق ارتجایع و بازار، )ناخوانا، رس 

 
ً
ایص  و حقهای اجتماع، جنبشتوفان( این انگل -« درخدمت»احتماال طلبانه مردم های اعتر

های رویح و مالیخولیاب  که های اجتمایع، بیماریکنند. در این میان عقدهرا رسکوب یم

ها را فرا گرفته است، باعث تشدید روحیه ددمنش  و حقارت و قلب آن رسارس ذهن و روح

توان در محسن رضاب  فرمانده سپاه ها شده است. نمونه برجسته این روحیات را یمآن

وار رضاب  »نام اصیل او  مشاهده کرد. 
است که تا سوم متوسطه در مسجد سلیمان « ست  

ای بود و حرکات ماندهید. او آدم فناتیک و عقبآکرده و سپس به اهواز و تهران یمتحصیل یم

گرفت. برای مثال از فرط تعجب اینکه او موجب مضحکه دوستان و اطرافیانش قرار یم

هایش پشت دستش را گاز به سوی ماه پرواز کرده بود، در مقابل همکلش« ۱۷آپولو»
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کند و ندهای قم ازدواج یمهای اجتمایع اشباع بود. با دختر ییک از آخو گرفت. او از عقدهیم

شود. در تهران و از وست، کلهدوز، علم الهدا آشنا یمدر این فاصله با افرادی نظت  رفیقد

دهند که ییک از را تشکیل یمطریق آشناب  با آخوندها و فاالنژهای همفکرش، جمیع 

کت مان افراد در تشکیل سپاه رس  شود که هیم ۵۷و  ۵۶های های مذهن  در سالهسته

ل خمین  محافظ جویند. پس از انقلب همراه با رفیق دوست و عدهیم ای دیگر در مت  

 به همی   افتخار،یم
ً
نام خود  ۵۷رسد. وی در سال به شورای فرماندیه سپاه یم شوند و بعدا

وار»را از  ان خلق ترکمن، نقش اص« محسن»به « ست   یل را تغیت  یم دهد. در جریان قتل رهت 

ترین مسائل اجتمایع عاجز بود. او آنقدر گیج و منگ فتادهاپادرک و فهم پیش داشت. او از 

بهتر »بود که در دوران اولیه جنگ به بریح  از دوستان رده باالی سپاه پیشنهاد کرده بود که 

«. ها برویم جبهه سوسنگرد و نزد برادران بسیخ  بخوابیماست روزها تهران باشیم و شب

وار( « محسن»  و اجتمایع، انباشته از )ست  
ی

رضاب  که به واسطه فقر فکری،  فرهنیک

کس از   ای در قلب و ضمت  خود بود، به محض رسیدن به قدرت، به هیچهای عدیدهعقده

کوشید از جامعه انتقام پت  و جوان، زن و مرد، بچه و حنر زن باردار رحم نکرد و فقط یم

د. اما خوش  او به بازار ب  بگت 
یک ساخیر  او و  ارجخدمنر نماند و بازاریان گردن کلفت با رس 

کت ها و کارخانجات مانند کارخانه ایران وانت، بریح  از فرماندهان سپاه و بسیج در مالکیت رس 

را البته از جیب ملت پرداختند تا در آینده همچون گذشته در  بخش  از دستمزدهای او 

. در عی   حال انجمن  فروگذاری نکند ای خود از هیچ کشتار و جناینر خدمت اربابان حجتیه

های اوباش از جمله ها و ارگان های تحت هدایت آن در سازمان دادن گروهحجتیه و تشکل

از کشور در تدارک  های تروریسنر در داخل و خارجانصار حزب هللا و یا به راه انداخیر  شبکه

وهای اپبسیاری از قتل وهای ها و کشتارها و ترورها نه فقط علیه نت  وزیسیون بلکه علیه نت 

های تروریسنر انجمن حجتیه با ن حکومت نقش اصیل را دارند. شبکهرقیب یا مزاحم درو 

وهای انتظایم، سپاه و بسیج، در برنامههمکاری عوامل عایل های ریزیرتبه خود در ارتش، نت 

ا و با خرابکاری در هها یا جادههای با ماشی   در خیابانحساب شده با به راه انداخیر  تصادف

ها، برای قتل بریح  از ائمه جمعه و روحانیون و  هواپیماها به قصد سقوط یا انفجار آن

کنند. قتل احمد خمین  نمونه ای جدی درون حکومت عمل کرده و یمکادرهای نظایم و رقب

بارز آن است و حاج احمد خمین  یک شبه با انبویه از اطلعات پنهان جمهوری اسلیم 

ده شد. انجمن حجتیه همچنی   توانسته  رسش زیر آب رفت و همه این اطلعات به خاک ست 

ل ، این مافیا ؛ وجود آورد است مافیای مایل قدرتمندی را در ایران به  اقتصاد ایران را تحت کنتر

های کلن به مأموران دولنر و خود دارد و با فروش مواد مخدر، استفاده از فحشاء، رشوه

، سیع دارد تا همه را زیر سلطه خود درآورد. … ها، املک و مستغلت و کارخانهفروش  قضاب 

های تبهکار و تروریسنر در داخل و خارج از کشور را از نظر امکانات مافیای مایل، گروه

کند و نت   به قصد دخالت در امور داخیل دیگر  دیپلماش و مکان و وسایل و پول تغذیه یم

یالیسنر به ویژه همکاران   کشورها و انجام تبلیغات ده مذهن  هماهنگ با محافل امت 
گستر

کند. این مافیا حنر در انتقال صدها هزار دالر ها در دیگر نقاط جهان عمل یمفراماسونری آن

تقلن  از سوی آمریکا به روسیه به قصد تخریب کامل اقتصاد این کشور نقش اصیل را داشته 

بار در گذشته و رئیس کنوب  بنیاد د میدان ترهفیق دوست، مرد ثروتمناست. محسن ر 

مستضعفان و جانبازان عنرص کلیدی و از عوامل و سازمان دهندگان اصیل مافیای مایل است  

میلیارد توماب  وی و همکارانش از بانک صادرات، همچنان در  ۱۲۳که حنر با افشای رسقت 

 تحت هزار خانواده مج ۶۰۰ریاست این بنیاد ابقاء شد. بیش از 
ً
روحان و معلوالن جنگ عمل

 بنیاد جانبازان تبدیل شده
ی

ان جنیک اند. از دیگر عناض هدایت رفیق دوست و عواملش به است 
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پر قدرت مافیای مایل، کمیته امداد امام خمین  به ریاست عسگر اوالدی و آستان قدس 

به یاری الحسنه بازار های قرضرضوی به ریاست واعظ طبش هستند. همچنی   صندوق

زاده سلطان پسته ایران و فرزند ارشد مایه داراب  همانند فرامند هاشیماتاق بازرگاب  و کلن رس 

، عیل اکت  های مزدوران رسمایهریزیامام جمعه رفسنجان با برنامه
پرسنر مانند سعید اماب 

ازه اقتصاد مملکت ر  ، شت  ند. این اا به دست گرفته و بر آن مسلط شدهپوراستاد و خاموش 

ها کشیده و در صورت لزوم به خیابان  ا هزار خانواده فقت  را به اسارتمافیای مایل صده

وب  در جهت مقاصد شوم ضدکشند و از آنیم ند. مردیم خود بهره یمها به عنوان نت  گت 

از میان وزرا، نظامیان،  تشکیلت انجمن حجتیه به آخوندها اختصاص ندارد، بلکه

، رسدمداران سازمانها، مقادیپلمات ، کارچاقمات ارشد دولنر ها و کنهای اطلعابر و امنینر

وهای مؤثر و قدرتمندی برای خدالل ود جذب کرده است. ها و کلن بازاریان و سیاسیون، نت 

 در تمام ساله در لژهای فراماسیونری رعایت یمای کیعن  همان شیوه
ً
های پیش از شود. مثل

 نظت  تنها ژنرالبهمن، نه  ۲۲جنبش 
ها و کارگزاران سازمان امنیت شاه، بلکه حنر سیاسیوب 

مظفر بقاب  که خود فراماسونر بود، با این انجمن همکاری داشت. وی در کرمان و به مناسبت 

 در خارج از شهر بر پا یمتولد امام زمان، هر سال مراسیم را 
 

کرد، که معروف به سفره  در بایع

پایه حجتیه و فراماسونری ن مراسم بسیاری از وابستگان بلندود. در ایکشک بادمجان بقاب  ب

کت یم ترین بهمن، حجتیه ییک از قوی ۲۲های پیش از جنبش کردند. در تمام سالایران رس 

اختیار داشت. در همی   دو استان زیر ذهن  را در استان کرمان و یزد در تشکیلت سیاش و م

پذیرفت. در کرمان بسیاری انساب  با زرتشتیان ایران صورتپوشش اشاعه اسلم بدترین رفتار 

نشی   یزد و کرمان از سکنه خایل های زرتشتیان به آتش کشیده شد و محلت زرتشنر از خانه

غم همه اتهامابر که در همکاری با    سابقه بود که مظفر بقاب  علت 
شد. براساس همی  

عقیب انقلب  در امان بماند، بلکه در کار مرداد داشت، نه تنها توانست از ت ۲۸کودتاچیان 

کنندگان به اجتماعات های چماقداران و حملهسازماندیه حزب جمهوری اسلیم و هسته

مقابل دانشگاه تهران نقش بسیار مهیم ایفا کرد. دکتر حسن آیت که عضو شورای مرکزی 

. او بعدها به طرز حزب جمهوری اسلیم شد، در واقع نماینده مظفر بقاب  در این حزب بود 

نامه سیاش و چند مقاله تحلییل بسیار مشکوگ ترور شد. مظفر بقاب  بعد از انتشار وصیت

 در انزوا قرار گرفت و از لیم که خمین  آن را پرچمداری یممستقل علیه اس
ً
کرد، اجبارا

د. پس از سفرهای نوبنر و پنهانیش به لندن و بازگشت به تهران و ارائه گزارش سفر محروم ش

را  آنکه تاری    خ مرصف او همچون رسلشگر فردوست تمام شد، حکومت جمهوری اسلیم او 

های ها و تشکلدستگت  کرد و اعلم شد که در زندان بر اثر سیفلیس مرده است. بریح  انجمن

 مشابه بقاب  را در زمان شاه ایفا یم
سیاش در تهران نت   نقش  کردند. مانند انجمن به ظاهر غت 

در تهران، که پل پیوند لژهای ماسوب  با انجمن حجتیه بود و یک رستیپ « باغ صبا»حیل م

ی آن را به عهده داشت. عوامیل که در گذشته روابط نزدیک سیاش و  بازنشسته ارتش رهت 

 با بقاب  داشتند، اینک در جای جای دستگاه حکومنر جمهوری اسلیم به انجام 
سازماب 

  غولند. از جمله این افراد یمدستور اربابان خود مش
ً
توان به مهدی گلدب  )ناخوانا احتماال

ازی اشاره کرد که اینک در صدا و سیمای  –گلشن   ، مخ الدین شت  ، اصلب  توفان(، آقا نجابر

 ضد روشنفکری کنند و در تهیه برنامهجمهوری اسلیم فعالیت یم
ی

های سیاش و فرهنیک

نقش نویسنده و تهیه کنندگان مطالب را به عهده « یتبرنامه هو »رسکوبگرانه از جمله 

 پایان  «داشتند. 

  ۱۳۷۸مرداد ماه  ۵۷نقل از توفان دوره پنجم شماره 
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 (۲)گسترش فقر ایران و حاشیه نشینی در
 

های رسیم مدیران و  با توجه به این آمار و داده

روحاب  به « دولت تدبت  و امید»کارشناسان کشور، 

های کلن در سطح کشور گذاریرسمایهجای طرح 

ی سیستم های در بخش زرایع و دامداری، به کارگت 

نه در كشور مدرن آبرساب  )قابل توجه است که ساال 

 ۹۲شود كه ارد متر مكعب آب مرصف یمیلیم ۹۵

شود(، ، مرصف یمیدرصد آن در بخش كشاورز 

هاب  که آنان را زیر چتر حمایت مایل و ایجاد تعاوب  

توانند به رشد کشاورزی گذاری بهموزش  خود جمع آورند تا با ارائه تسهیلت مایل و رسمایهآ

و توزی    ع عادالنه جمعیت کمک رسانند، بر آن است که دولت در رابطه با حل مشکل اشتغال 

در این زمینه توجه زیادی به رفع مشکلت رفایه روستائیان کرده است. .... ارائه »روستاها 

روستائیان موجب دلگرم شدن آنان، مهاجرت معکوس و ماندگاری روستائیان  خدمات به

تو گوبی با دادن امکانات خدمابر مانند گاز، برق و تلفن میتوان از سیل مهاجرت به « شود. یم

ی کرد. البته این طرح در دولتشهرها جلو  های قبیل تا حدودی به مرحله اجرا درآمده بود، گت 

هزار روستا تخلیه  ۴۰های گذشته قریب به ع نشده است و در یط سالاما تاکنون موثر واق

اند. )تابناک(. دکتر حسن افراخته، عضو هیئت علیم دانشگاه خوارزیم تهران به درسنر شده

وی یم»بیان میکندکه   «. کنداسکان از اشتغال پت 
ی

مردم معموال آنجاب  را برای زندگ

اصل، هم برای شهرنشینان و هم  برای روستانشینان  گزینند که کار موجود باشد و اینبریم

های صنایع و کشاورزی اشتغال قادر نیست در بخش کند. هنگایم که بازار رسمایهصدق یم

رود که امکان زیست موجود باشد. مهاجرت بوجود بیاورد، خیل بیکاران به آن سمنر یم

ه است، موید این واقعیت است! در هزاران نفر از آفریقا به اروپا که با خطرات زیادی همرا

ی آنها «موجب دلگرم»برای روستائیان بیکار و کم درآمد نه تنها « امکانات رفایه»ایران این 

 آنها نت   شده است. باید توجه داشت که در یط 
ی

 ۱۰نیست، بل موجب افزایش هزینه زندگ

ویل تنها کمتر از میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده است،  ۸سال گذشته حدود 

درصد جذب بازار کار شده است. این مشکل با ارائه  ۱۶هزار نفر یعن   ۳۰۰یک میلیون و 

 شود. حل نیم« خدمات رفایه»

در دو دوره دولت احمدی نژاد سیاست اقتصادی مبتن  بر واردات به صنایع تولید داخیل 

به ی رسانید؛ افزایش واردات آورد که اقتصاد کشور را به ورطه نابودای وارد آنچنان ض 

های کشاورزی را به رکود کشید.  محصوالت کشاورزی بسیاری از کارخانجات ماشی   

کشاورزی ایران چه در سطح صنعنر و چه در سطح تولیدات کوچک از نفس افتادند. 

 بر خودکفاب  در عرصه تولید گندم، واردات گندم 
غم ادعاهای پوچ احمدی نژاد مبن  علت 

توان دید. حنر در دولت روحاب  ه افزایش یافت. و هنوز آثار این سیاست را یمبیش از گذشت

وزیر جهاد کشاورزی در حایل  ۱۳۹۵نت   طرح ورود گندم به کشور منتف  نیست. اوایل سال 

را تأیید کرده بود که پیش از این در  ۱۳۹۵خت  منتف  شدن ممنوعیت واردات گندم در سال 
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ستار ممنوعیت واردات گندم در سال آینده شده بود. دولت ای به وزیر صنعت خوانامه

اسیون کشاورزی در کنار برنامه  در حوزه مکانت  
ریزی با بانک کشاورزی برای راه اندازی روحاب 

میلیارد تومان  ۷۵۰خطوط اعتباری به یک توافق رسیده است که یک خط اعتباری بالغ بر 

اسیون کشاورزی اندازی کند که بنابر گفته عباش، رئیراه در کمتر از »س مرکز توسعه مکانت  

کت توفان(  -های کشاورزی صنعنر خصویص یکسال با استقبال خوب کشاورزان )بخوانید رس 

درصد این خط اعتباری جذب کامل شد. در حایل که در سنوات پیش، تسهیلت  ۹۵حدود 

اسیون کشاورزی فراتر از  بینیم که یم«. ان نرفته بودمیلیارد توم ۲۰۰پرداخنر به حوزه مکانت  

برند و نه کشاورزان و هاب  تنها تولیدکنندگان بزرگ صنایع کشاورزی سود یمحنر از چنی   طرح

کتدامداران خرده پا که ستون اقتصاد روستابی را تشکیل یم های بزرگ دهند. بریح  از این رس 

کت مادر تخصیص تو  لید محصوالت  در دست واحدهای اقتصادی سپاه هستند، مانند رس 

کت سهایم کشت و  کت مادر تخصیص خدمات کشاورزی، رس  کشاورزی، دایم و منابع. رس 

کت سهایم کشت  ، رس  کت سهایم کشت و صنعت شهید بهشنر وری مغان، رس  صنعت و دامت 

کت سهایم کشت و صنعت  فت، رس  کت سهام کشت و صنعت جت  ، رس  و صنعت شهید رجاب 

شود، در آن ضفنظر از این که نصیب چه کش یم هفت تپه. در ضمن چنی   تسهیلت مایل

آیند و این خود توزی    ع فتند که جزء مناطق محروم کشور به حساب نیمامناطفر بکار یم

 کند. ناعادالنه جمعیت و مهاجرت را تشدید یم

آبسیر  حوادث بزرگیست و رژیم ایران خود به آن آگاه است. در  اوضاع ناآرام کنوب  ایران

رویه جمعیت و توزی    ع ناعادالنه آن؛ هجوم خیل های مردم؛ افزایش ب  اینر تودهمیان نارض

های اجتمایع که رو نشی   و بروز آسیبیهبیکاران به کلن شهرهای ایران و رشد جمعیت حاش

ش فاصله فقر و ثروت ؛ آنچه بیشتر از استبه افزایش  ؛ گستر ؛ تشدید روزافزون تضاد طبقابر

، ناتواب  رژیم ایران در حل این معضلت اجتمایع است. رژیم د نمایهمه خود را برجسته یم

ایران با یک بحران عظیم اجتمایع روبرو است که قادر به مهار آن نیست و کارگران و 

جز دارند ن دیگری کشند، راهزحمتکشان ایران که بار سنگی   این وضعیت را بر دوش یم

ایران، تا با استقرار سوسیالیسم به این رنج و داری جمهوری اسلیم رسنگوب  نظام رسمایه

 . گشایند ههای آینده را بمشقت روزافزون پایان دهند و راه سعادت و خوشبخنر خود و نسل

 

اث انقلب  جنبش کمونیسنر ایران تجلیل کنیماز   مت 
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ششمین  به مناسبت شهادت چهل و

 اولین ژاد،جعفرن نصراهلل سالگرد رفیق

 شهید  توفانی
 یخهفیق شهید نرصهللا جعفرنژاد از اولی   رفقای توفان شار 

 یها خلقبی اتفاق سایر همرزمانش در راه رهاه بجنورد بود که ب

یالیسم و رژیم دست نشانده بارزه م ی،پهلو  یایران از قید و بند امت 

 و پیگرد شدید بی مورد شناسا ١٣٤٩این رفقا در سال  کردند. یم

ند که متعاقب آن قریب به رژیم فاشیسنر شاه و ساواک قرار یم گت 

خراسان و اصفهان  ،رفقای ما یط چند تهاجم به تهراننفر از  ٦۰

شوند. رفیق جعفرنژاد که از توسط دژخیمان پهلوی دستگت  یم

بجنورد بود و در بی   دهقانان زحمتکش  یاعضای فعال شاخه

بجنورد و در پوشش آموزگاری به فعالیت انقلب  مشغول بود 

پهلوی نباشد و از این جهت تحت  توانست مورد کینه و نفرت آدمکشان رژیمبالطبع نیم

د. و وقنر  ها ترین شکنجهوحشیانه پوالدین رفیق   یکه ساواک مشهد در مقابل اراده  قرار نگت 

نتوانست کاری ،٬گرفتت یمألنینیسم نش   انقلب  مارکسیسم  یهدیشکه از آرمان خلق و از ان

سپارند. رفیق جعفرنژاد یماو را به تهران انتقال داده و به دژخیمان اوین  ٬،از پیش بت  

د جلدان اوین قرار یم یهامدید تحت بدترین شکنجه هایمدت اما ارسار خلق را در ، گت 

در راه  ن،آفریغرور  و کند. او مرگ پرافتخار و لب از لب باز نیم نگاه میدارد سینه محفوظ 

دهد و عاقبت یمترجیح  را به ذلت تسلیم بر دژخیمان کارگر  یایران و در راه طبقه هایخلق

خون خویش  رسد و با به شهادت یم ۱٣٤٩دی  ١٣در وحشیانه طوالب   یهاشکنجه در اثر 

 کند. حزب کار ایران را آبیاری یم ،کارگر ایران ینهال احیای حزب طبقه

د و حنر پیکر تکه پاره  رژیم شاه از بیم خشم مردم هیچ گاه از این جنایت رذیلنه نایم نت 

 یهش تسلیم نکرد. ما رهروان راه پرافتخار این رفیق ارزنده خاطر اوی را نت   به خانواده یشده

گاه فراموش نکرده و نام و راهش را با فعالیت مستمر در سازماب  که او بدان   تابناک او را هیچ

 جاودانه زنده خواهیم داشت.  ،ورزید و در آرزوی احیاء آن بود عشق یم

 راهش پر رهرو باد

 ایران! شنگون باد رژیم شمایه داری جمهوری اسالیم بدست مردم 

وز   باد مارکسیسم ــ لنینیسم پتر

 1393چاپ دوم اردیبهشت  . یاد نامه ای از شهدای توفان. ته از کتاب مرغان پر کشیده توفانبرگرف

WWW:toufan.org/Lohe_janbasan.htm 

  

http://toufan.org/Janbakhtegan/Janbakhtegan%20Toufan%20160613.pdf
http://toufan.org/Lohe_janbasan.htm
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 فیسبوک  گذاری در  گشت و

 پاسخ به چند پرسش
حزب تمام خلق یعن  چه؟  پرسش: 

مگر خلق واژه بدی است؟ ایراد شما 

به حزب کمونیست اتحاد جماهت  

 این زمینه چه یم باشد؟ شوروی در

 دوم : پاسخ، بخش 
آنچه را که ما گفتیم و امری همه 

دانسته است و ما هر روز آنرا در 

 روزانه خود تجربه یم کنیم در 
ی

زندگ

مورد کلیه احزاب صادق است. حزب 

ا  طبقه کارگر نت   از این قانونمندی مت 

نیست. حزب طبقه کارگر حزب  

ه دفاع یم کند. این است که از منافع سیاش مستقل طبقه کارگر و از ایدئولوژی این طبق

د همانگونه که احزاب بورژواب  عناض آگاه طبقه  حزب عناض آگاه طبقه کارگر را در بر یم گت 

ند. حزب طبقه کارگر متیک به ایدئولوژی سوسیالیسم علیم است که در  خود را در بر یم گت 

رژوابی دوران ما چت   دیگری جز مارکسیسم لنینیسم نخواهد بود، همانطور که احزاب بو 

الیسم هستند. حزب طبقه کارگرکه گردان پیش آهنگ این طبقه است  مسلح به ایدئولوژی لیت 

و یم خواهد طبقه کارگر را از پوسته مبارزه خود بخودی که ضفا اقتصادی است بدر آورد و 

جای منافع آب  وی را با منافع آبر جایگزین کند. یم خواهد طبقه کارگر را بدرگ برساند که 

ین عناض این طبقه و مص الح طبقابر خود را تشخیص دهد. حزب طبقه کارگر که فقط بهتر

آگاه ترین آنها را در بر دارد پیشوای سیاش این طبقه نت   هست. پیشوای سیاش به این 

مفهوم است که این حزب نت   مانند سایر احزاب بورژوابی یم خواهد قدرت سیاش را به کف 

اس برنامه انقلب  خود که نف  استثمار انسان از انسان است شکل آورد و جامعه را بر اس

ات نخواهند شد و مانع یم گردند تا پرولتاریا براحنر  دهد. رسمایه داران براحنر تسلیم این تغیت 

 پنهان و گایه آشکار میان این طبقات اجتمایع در یم  
ی

قدرت را بکف آورد. این است که جنیک

د. برای آرایش قوا، تخ وهای خودی و دشمن، برای تعیی   شعارهای صحیح مبارزه گت  می   نت 

، برای تعیی   سمت فرود  اتژی و تاکتیک درست، برای تعرض و عقب نشین  و تعیی   استر

به ی اصیل، برای انجام مانور، طبقه کارگر به یک ستاد فرماندیه نیاز دارد که این  آوردن ض 

د. حزب طبقه کارگر ه مان ستاد فرماندیه و رهت  مبارزابر طبقه کارگر وظایف را بعهده یم گت 

است که تا به کف آوردن قدرت سیاش برای تحقق مرحله ای سیاست خود مبارزه یم کند. 

حزب طبقه کارگر بخش آگاه طبقه کارگر را در خود متشکل یم کند و توسط این بخش آگاه 

شکلهای توده ای تبلیغ و پیوند بر قرار نموده و یم تواند سیاستهای صحیح حزب را در ت

تروی    ج کند. حزب از طریق همی   سازمانهای جنن  است که با توده های غت  تشکیلبر در 
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تماس قرار گرفته و با شاخکهای حساس خود نیازها و احساسات آنها را درک خواهد کرد. 

روشن   حزب آن وسیله الزم برای برقراری و استقرار و استمرار این تماس است. استالی   برای

کردن اهمیت حزب چه در دوران اپوزیسیون و چه پس از کسب قدرت سیاش بدرسنر گفت 

:" پرولتاریا دارای یک سلسله سازمانهای دیگر هم هست که بدون آنان نیم تواند با رسمایه 

، اتحادیه های غت  
ی بکند: اتحادیه های کارگری، فراکسیونهای پارلماب  مبارزه موفقیت آمت  

، سازمان جوانان، سازمانهای انقلب  و حزب  زنان
 و مدب 

ی
، مطبوعات، سازمانهای فرهنیک

(، شوراهای نمایندگان بعنوان شکل دولنر تشکیلت)در   انقلب 
نظایم)درموقع عملیات علن 

یت عظیم این سازمانها، غت  حزب  بوده  ه. اکتر صورتیکه پرولتاریا در راس حکومت باشد( و غت 

ها مستقیما به حزب مربوط و یا از شعبات آن هستند. تمام این و فقط یک قسمت از آن

ایط معین  برای طبقه کارگر مطلقا الزمند، زیرا بدون آنان تحکیم مواضع  سازمانها در رس 

 پرولتاریا در رشته های مختلفه مبارزه غت  ممکن است. زیرا بدون آن محال است 
طبقابر

وبی که بتواند رژی م بورژواب  را به رژیم سوسیالیسنر بدل سازد، آبدیده  پرولتاریا را بصورت نت 

 کرد". 

 که استالی   بیان میکند فقط قبل از کسب قدرت سیاش دارای اعتبار نیست. این 
این نظریابر

ویژه گیها به دوران بعد از کسب قدرت سیاش نت   نظر دارد. حزب دسته متشکل طبقه کارگر 

ین شکل سازمان طبقابر پرولتاریاست، حزب بمثابه اسلحه دیکتاتوری  است، حزب عالیتر

ی این طبقه است.  پرولتاریاست زیرا  حزب در میان سازمانهای طبقه کارگر مبداء اصیل رهت 

حزب برای پرولتاریا برای کسب قدرت سیاش مقدم بر هر چت   است. حزب آن سازماب  است  

وهای پراکنده را در درون خود وحدت یم دهد و مجموعه پرورلتاریا را به عرصه مبارزه  که نت 

ی انقلب  یم کشد. حزب برای پرول تاریا نه تنها برای به کف آوردن دولت و دیکتاتوری پرولتر

ورت فراوان دارد. بدون حزب امکان  الزم است بلکه برای حفظ و برای بسط و توسعه آن ض 

ندارد که بشود بر روحیات ضعف و تسلیم، بر روحیات خرده بورژوابی که بدرون طبقه کارگر 

ت و آموزش اقشار عقب مانده و خرده بورژوازی را نفوذ یم کنند غلبه کرد و زمینه تجدید تربی

دازد. بدون حزب  سازمان داد و به آنها مساعدت کرد تا به تقویت صفوف طبقه کارگر بت 

امکان نابودی طبقات و سازمان دادن امر تولید سوسیالیسنر ممکن نیست. چنی   ارتش  به 

 یم طلبد. لنی   یم گفت:" دیکت
ی

اتوری پرولتاریا یک مبارزه رس انضباط نیاز دارد، بکپارچیک

، نظایم و اقتصادی، تعلیم دهنده و  ی و مسالمت آمت   سخت، خونی   و بدون خونریزی، جت 

وی عادت میلیونها و ده ها میلیون    جامعه قدیم یم باشد. نت 
اداره کننده بر ضد قوا و سی 

وهاست. بدون حزب آهنی   که در مبارزه آبدیده شده، -انسان بدون حزبیکه  مخوف ترین نت 

د و در آن نفوذ کند، غت  ممکن است چنی   مبارزه  بتواند افکار و روحیات توده را در نظر بگت 

 ای را با موفقیت پیش برد". 

باین مفهوم حزب اسلحه دیکتاتوری پرولتاریاست. پرولتاریا بدون حزب خود هیچ است. فاقد 

وی رزمنده و آماده به مبارزه است . این صفات برجسته حزب، اراده ارتش است، فاقد نت 

واحد حزب و تصفیه دائیم آن از عناض فرصت طلب، کاریریست، ماجراجو، خودپسند، 

راحت طلب، بیگانه نسبت به امر طبقه کارگر، سودجو، شارالتان و ... را یم طلبد که فقط به 

به کف گرفت  احزاب قبل از انقلب مربوط نیم گردد. حزب طبقه کارگر پس از اینکه قدرت را 

وظایف جدیدی پیدا یم کند که باید در کنار وظایف قدیم از پس آن بر آید. حفظ و تحکیم 

کت در امر سازماندیه  ایط جدید، رس  دیکتاتوری پرولتاریا، ادامه مبارزه ایدئولوژیک در رس 

کت در شوراهای  تولید سوسیالیسنر و ساختمان سوسیالیسم، مبارزه با بروکراش، رس 
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ی آنها برای اداره امور کشور سوسیالیسنر در کلیه عرصه ها و در یک کلم  زحمتکشان و رهت 

ی کشور در تمامیت خود در عرصه تکالیف و فعالیتهای حزب تا محو کلیه طبقات یم  رهت 

وزی ها و غره شدن بسیار محتمل تر است تا  ماند. خطر انحراف حزب و لم دادن بر پت 

یر دندان خود ندارد و هر روز از جانب دژخیمان ارتجاع مورد زمانیکه طعم قدرت سیاش را بز 

رسکوب و تهدید است. چماق ارتجاع وی را مستمرا از خواب غفلت بدر یم آورد لیکن الالبی 

وزی  بورژوازی در فردای کسب قدرت سیاش خطر به خواب کردن وی را که مست باده پت 

وری بود. است افزایش یم دهد. این سخنان برای نشان دادن  اهمیت حزب طبقه کارگر ض 

یفابر نیست اسلحه مبارزه طبقه کارگر و ستاد فرماندیه وی است. این  حزب یک امر تش 

حزب از منافع طبقه کارگر دفاع یم کند و بس. سازماب  طبقابر است. وی نیم تواند مدافع 

د. پرولتاریا فقط یت  منافع همه طبقات باشد و یا "خت  عموم" را در نظر گت  خت  اکتر

زحمتکش جامعه را در نظر خواهد داشت و نیم گذارد که با بوق و کرنای تبلیغابر و 

د و باین ایدئولوژیک بورژوازی وی را فریب دهند. احزاب حافظ منافع طبقات معین  هستن

این قانونمندی در مورد احزاب بورژوازی نت   صادق است ویل آنها که  جهت نت   پدید یم آیند. 

دار هستند یم خواهند اهداف استثمارگرانه خود را "نیاز عمویم" جلوه داده   کلش و  کلهت 

 خود را بر باالی طبقات قرار دهند. 

حال که اهمیت موجودیت حزب طبقه کارگر از نظر پرولتاریا روشن شد یم توان درک کرد چرا 

ها تبلیغ یم کنند که بورژوازی نسبت به حزب طبقه کارگر این چنی   سبعانه برخورد یم کند. آن

ه جو  احزاب کمونیسنر احزاب طبقابر و آرامش برهمزن، خشونت طلب، خشن و ستت  

هستند، حال آنکه احزاب بورژوازی هوادار صلح و آشنر و مخالف قهر و اعدام، ضد 

، مهربان و با شفقت و مهمتر از همه مدافع "منافع عموم ملت" یم  خشونت و تند خوبی

 باشند. 

دازی و لجن مایل بورژوازی   که به اهمیت حزب برای پرولتاریا واقف است کاری جز دروغت 

درباره حزب طبقه کارگر ندارد. وی تلش یم کند خرده بورژوازی را علیه حزب طبقه کارگر به 

بهانه اینکه آنها دیکتاتوراند، حکومت نظایم اعمال یم کنند، با جعل اسناد، تحریف تاری    خ و 

فعالی   آن، محیط خفقان آوری برای ممانعت از ورود طبقه کارگر و  حنر حملت شخیص به

پویندگان راه وی به حزب خودش خلق کند. این روشهای موذیانه دشمنان سوگند خورده 

ند، خود از اهمیت  حزب طبقه کارگر که بهر شیوه ای یم کوشند از احیاء و یا ایجاد آن جلوگت 

ورت وجودی حزب طبقه کارگر   ادامه در شماره بعد حکایت یم کند.  برپابی و ض 

facebook.com/toufan.hezbekar 

  

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
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 پرسش و پاسخ در کانال تلگرام
  یم آوریم زیر  کانال تلگرام طرح شد و ما چکیده این پاسخ را در  پرسش زیر در

ایران ما در زمان شاه میخواست  پرسش: 

رقین  مثل به ژاپن  تبدیل شود ویل آمریکا 

شاه را تحمل نکرد، توطئه چید واو را 

برانداخت. این توظئه به زیان ملت ایران 

 تبدیل شد. 

 در ژابن بیکاری وجود ندارد، مردم از رفاه

برخوردارند،همه چت   رس جایش  عمویم

اینهم نویع از رسمایه داریست شما  است. 

چه مخالفنر با ژاپن دارید. اگر میگذاشتند 

 تا به امروز مثل ژاپن میشد؟ ما هم  ایران

 پاسخ، بخش اول درمورد رسمایه داری ژاپن : 

دوست عزیز،در لیست تبلیغ از ژاپن در شبکه فیسبوک وتلگرام جعلیابر وجود دارد که نباید  

آنرا باور کرد. این جعلیات برای فریب افکار عمویم است و دشمنان زحمتکشان تلش دارند 

یالیسنر را به آرزو وآ سیستم رسمایه داری را آنهم مردم تبدیل کنند. طبییع است  مال نوع امت 

ی را چه  فت علم وصنعت مخالفنر داشته باشد ویا هر دستآورد بش  کش نیم تواند با پیش 

درژاپن یا آمریکا وچی   وآلمان وانگلیس، فرانسه ودانمارک وسوئد ..... انکار نماید. اما وقنر 

نسخه سیستم ژاپن  یم پیچند و محمد رضا شاه را مدیر حقیقنر قلب میشود وبرای ملنر 

 میکنند ، دیگرنیم توان ساکت نشست و به نظاره گر ب  طرف س
 
 یاشژاپن  کردن ایران معرف

پاسخ خواهیم  ۵۷ما به پرسشتان درمورد ژاپن وهمینطورعلل بروز انقلب بهمن تبدیل گشت. 

مبارزه علیه جمهوری اسلیم وبرای استقرار داد به این امید که با مطالعه این حقایق درراه 

یالیسنر در ایران ومنطقه  مفید افتد.   آزادی و عدالت اجتمایع وعلیه توطئه های امت 

یالیسنر جهان است. دراین جهان  ۱۵ژاپن ییک از    ۱۹۶با  میلیاردی ۷ کشور صنعنر وامت 

یالیسنر رسیده اند و بقیه ازتک  ۱۵فقط  کشور  امل طبییع بازمانده اند. کشور به مرحله امت 

ریشه یاب  و دریافت علل این قضیه نیاز به بحث تاریخ  وطوالب  درمورد هر یک از این 

ی را یط کرده و به این جا رسیده  یالیسنر دارد،که این کشورها چگونه وچه مست  ممالک امت 

اتوری های پرتغال واسپانیا با آن همه مستعمر  ود به سقوط کردند وخ اتاند. چرا امت 

مستعمره دیگر کشورها تبدیل شدند. همینطور یونان امروز و یا عثماب  دیروز ویا ایران قدیم 

یالیسم   یالیسم باالترین مرحله رسمایه داری جهت تدقیق پدیده امت  ..... لنی   درکتاب امت 

به وتضادهای دروب  این پدیده از رشد ناموزون رسمایه داری سخن یم گوید و با دلیل وبرهان 

  دیگری یم پردازد ودراثر همی   رشد ناموزون وناهماهنگ 
رشد صنعنر ییک وعقب نگاهداشیر

 بخش عظیم ممالک جهان وسلطه مشنر ممالک معظم 
ی

است که ما امروزشاهد عقب ماندگ

آمریکای التی   .... شاهد  آفریقا و  در حال توسعه روبرو هستیم .در آسیا و  ممالکصنعنر  ویا 
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وبخش عظیم این کشورها از فقدان غذا ودارو و  داشته شده هستیمممالک عقب نگاه 

 در رنجند. 
ی

حتا در اروپا نت   این ناموزوب  را شاهدیم....ما توصیه  ابتداب  ترین امکانات زندگ

میکنیم کتاب ارزشمند لنی   را اگر قبلن هم مطالعه کرده اید  یک باردیگر آن را با صت  

ر  افزوده خواهد شد. وحوصله مطالعه کنید،هرگز ض   نخواهید کرد وبر معلوماتتان نت  

ازاین نت    وفحشا وبیماریهای اجتمایع درذات نظام رسمایه داری است وژاپن  بحران وبیکاری

قاعده مستثنا نیست.بحران دراثر اضافه تولید وکسب ماکسیموم سود ونه نیاز مردم ناش  

تولید ومرصف. دراثر این مکانیسم رابطه عرضه وتقاضا ،یعن   نمیشود. یعن  برهم  خورد

 است که ژاپن هم به بیماری های اجتمایع گرفتار است ، ازجمله بیماریهای زیر: 

س از واقعیتها ومظاهر رسمایه داری ژاپن است.  بیکاری و فشار شدید کاری و بیماری استر

درصد  5.2میلدی  نرخ بیکاری دراین کشور به  ۲۰۱۶طبق گزارش دولت ژاپن درماه مارس 

یالیسنر روبه فزوب  است و  افزایش یافته است. بیکاری در ژاپن همچون سایر کشورهای امت 

دراین رابطه یم توان به منابع معتت  اقتصادی رجوع کرد . برکش پنهان نیست که ژاپن 

س را داراست ، یعن   درجه استثمار کار دراین کشوربسیار باال است.در ژاپن  باالترین نرخ استر

همه حکومتهای رسمایه داری استثمار شدید طبقات فرودست وجود دارد. استثماری که  مثل 

کارگران و کارمندان ژاپن  را به کارخانجات و ادارات از صبح زود تا غروب دیروقت با بیش از 

یزد. ساعتهای  ۱۲ ه جانشان را بکام ثروتمندان ب  انصاف مت  ساعت کار روزانه یم کشاند و شت 

کت های تجاری که برای رشد صنعت ژاپن در جهان بوجود طوالب  کار  دراثر رقابت رس 

ه و پایی   بودن حقوق ها ژاپنیهای  ام به رئیس، کارفرما، آمر و غت  آمده،شیوه افکار سننر و احتر

طبقه پایی   و متوسط را به کار طاقت فرسای روزانه عادت داده است.، جامعه ژاپن مثل هر 

مافیای اقتصادی و سیاش و ظهور گروه های جنایتکار باجگت  جامعه دیگری از تبهکاری 

هزار عضو( که در خرید و فروش اسلحه، فحشا و مواد مخدر دست دارند  ۱۰۰با  -)یاکوژا 

 نمونه مشخیص از جوامع رسمایه داری است. 

 ی   وتدائم بارآورى كار، ساعات طوالب  كار، و استانداردهاى ر  شیوتا به خاطر افزایكارگران تو 

اى قرار دارند. نرخ باالى سوانح كار، كنار  حركات كار، تحت فشارهاى جسیم و رویح كشنده

، از تاثیدن كارگران موقت، و تعداد ز یكش بر كارگران « سمیوتایتو »ستم یات ست  اد خودكش 

ه، بیست حركت و در یتر از هجده ثانكم  وتا در عرضی، كارگر تو ك گزارشیژاپن است. بنا به 

ى اى. اف. دهد. به نوشتهك نواخت انجام یمیحركت مداوم و  ۲۶۰۰ك روز كار، ی طول

 ووگل: 

ك سال  یتوانستند به ازاى  نیمی   ى ماشد كنندهیك از كشورهاى تولیچ ی، ه۱۹۷۶"در سال 

ك سال  ی سال اما، در ژاپن، به ازاى ی   د كنند. در همی تولی   از بیست ماش شیك كارگر بیكار 

شد.")ژاپن به د یمی تولی   سان چهل و دو ماشیوتا چهل و هفت و در نیدر تو  ك كارگر یكار 

 ك(یعنوان شماره 

، در ۱۹۸۷وى كار استوار است. بنا به گزارش  در سال ت  مستمر ن بر كاهش« سمیوتایتو »

ال موتورز آمر یحایل كه تو  كا داراى یوتاى ژاپن هشتاد و پنج هزار كارگر در استخدام داشت، جت 

ت برده وار و یت ژاپن  و موقعیر ی، محور مد«سمیوتایتو »هزار نفره بود.  ۸۰۰وى كار ت  ك نی

، وجود «سمیوتایتو »ستم ین كشور است. فشار و سخنر كار در سیفرودست كارگر ا

اضهاى وابسته به بنگاه، و فقدان تشكلهیاتحاد  هاى مستقل كارگرى، پاى مبارزه و اعتر
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ك ی 1985ى "ژاپن در سال : هینش   ند كرده است. بنا به گزارشكال كارگر ژاپن  را در بیراد

اض كه بنگاهب  ان روزهات   الملیل"، می   ى بسهیمقا   هاى اقتصادى ژاپن در اثر اعتصاب و اعتر

هزار روز كار بوده است.  ۲۵۷اند، برابر با یل كشانده شدهیا به تعطیكارگرى از كار باز مانده و 

هزار و در انگلستان  ۹۱۷ون و یلیكا برابر پنج میان در آمر ت   ن می، ا سالی   در حایل كه در هم

 هزار روز كار بود.  ۳۶۳ون و یلیم برابر شش

خورد. گر به چشم یمیاز هر كشور بزرگ صنعنر د شیدر مورد دست مزد ب ضیدر ژاپن، تبع

پنجاه و یک زنان كارگر ژاپن  به طور متوسط در ازاى هر دالر دست مزد كارگر مرد، فقط 

 گر، اگر حقوق مردان را صد واحد فرضیكنند. به عبارت دافت یمیسنت دست مزد در 

ن یكنند. در حایل كه اافت یمیم، زنان با كار مشابه فقط پنجاه و یک درصد آن را در یت  بگ

شصت و هفت درصد، و در سوئد هشتاد و نه  سیكا پنجاه و نه درصد، در انگلینسبت در آمر 

 . درصد است

ان ساعات كار برخوردار ت   ن میتر شی كشورهاى صنعنر بزرگ از بی   ساعات كار: ژاپن در ب 

 ۲/۴۳، در ژاپن متوسط ساعت كار در هفته ۱۹۸۷_ ۱۹۸۹، در سال ك گزارشیاست. بنا به 

ساعت  ۹/۳۵ساعت و در آلمان به  ۵/۳۸كا به یان در آمر ت   ن میساعت بود، در حایل كه ا

، متوسط ساعت كار كارگران ژاپن در سال: ۱۹۸۹الملیل، در سال ی   ب اسیك قید. در یرسیم

 ساعت بوده است.  ۱۶۴۲ساعت و در آلمان:  ۱۹۴۷ساعت، در انگلستان:  ۲۱۶۸

 دست مزد دوران ی   انگیدرصد م ۴/۴۳سالمندان و بازنشستگان ژاپن به طور متوسط فقط 

ان در مورد  ت   ن میگذرانند. اسخنر یمى را به ت  كنند و روزگار پافت یمیاشتغال خود را در 

 دوران اشتغال است. از آن جا كه ی   انگیكارگران بازنشسته در آلمان معادل شصت درصد م

، كفاف پرداخنر 
ی

 عادى در دوران پیهاى دوران بازنشستیک
ی

كند، كار سخت و ى را نیمت  ك زندگ

ج براى یك راه رایوران، ن دیانداز بخش  از دست مزد ا طاقت فرسا در دوران جواب  و پس

 در روزگار پی   تام
ی

الملیل"، ی   سه بیك مقای ۱۹۸۵ى "ژاپن در سال : هیى است. آمار نش  ت   زندگ

ب ی، به ترت۱۹۸۵، و ۱۹۸۰، ۱۹۷۵هاى اندازهاى شخیص در سال ان پست   دهد كه منشان یم

 ن بوده است. یون یلیهزار ب ۲۹۵هزار، و  ۱۸۵هزار،  ۹۰برابر 

ار كم برخوردار هستند. ی بست   مت نیژاپن از امكان مسكن دولنر مناسب و ارزان قكارگران 

هاى هاى دراز مدت بنگاهن است، كه ساخیر  مسكن با اتكا به وامیاست دولت ژاپن ایس

  ین سیان این ز یتر ى خود كارگران گذاشته شود. كماقتصادى به عهده
ی

ستم، ابقاى وابستیک

ای   دى و تمكهاى اقتصاكارگران به بنگاه هاست. كارگراب  كه از ط مشقت بار كار در آنی به رس 

كنند، حق استعفا از هاى اقتصادى براى ساخیر  مسكن استفاده یمهاى دراز مدت بنگاهوام

 خود، را ندارند.ادامه دارد آن بنگاه، تا زمان پرداخت كامل قرض

Telegram.me/totoufan 

  

https://telegram.me/totoufan
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 فیسبوک حزب کار ایران )توفان(

facebook.com/toufan.hezbekar 

  

 کانال رسیم تلگرام حزب کار ایران )توفان(

Telegram.me/totoufan 

 
 

 تویتر حزب کار ایران )توفان(

twitter.com/toufanhezbkar 

 

یات توفان  نش 

www.toufan.org/Nashrie_tofan.htm 

 

ونییک حزب کار ایران )توفان( یه الکتر ونییک نش   توفان الکتر

www.toufan.org/Toufane_eletroniki.htm 

 

توفان قاسیموبلگ   

www.rahetoufan67.blogspot.de/ 
 

ظفر رسخ وبلگ  

www.kanonezi.blogspot.de/ 
 

ننر  هسایت کتابخان نتوفا اینتر  

www.toufan.org/ketabkane.htm 

 

انگلیشتوفان   

www.toufan.org/International.htm 
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