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ارتجاع، سرمایه داری وامپریالیسم جهانی و پیشروی کارگران و زحمتکشان وهمه خلقهای جهان باشد، برای همه عزیزان موفقیت و شادی و 

 .سربلندی آرزومندیم

 !پیروز باد سوسیالیسم این پرچم رهایی بشریت

 (توفان)حزب کارایران

*** 

 ر علیه رژیم فاشیستی ترکیه ودرهمبستگی با خلق کردراهپیمایی با شکوه در آَمستردام ب
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  برعلیه سیاست های نئولیبرالیاعتراضات کارگران  گسترش
ساله خاندان پهلوی ، ضد ملی بودن و وابستگی این خاندان به امپریالیسم در کنار  75یکی از دالیل مخالفت و مبارزه مردم با حاکمیت 

 .اعمال دیکتاتوری و سرکوب و غارت و چپاول اموال عمومی و گسترش بی عدالتی اجتماعی و شکاف طبقاتی بود

ر چند مفهومی سیاسی است و به معنای تصمیم گیری و برنامه ریزی در عرصه های مختلف سیاست داخلی و خارجی و استقالل ه

اقتصادی و اجتماعی و دفاعی و آموزشی و فرهنگی به صورت مستقل و در جهت منافع ملی و عدم پذیرش دستور العمل های اجانب و 

الل سیاسی با خودکفائی و استقالل اقتصادی و تحکیم قدرت دفاعی و به خصوص سلطه گران خارجی است؛ با این حال اگر این استق

. و به قولی دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد! حمایت همه جانبه مردمی همراه نباشد ، امکان از دست دادنش امری حتمی است

قدرت اقتصادی ، قدرت نظامی ، قدرت . قدرت نیستچرا که آن قانونی که در عرصه مناسبات بین المللی حاکم است چیزی جز زور و 

 .علمی و تکنولوژیک و اطالعاتی  و میزان حمایت توده ای تعیین کننده حفظ استقالل است

رهبری حاکمیت بر آمده از انقالب که اقتصاد را زیر بنای خر میدانست و عامل اصلی و  تعیین کننده حیات و تحوالت درونی جامعه را 

ترویج فرهنگ اسالمی و احکام اسالم و داروی همه دردهای جامعه معرفی می کرد و مشاورین اقتصادی شارالتانش نظیر گسترش و 

بنی صدر، اقتصاد اسالمی را به عنوان عامل پیشرفت جامعه و رسیدن به خودکفائی و رفع استثمار و بی عدالتی اجتماعی معرفی می 

و اصناف و صنایع کارگاهی و گسترش صندوق های قرض الحسنه  و اصل " محترم" و تجار کردند و می خواستند با حمایت از بازار

قرار دادن باب اجاره فقه اسالمی در مناسبات کار و لغو بیمه بازنشستگی و پرداخت زکات به جای آن توسط بستگان و یا امت مسلمان، 

عیات ، مجبور به کنار زدن نقاب رنگ و لعابدار اسالمی به الگوی اقتصاد اسالمی خود را تحقق بخشند، خیلی زود در برابر واق

مناسبات سرمایه داری شده و بخصوص پس از جنگ تا به حال با وحدت نظر همه جناحها و باندها ی درون و پیرامون حاکمیت در این 

صندوق بین المللی پول و سازمان عرصه ، چهار نعله در جهت اجرای سیاستهای اقتصادی نئو لیبرالی دیکته شده توسط بانک جهانی و 

 .تجارت جهانی پیش رفتند

این سیاست اقتصادی که اساسش بر خصوصی سازی معادن و صنایع و کشاورزی و بانکها و تجارت و سیستم حمل و نقل هوائی و 

های گمرکی  و  دریائی و ریلی و چرخی و رسانه ها و آموزش و بهداشت و درمان و حذف سوبسید و خدمات دولتی و حذف تعرفه

تغییر همه قوانین کشورها در این جهتو هم چنین تغییر قوانین کار در حهت امنیت کامل سرمایه و در جهت استثمار بی قید و شرط 

 .نیروی کار است

ملی قانون اساسی توسط خامنه ای شروع شد و غارت و چپاول ثروتهای  33نتایج حاصله از این سیاست اقتصادی که با تحریف اصل 

تحت عنوان خصوصی سازی و ایجاد بازار بورس و اقتصاد قمارخانه ای و حذف سوبسیدها و تعرفه های گمرکی و تغییر قوانین کار و 

که نتایج حاصل از آن باعث سرازیر شدن همه کاالهای صنعتی و کشاورزی و مصرفی به کشور و ... ایجاد مناطق آزاد تجاری و

رزی و گسترش بیکاری و فقر و بی حقوقی کامل کارگران و زحمتکشان از طرفی و ایجاد یک الیه نابودی تولیدات صنعتی و کشاو

میلیون  7/3طبقه کارگر صنعتی کشور از . اجتماعی از میلیاردرهای غارتگر وابسته به حکومت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه شد

درصد مشغول  77درصد باقی مانده با ظرفیت  37طور کلی نابود و در صد صنایع کشور به  57میلیون نفر کاهش یافته و  2/1نفر به 

طبیعی است که با چنین وضعیت اقتصادی و اتکاء حاکمیت به یک الیه چند درصدی از میلیاردرها و مزدوران وابسته نمی . کار است

 .توان اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریمهای امپریالیستی بوجود آورد

 

 

ادی نئولیبرالیستی در جهت منافع کدام طبقات اجتماعی هستند؟سیاستهای اقتص  

 ،بت شده در اصل معامله تجاری نیستندثاز همه معامالت %  ۰7حدود . معامالت جهان را کنترل مینمایند%  57کمپانی بزرگ  277

 .میان همان کمپانی رد و بدل شده است ،بلکه به صورتی کامال کنترل شده

 .از معامالت جهانی را کنترل مینمایند%  ۰7و اند را بین خود تقسیم کرده  جهانی بازار ولی عمال  دنمیگویرقابت آزاد  ازآنها 

و در یک گروه کوچک  انحصارات ،کوچک جمعجهانی شدن نام گرفته است اما در واقع مرکزیت سرمایه و قدرت در یک  ،این روند

 ،آلمان ،آمریکا ،ژاپنکشور   5جهان تنها بهچند ملیتی   بزرگ شرکت 277از  شرکت 1١۶. از کشورهای امپریالیستی قرار دارد

 277جهان سوم جایی در فهرست   تعلق دارند و کره جنوبی و برزیل شرکت به 11تعلق دارند و  و سوئیس ،هلند ،انگلستان ،فرانسه

 .عددی ندارند

میشود در  االی کلیدی را که در جهان سوم تولیدنوع ک 27شرکت مختلف و بزرگ جهانی کنترل  17یک گروه کوچک متشکل از 

درصد از معامالت  07در صد از معامالت تنباکو ،  07در صد از معامالت پنبه ،  07در صد از معامالت گندم ،  07آنها .دست دارند

درصد معامالت  57درصد از معامالت چای و  57درصد از معامالت مس ،  ١7درصد از معامالت قهوه ،  ١7چوبهای گرانبها ، 

 .برنج و غیره را کنترل می کنند
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 تبلیغ در مورد کوچک کردن دولت مدرنی که لیبرالیستسیاست  تند،رکت های چند ملیتی که مبلغ نئولیبرالیسم و جهانی شدن هساین ش 

تالش آنها بر این است که دولت را ناگزیر نمایند که از قبول مسئولیتهای اجتمائیش سرباز  ، بلکهضد دولتی نیست به هیچ وجه میکنند

حقوق و مصالح اجتماعی باید نادیده گرفته . یندزده و در نهایت آن را به وسیله ای در جهت کسب منافع سرمایه چند ملیتی تبدیل نما

را تامین  این انحصارات بشوند که منافع ئیمالیات و دیگر دارائیها باید صرف هزینه ها . شوند و منابع دولتی به حراج گذاشته شود

تامین  ،مار کمپانیها راثمودن استجهانی ن ،و البته اگر کسب منافع بیشتر ایجاب نماید با کمک نیروهای نظامیش با توسل به زور. دینما

 .نمایند

منابع طبیعی و بازار کشورهای دیگر سود  ،ژاپنی و اتحادیه دارند که بدون هیچ مانعی از نیروی کار ،شرکتهای بزرگ آمریکایی

های   و برنامهانحصارات خود را با احترام پاسداری نموده و به سیاستها  ولوژی و اطالعات فنی و علمیهمزمان آنها تکن. جویند

 .نامیده میشود” معامالت آزاد“و این . اقتصادی و فرهنگی خودشان حق تقدم میدهند

 

 دولتی هایشرکتهای چند ملیتی  با استفاده از قدرت. به خاطر این ارزشها امپریالیسم آماده است که تمام موانع را از پیش رویش بردارد

ان ولیبی و سوریه  با کشتار و عراق و افغانست آنچه در یوگسالوی و سازمان داده شد مانندبا استفاده از خشونتی  ،امپریالیستی خود 

تخریب و راه اندازی جنگ های قومی و مذهبی انجام دادند و یا از طریق تحریمهای اقتصادی نظیر تحریم اقتصادی کوبا و عراق و 

 .ایران سیاستهای خود را به پیش می برند

کمپانیها می . هستندرهایی از مسئولیتهای اجتماعی  هستند و در ضمن خواهانمالیات  هشیفهای دولتی و کاتخف خواستارکمپانیها 

 .به جیب آنها سرازیر شودولی سود حاصله  ،خواهند هزینه ها از جیب مردم پرداخت شود

 روتمندتر نگه میداردثروتمند را ثکشورهای فقیر را فقیرتر و  ،”بازار آزاد نظم“جانبه در مورد   تبلیغات همه 

شرایط سیاسی خود را در جایی که میخواهند به پیش ببرند  اند کهقدرت خود را گسترش داده ای امروزه کمپانیهای چند ملیتی تا اندازه  

  .دیکته مینمایند

 

و از جمله اه داشته شده عقب نگدیکته این سیاستها توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به کشورهای 

است و سالهاست که می کوشد با تحقق  تمام شرایط  بانک جهانی و صندوق بین المللی پولایران عضو ) ایران صورت می گیرد

ی و محصول این سیاستها (خانمان برانداز سازمان تجارت جهانی  به عضویت این سازمان ضد کارگری وامپریالیستی  نیز درآید 

اد الیه اجتماعی کوچکی از غارتگران ثروتمند داخلی که در واقع به عنوان کارگذار و عامل انحصارات امپریالیستی و ایج ارتجاعی 

 .کمپانیهای چند ملیتی ایفاء نقش می کنند

  

 نمونه اي از حراج كارخانه ها با نام خصوصي سازي

 مصاحبه با نماینده ی سندیکای کارخانه لوله سازی خوزستان

 از وبسایت کانون دفاع از حقوق کارگرانبرگرفته 
 1012دسامبر  14

زمانی نه چندان . کارخانه لوله سازی خوزستان با قدمت چهل ساله، یکی از بزرگترین کارخانه های صنایع فلزی در کشور بوده است

هفت كیلومتري جاده اهواز به دور این کارخانه با داشتن بیش از دوهزار پرسنل و بیست و دو هکتار زمین و کوره های بزرگ، در 

محصوالت این کارخانه در زمینه لوله سازی کشور را از بسیاری واردات این محصول بی نیاز . خرمشهر به ساخت لوله مشغول بود

نیاز میکرد، لوله های فلزی با قطرهای متفاوت که برای آبرسانی، انتقال مواد پتروشیمی از منطقه ای به منطقه ی دیگر همواره مورد 

 .بخش های مختلف عمرانی است

 

این واحد تولیدی از اولین کارخانه هایی بود که هدف خصوصی سازی قرار گرفت و اکنون از آن جز یک کارگاه ریخته گری سنتی 

ران اولین سندیکای کارگری مستقل با معیارهای مورد قبول کارگران در این واحد تولیدی تشکیل شد و کارگ. چیزی باقی نماند است

سندیکای کارگران لوله سازی خوزستان تالش های زیادی برای . نمایندگان خود را با تشکیل مجمع عمومی و رای مستقیم انتخاب کردند

جلوگیری از روند نابودی این واحد تولیدی انجام دادند، هر چند این تالش ها در مقابل سودخواهی حریصانه سرمایه داران به جایی 

جلوی خصوصی سازی این واحد تولیدی را بگیرد اما بخشی از تجربیات ارزشمندجنبش کارگری در سه دهه ی اخیر نرسید و نتوانست 

 .است

 

در زیر مصاحبه ای داریم با یکی از نمایندگان کارگران این واحد تولیدی که به مدت سه دوره به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره ی 

مصاحبه از چگونگی روند مبارزات کارگران این مجتمع صنعتی برای حفظ و نگهداری آن می وی در این . سندیکا انتخاب شده بود

 .گوید
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لطفا ضمن تشکر بابت وقتی که برای این مصاحبه می گذارید، برایمان از لوله سازی خوزستان بگویید و این  آقای مقصودی: سوال

 که از چه سالی در آن واحد مشغول به کار شدید؟

 

 توسط یکی از سرمایه داران وابسته به دربار آن زمان با نام مرتضی  1331کارخانه لوله سازی خوزستان در سال  –

من از سال . کارگر قراردادی بود 377کارگر رسمی و  1577این کارخانه تا قبل از خصوصی سازی دارای . شد بشارت تاسیس

کارخانه دارای شش عدد کوره ی بزرگ با ظرفیت هر . شرایط کار در این کارخانه بسیار سخت بود. در آن مشغول به کار شدم 1331

کارخانه می توانست . این کوره ها از آلمان وارد شده بود. وس الکتریکی کارمی کردکدام یک ونیم تن مواد مذاب بود که با تکنولوژی ق

سانتی متر را به بازار  17تا  17تن مواد مذاب را به قالب ها وارد کرده و لوله های فلزی از قطر  37روزانه در حدود بیش از 

ها را با قوه ی گریز از مرکز وارد مرحله نهایی ساخت میکرد چرخش قالب ها لوله . تکنولوژی کارخانه نسبتا پیشرفته بود. عرضه کند

 .که در حقیقت لوله های با کیفیت خوب و بدون درز تحویل بازار میداد

 

 شما در کارخانه مشغول چه کاری بودید؟: سوال
 این ارتفاعجرثقیل های حمل ونقل در . متر ارتفاع داشت 1١تا  12کوره ها در سالنی قرار داشت که سقف آن بین  –

بخش مسوولیت جرثقیل ها در آن ارتفاع بر عهده ی کارگرانی بود که باید بر روی ریل . مواد مذاب و یا لوله ها را جابه جا می کردند 

 من ابتدا کارگر ساده ی. متر از سطح زمین رفت و آمد کرده تا بتوانند جرثقیل ها را به کار گیرند 11های تعبیه شده در ارتفاع ده تا 

 .این بخش و سپس سرپرست آن بودم

 

عرض . متری از روی کوره ها عبور می کردیم ١ریل های تعبیه شده در این ارتفاع به گونه ای بود که ما باید همواره با فاصله شش تا 

سیار سخت می رفت و آمد بر روی این ریل ها در آن ارتفاع از روی کوره ها، شرایط کار را ب. ریل ها سی تا چهل سانتی متر بود

تعمیر و بازسازی جرثقیل ها در آن . به طوری که کوچکترین لغزشی می توانست کارگر را به درون کوره های مذاب بیاندازد. کرد

عالوه بر آن پاره شدن کابل ها بر روی کوره ها و اجبار به تعمیر آنها . ارتفاع همواره خطر سقوط را برای کارگران به همراه داشت

از مهم ترین الو دگي هاي ان . ط موقعیتی را برای کارگران فراهم می کرد که همواره از ناراحتی ها جسمی در رنج بودنددر آن شرای

 . فضا میتوان از دود حاصل از مواد مذاب نام برد كه همواره استنشاق ان كارگران را با ناراحتي هاي تنفسي مواجه میكرد

 چیست؟ این لرزش برای. دست شما می لرزد: سوال

 

سانتی بر روی لوله های مذاب است که  17تا  37سال کارکردن در ارتفاع ده متری روی سکوهای  23این لرزش حاصل  –

شما همواره باید در راه رفتن بر روی سکوها تعادلتان . کوچکترین لغزش خطر سقوط در کوره ها و پودر شدن در یک لحظه می شد

ساله در کوره بودم  2١یا  25من شاهد سقوط یک مهندس جوان . ن شما را به خطر می انداختلحظه ای غفلت جا. را حفظ می کردید

 !در ظرف کمتر از چند ثانیه تنها یک لکه چربی بر روی مواد مذاب کوره ظاهر شد و دیگر هیچ. که به علت نامعلومی درکوره افتاد

 

 چند سال ازدوره ی کاری خود را در این محیط گذراندید؟: سوال

دو دوره نماینده کارگران در سندیکا بودم و در دوره ی سوم . سال را در این قسمت از کارخانه گذراندم 23سال سابقه ی کار  2١از  –

ادامه داشت که با اعتصابات و  ١2تا  51فعالیت سندیکای لوله سازی اهواز بین سالهای . از طرف مقامات مسوول سلب عضویت شدم

 .مراه بودافت و خیزهای بسیاری ه

 

 خصوصی سازی در این کارخانه چگونه آغاز شد و به چه نتایجی انجامید؟: سوال

. این کارخانه که در ابتدای سرنگونی شاه و استقرار رژیم جدید به دست کارگران افتاده بود، هیچ گاه در تولیدش وقفه ایجاد نشد –

. قرار داده بود و از آن طریق وامی کالن گرفته و به خارج گریخته بودسرمایه دار سابق این کارخانه را در رهن بانک صنعت و معدن 

 . از آن زمان به بعد کارخانه در مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع قرار گرفته بود و سپس به بانک صنعت و معدن واگذار شد
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کوره های این کارخانه دردوران جنگ با تغییر خط تولید با تمام ظرفیت . و دوره ی جنگ مشکلی نداشت 1351کارخانه تا سالهای

کارگران با همه ی . پس از جنگ دوباره به همان حالت اولیه بازگشت. بود مشغول به كار بود و یکی از بزرگترین پشتوانه هاي جنگ

 .وجود در هر دوره برای حفظ کارخانه تالش می کردند

 چه شد که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد؟: سوال

ر چنین صنایعی امری عادی هر چند که مشکالت مالی د. والن کارخانه در دوره ی اصالحات دچار مشکالت مالی شدئبه گفته ی مس –

کارخانه . است اما برای من که درهمان زمان نماینده کارگران بودم مشخص نشد که چرا این کارخانه به معرض فروش گذاشته شد

رد او که در دوره ی اصالحات وا. او سرمایه داری بود که از دبی به ایران آمده بود. اولین بار به شخصی به نام علی شفیعی واگذار شد

این سرمایه دار که نه برای راه اندازی کارخانه . او همان کسی است که باشگاه استقالل را خرید. ایران شد، سرمایه داری جنجالی بود

 .بلکه تنها برای بردن اموال کارخانه آمده بود، ابتدا به بهانه ی پیشرفت تکنولوژی دستگاه های کارخانه را باز کرده و فروخت

هنگامی که ما به آن اعتراض می کردیم می گفتند می خواهیم جای آن دستگاه های . ر امر ذوب فلزات نداشت او هیچ تخصصي د

همچنین این سرمایه دارکلیه کاالهای قابل فروش کارخانه را . اما پس از مدتی هیچ دستگاه جدیدی جایگزین آنها نشد. پیشرفته تر بیاوریم

به بهانه بازسازی ساختمان های . دیل کرد هر چه کاالی ساخته شده در کارخانه بود می فروختبه فروش رساند و آن را به پول نقد تب

کولرها، . کارخانه، هر مقدار وسایلی که می توانست از ساختمان های قدیمی به پول تبدیل کند آنها را به خارج کارخانه منتقل می کرد 

در و پنجره کارخانه که از . هر آن چه قابل تبدیل به پول بود فروش می رفتدرب و پنجره ها، آهن آالت سقف کارخانه و تاسیسات و 

 .آلومینیوم بود کنده شده وفروخته می شد

 

بارها در صحن کارخانه دست به . در مقابل این اعمال کارگران کارخانه دست به اعتراض زدند که کارخانه درحال تخریب است

ن به عنوان نماینده کارگران تمام این مسایل را به مقامات مسوول از خانه کارگر تا م. اعتراض زدیم اما هیچ کس توجه نمی کرد

او حدود دو سال به غارت کارخانه مشغول بود و . اما هیچ عکس العملی ازسوی مقامات مشاهده نمی شد. استانداری گزارش می دادم 

این که این سرمایه دار چه سر وسری با مقامات . می رساندبا نام خصوصی سازی هر چیز باارزشی که در کارخانه می دید به فروش 

در این دوره کارگران چندین بار اعتراض . تنها برای ما مشخص بود که اعتراض هایمان به جایی نمی رسید. داشت بر ما معلوم نیست

 .اما هیچ کس پاسخگو نبود. و تحصن کردند

 

از دو سال که هر چه بود را فروخته بود، کارخانه را به فردی به نام حاج پس . علی شفیعی اساسا با صنعت کارخانه کاری نداشت

او تنها یک فرد واسطه ای بود که در بازار، آهن آالت و فلزات قراضه را معامله . میرزایی که از دالالن آهن قراضه بود واگذار کرد

این که کارخانه با چه . آهن آالت فرسوده نگاه می کرد این فرد کارخانه را به صورت انبار. می کرد و هیچ اطالعی از صنعت نداشت

اما در چنین معامله هایی مشخص است که خریدار آهن قراضه و یا مواد باطله . قیمت به این فرد واگذار شده بود برما معلوم نیست

 .کارخانه را کیلویی قیمت گذاری می کند

 

او دیگر تمام انبارها را خالی کرد و هر چه را که باقی مانده بود و . خانه شدحاج میرزایی کارخانه را تحویل گرفته و مالک جدید کار

اما این بار کارگران در مقابل او سخت مقاومت کردند واز . حاج میرزایی شروع به غارت کارخانه کرد. قابل فروش بود می فروخت

ماه مجبور شد در مقابل مقاومت کارگران کارخانه را  بیرون رفتن مواد اصلی کارخانه جلوگیری کردند تا آنکه پس از هفت الی هشت

 .ترک کند

 اکنون وضعیت کارخانه به چه صورت است؟:سوال 

 هکتار زمین است و در بهترین نقطه ی اهواز قرار دارد به فردی به نام  22حاج میرزایی کل ملک را که حدود  –

نفر در  57نفر بود، تنها حدود  2377اما از کل پرسنلی که قبال نزدیک به . کارخانه اکنون در اختیار این فرد است. عشقی واگذار کرد

 1. آن هم به نوبت، یعنی هر روز یکی از آنها فعال است. بیشتر کوره ها غیر فعال شده، فقط دو کوره کار می کند. کارخانه مانده اند

فوالد هایی که . ه می ریزند و تبدیل یه شمش می کنندآهن قراضه را در کور. از لوله سازی خبری نیست. کوره ی دیگر خاموش است

در ابتدا با تجزیه و بررسی میزان منیزیم و سیلیس و سایر مواد الزم را در آن اندازه گیری می کردند تا لوله های باکیفیت تولید شود، 

توان گفت از آن کارخانه بزرگ تنها تنها شمش های چدنی تولید می شود که در حقیقت می . اکنون به دست فراموشی سپرده شده است

 .یک ریخته گری سنتی باقی مانده است
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 حفظ کارخانه بگویید؟؟از تالش های سندیکا و کارگران برای : سوال

یكي آنكه به روند خصوصي سازي آن به این شیوه كه كارخانه به حراج . اعتراضات كارگران در لوله سازي شامل دو بخش بود  –

گذارده شود اعتراض داشتیم كه این اعتراضاتمان را در نامه نگاري به مقامات و تجمع ها و تحصن ها در جلو استانداري و فرمانداري 

عالوه بر آن در دوره خصوصي سازي بسیاري از اوقات اتفاق مي افتاد كه حقوق كارگران بین . ا در خود كارخانه اعالم میكردیمو ی

ماه به تعوبق مي افتاد و سرمایه داران خصوصي كارخانه ترجیح میدادند به جاي پرداخت حقوق كارگران از پولهاي كارخانه  0ماه تا 3

نند واین در حالي بود كه كارگران در ان شرائط سخت كار میكردند ولي به خاطر مخارج زندگي شرمنده در جاي دیگري استفاده ك

 .خانواده خود بودند و باید با شكم گرسنه به كار ادامه میدادند

مي و امنیتي به جاي در این شرائط كارد به استخوان كارگران میرسید و به خیابان ها میریختند كه متاسفانه در این موارد نیرو هاي نظا

بسیاري از كارگران در این موارد دستگیر شده و . آنكه با كارفرمایان غارتگر كارخانه برخورد كنند با كارگران بر خورد میكردند

روز و یك بار  13خود من یك بار . مورد ضرب و شتم نیرو هاي نظامي و انتظامي قرار میگرفتند و براي مدتها بازداشت میشدند 

درحالی که كارگران بسیاري به مدت یك هفته و یا چند روز بازداشت میشدند، اما . ساعت بازداشت بودم  21روز و یك بار هم چهار 

در حالي كه در بسیاري از كشورها . براي نمونه حتي یك روز هم سرمایه داران غارتگر كارخانه بازداشت یا حتي احضار هم نشدند 

  ب میشودنپرداختن حقوق كارگر جرم محسو

. 

 .خصوصي سازي ها اكنون از كارخانجات گذشته و به آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مراكز علمي رسیده است : سوال 

 به نظر شما براي جلو گیري از غارت منابعي كه متعلق به مردم است چه چاره اي باید اندیشید ؟ 

 

ابان ها را اشغال میكردند متاسفانه سایر بخش ها هنوز جوانب مخرب ن زمان كه كارگران براي مقابله با خصوصي سازي ها خیآ  –

این خصوصي سازي ها را نمیدانستند و با كارگران همراهي نمیكردند اما امروز كه خصوصي سازي ها به بخش هاي اموزش و 

سرمایه داري به خاطر خدمت به هیچ . پرورش و دانشگاه ها بخش بهداشت و درمان رسیده است صداي اعتراض انها هم بلند شده است 

مردم موسسه اقتصادي را خریداري نمیكند، بلكه سرمایه داران در زدو بند با محافل قدرت موسسه اقتصادي را تصاحب میكنند تا از آن 

ر خدمت به متاسفانه مسووالن خصوصي سازي هم به فكر خدمت به مردم نیستند و تنها میخواهند از زیر با. سودهاي باد آورده ببرند 

در این گیرو دار این تنها مردم و كارگران و زحمتكشان هستند كه این غارت اموال دچار خسارت شده و روز به . مردم شانه خالي كنند 

پس اكنون كه همه از مضرات و ویراني هاي خصوصي سازي آگاه شده اند و حتي یك موسسه اقتصادي نیست كه . روز فقیرتر میشوند 

ي به سرمایه داران خدمات بهتري ارائه داده ویا اشتغال بیشتري ایجاد كرده باشد، چاره كار ان است كه همه مردم از همه پس از واگذار

 اقشار یك صدا به این سیاستها اعتراض كرده تا هرچه زودتر جلو خسارت هاي بیشتر و غارت اموال مردم گرفته شود 

*** 

 

 !استبداد و امپریالیسم گرامی بادبر علیه  دانشجویان  آذر، روزمقاومت 12
 

                                                              
. بر علیه استبداد واستعمار در تاریخ مبارزاتی دانشجویان ایران ثبت شده است« مقاومت تاریخی»به عنوان روز  1332آذر  11

رمایشی وارتجاعی دکتر محمد مصدق وبر علیه سفر نیکسون معاون وقت مبارزه دانشجویان دانشگاه تهران بر علیه دادگاه ف

در این روز در پی یورش نیروهای امنیتی و گارد به دانشکدۀ فنی . جمهوری امپریالیسم آمریکا درایران بازتاب وسیعی داشت  رییس

چی نیا و احمد قند رضوی، مصطفی بزرگ عتشری;دانشگاه تهران و درگیری میان آنان و دانشجویان، سه دانشجوی مبارزاین دانشگاه 

از آن پس همه ساله، دانشجویان دانشگاه تهران و .در راه میهن وبرای آزادی واستقالل جان باختند ودهها تن مجروح و بازداشت شدند

یز دانشجویان این روز های سراسرایران مراسمی به یاد شهیدان آن روز برپا کرده و در دوران سیاه جمهوری اسالمی ن دیگر دانشگاه

جنبش چند سال اخیر دانشجوئی ایران با الهام از نسل گذشته و دستاوردهای پربار و ارجمندی که این نسل . را همواره گرامی داشته اند

 را آفرید که با جنبش دموکراتیک، ضد سلطنت و ضد  5١تیر  1١برای آنها بارث گذارد ه است خیزش انقالبی و خیره کننده 
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مردم آذر بازتاب درد و رنج عمومی  11این جنبش ناقوس مرگ رژیم اسالمی را به صدا درآورد وهمانند . امپریالیستی پیوندخورد

 .ایران بود

 

 یاد همه دانشجویانی که درمبارزه علیه رژیمهای تبهکار شاه وشیخ جان باختند،گرامی باد

  از هزار دانشجو دردانشگاه تهران شاعتراض بیبیانیه و

 

اصالح طلب در تعدادی از باصطالح  های دولتی و چهره برخی از سران به مناسبت روز دانشجو،  130۰آذرماه  1۶در روز 

تا بخیال خود دانشجویان را با حسن روحانی و برنامه های نئولیبرال  به سخنرانی پرداختنددر فضایی بسته ومحدود  های ایران  دانشگاه

ای به رغم  حضور نیروه های دانشگاه تهران در خیابان ی مبارزهزار دانشجوبیش از اما دردانشگاه تهران،  . .اوهمراه سازند

دانشگاه پول ”فریاد دانشجویان  علیه خصوصی سازیها  و شعارهایی نظیر .واعتراض زدند راهپیمایی سرکوبگر انتظامی  دست به 

امکانات برابر، حق مسلم “، ”پردیس بین الملل، انحالل انحالل“، ”آموزش رایگان حق مسلم ماست“، ”گردان، تضعیف زحمتکشان

لرزه . . . و” استاد دانشگاه، دالل پروژه“، ”در دانشگاه بیگاری، بعد از تحصیل بیکاری“، ”خواهیم آموزش خصوصی، نمی“، ”ماست

دانشگاه تهران دانشجویا شجاع .این تجمع نشان داد که جنبش دانشجوئی موجی نیست که آرام گیرد . ان ن رژیم انداختبر اندام کاربدست

دانشگاه تهران  بیانیه ای صادر کردند که بیانگر اوضاع اسفناک دانشگاه و بازتابی از وضعیت دردناک مردم و علوم پزشکی تهران 

 :ه نام دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران منتشر شده است، به شرح زیر استمتن کامل این بیانیه که ب.ایران است

 بیانیه اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

 دانشجو هستیم؛

هایی که به جای   تشکلاسالمی و نه از بسیج،   های سیاسی خارج از دانشگاه، نه از انجمن  های وابسته به گروه  نه از اعضای تشکل

های مسئوالن و مدیرانی هستیم که دانشگاه را با   کنند؛ و نه از نورچشمی های ما، منافع و مطالبات اربابان خود را دنبال می  خواست

 .اند  بازار خریدوفروش دانشجو اشتباه گرفته

های موازی در ساختار دانشگاه استقالل این   و دانشکدهها و ایجاد مؤسسات   ورود نهادهای نظامی، سیاسی و امنیتی به درون دانشگاه

اند که نمونه بارز آن در دانشگاه   های کشور نفوذ پیدا کرده  ها در بسیاری از دانشگاه  کند؛ این موسسات و دانشکده دار می  نهاد را خدشه

های کالن از طرف مدیران دانشگاه که   و دادن باجسکوت . های علوم و فنون نوین، کارآفرینی و مطالعات جهان هستند  تهران؛ دانشکده

ها هستند به این روند شتاب بیشتری داده است و نتیجه آن جز تبدیل دانشگاه به بازوی این   در واقع همدست و جاده صاف کن این گروه

افکار عمومی را خطاب قرار دهیم، پرده، مردم و   آنچه ما را واداشت که صریح و بی.های سیاسی و نظامی نخواهد بود  نهادها و گروه

اکنون این . اند  اند یا وعده داده اند و هر بار در جواب حق طلبی ما، یا تهدید کرده  دردها و مصائبی است که بی امان بر سر ما آوار کرده

به واقع؛ پیامدها و مراتب این .ما ین چنین است که به نزد شما به دادخواهی آمده ای. ها و تهدیدها ما را به ستوه آورده است  خلف وعده

گوییم که اکنون تبدیل به یک  ما از درون دانشگاهی با شما سخن می. کنند تر از آن است که صاحب نظران تصور می  وضعیت وخیم

 ن افزایش هایی همچو  صورت برابر در اختیار همگان باشد، به بهانه  بایست به  تمام امکانات دانشگاه که می. بنگاه تجاری شده است
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جز فشار مضاعف  در حالی که این کار.سازی افسارگسیخته و کاالیی شدن شده است  ها، مشمول خصوصی  کارایی و کاهش هزینه

ترین حقوق   ما همچون کارگران که بیرون از دانشگاه از بنیادی. اقتصادی و سلب امکانات از دانشجو تا کنون پیامد دیگری نداشته است

آوریم که  هرگز تاب نمی. بریم خود یعنی بهداشت، آموزش و مسکن همگانی محروم شده اند، در درون دانشگاه از ستم مضاعفی رنج می

دهیم  ما هشدار می.روز از محل مالیات مردم، کیف پول الکترونیک بانک فخیمه تجارت شارژ شود و فردا از جیب ما دانشجویانام

ها برای احیای آن تا امروز به بن بست رسیده  انحالل و سرکوب نهادهای مستقل دانشجویی همچون شورای صنفی مرکزی که تالش

های قدرت ساخته که هیچ ارتباطی با بدنه دانشجویی و مشکالت آنها ندارند یکی از آن نتایج  لرشد تشک. است، نتایج نامطلوبی دارد

هایی که سرنوشت آنان را  های کالن دانشگاه و عدم نظارت آنان بر طرح دخیل نبودن دانشجویان در روند برنامه ریزی. نامطلوب است

ی  ما خواهان آن هستیم که شکل گیری و تصویب آیین نامه. ستیز است دهد، پیامد دردناک این رفتار دانشجو تحت تاثیر قرار می

های دربسته و بدون مشورت  ها در اتاق های دانشجویی باید با حضور و همفکری مستقیم دانشجویان باشد نه اینکه این آیین نامه تشکل

 .دانشجویان نوشته و تصویب شوند

های ایاب و  های ورزشی و سرویس شگاه نظیر تأسیسات، اینترنت، فضای سبز، سالندهیم واگذاری امکانات و اموال دان ما هشدار می

ذهاب به پیمانکاران معلوم الحال در راستای کاالیی کردن آموزش است و دست اندرکاران این خیانت بزرگ که عناوین مسئول و مدیر 

دهیم راه اندازی و گسترش  ما هشدار می.کنند ود میهای زندگی را برای ما محد را دارند با نوع مدیریت شان دسترسی به حداقل

ای جز تبدیل دانشگاه به بازار آزاد  های دولتی است، نتیجه های بین الملل که در حال تسخیر فضای آموزش عالی کشور و دانشگاه پردیس

ثر آنها از طبقات باالی شود که اک این روند باعث افزایش مدرک دارهای بی تخصص می. خرید و فروش مدارک دانشگاهی ندارد

دهیم این صحنه آرایی خطرناک و روابط غیرشفاف بین مدیران باعث  ما هشدار می.های آینده کشور هستند جامعه و احتماالً آقازاده

ای دید که یکی از موارد آن  توان در تخلفات مالی گسترده نمود این روابط را می. شود تضییع حقوق مردم و تاراج بیت المال می

های بزرگ از  مورد دیگر آن زمین خواری. های خالف قانون و آیین نامه صندوق رفاه است که از دانشجویان دریافت شده است هزینه

ای جز نابودی و تصرف هست و نیست دانشگاه و خوابگاه و ایجاد  این روند نتیجه. های فنی است کوی دانشگاه به نفع پردیس دانشکده

 .ه مدیران و مسئوالن دانشگاه نداردجو بی اعتمادی وسیع علی

ها و مؤسسات آموزش عالی که با توجیهات و دالیل غیرکارشناسی مسئولین وزارت علوم در  دهیم بومی گزینی در دانشگاه ما هشدار می

جلوگیری از  ها همچون افت تحصیلی دانشجویان خوابگاهی و این دالیل که نه، این بهانه. حال انجام است پیامدهای ناگواری دارد

های اجتماعی خود و باعث ایجاد  های درون کشوری در واقع چیزی نیست جز شانه خالی کردن دولت از انجام مسئولیت مهاجرت

دهیم امنیتی کردن فضای دانشگاه و برخوردهای شدید با فعاالن دانشجویی  ما هشدار می.شود ها و مرکز می شکاف عمیق بین شهرستان

این سرخوردگی و ناامیدی و تضعیف نهادهای . شود های آنان می ی و ناامیدی در بین دانشجویان و خانوادهباعث ایجاد سرخوردگ

آیا کمیته انضباطی در کنار احضار و تهدید دانشجویان . دانشجویی توسط کمیته انضباطی منجر به حذف شدن صدای دانشجو خواهد شد

از اساتید دانشکده ادبیات و معاونت اداری مالی کوی دانشگاه با دانشجویان، عکس و خانوده هایشان نسبت به برخوردهای فیزیکی یکی 

. شود دهیم تبعیض مضاعف بر زنان و دختران دانشگاه باعث سرخوردگی و ایجاد شکاف جنسیتی می العملی داشته است؟ما هشدار می

های  حراست و کمیته انضباطی، محدودیتهای رفت و آمد، فشارهای مضاعف  این تبعیض شامل محدود کردن بی منطق ساعت

. شود های فردی و حتی موارد بدیهی مثل، امکانات رفاهی ضعیف تر نسبت به دانشجویان پسر می اجتماعی و کنترل شدید آزادی

 ها مورد ریز و درشت دیگر دختران خوابگاهی از امکاناتی همچون اینترنت، آب گرم، فضای بدون محدودیت برای استراحت و ده

ای جز زدن  ها نتیجه های فرهنگی و کارشکنی پی در پی در فعالیت این کانون دهیم محدود کردن فعالیت ما هشدار می.محروم هستند

عدم ایجاد امکانات مناسب برای امور فرهنگی و هنری و حتی استفاده نکردن از . آخرین تیر بر جسم نحیف فرهنگ و هنر ندارد

های فرهنگی، از دردهای بیشمار این بخش از زندگی دانشجویان  های متعدد در دادن مجوز برای برنامه امکانات موجود و بهانه تراشی

 .است

 



 

    1314ماه  دی                                                    114توفان الکترونیکی شماره                                                        1

برند باعث انزوای هرچه بیشتر این عزیزان خواهد  دهیم وضعیت اسفباری که دانشجویان معلول و نابینا در آن به سر می میما هشدار 

ای جز محرومیت مضاعف و  تخصیص کمترین امکانات آموزشی و رفاهی و عدم حمایت و دستگیری از طرف مسئولین، نتیجه. شد

هایی که بر دانشجویان متأهل تحمیل  دهیم محدودیت ما هشدار می.ر نخواهد داشتآسیب پذیری تحصیلی و اجتماعی بیشتر این قش

های گزاف برای  های متاهلی، اخذ هزینه امکانات اسفبار خوابگاهی، کاهش ظرفیت خوابگاه. شود، پیامدهای اجتماعی ناگواری دارد می

ای جز تزلزل روابط  شود، نتیجه انشجویان روا داشته میها که بر این د تعمیرات خوابگاه از دانشجویان و انواع و اقسام تبعیض

این رویه خالف شعارهای همیشگی مسئوالن در مورد تشویق به .خانوادگی و افزایش نرخ طالق در بین دانشجویان نخواهد داشت

و علوم پزشکی تهران؛ ما دانشجویان دانشگاه تهران .باشد-ازدواج و تشکیل خانواده است و متاسفانه خود مانعی در برابر آن می

خواهان پاسخگویی صریح شخص رئیس دانشگاه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر 

 .آموزش و پرورش در مورد مسائل فوق هستیم و تا حل کامل تمامی مسائل دست از مطالبات به حقمان نخواهیم کشید

 ”.و باید برای همگان باقی بمانددانشگاه ملک شخصی کسی نیست “

 دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

 شانزدهم آذر نود و چهار

  

**** 

 میان ماه من با ماه گردون 

 کودتای خزنده اوالند و شرکاء در فرنگستان  
 

ام نااااوامبر، همااااین ماااااه جاااااری، در آسااااتانه برگاااازاری یااااک  13غااااروب روز جمعااااه، ! «داعااااش » باااااز جااااانوری حسااااابگر بنااااام 

کنفاارانس باااین المللاای باااا حضااور رهباااران دههاااا کشااور جهاااان در فرانسااه بااارای ماااذاکره در مااورد چگاااونگی کنتاارل تغییااارات جاااوی 

ز چناادین کشااور محفااوظ اروپااای پاار سااتاره عبااور کاارد و در پاااریس از خطااوط قرماا... بااا وجااود کلاای تاادابیر امنیتاای فااوق العااالده –

... میاااوه تلاااخ آن نهاااالی را کاااه باناااد ناتوچیهاااا در یوگساااالوی و عاااراق و افغانساااتان و لیبااای و ماااالی و. و حوماااه کشاااتار باااراه اناااداخت

در ایااان حملاااه تروریساااتی نفااار از شاااب زناااده داران پااااریس  137مااای گویناااد کاااه .  کاشاااته بودناااد بخاااورد بااای خیااااالن فرنگساااتانی داد

 ...   جان باختند

و مثااال مرشاااد فقیاااد، میتاااران رساااوا، پاااتن ایسااات قااادیمی، مسااائوول شااانکنجه و کشاااتار اساااتقالل ... اوالناااد عیااااش، شمشااایر از روبسااات

خواهاااان برقاااراری ناااوعی ! «هااام وطناااان » ساااده منقضااای، گویاااا بخااااطر تضااامین امنیااات  ۶7و  77طلباااان الجزایاااری در ساااال هاااای 

گرفتاااه تاااا جااام ! «اکولوژیسااات و سوسیالیسااات و کمونیسااات » از چاااا خاویااااری  –بوزیناااه هاااای پارلماااانی . راری شااادشااارایط اضاااط

هاااوری خواهاااان راسااات و میاناااه و افراطااای باااا طااارح پیشااانهادی دولااات جهااات برقاااراری یاااک شااارایط اضاااطراری ساااه ماهاااه در  –

 . موافقت کردند! «نظامی » فرنگستان، یعنی حکومت 

دولااات ! «قاااانون » طباااق هماااین . د، مااادیر عامااال منفاااور بنگااااه کارچااااق کنااای الیااازه، جنباااه قاااانونی هااام پیااادا کاااردنیمچاااه کودتاااای اوالنااا

اعتراضاااااات و تظااااااهرات بااااارای کاااااارگران و زحمتکشاااااان و . را اجاااااازه ناااااداد Air-Franceاعتصااااااب مجااااااز کارکناااااان کمپاااااانی 

. تاااا اطاااالع ثاااانوی ممناااوع شااادند –در ماااالء عاااام  ساااندیکاها، ساااازمان هاااا و احااازاب انقالبااای و کمونیسااات! «یااااغی » روشااانفکران 

 . اختناق که شاخ و دم ندارد

شااااید بهماااین علااات شااارایط اضاااطراری ساااه ماهاااه قابااال . مااادت هاااا بااادرازا بکشاااد! «اطاااالع ثاااانوی » خیلااای احتماااال دارد کاااه ایااان 

گوینااد پلااایس اطااالع موثاااق دارد چااون مااای . دنبالاااه دار باشااد؟ بعیااد نیسااات! «اسااالمی » نکنااد کاااه بااازی تروریسااام . تمدیااد اعااالم شاااد

بکشاااور خاااویش بااااز گشاااته و حتااای از اسااام و رسااام و محااال دقیاااق ! «آرام » جهادیسااات هاااای  –مرجاااوعی فرانساااوی  27777کاااه 

! «آرام » ولاای آماادیم و ایاان جهادیساات هاااای . خاادا را هاازار مرتبااه شااکر. سااکونت شااان در شااهرهای مختلااف کشااور بااا خباار اساات

 ...    باز هوس انتحار کردند

درساااات در جهاااات اسااااترات ی ! «خااااود ساااارانه » آنانکااااه  –ایاااان اولااااین بااااار نیساااات کااااه شااااماری از جهادیساااات هااااای فرنگسااااتانی 

پااادر ... ویرانگااار نااااتو، یعنااای بقصاااد تغییااار رژیااام و برانااادازی دولااات ساااوریه، بطاااور غیااار قاااانونی وارد ایااان کشاااور شاااده بودناااد

باااارای ! «غاااافلگیر » در خرگااااه ماااوروثی اش  –مین امااان پایگاااااه خواناااده مناااگ و بیماااار و نااازار، بناپارتیساااام فرتاااوت را در سااارز

پیااادا کنیاااد پرتقاااال . رابطاااه گاااوز و شاااقیقه. هاااور منفاااور فرانساااه، باااازار گرمااای مااای کناااد –اوالناااد عیااااش و بااای مقااادار، رئااایس جااام 

 ... فروش را
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باااا ایجااااد . نفاااس کاااش مااای طلباااد. بسااایاق اشاااغالگران آرون فرماااانروائی مااای زناااد! «اساااالمی » اولاااین باااار نیسااات کاااه تروریسااام 

بساااود ... اناااه ساااتیزیهاااراس، اضاااطراب و آشااافتگی، تااانش هاااای قاااومی و ماااذهبی، رخاااوت و سااارخوردگی، تشااادید نااا اد پرساااتی، بیگ

عااادم تحااارک اقتصاااادی، بحاااران جااااری، تعطیااال واحااادهای تولیااادی و بازرگاااانی، خااادماتی و : مساااائل کلیااادی! «معصاااوم » ارتجااااع 

را باااه حاشااایه ... آموزشااای، پاااس رفااات مساااتمر اشاااتغال، بیکااااری انباااوه کاااارگران، کااااهش دساااتمزد، افااازایش قااادرت خریاااد همگاااانی و

جلاااوی اعتراضاااات و اعتصاااابات، رشاااد جنااابش کاااارگری در جهاااان سااارمایه داری ! «ظلاااوم م» بااااب طباااع ضاااد انقاااالب . مااای راناااد

افکاااار عماااومی را بسااامت میلیتاریسااام افساااار گیساااخته امپریالیسااام آمریکاااا و شااارکاء در منااااطق دور دسااات هااال مااای . را مااای گیااارد

 .   ..بیچاره الن گرش. برای استرات ی ویرانگر ناتو در خاورمیانه هوادار درست می کند. دهد

 

اصااااال باااارای تضاااامین امنیاااات نااااوع غرباااای ... دیااااروز القاعااااده و امااااروز داعااااش! «اسااااالمی » از شااااما چااااه پنهااااان کااااه تروریساااام 

خوباااان » باااا چاااران سااابز محافااال  –ایااان هیاااوالی بااای قاااواره، قاااانون گریاااز و تولیاااد ساااتیز . سااارمایه در شااارایط اضاااطراری علااام شاااد

نقاال از اعترافااات مکتااوب برژینساااکی، از ) رفااات، طااول و عاارض پیاادا کاارد در خلوتکااده هااای باای نااام نشااان سااازمان ساایا پااا گ! «

در ... الیگارشااای ماااالی، ایضاااا قاااانون گریاااز و تولیاااد ساااتیز! «پاااول » ، زیااار ساااایه امپراتاااوری (مشااااوران امنیتااای دائااام کااااخ سااافید 

 . بستر مناسبات متداول، تقسیم کار جاری و امپریالیستی رقم خورد

ساایار و تمااام عیااار باارای شاارایط اضااطراری در میااان اساات، ارتشاای حاضاار بااه یااراق، تشاانه نفاات پااس پااای یااک ارتااش حرفااه ای، 

دالر بااادون پشاااتوانه در تاااوبره دارد و باااا گااارین  –و گااااز مجاااانی، ماااواد خاااام و انااارژی، شااایفته کاااار غیااار، دارائااای و اماااوال دیگاااران 

امپریالیساام آمریکااا و شاارکاء، باای طاارف نبااوده اهلاای ! «اسااالمی » پیداساات کااه ایاان جااانور حااریص . کااارت آمریکااا ساافر ماای کنااد

تیاار هااوائی . ماای رقصااد... و نیساات، بساااز پاادر خوانااده در قالااب بانااک جهااانی، صااندوق بااین المللاای پااول، سااازمان تجااارت جهااانی

 ...    شلیک نمی کند، با فضای زیست خود، تسلط غرب بر تولید و بازرگانی جهان هماهنگی دارد

شاااااامورتی باااااازی غااااارب در عصااااار امپریالیسااااام، الیگارشااااای ماااااالی، برسااااار ! «ناااااوین » ری ساااااخن برسااااار یاااااک شاااااگرد اساااااتعما

فراماااوش نکنااایم کاااه ... تاااذکری بااارای رعایااات شااارط باااالن. خودکاااامگی سااارمایه تنزیلااای در اوضااااع و احاااوال جااااری جهاااان اسااات

ادلااااه، مسااااتقل از تمرکااااز جاااادا از کااااار و سااارمایه، تولیااااد و مب –امپریالیسااام محاااارک مااااادی و تاااااریخی، اقتصاااادی و اجتماااااعی دارد 

 . عمودی ثروت و توسعه عرضی فقر در دوران معاصر، پراتیک سرمایه داری در بستر مالکیت خصوصی نیست

تاااریخ مکتااوب گااواهی ماای دهااد . تساالط غاارب باار تولیااد و بازرگااانی جهااان معاصاار نااه تئوریااک، بلکااه یااک واقعیاات خااارجی اساات

زی را بااارد، از راه دوشااایدن کاااارگران خاااودی، مصاااادره دارائااای و اماااوال کاااه غااارب باااا راهزنااای، تااارور و کشاااتارهای ناااوبتی باااا

تضاااد اصاالی دوران معاصاار در همااین تساالط غاارب باار . خلااق هااا و ملاات هااای غیاار خااودی باار تولیااد و بازرگااانی جهااان مساالط شااد

ویرانگاااری را در   تااااریخ تساااویه حسااااب باااا ایااان نهااااد مااانحط و بازدارناااده، ماشاااین توطئاااه و. تولیاااد و بازرگاااانی جهاااان الناااه دارد

 ...   دستور کار قرار داده است

مااارکس اولااین کساای بااود کااه اصااطالح امپریالیسااام را بکااار باارد تااا نشااان دهااد کاااه تمرکااز عمااودی ساارمایه در یااک کشااور واحاااد، 

انگلساااتان در میاناااه ساااده ناااوزدهم مااایالدی، تکامااال اقتصاااادی، شااارط الزم بااارای گساااترش جنااابش کاااارگری در اروپاااا و آمریکاااای 

فراماااوش نکنااایم کاااه ایااان هشااادار ماااارکس متریالیسااات متوجاااه خصااالت مولاااد سااارمایه داری اسااات، باااه . الی را اجاااازه نمااای دهااادشااام

بااا ادغااام تاادریجی . پاایش از اسااتقالل تمااام عیااار ساارمایه مااالی از تولیااد، ساارمایه تنزیلاای از زیساات جمعاای انسااان هااا باااز ماای گااردد

ی رقااام خاااورد، قاااانون گریاااز و تولیاااد ساااتیز، امپراتاااوری پاااول، ناااوعی دارائااای سااارمایه ماااالی و صااانعتی بساااود سااارمایه ماااالی، هیاااوالئ

بااا . کااه بااه هاایچ صااراطی مسااتقیم نیساات، از هاایچ مرجعاای اطاعاات نماای کنااد و بااه هاایچ کساای هاام حساااب پااس نماای دهااد! «محااض » 

، مارکسیسااام را بعناااوان یاااک دوران کامااال اقتصاااادی پااای بااارد لنیییین بوجیییود امپریالیسیییمکشاااف هماااین مولفاااه هاااای سااااختاری باااود کاااه 

   .وتئوری وتاکتیک پرولتاریا را درعصر امپریالیسم تدوین نمود  تاریخی هماهنگ کرد علمی و با داده های

حااااوی تضااااد اصااالی در دوران . کاااافی اسااات کاااه تسااالط انحصااااری غااارب بااار تولیاااد و بازرگاااانی جهاااان را باااا چشااام بااااز بنگاااریم

ولااای نمااای . تاااوان جنبیااادن نااادارد! «متمااادن » غااارب . ی مساااتقیم نیساااتندمیاااراث خاااواران اساااتعمار کهااان باااه هااایچ صاااراط... معاصااار

هنااوز در سااده نااوزدهم ماایالدی بساار . پیشاارفت دیگااران باار نماای تابااد. پااس رفاات خااود را باااور نماای کنااد. گااذارد کااه دیگااران بجنبنااد

بناپارتیسااام . ئی مااای بینااادلردیسااام خاااواب فرماااانروا. امپریالیسااام آمریکاااا خاااود را بااادیل طبیعااای امپراتاااوری رم مااای پنااادارد. مااای بااارد

 ... بفکر فتح قاره هاست

 

کشاااور غربااای فقاااط چناااد صاااد میلیاااون از هفااات میلیاااارد جمعیااات جهاااان  7یاااا  ۰شاااامل ! «اتحادیاااه باااین المللااای » اصاااطالح احمقاناااه 

کااار بجااائی کشاایده کااه مشااتی میلیاااردر فاسااد و زائااد و احماااق، . معاصاار را در باار ماای گیاارد، اصااال باای معناای، حاارف مفاات اساات

در ماااورد تمااااام مساااائل اسااااترات یک، اقتصااااادی ! «پدرانااااه » ... ی و هلناااادیآمریکاااائی و انگلیساااای و آلماااانی و فرانسااااوی و اسااارائیل

سرنوشاات تمااام خلااق هاااا، بااود و نبااود همااه ملاات هااا و دولاات هااا، در ماااورد ... و سیاساای و اجتماااعی، نظااامی و حقااوقی و آموزشاای

: زنااااد چگااااونگی اسااااتمرار زیساااات جمعاااای در تمااااام کشااااورها، خااااودی و غیاااار خااااودی، بیشاااارمانه و وقاااایح حاااارف آخاااار را ماااای

 بار ترور شود، میلوزویچ سکته 70یوگسالوی نباشد، عراق تجزیه شود، سوریه ویران گردد، اسد برود، فیدل کاسترو 
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کنااد، بمیاارد، عرفااات مسااموم شااود، چاااوز نباشااد، مااادورو حرفاای نزنااد، مااورالس کاااری نکنااد، موگابااه ماازاحم اساات، وحاادت خلااق 

واحاااد و دالور کاااره صاااورت نگیااارد، کشاااورهای آفریقاااائی و آسااایائی پنباااه نکارناااد، ایاااران ماااا تاسیساااات هساااته ای نداشاااته باشاااد، 

 ... ن مال روسیه، آن برای چینبرزیل طیاره نسازد، هند ماشین نفروشد، ای

 پدر ملت دنیا اگر این سگ پدر است        به چنین ملت و قبر پدرش باید رید

*** 

  از حزب کمونیست مارکسیست لنینیست ونزئوال پیرامون پیروزی اپوزیسیون ارتجاعی مقاله ای    
 http://pcmlv.blogspot.com/2015/12/editorial-acero-revolucionario-n-37.html 

 

 دوره ای خطرناک از پیشروی خط راست
این احتمال را ماا در مواضاع سیاسای ماا ن بارهاا بیاان .   نمودیمما احتمال پیروزی اپوزیسیون در مجلس شورای ملی کشور را پیشبینی 

؛ در سارمقاله هاای متعادد در نشاریه ماان کاه در آنهاا آماده  101۲شیماره آورییل " اتحیاد و مبیارزه" در مقاله ای در نشریه  :کرده ایم 

از اکثزیاات برکنارکنااد  و بااا  2717آمریکااا میکوشااد تااا نیروهااای مترقاای مجلااس شااورای ملاای  را در انتخابااات وزارت خارجااه " اساات 

 271۶اقدامات سیاسی و انتشار بیانیه ها میخواهاد وضاعیت مناسابی بارای لغاو ریاسات جمهاوری مادورا و برگازاری رفرانادم جدیاد در 

ریکاائی  بااه محاصاره اقتصااادی کشاور ادامااه میدهناد  و نیروهااای خاود را باارای ایجااد نمایاد ، ایاان در زماانی اساات کاه امپریالیسااتهای آم

. خرابکاری خشونت بار و ، چنانچه سناریوی تعاویض رئایس جمهاوری بشکسات کشایده شاد ، بارای تجااوز نظاامی مساتقیم امااده میکنناد

فشاری نکردیم وانتظار این میازان رای مخاالف  الزم است که گفته شود که ما باندازه کافی بر وجود چنین سناریوئی از طرف ارتجاع پا

به سیاستهای دولت را نداشتیم زیرا این مخالفت پایه های ایدئولوژیک ندارد  و بیان نارضاایتی ماردم ازسیاساتهای اقتصاادی دولات اسات 

در اتخااذ و اجارای اقادامات که بخشی از آن ریشه در اقدامات امپریالیستها دارد و بخش مهمتر آن ریشه در جبونی و بای شاهامتی دولات 

 . دارد" مشت محکم" قاطع بر علیه بورژوازی ، علیرغم تهدید در بکارگیری 

 

سیاست  اقتصادی دولت بر واردات پایه گذاری شده است و محرک تولید و کار افاراد نیسات و هادف آن خفاظ وفااداری  بار اسااس و ناام 

اینهاا بهماراه انحطااط اخالقای بوجاود .  شایستگی در کار اختصاص داده نشده اند وشخصیت چاوز و مزایا میباشد ، مزایائی که بر اساس

 .آمده توسط پارتی بازی ، فساد ، ناکارآمدی پایه های یک شکست خرد کننده را تشکیل دادند

بر پایاه احساسااتی گاری و رفاتن باه مهماانی اساتوار باود، سااحتار آن بار خارده افکاار روانشناساان ناا امیادی  2717دسامبر  ۶انتخابات 

جناگ " استوار بود که نشسته بر مبل نرم و گرم تالش دارند آگاهی ماردم را  دساتکاری کنناد بادون  آنکاه نیااز واقعای اکثریات متااثر از 

گیزند و همچنین  ضرورت آنی  برخورد قاطع  به سازش با بورژوازی را خارخ از خواست مردم دانساته و آنارا را درنظر ب" اقتصادی

 . عملی نکنند

مارکسیست لنینیست ها هم باید با خود انتقادی علل عدم درک عمق ریزش ، عدم پیش بینی سطح شکست انتخابااتی ، واجازاء علال تارک 

 . روند انتخابات را ارزیابی کنندو عدم حضور بخش مهم شهرنشینان در 

بسیار آزار دهنده است اگر انچه که اتفاق افتاد نه فقط یک شکست انتخابااتی بلکاه شکساتی راهباردی  و گاردش براسات تاوده هاا در نفای  

 .سیاستهای نادرست دولت باشد 

طرح و اتخااذ برناماه ای اسات کاه بار کاار تولیادی  ما بر این اصرار داریم که کشورمان نیازمند به یک انقالب واقعی است  ، نیازمند به

هماانطور کاه ماا بارهاا گفتاه ایام . پایه ریزی شده باشد ، نیازمند پرداخت پاداش به کوشش هائی است که توسط طبقه کارگر هادایت شاوند

ده و ما بهمان سیاستها ادامه خاواهیم داد اولین اقدام باید گفتن حقیقت به توده ها باشد و نه ادامه عمدی این توهم که بحران بر ما بی اثر بو

در حالیکه در آمد نفتی ناچیز است ، ما باید مردم را به کاارکردن تشاویق کنایم ، صانایع  ، کشااورزی ، و مااهیگیری را توانمناد کارده و 

 .بسط دهیم ،  باید تولید را در همه سطحها افزایش داده تا نیازهای مردم برآورده شوند

  

ری اساات کااه انتظااارات و آرزوهااای مااردم ،  بااوی ه عقااب مانااده تاارین آنهااا ، باارآورده شااده و از طریااق انقالباای و بطااور الزم و اضااطرا

ما باید توجه بیشتری به عالئم تغییر در ذهن توده ها داشاته باشایم  تاا در حاین خنثای کاردن تبلیغاات . عاقالنه بسمت پیشرفت هدایت شوند

اب جنبش انقالبی توده ها  بیفزائیم ، الزم است که بلوک بندی و اتحادها را زیر نظر داشته  تا بتاوانیم رفرمیستی و ارتجاعی بتوانیم برشت

 .بطور پیوسته و عینی واقعیت جامعه را دنبال کنیم

اتی از نوع خاصی بود ، در چارچوب یک مبارزه حاد طبقا  2717دسامبر  ۶میتوان استدالل آورد که کارزار بلوک راست در انتخابات 

کمیااابی مایحتاااج و احتکااار و نتیجتااا صاافهای طااوالنی در مرکزیاات کااارزار انتخاباااتی هااارترین بخااش بااورژوازی قاارار گرفاات و  ، کااه

 . علیرغم آنکه این بنظر فقط تیلیغات انتخاباتی بود  اما در واقع بشکل طرد دولت ظهور کرد

  

http://pcmlv.blogspot.com/2015/12/editorial-acero-revolucionario-n-37.html
http://pcmlv.blogspot.com/2015/12/editorial-acero-revolucionario-n-37.html
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علیرغم اشتباهاتش ، حزب سوسیالیسات متحاد وئازوئال بزرگتارین نیاروی سیاسای کشاور اسات ، اماا تشاکیالت غیار قابال شکسات ساابق 

مسائله : این مسئله  سواالت سیاسی گوناگونی را در مورد آن مطرح خواهاد کارد نیست و کنترل انتخاباتی را مانند قبل در دست ندارد و 

در باین مساائل دیگاری کاه . تاکتیکهای بکار گرفته شده  ، کارکردها ، روشهای اشتباه ، که همگی  با سوسیال دمکراسی همخوانی دارناد

قش کارگران و دهقانان و عموم در پیشارفت کشاور، وحتای  تبلیاغ عدم تقویت و نادیده گرفتن ن: باید مورد تحلیل قرار بگیرند عبارتند از 

وشخصایت  چااوز بعناوان عناصار ( توفاان -منظور تقسیم درآمد نفتی بین بخش کام درآماد اسات ) شرکت جشنواره های موسیقی  وهدایا 

ناه رهباار و ناه از ظرفیاات و در مرکاز کااارزار انتخابااتی ، عاادم رهباری جمعاای و اصارار در تحلیاال از یگا" بخشاهای اجتماااعی"اصالی 

 . توتنائی تشکیالت

هه رهبری ، آنها نگاه به آینده دارند ، و نیروی راستگرا جتوده ها درخواست حل مشکالت را دارند و نه ارائه سخنرانی و برخ کشیدن و

ه  کاارزار تجلیال از رهبار و از بطور عوامفریبانه به مردم پیشنهاد تغییر داد ، ایان در حالیسات کاه ماردم چاوزایسام را چیازی آویازان با

سخنرانی ها و پیشنهادهای  گذشته میدیدند ، زمانی که  اکثریت جامعه خواهان حل مشاکالت عمادتا اقتصاادی هساتند دولات پیشانهاد و یاا 

 .اقدام مشخص و یا راه حل کوتاه  یا میان مدت معتبری ارائه نمیدهد

، بلکاه باه   -کاه ایان یکای از خصالتهای سوسایال دمکراسای پوپولیساتی اسات  -روناد  سیاستهای پوپولیستی آسیب آورند ، نه فقط در ایان

.  فاصاله زیاادی دارناد"  بهارکس بانادازه کاارش " آگاهی انقالبی توده ها هم آسیب میرساند ، توده هاائی کاه هناوز از اصال سوسیالیساتی 

قگی  نسبت بکار تولیادی شادند و ایان احسااس را بوجاود آوردناد این سیاستها در بین اقشار عقب مانده جامعه موجب بی تفاوتی و بی عال

" است که بدون انجام هیچ کاری مساتحق آنناد ، ایان سیاساتهای پوپولیساتی باه باد تفسایری " درآمد نفت"که این کمک هزینه ها بخشی از 

ن رابطاه شاان باا کااری کاه بجامعاه کمک کردند ، مفهومی که در مرکز آن برآوردن نیاز مردم  است بدون در نظار گارفت" خوبزندگی 

 تحویل میدهند

ا مقابله با افتی که مسلما دراین دوره تعمیق خواهد یافت ومواجهه با  روند گرایش براست احتمالی مردم ، چالشهائی هستند که بایاد باا آنها

مائی پیشرفته از قدرت انقالبای تاوده برای مهار کردن فاشیستهای راستگرا الزم است که فعالین و ابزارهای ما روی دورن. برخورد شود

ها کار کنند ، در خط مقدم مبارزه برای کارگران و دهقانان و رهبران انقالبی مردم باشاند ، رهباران سیاسای و انقالبای واقعای در حاوزه 

 .   سازندفعالیت خودشان شوند، و توسط جبهه توده ای  خود را برای رهبری کشور در بحبوحه درگیری با جبهه راست آماده 

 !دهقانان درقدرت و توده مسلح میتوان ساخت  -سوسیالیسم را تنها با اتحاد کارگران 

 

**** 

 گشت وگذاری در فیسبوک
 پاسخ به چند سئوال

 خط سومیها، خط پارکابیهای امپریالیسم

در ایران که هوادار تجاوز آمریکا خط سومی ها . دولت ترکیه خاک عراق را اشغال کرد و می خواهد زمینه دزدی نفت را فراهم آورد

. ز انقالبی به آنها حکم می کند هم علیه داعش بجنگند و هم علیه رژیم قانونی بشار اسدو اسرائیل به ایران بودند بر این نظرند که مغ

ضد انقالبی هستند و زیرا این دو اردوگاه یعنی حکومت قانونی اسد و عضو سازمان ملل  و داعش مزدوران بیگانه غیر سوری هر دو 

خط سومی ها که گویا انقالبی هستند و البته هم در ایران و هم در سوریه نامرئی اند و زور هرکول دارند و در عمل هیچ پخی نیستند 

رتش جز نوکران آمریکا و اسرائیل تصمیم دارند بر ضد هر دو جبهه به جنگند و با هواپیماهای خود اول داعش را نابود کنند و هر جا ا

سوریه داعش را عقب می راند به کمک داعش بروند وهر جا داعش ارتش سوریه را به عقب می راند به اسد حمایت کنند و منتظر 

زنده باد خط سوم هوادار صهیونیسم و . شرکت امپریالیسم و صهیونیسم در تجاوز به سوریه باشند تا از این مخمصه مضحک بدر آیند

این . زش به ایران و حمایتش از داعش خنثی شد و حاال در سوریه فعال است و در کنار داعش مبارزه می کندامپریالیسم که برنامه تجاو

خط سوم قبال در تریبونال لندن برهبری دارو دسته های منصور حکمت، مجاهدین خلق و بخش دست راستی راه کارگر و اقلیت و 

حقوق بشر در ایران را محکوم کند و برای فریب اعضاء نادانشان سرود  از عربستان سعودی درخواست می کردند نقض... سربدارن و

شرکت . باید دانست خائن به ایران و همدستان امپریالیسم و صهیونیسم با هیچ سرودی کسب اعتبار نمی کنند. انترناسیونال خواندند

ده هوادار داعش اند و خوب است ایرانیان ماهیت این این ع. کنندگان خط سوم در تریبونال لندن نوکران بیگانه و دشمنان مردم ایرانند

این عده بخشی از مهره های بازی امپریالیسم در منطقه برای تقسیم مجدد منطقه هستند چه خود بدانند و چه . دو دوزه بازان را بشناسند

 .ندانند
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بعنوان انقالب مخملی بود؟ یجنبش ارتجاعی وابزار 88آیا جنبش سال :پرسش  

یک جنبش  ١١خرداد  22به باورما جنبش  .جنبش درکلیتش جنبش خرد در مقابل جهالت بود ، خیر این:پاسخ                    

مردمی که تجارب هم انتخابات تقلبی گذشته را پشت سر داشتند و قصد . دموکراتیک و بیان خشم فروخفته سی ساله مردم ایران بود

و نمایشی می کرد با تشویق و تبلیغ رژیم که مردم را دعوت به شرکت در یک انتخابات فرمایشی . نداشتند در هیچ انتخاباتی شرکت کنند

و به آن چاشنی مناظره نامزدها را به تقلید از جرج بوش و اوباما می زد تنور انتخابات دان شد و رژیم مصمم گشت تا تنور دان است 

حساب بسیاری از مردم در این انتخابات البته این نبود که به رژیم مشروعیت . نان خود را بپزد و از مردم مشروعیت طلب کند

این جنبش حتی بعلت این طیف عظیم نابسامانی و نارضائی بخشی از .درکلیتش جنبش خرد در مقابل جهالت بود ١١بش سال جن.دهند

هر چه جنبش . طبیعتا درجه تحول و خواست پیشروی در همه شرکت کنندگان یکسان نبود . طبقات حاکمه را نیز در بر گرفته بود

کرد ولی خواستهای مردم خواستهای به حقی بود و باید از آنها حمایت میشد و به مرد م با رادیکالتر میشد ترکیب جنبش نیز تغییر می 

. حوصله نشان میدادیم که تحقق این خواستهای انسانی، مدنی، سیاسی تنها بر ویرانه های رژیم جمهوری اسالمی امکان پذیر بود

ره بجایی نمی برد .... وی از موسوی وکروبی و رفسنجانی وهرگونه مبارزه ای در چارچوب بقاء رژیم جمهوری اسالمی ودنباله ر

 .متاسفانه این جنبش بخاطر فقدان رهبری صحیح ودورنمای سیاسی سرکوب شد.وتکرار وضعیت کنونی بود

رآن شعارهای انحرافی وارتجاعی نیز داده میشد ورسانه های امپریالیستی وصهیئونیستی نیز د ١١مسلما در میان تظاهر کنندگان سال 

شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران نیز یکی از آن شعارهای انحرافی بود که درعین حال خنک کننده دل عده ای از . نقش داشتند

عده ای نیز شعار مرگ بر روسیه وچین را سازکرده . ناسیونالیستهای افراطی در مقابل اسالم گرائی و بی وطنی پان اسالمیستها بود

“ استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی“بخش بزرگی از تظاهرکنندگان شعار .....یستهای غربی را ناجی ملت می پنداشتندبودند و امپریال

فریاد می زدند که در عین تائید انقالب بهمن و رد رژیم ننگین و دست نشانده سلطنتی پهلوی و تکیه بر ایرانیت و نه اسالمیت 

ازجمله شعارهای بخش عظیم .....ان سیاسی، آزادی مطبوعات واحزاب و حقوق دمکراتیک وشعارهای آزادی، آزادی زندانی...... داشت

پر واضح است که امپریالیستها هیچگاه بیکار ننشسته و همواره تالش میکنند با توسل به رسانه های عظیم . مردم جان به لب رسیده بود

گاه شرکت در این جنبشها و طرح شعارهای صحیح وهدایت آن برای وظیفه نیروهای آ.تبلیغاتی جنبش را به سمت منافع خود سوق دهند

وظیفه نیروهای آگاهست که دشمنان داخلی وخارجی را افشا کنند وبا تاکتیکهای صحیح .تحقق حقوق دمکراتیک عموم مردم ایران است

 .جنبش را به سرمنزل مقصود برسانند

*** 

 نیست؟برای صلح جهانی خطری که دارای بمب اتمی است آیا کره شمالی :پرسش 
امپریالیسم مدام برطبل دروغش میکوبد و ازخطر بمب اتمی کره سخن میگوید وعده ای هم ندانسته دردام تبلیغات وجعلیات ، خیر: پاسخ

 .این عفریت جهانی قرار میگیرند

 :خوب است با آمار آغاز کنیم 

کالهک 337، فرانسه  (کالهک اتمی223) ، بریتانیا (کالهک اتمی 2177)، روسیه (کالهک اتمی 2377)ایاالت متحده آمریکا  دارای

وباالخره کره شمالی (.کالهک اتمی  -177-277)، اسرائیل (115-13)، پاکستان ( 113 - 53)، هند (کالهک اتمی 217چین)، (اتمی

 ........کالهک اتمی3-17

سایر کشورها حاظر به محو و نابودی سالح اتمی خود باشند  قابل توجه است که کره شمالی بارها اعالم کرده است که اگر آمریکاو 

است وماهیت کالهک « دمکراتیک »بااین توجیه که ماهیت بمب اتمی آمریکا.اما پاسخ آمریکا تا کنون منفی بوده است .آنهانیز آماده اند

 !!«غیردمکراتیک بمب اتمی»اتمی کره 

 

ح هسته ای باشند واین خلع سالح اتمی ونابودی آن ازبزرگترین وخطرناکترین همه صلحدوستان جهان باید خواهان نابودی کامل سال

کشور جهان یعنی آمریکا که تاکنون این سالح ضد بشری آن را درژاپن بکاربرده وفاجعه آفریده آغاز گردد و درخاورمیانه نیز از رژیم 

آیا .شروع گرددرسرزمین اشغالی جنایت میآفریند شروعصهیونیستی اسرائیل که چندین کشور را مورد تجاوز قرار داده و هر روزد

« دمکراتیک ترین ومتمدن ترین»احزاب پرو صهیونیستی ایرانی نظیر حزب کمونیست کارگری پیروان منصور حکمت که اسرائیل را 

   کشور خاورمیانه تبلیغ میکنند به این سیاست صلحخواهانه تن میدهند؟

 

 چاره رنجبران وحدت وتشکیالت است
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 1314ماه   دی شمارۀ  110توفان 

 .ارگان مرکزی حزب کار ایران منتشر شد

*** 
 !رفقا، دوستان و یاران مبارز

اری جمهوری اسالمی، علیه امپریالیسم جهانی،علیه رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبه ترتسکیسم دپیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایهبرای 

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

 

 :توفاندر کتابخانه اینترنتی از انتشارات جدید اى پاره
  *توهین به مقدسات ادیان وبرخورد به تروریسم .از انتشارات حزب کارایران)توفان(

"لودو مارتنس"نوشته " سیمای دیگری از استالین"*  

 سندى تاریخى از انتشارات دفتر اطالعاتى شوراى وزیران اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى ، تحریف کنندگان تاریخ *
 (توفان)در دوجلد از انتشارات حزب کارایران "حزب کمونیست کارگری ایران"درافشای ماهیت *

 نویسنده علی رسولی   –تحریف ترتسکیستی رویدادهای تاریخی * 

 * 

 

 با حزبآدرس سایتها و وبالگهای مرتبط 

www.toufan.org 

 لینک چند وبالگ حزبی

 وبالگ توفان قاسمی 

http://rahetoufan67.blogspot.se/ 

 وبالگ ظفرسرخ
http://kanonezi.blogspot.se/ 

کارگر آگاه   وبالگ 
http://www.kargareagah.blogspot.se/ 

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

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

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

 توفان در فیسبوک

www.facebook.com/toufan.hezbekarhttps:// 

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی 

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

 

 

 

 !دست امپریالیستها وصهیونیستها ازایران ومنطقه کوتاه باد

 

http://toufan.org/Maghalat%20jadid/Din%20va%20kommunista%201502.pdf
http://toufan.org/Maghalat%20jadid/Din%20va%20kommunista%201502.pdf
http://www.toufan.org/
http://kanonezi.blogspot.se/
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

