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علل بروز انقالب شکوهمند بهمن  ۵۷و
درسهایی از آن
یس و هشت سال از انقالب عظیم و
شکوهمند بهمن  ۵۷یم گذرد .
انقالی
ر
که هدفش استقرار آزادی ،استقالل،
دمکرایس و عدالت اجتمایع بود و با
کسب قدرت سیایس توسط دار و
دسته خمین در خون درغلطید و در
بی راه متوقف شد .روشن است درس
از شکستها و آموزش صحیح از این
انقالب ما در پتوزیهای فردای
ماست .اما امروز در اثر خیانتهای
رژیم جمهوری اسالیم و اوضاع وخیم ایران و پیامدهای ناگوار شکست انقالب عدهای از
"روشنفکران چپ" نه تنها به نکوهش انقالب و تحوالت عمیق اجتمایع یمپردازند ،بلکه بر
علیه انقالب مردم و همدستشدن با امتیالیسم در جهت احیای بساط ننگی و پوسیده
ر
سلطنن که خود دلیل روشن بر ظهور رژیم سیاه جمهوری اسالیم است ،عمل یمکنند .این
ر
ستون که به مجت ی
عده از روشنفکران نازا و ر
عنکبوی اسالیم
گوی جناحهای همی نظام
یمپردازند و برای منافعشان به ر
قشیترین و کثیفترین دستهبندیهای رژیم رویآورده و در
تداوم پایههای استبداد و اختناق نقش ایفا یمکنند ،به روشنفکران متعهد و مسئول ایران که
اجنن و محصول کودتای ننگی  ۲۸مرداد را برنتابیده و در
رژیم رسستده شاه این عامل
ر
ِ
مقابل سیاستهای نواستعماری و اختناق قرون وسطای دربار فاسد پهلوی ایستادند ،و در راه
تحقق آزادی و استقالل و دمکرایس و عدالت اجتمایع به زندان افتادند و یا تتباران شدند،
ُ
خرده میگتند و نابخردانه به رسزنش آنها یمپردازند که "چرا بجای دفاع از رژیم شاه و
رفرمهای او ،مردم را به مبارزه علیه سلطنت و اربابانش فراخواندند و به ملت خیانت
کردند"!!! .این نگاه به گذشته و برخورد به روشنفکران و مردم ایران اگر از رس آگایه و منافع
ر
طبقای نباشد ،حتما از رس جهالت و نادای است که در اثر فقر فلسفه و عدم
شخیص و
آگایه سیایس شستشوی مغزی شده و به پراکندن تخم یأس و خمودگ و خماری مشغولاند
و به خیال خود به مبارزه برای خروج از بنبست کنوی انجام وظیفه یمکنند!! کودتای ننگی
 ۲۸مرداد که با دخالت امتیالیسم آمریکا صورتگرفت ،اولی جوانههای دمکرایس در ایران را
در نطفه خفه کرد و استبداد و وابستیک را بر مردم ایران تحمیل نمود و ایران را از کاروان تمدن
پیشفت و توسعه میل باز نگاه داشت .بر ر
و ر
اسن دالیل بروز انقالب بهمن کدامند و آیا این
درست است که مردم ایران از رس ستی شکم ،دست به انقالب زدند و انقالب محصول
تبلیغات تن چند از "روشنفکران نادان و وطنفروش و روحانیت سیاهدل" بوده است؟ ر ر
اسن
ایران در دوره رژیم پهلوی در کجای این جهان ایستاده بود و مضمون دروازه تمدنش کدام
است ؟
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بطور مخترص:
یکم این که با کودتای ننگی  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲شاه با وابستهنمودن کامل میهن ما به
ر
یالیسن ،بهویژه امتیالیسم امریکا در عرصههای مختلف سیایس ،اقتصادی و
قدرتهای امت
نظایم ایران به حیاط خلوت و منطقه نفوذ آمریکا و حافظ منافع آنها محسوب یمشد .ایران
به یک کشور نیمه مستعمره تبدیل شد و استعمار جمیع نتیجه ر
متتب بر کوتادی سیاه و
رسنگوی دولت میل ر
دکت محمد مصدق بود.

دوم

اینکه رژیم شاه بر اساس ر
دکتین نیکسون ،نقش ژاندارم منطقه را ایفا یمکرد و منافع

امریکا در منطقه را تامی یمنمود و بر این اساس در اواسط دهه  ۱۳۵۰ایران به بزرگترین
خریدار تسلیحات آمریکای تبدیل شد .از سال  ۱۹۵۰تا زمان سقوط شاه ارزش قراردادهای
خرید تجهتات و خدمات نظایم ایران از آمریکا به حدود  ۵۰میلیارد دالر رسید

سوم

اینکه تصویب و اجرای طرح کاپیتوالسیون ،مصونیت قضای اتباع امریکای در ایران؛

ورود هزاران متخصص نظایم آمریکای و سلطه آنها بر ارتش؛ مداخله شاه در عمان و گسیل
 ۱۵۰۰۰نتوی نظایم در ظفار برای رسکوب انقالبیون و آزادیخواهان ضد استعمار و ارسال
تجهتات نظایم از سوی شاه به مراکش ،اردن و  ....برنامههای بود که به دستور امتیالیسم
آمریکا و در راستای منافع بیالملیل این کشور تحقق یافت .امروز سلطنتطلبان به جمهوری
ر
داعش یمجنگد ،اما
اسالیم یمتازند که چرا در کنار رژیم سکوالر و مستقل اسد علیه نتوهای
در پاسخ به این پرسش که چرا شاه در ظفار این همه نتو فرستاد تا نتوهای استقاللطلب و
چپ و سکوالر را رسکوب کند ،پاسخ ندارند و خفقان گرفتهاند.

چهارم

اینکه شاه بطور کیل رسستده آمریکا بود و در خدمت منافع امتیالیستها عمل

یمکرد .مناسبات دولت شاه و دولت آمریکا فراتر از رابطه دو دولت در عرصه دیپلماتیک بود.
شاه مدیون امتیالیسم آمریکا بود و بقاء خود را به این ابر قدرت گره زده بود .شاه هیچگاه
ر
حماین از غرب و در راس آن آمریکا ،تودهها بهپاختند و او و
تصور نیمکرد که با وجود چنی
رژیماش را درهم کوبند.
ر
ر
طبقای
عدالن و تبعیض و رسکوب سیایس در جامعه و شکاف
پنجم اینکه تشدید و ژرفش ری
و ضبه به اقتصاد کشور و تخریب و نابودی کشاورزی و ورود ریرویه کاالهای مرصف و
تشویق دهقانان به مهاجرت از روستاها به شهرها ،تکمحصویلشدن اقتصاد میهن و اتکاء به
فروش نفت و وابستیک شدید اقتصادی به آمریکا نت از جمله سیاستهای نواستعماری بود
ر
یالیسن،آبکردن کاالهای مرصف در بازار
که به کشور ما تحمیل شد .اصالحات ارض امت
ایران و نابودی کشاورزی نیمتواند مایه افتخار یک ایرای میهندوست باشد .زندهیاد خشو
گلشخ در بیدادگاه شاه شجاعانه ر
دکتین اصالحات ارض آمریکا را به چالش گرفت و آن را
محکوم کرد و از مردم ستمدیده ایران قهرمانانه دفاع نمود و در راه حقیقت و انساندو ر
سن و
ایرای آباد و آزاد و شکوفان و مستقل جانش را فدا کرد.

ششم

اینکه شعار"توسعه میل فرهنیک" و دروازه تمدن شاه و جشنهای دو هزار و پانصد

ساله شتاز ،توخایل و ارتجایع بود .هزینهکردن بیش از چند صد میلیون دالر برای برگزاری
چنی جشن مبتذیل ،بیانگر ورشکستیک رژییم است که در کشورش قریب به  ۷۰درصد مردم
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بیسواد و از فقدان آموزش و تحصیل و بهداشت و مسکن در رنج بودند .رژییم که با ادعای
"دروازه تمدن" اما کتابخواندن را ممنوع کرده بود و کتابخوان را به زندان پرتاب یمکرد،
نتیجهای جز این نیمداشت که نتوهای اهریمن قرون وسطای از قعر تاری خ رسبرآورند و از
این آب گلآلود مایه بهگتند و خود را بر مردم تحمیل کنند .دیدن عکس امام در ماه
محصول همان فقر فرهنیک عظییم بود که رژیم پهلوی آفرید.
هفتم اینکه قلع و قمع سازمانها و احزاب سیایس و اجتماعات و آزادی بیان ،زندان و
شکنجه و رسکوب خونی مخالفی ،نیمتواند مایه افتخار ر
ملن باشد که سالیان طوالی برای
آزادی و استقالل جنگیده است .انقالب بهمن  ۵۷برآمدی علیه این نابسامایهای سیایس و
اجتمایع بوده و ریشههای علل بروز آن را باید در نکات فوق جستجو کنیم و نه در جادو و
جنبل و فلسفه ی
دایجان ناپلئون و کار کار انگلیس است! تورم ،رسمایهگذاریهای نادرست،
ر
نمایش و مرصف گرای ریرویه موجب
افت کارای ،تخصیص نامطلوب منابع ،پروژههای
اتالف انبوه منابع تولیدی گردید .از سوی دیگر ،بخش متنابیه از ثروت کشور از طریق
افزایش ری رویه بودجه نظایم به هدر داده شد .یط  ۱۹۷۲تا  ۱۹۷۸بودجه نظایم از ٪۱۳
تولید ناخالص میل به  ٪۲۰افزایش یافت و سهم کاالهای نظایم در کل واردات کشور از مرز
 ۳۰٪گذشت (در مقایسه با  ٪۱۲در سال  .)۱۹۷۲به این ترتیب ،کشوری که در سال ۱۹۷۴
ر
هنگفن بود ،در سال  ۱۹۷۶ناچار شد برای حل بحران مایل خود به
دارای مازاد تراز پرداخت
صندوق بیالملیل پول رویآورد .اینها همه در یک مجموعه از سیاست اقتصادی
نواستعماری و استبدادی و رسمایهداری و وابستیک به خارج زمینهساز انقالب و رسنگوی رژیم
شاه گردید و جز این نت نیمباشد.

درسهای انقالب بهمن کدامند؟
در بهمن  ۱۳۵۷ییک از بزرگترین و پرشکوهترین انقالبات تاری خ ر
بشیت به وقوع پیوست و در
هیچکدام از انقالبات پیشی سابقه نداشته است که  ۱۲میلیون نفر در جنبشهای ر
اعتاض
و سیایس و درگتی با پلیس و ارتش که ظاهرا فقط برای حفاظت از مرزهای ایران ایجاد شده
بود ،ررسکت کنند .مردم ایران با فداکاری و ازجانگذشتیک در این نمایشات عظیم ر
اعتاض،
بدون ترس از کشتار ررسکت یمکردند و شعارهای آزادی و استقالل را فریاد یمزدند .باید از
انقالب بهمن  ۵۷و فداکاری مردم ایران برای آزادی و دمکرایس و استقالل تجلیل بهعملآورد
و از شکست آن آموخت و در تدارک برچیدن نظام رسمایهداری جهموری اسالیم کوشید.
رهتی
انقالب بهمن یمآموزد که متوقفشدن و شکست انقالب در نیمه راه ،با کسب ر
بورژوازی پیوند داشته و تحت سامانه رسمایهداری برای ممالک از بندرستهای نظت ایران
امکان تحقق حقوق دموکراتیک شهروندان بویژه کارگران و زحمتکشان ،آزادیهای سیایس،
آزادی اجتماعات و سندیکا و احزاب ،ر
پیشفت و تامی دمکرایس و عدالت اجتمایع تحت
رهتی بورژوازی ناممکن است .زیرا در ررسایط حاکمیت امتیالیسم هر حرکت استقاللطلبانه
ر
ر
و ترفخواهانهای به معن مقابله با منافع آزامندانه امتیالیستهاست و از آنجا که بورژوازی
ی
به واسطه ضعف تاریخ خویش و به دلیل صدها پیوند ی
نامری که با امتیالیسم دارد،
مری و
جتا با کرنش در مقابل امتیالیسم به انقالب خیانت یمکند.
قادر به مقابله با آن نیست ،ر
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بورژوازی به واسطه ضدیت ماهوی خود با تودههای استثمارشونده ،آنجا که تودهها با
بیان خواستهای رسکوبشده به میدان تظاهرات و نمایشات
استفاده از
ِ
فرصت آزادی برای ِ
پای یمگذارند ،لولههای تفنگ را به سوی آنها نشانه گرفته و ریرحمانه آنها را در خون خود
غرقه یمسازد .انقالب بهمن نت چنی فرجایم داشته است .انقالب بهمن پس از سه سال
کشاکش میان تودههای تشنه آزادی و سازندگ و عدالت اجتمایع و ارتجاع سیاه قرون
ی
وسطای به نمایندگ دارودسته خمین و رفسنجای ،خامنه ای رسانجام با کودتای خونی ۳۰
خرداد  ۶۰و قتل عام سازمانهای سیایس و توده مردم شکست خورد و آزادیهای سیایس که
دستآورد انقالب خونی بهمن بود ،نابود گردید ،از آن پس بود که رسنگوی رژیم در دستور
انقالی ایران
کار سازمانها و احزاب سیایس قرار گرفت و این امر همچنان ادامه دارد .فضای
ر
ر
انقالی به
شکسی تشکالت
پس از تتباران وحشیانه هزاران نفر از فرزندان انقالب و درهم
ر
ر
کیل تته و تار گردید .یأس و رسخوردگ و عدم اعتماد و بدبین که نایس از شکست انقالب
ر
است ،بر جامعه حاکم گردید .ما این رسخوردگ عظیم ،این سقوط اخالف وحشتناک در
ختی است و نه از عدالت اجتمایع و
جامعه را امروز شاهدیم .امروز نه از آزادی در ایران ر
حقوق مدی مردم .رسکوب دگراندیشان ،کارگران ،زنان ،دانشجویان و همه اقشار تحت ستم
ایران به شدت ادامه دارد .دزدی و رشوه و اختالس ،حقوقهای نجویم ،چاپلویس و
ر
ر
طبقای ،پدیده گورخوای و ر
گستش فحشاء و مواد
پاریبازی ،فقر اقتصادی و شکاف عظیم
ر
مخدر و اعتیاد و مافیای اقتصادی در قدرت که تمام تار و پود جامعه را درنوردیده است ،جان
مردم را به لب رسانده و اکنون بعد از یس و هشت سال انقالب در ایران جامعه در بنبست
عظییم گرفتار آمده است و جمهوری اسالیم رایه جز رسکوب مردم و کنار آمدن با
امتیالیسم برای حل این بحران و بقای خود نیم بیند.
مذاکرات رسی آمریکا با رژیم جمهوری اسالیم و" نرمش قهرمانانه" و تسلیم زبونانه در قالب
ر
یالیسن ،پاسخ برای بقاء رژیم است و نه
برجام و گشودن بازار ایران به سوی رسمایههای امت
پاسخ به نان ،مسکن و کار و آزادی.
پتوی از سیاست بانک جهای و صندوق بیالملیل پول و گامگذاردن در خصوضسازیهای
نئولیتایل اقتصادی نشأت
کارخانجات و ررسکت میل نفت و رپتوشییم که از یک سیاست
ر
ر
معیشن
یمگتد ،پاسخ برای فربهترکردن بورژوازی است و نه پاسخ به اسایسترین نیازهای
کارگران و زحمتکشان و کرامت انسای .از ایتو برای تحقق مطالبات دموکراتیک انقالب
بهمن ،برای آزادی و حقوق اولیه و بنیای کارگران و زحمتکشان و تودههای تحت ستم ،برای
دفاع از ادامه و تضمی استقالل سیایس ایران ،انقالب دیگری باید سامان گتد.
انقالی که
ر
ر
سوسیالیسن به
رسالت پاسخ به این وظایف انجام نشده را داراست؛ یک انقالب قهرآمت
انقالی راه نجات مردم ایران است.
رهتی حزب واحد طبقه کارگر است و تنها چنی
ر
ر
برای تحقق این هدف واال بکوشیم.

به حزب کار ایران (توفان) ،حزب طبقه کارگر ایران به پیوندید
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هاشمی رفسنجانی،
یکی از معماران حکومت چرک و خون
اسالمی درگذشت
هاشیم رفسنجای عالیجناب رسخپوش ،عضو ررسکت سهایم زنجای و ررسکاء

هاشیم رفسنجای ،ییک از کلیدیترین
مهرههای رژیم رسمایهداری جمهوری
اسالیم در  ۸۲سالگ درگذشت .کارنامه
سیایس  ۳۸ساله هاشیم رفسنجای در
صحنه سیاست ایران ،چتی جز توطئه
و باندبازی ،دزدی و چپاول اموال مردم،
خیانت و جنایت ،فقر و ژرفش
ر
طبقای نبوده است.
اختالفات
هاشیم رفسنجای از همان اوان انقالب
به عنوان همدست خمین جالد نقشه
ترور و امحا فتییک مخالفی سیایس حتا
ر
رفرمیسن را که سودای جز رفرمهای کوچک در چهارچوب
عناض و جریانات سازشکار و
نظام رسمایهداری در رس نداشتند ،یمکشید و دست به توطئه و ترور یمزد.
ر
بسی دانشگاهها و رسکوب
هاشیم رفسنجای ییک از طراحان "انقالب فرهنیک اسالیم"،
دانشجویان ایران بود .وی به عنوان یار امام جنایت کارش گام به گام با بسیج نتوهای شبه
ر
فاشیسن حزبهللا و سپاه و بسیج دستآوردهای دمکراتیک انقالب بهمن  ۵۷را از بی برد و
فضای اختناق سیایس ایران با کودتای ننگی یس خرداد  ۶۰به اوج خود رسید .هاشیم
ر
رفسنجای از آمران کشتار کمونیستها ،انقالبیون و نتوهای ترفخواه دهه شصت و از
طراحان اصیل کشتار رسارسی زندانیان سیایس در تابستان و شهریور  ۱۳۶۷بود.
هاشیم رفسنجای برای حفظ و تحکیم نظام و تصفیه و رسکوب مخالفی سیایس ،جنگ را
پس از عقب نشین و شکست ارتش عراق از خرمشهر ادامه داد و خسارت مایل و انسای
عظییم را موجب گردید .
در دوره ریاست جمهوری وی بود که ر
ر
تروریسن و قتل افراد اپوزیسیون در خارج
چت عملیات
رهتان احزاب و گروهای
از کشور پهن شد و بیش از  ۲۰۰تن از شخصیتها ،اعضاء و ر
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رهتی حزب کار ایران(توفان) ییک
سیایس ترور شدند .رفیق حمید رضا چیتگر (بهمن) عضو ر
از این قربانیان ترور در خارج از کشور بود.
رهتی کننده قتلهای زنجتهای و ترور
هاشیم رفسنجای معروف به عالیجناب رسخپوش ر
نویسندگان و شخصیتهای منتقد ایران است.
هاشیم رفسنجای نقش تعیی کنندهای در مسند قدرتنشاندن سیدعیل خامنهای بعنوان
رهت و جانشی خمین ایفا کرد و هم او بود که دخالت سپاه در اقتصاد و قدرت سیایس را
ر
ولیتایل در قالب تعدیل اقتصادی
فراهم آورد .هاشیم رفسنجای معمار اصیل سیاستهای نئ ر
در ایران بود که پس از رسکوب خونی انقالب و کشتار سال شصت و در شوک فروبردن
جامعه به اجرا درآمد .بر ر
اسن که وی فرزند خلف "میلتون فریدمن" در صحنه ایران است
خوای" و فقر و مصیبت و لگدمالکردن حقوق کارگران نتیجه طبییع سیاستهای
و"گور
ر
ولیتایل هاشیم رفسنجای است که جامعه ایران را به ورطه سقوط کشانده است.
نئ ر
ر
حکومن
امروز مجموعه ضد انقالب حاکم و همه کار به دستان "اصالحطلب میانهرو" برون
ولیتالهای نظت زیبا کالمها تا "چپهای غت ر
رهت سازمان
سنن" چون فرخ نگهدارها ،ر
و نئ ر
ر
فدائیان اکتیت ....و ری ری یس نشیهای مدرن و سکوالر ،به عزا نشسته و با اظهار تأسف از
مرگ این جالد خونریز و جنایتکار در سوگ فرورفتهاند .بر ر
اسن که نگرای از"نظام رسمایهداری
جمهوری اسالیم" بدون عالیجناب رسخ پوش این مالی میانهروی ایران یمتواند مختص افراد
و محافیل باشد که در این نظام چتی برای از دستدادن دارند .فقط با دفن بختک رژیم
رسمایهداری اسالیم است که یم توان از ررس این اختاپوس با تمام جناحهایش خالص شد.
خت مرگ قاتالن فرزندان ایران ،نه تنها جای تاسف ندارد ،بلکه روز شادمای مردمان ایران
ر
است!

توفان
سخن هفته
نقل از فیسبوک حزب کار ایران (توفان)
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
www.toufan.org

دوشنبه  ۲۰دی ماه  ۱۳۹۵برابر با  ۹ژانویه ۲۰۱۷
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سخنی درمورد یتیم شدن "اصالح طلبان"
پس از مرگ هاشمی رفسنجانی
مرگ رفسنجای بهانهای به دست داد تا
دوباره در میان جناحهای داخل و
طیفهای خارج از حاکمیت عده کثتی
رهتی خیمه زندهاند
که کماکان در بیت ر
تا مورد لطف و مهر ویل فقیه قرار
گتند ،به گمانهزی به نشینند و از
فردای نظام تصویری ترسیم کنند که از
واقعیت به دور است و به وهم
نزدیکتر ،تا بدین ترتیب فضای جامعه
را با توهمات اصالحپذیری و استهال
دستگاه قدرت ُپر سازند .این تالش
مذبوحانه اما سالهاست که رنگ باخته است .ر
حن در میان برخ از رسشناسان اصالحطلبان
این شک و تردید را یمتوان به وضوح دید .محسن کدیور «والیت فقیه» را عمدهترین مانع و
رادع در برابر مشارکت مردم در حوزه عمویم تشخیص میدهد .ناکار ی
آی شعار «قانونگرای و
احقاق حقوق مردم در برابر حاکمیت» که از کلیدیترین شعارهای دولت اصالحات بود ،یط
والی راه به ی
دو دهه اخت نشان داد که اصالحات در چهارچوب نظام ی
جای نخواهد برد و در
واقع رس رای است که طیف وسییع از خودی ها و نخودیها هنوز آن را حقیقت یمپندارند،
چون بر رس سفره این ملت از «خوان نعمت ریدریغش» سهم یمخواهند.
حاکمیت جمهوری اسالیم هیچگاه یک دست نبوده است ،در آن بینشها و سالیق مختلف
در کنار هم بر رس غارت ثروت میل و ر
دستنج زحمتکشان با یکدیگر در رقابت بودهاند .این
ر
ر
خارخ سبب شده است
نارضاین عمویم داخیل و فشارهای
رقابت در بعیص موارد و در اثر
ی
که در حوزه سیاست در برابر هم صفآرای نمایند .از ایتو وجود اختالفات و نزاع بی
جناحهای مختلف حاکمیت آنطور که برخ یمپندارند ،نمایش سیایس نیست که برای رسگرم
کردن مردم به راه انداخته باشند .این تضادها بازتاب تحوالت بنیادی در سطوح مختلف
سیایس ،اقتصادی ،اجتمایع و فرهنیک است .رژیم ایران که در کانون کشمکشهای قدرتهای
ر
یالیسن قرار گرفته است ،نیمتواند به رخدادها و دگرگویهای پتامون خود ،به تهدیدها و
امت
فرصتها واکنش نشان ندهد ،که در اغلب موارد اختالفات جدی مجال بروز یمیابند و
ضورتا جناحهای مختلف در برابر هم قد علم یمکنند؛ نتیجه این یمشود که ر
وقن جناخ
مش خود را به دیگری تحمیل کند ،آنگاه آن ر
نتواند خط ر
مشای برگزیده یمشود که مصلحت
نظام در آن نهفته باشد .البته این اصل «مصلحت نظام» تاکنون مانع از آن نبوده است که
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جناحهای درون حاکمیت به جان هم نهافتند .اما آنچه هر دو جناح را در درون دستگاه قدرت
جای داده است ،همی مصلحت و حفظ نظام است که «اصل» است و حفظ «اصل»
ر
حیای تأکید داشت که
مقدم بر هر چت دیگریست .رفسنجای خود بارها به این نکته مهم و
ر
کشن نشسته ایم و نباید گذاشت این اختالفات و برخوردها
همه ما ،نقل به مضمون ،در یک
ر
کشن نظام صدمه وارد آورد چرا که بود و نبود ما به باد خواهد رفت .خامنه ای نت تاکنون
به
در بسیاری از موارد به کرات همه جناحها را به آرامش فرا خوانده است.
ر
حکومن»
اضار بیش از حد جناح اصالحات بر «نظارت جمیع و همگای بر همه دستگاههای
نشان بارز این مدعاست که جناحهای مختلف حاکمیت نه فقط نسبت به هم ریاعتمادند،
بلکه در اذهان مردم نت از اعتبار برخوردار نیستند؛ گاه جان هم یمافتند ،به هم نق متنند که
فالن جناح قاعده بازی را رعایت نیمکند .و به قول ییک از نمایندگان تهران« ،نه در زمان
انتخابات ،منصفانه رقابت میکنیم ،و نه در عرصه عمل ،به قوانی پایبندیم» .این
کشمکشهای خانوادگ آنجا که از حوزه تنگ قدرت بتون یمزند و به عرصه انتخابات
کشیده یمشود ،مردم را وسیله اهداف خودشان قرار یمدهند .کما اینکه یمبینیم در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری دوباره روی به مردم آوردهاند.
آن نظایم که از مردم روی بریمگرداند و در تقابل با آنان قرار یمگتد ،برای حفظ «اصل»
یعن قدرت سیایس خود رایه برایش نیمماند جز رویآوردن به رسکوب مردم و در عی حال
ر
رفی به دنبال سازش با امتیالیسم .هر دو جناح اصولگرایان و اصالحطلبان ،هم در نحوه
«رسکوب»مردم اختالفنظر جدی دارند و هم بر رس نوع سازش با امتیالیسم امریکا با هم در
رهتی ،در حایل اصالحطلبان را تحت
اختالف و رقابتاند .ررسیعتمداری ،رسدبت روزنامه بیت ر
رهتی ،سازش با
پوشش «اعتدالگرای» به سازش با آمریکا متهم یمکند ،که دولت منتسب ر
ی
امریکای از مدتها پیش آغاز کرده بود .به
امریکا را تحت تندترین شعارهای ضد ارسائییل و ضد
یاد بیاوریم رفت و آمدهای قابوس بن سعید سلطان عمان را در اواخر دوره ریاست جمهوری
احمدی نژاد که پیامآور دولت وقت امریکا بود .به فرجام رسیدن «برجام» آغازش از اواخر
دولت احمدی نژاد ررسوع شد .یمبینیم که در این دست به دست دادنها هر دو جناح سهیم
دارند .سادهنگری است چنانچه تصور کنیم خامنهای اصالحطلبان را از دایره قدرت به بتون
ر
بیشت به واقعیت نزدیکتر است ،مهار اصالحطلبان و استفاده از آنان در
پرتاب کند .آنچه
جهت سازش با امریکاست.
اکنون مرگ رفسنجای در زمای رخ داده است که جناحهای درون حاکمیت در آستانه
انتخابات پیش رو هستند .در این میان اصالحطلبان به تکاپو افتادهاند تا برای ُپر کردن خالء
رفسنجای رایه بهیابند .رئیس دولت اصالحات به همراه تن چند از نامآوران جبهه
رهتی با اشاره به « ر
نسن» که پس از
اصالحات ،در یط نامهای خطاب به مقام معظم ر
آشن ر
رهت » ما
مرگ رفسنجای بوجود آمده است ،از او عاجزانه درخواست کردند که با «محوریت ر
را «وارد عرصه جدیدی» کنید .و «حلقه وصل تمام جریانات سیایس کشور» شوید .اینطور
که به نظر یم آید خاتیم با این درخواست ،در حقیقت برای نویع بیعت با نظام پیش قدم
شده است .خاتیم که در حوزه سیاست بمانند کودک عمل میکند ،نیمفهمد که اتخاذ یک
مش واحد ،حاصل ر
خط ر
اشتاک منافع دو جناح است ،علتغم این ،او وساطت خامنهای را
یمخواهد تا «اصولگرایان و اصالحطلبان با یکدیگر یک خط ر
مش واحدی را اتخاذ کنند و
ر
مشتکات مسایل کنند که زمینهای است برای پرکردن خالء رفسنجای.»...
سیع در افزایش
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این در حالیست که ویل فقیه ر
حن به خاتیم اجازه نداد عیلرغم واسطهشدن حسن خمین،
در جوار او بر رس جنازه رفسنجای نماز گزارد !متدامادی ،وزیر اسبق خاتیم ،این وضعیت را
«تراژیک و تناقضآلود» توصیف کرد.
رهتی گرفتار
شواهد نشان میدهند که جناح اصالحات در نبود رفسنجای ،در گردونه بیت ر
خواهد آمد .و این یعن تمکی از والیت خامنهای و انصار او؛ یعن پذیرش «خط ر
رهت،
مش» ر
رقین همچون رفسنجای که
همان چتی که خامنهای سالها به دنبال آن بود و وجود ر
هیچگاه در برابر خامنهای رس تسلیم فرود نیاورد ،به مانع بزرگ بر رس راه او تبدیل شده بود.
خاتیم که از سیاست اندوختهای در چنته ندارد و با آن بیگانه است ،از خامنهای یمخواهد به
درخواست او مبن بر « ر
آشن میل» و «وفاق» دو جناح "اصولگرایان و اصالح طلبان" لبیک
ی
رهتی
بگوید و او را به عرصه جدیدی از «همگرای» وارد کند .او درک نمیکند که بیت ر
همیشه از جبهه اصالحات تا آنجا که به مصلحت نظام بوده است ،در جای خود استفاده
ر
واقعین است که نیمتوان آن را واژگون جلوه داد .نشاندن حسن
کرده و خواهد کرد ،این
روحای بر مسند اجر یای کشور نت نتیجه تشخیص اوضاع و تخصیص اولویتها و توافق هر
دو جناح بود .عبدهللا نوری خود اذعان دارد که «اگر حمایت او (رفسنجای  -توفان) نیمبود،
آقای روحای به ریاستجمهوری دست پیدا نیمکرد» .تصمیم نظام مبن بر انتصاب روحای
ر
شتد مذاکرات و رسیدن
یک هدف بیشت نداشت و آن دفع خطر و سازش با امریکا از طریق پی ر
به یک توافق اتیم بود .باید توجه داشت که این اقدامات در جهت نزدییک به امریکا تحت
رهتی و مطابق فرامی خامنهای صورت پذیرفت .چنی توافق
رهتی و نظارت مقام معظم ر
ر
مهیم که رسنوشت نظام را رقم متند ،نیمتوانست بدون توافق همه جناحهای درون
حاکمیت رسانجام بیابد .بنابر این هر دو جناح تا آنجا که به حفظ و صیانت از کیان نظام
مش واحد ر
مربوط یمشود ،در تبیی یک خط ر
اشتاک نظر دارند.
روشن است که مرگ رفسنجای در میان اصالحطلبان «نگرای» ی
های را موجب شده است که
ر
بیشت موقعیت آنان نسبت به گذشته است .جنبش اصالحات
علت آن هم تضعیف هر چه
ر
در ی حوادث  ٨٨و رسكوب اعتاضات دموكراتیك مردم ایران ،ضبه سنگین خورد و از نفس
رهتان و مدعیان اصالحات را در زمای که رفسنجای در قید حیات بود ،به
افتاد .خامنهای ر
ی
تسلیم و تمیکن از خود واداشت؛ تا جای که قدرت و نفوذ رفسنجای را تا حدود زیادی
ختگان او را برکنار
محدود ساخت؛ او را از امامت جمعه حذف کرد؛ از ریاست مجلس ر
ساخت؛ در ریاست جمهوری سال  ۹۲از او رد صالحیت کرد؛ ر
حن فرزندان او را به زندان
کروی را در حرص کرد؛ خاتیم را ممنوع التصویر کرد؛ رسان اصالحات را به
انداخت .موسوی و
ر
زندان انداخت و مورد شکنجه و آزار قرار داد .علتغم این به "اندیشه اصالحات "در
چهارچوب حفظ نظام مجال بروز میدهد ،چون از آن برای سازش با امریکا نیاز دارد.
این اما یک سوی واقعیت است .سوی دیگر واقعیت این است که دستگاه حاکمیت در ایران
اسالیم اگرچه متیک بر یک نهاد قدرت است ،ویل این نهاد قائم به ذات نیست ،به فرد متیک
رهتی
است .تحکیم نظام با تثبیت قدرت ویل فقیه گره خورده است .مادام که هادیان بیت ر
زیر سایه خامنهای خیمه زدهاند ،یمتوانند تسلط خود را بر اصالحطلبان کماکان استوار نگاه
دارند ،امری که به احتمال قوی با مرگ خامنهای این «حلقه وصل تمام جریانات سیایس»
ماندگار نخواهد شد .نهاد والیت فقیه تنها نهاد قدرت در درون نظام است که قابل تقسیم
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ر
گرفی بر مسند آن ،با «وفاق» ممکن نخواهد شد .از ایتو
نیست .بر خالف گذشته ،جای
نزاع بر رس تنها مرکز واقیع قدرت ،با بود و نبود نظام پیوند خواهد خورد.
رژیم جمهوری اسالیم  ۳۸سال است که در برزخ بنبست دست و پا متند و هیچ راه حیل جز
توسل به رسکوب مردم برای خروج از این بحران نیمبیند .از این روی تنها راه خروج از این
ر
انداخی کلیت نظام ارتجایع اسالیم توسط تودههای میلیوی تحت
وضعیت مصیبتبار بر
رهتی حزب واحد طبقه کارگر است .تنها چنی رایه است که یمتواند به این بنبست پایان
ر
دهد و راه را برای تکامل و تعایل جامعه و همه زحمتکشان هموار سازد .و جز این نیست.
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مسبب و مسئول اصلی فاجعه پالسکو
جمهوری اسالمیست
رژیم رسمایهداری و ضدانسای جمهوری
اسالیم از آغاز کسب قدرت سیایس
کوشیده است ،ثروت عظیم مایل کشور را
برای اشاعه خرافات ،تقویت نهادهای
مذهن و قرون وسطای ،نهادهای
پوسیده
ر
ر
رسکوب و خفقان و ساخی زندانها و
گورستانهای جدید ،پر کردن حسابهای
ر
خارخ مقامات "عالتتبه"،
بانیک داخیل و
اختالسها و حقوقهای نجویم رسسامآور
هزینه کند ،و چنی نت کرده است .برای رژیم جمهوری اسالیم ایمنسازی محل کار و زیست
مردم ،ایجاد شغل برای خیل عظیم میلیوی بیکاران؛ برای تقویت و مدرنسازی آتش نشای،
برای بهبود بهداشت و آموزش و پاکسازی محیطزیست و غته ....محیل از اعراب ندارد و
مانند رژیم ارتجایع پهلوی با مردم و نیازهای طبییع آنها بیگانه است .نتیجه طبییع چنی
سیاست ضدمردیم همان است که مردم ما امروز در رسارس کشور از تهران گرفته تا اصفهان و
شتاز و ارومیه و خوزستان و بلوچستان  ...به چشم خود یمبیند و با پوست و گوشت و
استخوان خود لمسش یمکند .مسبب و مسئول اصیل فاجعه جانگداز پالسکو که در اثر آن
بیش از یس نفر جان باخته و دهها تن مجروح شدهاند ،کش جز شهردار فاسد تهران و رژیم
جمهوری اسالیم نیمتواند باشد .ر
وقن کالنشهر تهران با جمعیت دوازده میلیوی فاقد
ر
هلیکوپت اطفاء حریق باشد ،فاقد نردبانهای مرتفع و مدرن باشد ،فاقد دستگاه شلیک کف
ضد آتش باشد ،فاقد پودر آتشخوار ،فاقد پمپهای قوی برای پاشیدن آب به ساختمان
های بلندتر از  ۱۵طبقه باشد ،فاقد جرثقیلهای هیدرولیک آسانسوری و دستگاه "دژبر"
برای بریدن تتآهنها و اسکلهفلزی پلها و ساختمانها در مواقع ضوری باشد و فقط به
آتشنشانان زحمتکش و فداکارش تکیه کند و با ر
کمتین تجیهزات ایمن و با دست خایل آنها را
به جنگ چنی آتشفشای بفرستد ،آیا انتظاری جز این فاجعه یمرود که همگان شاهدش
ر
درسن جمهوری اسالیم را نشانه گرفته و بر این باورند تا چنی نظام
هستیم؟! مردم ایران به
ویرانگر و فاسدی پابرجاست پالسکوهای دیگری نت گرفتار چنی رسنوشت اسفبار و
ر
غمانگتی خواهند شد.
نارضاین عمویم و بمبارانکردن رژیم در قالب شعارنویشهای
ر
ر
دانسی رژیم و محاکمه شهردار تهران و همه
گستده در عرصه مجازی و غتمجازی در مسبب
مسئولی فاسد و کارچاقکن نظام که فقط به فکر جیب گشادشان هستند و برای جان
انسانها پشتی ارزش قائل نیستند؛ همه و همه نشان از خشم و تنفر مردم ما نسبت به
حاکمان ری مسئولیت و ریاکار اسالیم دارد و رژیم را به وحشت مرگ انداخته و جز این نت
نمیتواند باشد.
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حزب ما ضمن تسلیت و ابراز همدردی عمیق با خانوادههای کارگران جانباخته آتشنشای
همراه با میلیونها مردم ایران مسبب اصیل این فاجعه دلخراش را رژیم جمهوری اسالیم
ر
مصیبن برای همه هممیهنان زحمتکش این مرز و بوم.
یمداند و وجود منحوسش را هر روز
فقط با رسنگوی این رژیم فاسد به دست پرتوان مردم ایران است که یمتوان نخستی گام را
برای سوسیالیسم ،بنای جامعهای نوین و عاری از استثمار ،ظلم و ستم و تبعیض و همه
مظاهر گندیده نظام رسمایهداری برداشت ،و جز این نیست.

نقل از فیسبوک حزب كار ایران (توفان)
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
WWW.toufan.org
جمعه اول بهمن ماه ۱۳۹۵
https://www.youtube.com/watch?v=Qo-FXZYXnHA
ویدیوها و تصاویر ر
منتششده از فاجعه ساختمان پالسکو

سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی به دست مردم ایران
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کارگران به تدریج یا ناگهانی در آتش
سرمایه جزغاله میشوند!
نئولیت ر
الیسن اقتصادی
سیاستهای
ر
جمهوری اسالیم که برخالف منافع میل و
ر
اکتیت مطلق مردم و بخصوص علیه
منافع طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و
روستا و در راستای منافع کالن
رسمایهداران تجاری و بروکراتیک و مایل
ر
دهشتناکتی را
است ،روز به روز ررسایط
برای کارگران بهبار یمآورد.
روند خصوضسازیها و یا در واقع غارت
و چپاول ثروتهای میل و اموال عمویم از
دوره اول ریاست جمهوری رفسنجای (پدرخوانده به درک واصل شده مافیای ایران) ررسوع
ر
زیرپاگذاشی اصل  ۳۳قانون اسایس بوسیله خامنهای ،این روند شدت یافته و
شد و سپس با
توسط کابینههای خاتیم و احمدینژاد و روحای پیگتانه دنبال شد که ماحصل آن در یط
صنعن و کشاورزی کشور و ر
ر
گستش فقر
نزدیک به سه دهه اخت چتی جز نابودی تولیدات
ر
ر
و بیکاری و گرای و معضالت متعدد زندگ اجتمایع و گستش عمیق شکاف طبقای در جامعه
حاصیل نداشته و روز به روز این وضعیت نکبتبار تعمیق پیدا یمکند.
دولت روحای که با کلید پذیرش ررسایط امتیالیستها و تن به ذلتدادن تسلیم ری چون و
چرا ،مدیع حل همه مشکالت اقتصادی و اجتمایع یط صد روز بود ،همچنان که پیشبین
ر
گستش
یمشد ،نه تنها ،هیچگونه مشکیل را حل نکرد و نیمتوانست بکند ،بلکه باعث
ر
گستش بیکاری و فقر و سایر مصائب و مشکالت اجتمایع شد.
ورشکستیک اقتصادی و
ر
تعویق پرداخت حقوقهای یکچهارم خط فقر کارگران به امری رایج و روز به روز گستدهتر،
درآمده است و این وضعیت دامن سایر ،حقوقبگتان و کارمندان بخش خصوض را و از
ر
دولن و نظایم و انتظایم طلب دارند ،نت گرفته
جمله ررسکتهای کوچیک که از بخشهای
است .تدبت دولت روحای هم در این زمینه در وحله اول وعده و وعیدهای رسخرمن و در
مرحله بعد استفاده از نتوهای رسکوبگر و استفاده از داغ و درفش و گلوله است.
ختنگار ایلنا ،نمایندگان کارگران پیل اکریل با ارسال نامهای خطاب به اسحاق
به گزارش ر
جهانگتی ،معاون اول رئیس جمهور یمنویسند:
"متاسفانه ریتوجیه مسئولی یط یک دهه گذشته ،اشتغال حدود  ۲۰۰۰نفر را به صورت
مستقیم و هزاران نفر را به صورت غتمستقیم به خطر انداخته است .امروز کارگران این
کارخانه با سه ماه حقوق عقبافتاده و آیندهای نه چندان روشن مواجه هستند.
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در ادامه این نامه یمخوانیم« :ریشه تمام این مشکالت به خصوضسازی کارخانه بریمگردد.
یبرنامیک صاحبان سهام در این مدت باعث ازبی ر
رفی بخش عمدهای از دارایهای ثابت و
ر
غتثابت و انباشت بیش از  ۳۰۰میلیارد تومان بدیه و تولید با ظرفیت بسیار پایی شده
است».
چرا خصوضسازی ثروت عمویم به دولت مربوط است ،ویل پرداخت حقوق کارگران به
دولت ارتبایط ندارد؟
ختنگار در خصوص
ختنگاران در پاسخ به سوال یک ر
ختی با ر
استاندار اصفهان در نشست ر
روند رسیدگ به مشکل کارگران کارخانه پیل اکریل که چند روزی است روبروی استانداری
اصفهان تجمع یمکنند ،اظهار داشته است" :در هیچ کجای بودجه کشور منابع مایل برای
پرداخت حقوق کارگران بخش خصوض دیده نشده است و از این رو ما در استانداری پویل
نداریم که به کش پرداخت کنیم" .او در پایان اظهاراتش از کارگران این کارخانه عیل رغم اینکه
حق دارند و شش ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند درخواست کرده است صبوری
کنند .کارگران پیلاکریل از این اظهارات ناراضاند و انتقاد دارند .این کارگران یمگویند :دو هزار
کارگر پیلاکریل دارند چوب ریتدبتیها را یمخورند و رسگردانند؛ حاال استاندار هم یم گوید به
ر
کفاین هیات اجرای دولت که در
ما ربیط ندارد .این کارگران یمگویند :چرا استاندار از ری
ماههای گذشته در پیل اکریل مستقر شده ،سخن نیمگوید؛ چرا از این که این هیات
ر
کفاین
نهتوانست محصوالت کارخانه را بهفروشد؛ نهتواست تسهیالت بهگتد؛ و با این ری
تولید را خواباند ،حرف به میان نیمآید .این کارگران ر
معتضاند و یمگویند در سال جدید فقط
سه ماه حقوق گرفتهایم؛ اگر قرار باشد دولت به داد ما نرسد؛ چه باید کرد؟
ر
اعتاض جمیع کارگران «هپکو اراک» که از  ۱۸دی ماه در واکنش به خصوضسازی و
پرداخت نشدن مطالبات مزدی آغاز شده بود ،هنوز ادامه دارد.
ختی ایلنا در کارخانه هپکو اراک یم گویند:
منابع ر
ر
صنعن از سال
به ادعای این کارگران مشکالت کارخانه هپکو اراک زمای آغاز شد که این واحد
 ۱۳۸۶به بخش خصوض واگذار شد و از آن زمان تاکنون با مشکالت فراوای روبه رو هستیم
و یط این مدت به دلیل ریتوجهای مسئوالن نه تنها وعدهها هنوز ریعمل مانده است ،بلکه
هر روز نت بر فشار مشکالت افزوده یمشود.
طبق اظهارات کارگران هپکو در جریان ر
اعتاض روزهای گذشته آنها ،روز چهارشنبه هفته
گذشته جلسهای با حضور وزیر اقتصاد و سازمان خصوضسازی و اعضای هیات مدیره
کارخانه در تهران برگزار شد که در آن جلسه مقرر شد در جلسهای دیگری اعضای هیئت
عایل برای واگذاری سهام ررسکت هپکو تصمیمگتی کنند.
ر
معتضان که در حال حاض امیدوارند در جلسه مذکور که قرار بود دیروز شنبه برگزار شود،
به مطالبات خود برسند ،افزود :این جلسه بصورت موقت به ر
احتام جانباختگان حادثه
دلخراش آتش سوزی ساختمان پالسکو ،موقتا لغو شده است .در عی حال این کارگران که از
بابت واریز نشدن  ۵ماه مطالبات معوقه خود در آستانه سال نو نگرانند ،یادآور یمشوند که
در حال حاض منفک کردن بخش خصوض کارخانه در صدر خواستههای آنان قرار دارد.
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معتض هپکو که در ی ر
کارگران ر
اعتاضات هفتههای گذشته خود دیروز شنبه مقابل ساختان
استانداری استان مرکزی و امروز سوم بهمن ماه در محوطه کارخانه به ر
اعتاضات صنف خود
ادامه دادهاند ،یمگویند تا باز ر
ر
دولن به تجمعات هر روزه خود
گشی سهام کارخانه به بخش
ر
دریافن ایلنا این کارگران که در شهرداری شهر یریز از توابع
ادامه یمدهیم .به گزارش اخبار
ر
شهرستان یریز در استان فارس مشغول کارند ،روز گذشته ( ۲بهمن ماه) در اعتاض به
معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان اداره تعاون ،کار و رفاه اجتمایع این شهر تجمع
ر
خدمای شهرداری یریز که حدود  ۴ماه مطالبات مزدی طلب دارند ،گفته
کردند .کارگران
ر
یمشود ریتوجهای به پرداخت مطالبات آنها ،باعث شده است تا از لحاظ معیشن دچار
مشکالت زیادی شوند .طبق اظهارات آنان ،جدا از ر
اعتاض روز گذشته ،آنها تجمعات
متعددی را در مقابل ساختمان شهرداری و ر
دفت امام جمعه این شهر برگزار کرده اند که تا
کنون افاقه نکرده است.

تجمع کارگران شهرداری خرم آباد
ست شهرداری منطقه ۳خرمآباد بیش از  ۸ماه حقوق
بیست و نهم دی ماه -کارگران فضای ر
ر
نگرفتهاند .در ر
اعتاض به این ررسایط ،کارگران مقابل شهرداری دست به تجمع اعتاض زدند.

ر
اعتاض کارگران کنتورسازی ایران
کارگران این واحد در سال جاری فقط سه ماه دستمزد دریافت کردهاند و شش ماه مطالبات
مزدی پرداخت نشده دارند .در شش ماه گذشته ،حق بیمه این کارگران نت پرداخت نشده و
آنها یط یک سال گذشته برای محققشدن مطالبات مزدی خود مرتبا در محوطه کارخانه و
دولن در شهرستان و استان قزوین دست به ر
ر
اعتاض
مقابل ساختمان نهادهای مختلف
صنف زدهاند.

ر
اعتاض کارگران راه آهن
د ستمزد آذر ماه و دی ماه بیش از پانصد کارگر پیمانکاری راه آهن هنوز پرداخت نشده
است.کارگران بارها به مقامات مسئول راه آهن مراجعه کرده و خواستار دریافت مطالبات
مزدی خود شده اند.

اخراج دسته جمیع کارگران پاالیشگاه هرمزگان
کارگران ،تعداد اخراج شدگان را چند صد نفر عنوان یمکنند .در پاالیشگاه هرمزگان حدود هزار
کارگر پیمانکاری مشغول به کار هستند که با حدود نییم از آنها تسویه حساب شده است.
اعتاض به معوقات مزدی ،تجمعات ر
چند روز قبل از این ،کارگران پاالیشگاه در ر
اعتاض برگزار
کردند؛ این اخراج دستجمیع با تجمعات ر
اعتاض ریارتباط نیست.

کارگران آتش نشان قربانیان رژیم ضد مردیم و منحط رسمایهداری جمهوری
اسالیم
ر
ریخی ساختمان پالسکو تهران (مرکز توزی ع پوشاک) ،حدود
در ی حادثه آتشسوزی و فرو
 ۴۰آتشنشان و تعداد نا معلویم کارگران شاغل در این ساختمان که امکان فرار نیافتند ،در زیر
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آوار سنگی مدفون شدند...”.سالهاست بودجه کاف و الزم به سازمان آتشنشای اختصاص
نیافته و از این رو تجهتات ماموران زحمتکش آتشنشای فاقد استانداردهای الزم است.
بعالوه آتشنشانان مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور نت نیستند .این در حایل است که
آقای قالیباف شهردار تهران مشغول ساخت  ۸۰۰مناره برای  ۴۰۰مسجد بدون مناره شهر
مذهن متعلق به رژیم،
است بنیادهای انگیل ،کمیته امداد خمین ،مراکز و موسسات
ر
ررسکتهای وابسته به سپاه و آقازادهها میلیاردها تومان از بودجه کشور را به زیان منافع مردم
میهن ما بلعیده و به یغما یم برند”.
عامل دیگر در بروز این فاجعه عدم اجرای مقررات حفاظت و ایمن به بهانه جلوگتی از
مختل شدن فعالیت بنگاههای کوچک اقتصادی است که نمونه آن محدودیت های است که
برای ورود ماموران ادارات کار و تامی اجتمایع به واحدهای صنف کوچک وضع شده است و
دست کارفرماها را برای غارت و چپاول و زجرکشکردن آنان باز گذاشتهاند .آتشنشانان قربای
تفکر سود و انباشت پول به ضر حقوق کارگران شدند .در حایل که هنوز همه اجساد
آتشنشانان و کارگران ساختمان پالسکو از آوار بتون کشیده نشدهاند ،رئیس اتحادیه
ختنگار اقتصادی ایلنا ،اعالم کرد :تالش ما این است به غت از
پتاهندوزان در گفتوگو با ر
خسارت رسقفیل تا جای که یمتوانیم به اعضای اتحادیه کمک کنیم .در ساختمان پالسکو
ر
بیشت آنها بنکدار بودهاند و با توجه به اینکه انبارها و کارگاههای
 ۴۰۲واحد صنف داشتیم که
ر
آنها خارج از ساختمان است ،باید تمهیدای اندیشیده شود تا آنها بتوانند با توجه به نزدییک
شب عید به کار خود ادامه دهند .وی در مورد کشتهشدگان ساختمان پالسکو گفت:
ختی از آنها نداریم .به
متاسفانه چندین کارگر ساختمان در زیر آوار ماندهاند و هنوز هیچ ر
گزارش ختنگار ایلنا ،کوروش پرویزیان رییس کانون بانکها در گفتوگوی تلفن با برنامه تیتر
ر
خت پخش شد ،درباره تسهیالت  ۳میلیارد ریایل به هر کسبه ساختمان
امشب که از شبکه ر
ر
پالسکو گفت :پتو اعالم دکت سیف ،پرداخت رسمایه در گردش به صاحبان تولیدیها و
بوتیکها تا سقف سیصد میلیون تومان به صورت موقت تعیی شده است.
رییس کانون بانکها ادامه داد :با توجه به حدود  ۶۰۰واحد صنف در ساختمان پالسکو،
اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا به کسای که در این ساختمان چه
به صورت اجاره و چه رسقفیل مشغول کسب و پیشه بودند ،پرداخت شود. .ربییع وزیر کار
گفت :به خانواده آتشنشانان جانباخته مستمری پرداخت یمشود و تمام هزینههای درمان
مجروحان بیمه شده را نت سازمان تامی اجتمایع برعهده خواهد گرفت .وی در ادامه با بیان
ر
سخن کار آتشنشانان نت برای همه اعضای این صنف فارغ از نوع نظام استخدایم
اینکه باید
و بیمه اجتمایع درنظرگرفته شود ،افزود :در این رابطه همچنان مذاکره با شورای شهر و
شهرداری هستیم که برای آن بخش از نتوهای آتش نشای که تحت پوشش بیمه تامی
ر
سخن کار لحاظ شود .مسئول تمام نابسامایهای جامعه ایران از
اجتمایع نیستند،
ر
ناامنهای محیط کاری وآسیبهای جسیم و جای گرفته تا مسائل حقوف و استخدایم رژیم
رسمایهداری و ضدکارگری جمهوری اسالیم است و با حضور منحوس این نظام ارتجایع
برمسند قدرت ،هیچ بهبودی برای زحمتکشان ایران متصور نیست.

رنجتان وحدت و تشکیالت است
چاره
ر
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به یاری زندانیان سیاسی به شتابیم و
فریادشان باشیم
زندان و شکنجه و مرگ با ماهیت به
غایت ارتجایع رژیم رسمایهداری
جمهوری اسالیم عجی است .رژیم
اسالیم از همان آغاز کسب قدرت
سیایساش با تمام قوا در مقابل
انقالب شکوهمند مردم ایران ایستاد
و به رسکوب آزادی و دستآوردهای
ر
انقالب پرداخت و هیچ حق و حقوف
را برای دگراندیشان سیایس به
رسمیت نشناخت و ری ررسمانه اعالم
نمود که انقالب نه برای اقتصاد بود و نه برای آزادی ،بلکه فقط برای اسالم عزیز بود و بس!
کارگران و دهقانان را که به خاطر زندگ ر
بهتی دست به انقالب زده بودند ،به بهانه این که
«ما برای اسالم انقالب کردیم و نه خربزه» رسکوب کرد ،سازمانها و احزاب و اجتماعات
نتوهای آزادیخواه را به بهانه آنکه با اسالم ضدیت دارند ،به شکل وحشیانه و ریسابقهای
قتلعام کرد .ر
حن هیچ حرکت کوچک و آرام و سادهای را نت برنتابید ،رسکوب کرد و در این
راه تا آنجا پیشرفت که ر
حن خودیها را نت با ریرحیم تمام از رس راه خود برداشت و افرادی
رهتی را با بهانه ضدیت با انقالب و اسالم و
با لباس روحای و مقام آیتهللا و نایب ر
سادهلوخ رسکوب کرد و با حرص خانیک و متویکردن آنها به عمر زندگ سیایسشان پایان
داد.
جمهوری اسالیم به تعداد زندانها افزود و از آنها بیش از گنجایش آنها استفاده کرد و به
ر
انباشی غت قابل تصور زندانها از زندانیان پت و جوان ،زن و مرد پرداخت .ر
حن به کودکان نت
رحم نکرد و تعداد بسیار زیادی از کودکان این مرز و بوم را به زندان انداخت .دادگاههای
ر
نمایش چند دقیقهای تشکیل داد و متهمی ریگناه را بدون وکیل و یا حق دفاع ،به حبسهای
طوالی و اعدامهای وحشیانه قرون وسطا یی محکوم کرد .در زندانهای ،بدون حداقل امکانات
حن برای نفر رای بسیار ر
زندگ انسای ،ر
کمت از زندانیان موجود در آن زمان ،چند صد هزار
زندای را محبوس ساخت و بسیاری را ر
حن پس از اتمام حکم داده شده نت در زندان نگاه
داشت .در جمهوری اسالیم شکنجه امری نبود و نیست که منحرص به دوران بازجوی باشد،
بلکه زندانیان را ،ر
حن بعد از دوران بازجوی در ررسایط وحشتناک شکنجههای روخ و جسیم
نگاه داشته و یمدارد .در دهه  ،۶۰الجوردی جالد و حاج داوود ،آن بیمار روای و نوچههای
الت و اوباش آنها در زندانها یمگفتند که زندان محیل است برای کسای که با لشگر خدا و
مذهب جنگیدهاند و در زندان سیع یمشد تا جهنم را برایشان مجسم به سازند ،تا توبه کنند و
علیه خود و انسانیت به اعمال ضدانسای جمهوری اسالیم مهر تأئید بزنند و خود نت به
آدمخواران اسالیم ملحق شوند .اگر چه در حال حاض زندانها را دیگر نیمتوانند به روال
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دهه  ۶۰اداره کنند و همانند آن سالها به وحشیگری بتدازند ویل خوش خیالیست اگر گمان
کنیم که «گربه عابد شد و مسلمانا»!
در حال ر
حاض بسیاری از زندانیان با جرمهای غت واقیع و ساختیک که ر
حن قوانی جمهوری
ً
اسالیم نت از توضیح آنها عاجز است ،به شکل کامال غتقانوی در زندان بهرسیمبرند.
ر
حسی رجبیان ،مهدی رجبیان و
بسیاری را به خاطر فعالیتهای هتی (کیوان کرییم،
یوسف عمادی و  )...در زندان نگاه یمدارند و زندانیان دیگری را به دلیل مخالفت با
اسید ر
پایس (عیل رشیعت) ،فعالیتهای مدی (آرش صادق و گلرخ ابراهییم) ،دفاع از کودکان
(سعید شیزاد) و زنان ،دفاع از مردم فلسطی و یا دفاع از مبارزات مردم کوبای و … ( ر
مرتض
مراد پور ،وحید صیادی نصیی ،عیل امی قیل ،محمد صابر ملک رئییس) در زندان
محبوس ساختهاند .ویل در تمایم این موارد دالیل ساختیک و دروغی « توهی به مقدسات»،
ً
« فعالیت علیه منافع میل » و … را به عنوان جرم مطرح یمکنند و کامال غت قانوی به حبس
فرزندان ایران زمی اقدام یمکنند .و هماکنون نت به همی بسنده نیمکنند و در دوران غت
قانوی زندان ،به آزار و اذیت و شکنجههای جسیم و روخ زندانیان یمپردازند .تا ی
جای که
ررسایط غت قابل تحمیل را برای زندانیان فراهم کردهاند ،زیرا که جمهوری اسالیم نماینده
خداست و یمخواهد همانند خدا آتش جهنم را برای غتخودیها و یا خودیهای رسکش
فراهم کند .ررسایط زندان به قدری وحشتناک و غت قابل تحمل است که زندانیان برای به
دستآوردن حداقل امکانات زندگ در زندان دست به اعتصاب غذا زدهاند و جان عزیزشان را
به خطر انداختهاند .خواستههای آنان مربوط یمشود به رسیدگ قانوی به اتهامات وایهشان
و یا ر
اعتاض به اتهامات یمعن و دروغی و ر
حن برای به دستآوردن امکان مرخیص و
ر
ر
بهداشن یمباشد .خواستههای آنان مربوط به حقوق
استفاده از امکانات درمای ،پزشیک و
اولیه هر انسان و شهروند این مرز و بوم یمشود ویل در جمهوری اسالیم انسان دارای هیچ
ر
حف نیست و هر آنچه هست متعلق به خداست که البته در دستان مسئولی جمهوری
اسالیم قرار دارد .
دستگاه قضای در ایران به تبعیت از مجموعه نظام رسکوبگر جمهوری اسالیم تا مجبور
اعتاضات نیمکند و سیع دارد تا با رسکوب و تهدید پاسخ ر
نباشد هیچ اعتنا یی به ر
معتضی را
بدهد .ویل خوشبختانه ررسایط اجتمایع و وجود دستگاههای ارتباط جمیع در حال حاض این
امکان را به مبارزین زندای یمدهد تا از پشتیبای وسییع در سطح جامعه ایران و همچنی
جامعه جهای برخوردار باشند.
اعتصاب غذای زندانیان در مواردی با موفقیتهای کوچیک روبرو گشته است ویل با طوالی و
ر
فرسایششدن این اعتصابات خطر جای ،آنها را تهدید یمکند .این درحالیست که
قاضالقضات جمهوری اسالیم ر
حن پشتیبای از اعتصابکنندگان را جرم خوانده و فعالی
اجتمایع را در این رابطه ری ررسمانه تهدید کرده است .الریجای رئیس دستگاه قضای یمگوید
«این فضاسازیها و فشارهای رسانهای عالوه بر اینکه وصف مجرمانه دارد ،هیچ تاثیی
ی
بر کار قوه قضاییه در رسیدگ عادالنه به دعاوی نخواهد داشت» و یا «این فضاسازیها
ی
قضات شود ،جرم است».
در صورت که موجب اخالل در رسیدگ
ی
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ویل عیلرغم تمام تهدیدها و فضای رعب و وحشت ،اعتصاب کنندگان و حامیان زندانیان
سیایس در زندان و خارج از زندان ،در ایران و جهان به ر
اعتاضات افشاگرانه خود تا رسیدن به
خواستههای اعتصاب کنندگان ادامه یم دهند.
ر
اعتاضات چنان دامنهای گرفتهاند که عدهای از نمایندگان مجلس نت مجبور شدند ریاکارانه از
الریجای بخواهند تا به خواسته اعتصابکنندگان رسیدگ کند .الیاس حرص ری ،نماینده تهران،
در نامهای به رییس قوه قضائیه خواستار آن شده بود که اگر ر
حف از این زندانیان «ضایع
ر
توئیت ریاکارانه از
شده» است «اعاده» شود .و چند نماینده مجلس نت با انتشار پیامهای در
ر
ر
وضعیت زندانیان سیایس ابراز نگرای کردند .ویل دستگاه قضای در ایران حن چنی اعتاض
را نت تاب نیمآورد و عباس جعفری دولتآبادی ،دادستان تهران ،روز  ۱۴دی از «حمایت»
نمایندگان از زندانیان انتقاد و آنان را متهم کرده بود که با این کار ،قوه قضائیه را «تضعیف»
یمکنند.
مذهن و ارتجایع دیگر در منطقه و
واقعیت این است که جمهوری اسالیم هم مانند هر رژیم
ر
جهان حقوق دمکراتیک و شهروندی منتقدین و دگراندیشان را برنیمتابد و جز وظایف اسالیم
ر
حقوف را برای مردم به رسمیت نیمشناسد.
هیچ
اما آنچه که در ررسایط کنوی مهم است دفاع همه جانبه و متحدانه از خواست همه زندانیان
سیایس ضفنظر از عقیده و مرام و بسیج افکار عمویم برای آزادی فوری و ری قید و ررسط
جمیع آنهاست .باید به یاری زندانیان سیایس در بند و اعتصابکنندگان مبارز و از جان
گذشته به شتابیم و فریادشان باشیم.
تاری خ نشان داده است رژییم که بکوشد با زندان و شکنجه و مرگ حکومت کند ،رسایش
نوشن ر
نیسن است و رژیم جمهوری اسالیم نت رس ر
ر
بهت از رژیم منفور پهلوی نخواهد
مرگ و
داشت و دیر یا زود به گورستان تاری خ پرتاب خواهد شد .به امید آن روز.

برای آزادی فوری و ری قید و ررسط همه زندانیان سیایس بکوشیم!
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روز تحلیف دونالد ترامپ و اعتراضات
گسترده بر علیه سیاستهای او
گز ر
اریس کوتاه از فعالی حزب کار ایران (توفان) در آمریکا
دونالد ترامپ در روز جمعه  ۲۰ژانویه به قانون اسایس آمریکا سوگند وفاداری
خورد و آغاز بکار نمود.
ر
واشنگی
مراسم تحلیف ترامپ در شهر
ر
.
امنین برگزار شد با
در ررسایط بسیار
وجودی که طبق گفته وزیر امنیت
داخیل هیچ تهدید مشخیص برای مراسم
وجود نداشت ،عیلرغم آن نزدیک به
ر
امنین از نهادهای
 ۳۰هزار نتوی
مختلف با هزینهای بیش از  ۱۰۰میلیون
ر
واشنگی گسیل شده
دالر به شهر
ر
بودند .پلیس ،شهر را به بخشهای مهم و غت مهم تقسیم کرده بود .برای رسکت در مراسم
تحلیف باید دعوتنامه ارائه داد و از چند الیه بازریس عبور نمود .حمل ر
چت و سوت و طبل و
ر
امنین خواسته شده بود ،تمام شهر را در
تراکت و  ....در مراسم ممنوع شده بود .از نتوهای
زیر ر
کنتل داشته باشند و هر حر ر
کن را که مشکوک بنظر یمرسید ،متوقف کنند .چندین
بیمارستان را در حالت آماده باش قرار داده بودند و از آنها خواسته بودند که پرسنل بخش
اورژانس خود را چند برابر کنند.
رسانههای وابسته به محافل قدرت در بوق و کرنا دمیدند که نزدیک به یک میلیون در مراسم
تحلیف ررسکت خواهند کرد  .میانگی ررسکت در مراسم تحلیفهای گذشته نزدیک به ۹۰۰
ختی نبود .شاید همه دیر از
هزار نفر است .در روز جمعه  ۲۰ژانویه از یک میلیون نفر ر
خواب بیدار شده بودند! ر
کمت از  ۲۰۰هزار نفر در این مراسم ررسکت کردند.

تظاهرات در روز جمعه  20ژانویه:
ر
واشنگی بیش از  ۵۰تظاهرات ضد رئیس جمهوری ترامپ توسط سازمانها و
در شهر
نهادهای اجتمایع برای روز تحلیف برنامهریزی شده بود و برای روز بعد ،تظاهرات وسیعتر و
رسارسی تدارک دیده شده بود .انتخاب ترامپ عوامفریب که با چنگانداخ ری بر معامالت
ملگ میلیاردها دالر ،ثروت اندوخته است خشم و نفرت میلیونها مردم آمریکا را برانگیخته
است.
در روز تحلیف  ،جمعه  ۲۰ژانویه  ،نزدیک به  ۵۰۰هزار نفر در شهر واشنگ ری بر علیه
ریاست جمهوری دونالد ترامپ دست به تظاهرات زدند .مردم ،مراسم بر اریکه قدرت
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ر
ر
امنین به شهر
گذاشی یک فاشیست را به مسخره گرفتند .گسیل بیش از  ۳۰هزار نتوی
بیشت برای تهدید و رسکوب ر
ر
معتضی بود .پلیس بیش از  ۲۰۰نفر را دستگت نمود و برای
متفرق کردن تظاهرکنندگان از استی فلفل استفاده کرد و چندین خ رتنگار را که در حال
ر
امنین برای
پوشش تظاهرات بودند ،مورد اهانت و تهدید قرار داد .بسیج این سطح از نتوی
ر
کنتل تظاهرات نشان دهنده بریدن بخش وسییع از مردم از روند انتخابات در آمریکا و از
حزی است.
دست دادن توهم نسبت به نظام دو ر
امنین و پلیس مسلح برای رسکوب ر
ر
اعتاضات مردم در
باید توجه داشت که بکارگتی نتوهای
آمریکا سابقه طوالی دارد و بطور مشخص در دورههای اوباما و جرج بوش بطور واضح و
ر
واشنگی ضفنظر از اینکه از کدام دو حزب آمده باشند،
سنگی شدت یافت .قدرتمندان
ر
ر
ر
اعتاضات مردم به شکاف روزافزون طبقای را با هرچه بیشت مسلح کردن پلیس و نتوهای
ر
امنین پاسخ داده و میدهند.
در بسیاری از شهرهای آمریکا ر
ر
فاشیسن و ارتجایع ترامپ
اعتاضات وسییع بر علیه مواضع
ر ر
ر
مشتک و وسییع برگزار
متف تظاهرات
صورت گرفت .در شیکاگو چندین سازمان چپ و
ر
کردند و در آن ماسک دروغی ترفخوایه حزب دمکرات را دریدند .در نیویورک و
لوسآنجلس و بوستون و .....تظاهرات متعدد مشابیه برگزار شد.

تظاهرات در روز شنبه  21ژانویه :
ر
واشنگی بی  ۷۰۰هزار تا یک
در شهر
میلیون نفر با پالکاردها و مطالبات
گوناگون دور هم جمع شدند ،تا به
لمپن بنام ترامپ به گویند که اجازه
نخواهند داد تا سیاستهای ضد
کارگری ،ضدزن ،ضد مهاجران خود را بر
جامعه تحمیل کند .این تظاهرات
آنچنان وسیع بود که رسانههای جمیع
آمریکا و جهان را شگفتزده کرد .این
بزر ر
گتین تظاهرات پس از تظاهرات
ر
اعتاض سال  ۲۰۰۳به تجاوز نظایم به
عراق بود.
در لوسآنجلس نزدیک به  ۷۰۰هزار ،در شیکاگو  ۲۵۰هزار ،در بوستون  ۱۵۰هزار ،در
نیویورک  ۱۰۰هزار ،در ویسکانسی  ۷۰هزار ،در مینه سوتا  ۶۰هزار و در صدها شهر کوچک
و بزرگ دیگر صد ها هزار نفر به خیابان آمدند.
ر
اعتاضات در روز شنبه تنها به کشور آمریکا محدود نبود ،بلکه بیش از  ۶۰۰شهر جهان مانند
لندن ،پاریس ،توکیو ،پراگ ،مکزیک ،سیدی و  ...شاهد تظاهرات عظیم بودند.
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رسانههای جمیع تالش فراوان کردند که این تظاهرات را به مسئله حقوق زنان محدود کنند،
ر
میلیتاریسن ،رسکوبگرانه ،مدافع
ویل بخش بزرگ از این تظاهرات بر علیه سیاستهای
رسمایهداران کالن ،ضد کارگری ،نژادپرستانه ،و عوامفریبانه صورت گرفت.
ر
واشنگی ،ر
بخش از سازماندهندگان سیع کردند خطر اصیل دولت ترامپ
در تظاهرات شهر
را به مسئله نژاد و جنسیت خالصه کنند .چندین نماینده حزب دمکرات در سختایهای
رهتی "درخشان" اوباما صحبت کردند .برخالف گفتههای این نمایندگان ،بخش
خود از ر
ر
بزرگ از جمعیت که از جوانان تشکیل شده بود ،برعلیه تمایم کابینه فاشیسن ترامپ و کل
یای او بود ،آشکارا با پالکاردهای خود موضع داشتند.
نظام سیایس که جاده صافکن قدرت ر
گفتگو با هزاران جوان تظاهرکننده این مسئله را بخوی آشکار میکند .چند ر
معتض یمگویند
ر
که:
" دو حزب در قدرت که ترامپ را به ریاست جمهوری رساندند ،هر دو مسئول این وضعیت
زشت و خطرناک هستند".... .
گتین مسئله دروغ ی
"  ...فکر یمکنم بزر ر
های است که ترامپ به مردم تحویل یمدهد .کابینه
ترامپ را افرادی ناشایست و نامناسب تشکیل میدهند " ...
" من در تظاهرات ررسکت کردم برای آن که صدای ر
اعتاض هزاران مکزییک بر علیه سیاست
ضد مهاجر دولت دونالد ترامپ را به گوش همه برسانم .در رستورای که من کار یمکنم
چندین همکار مکزییک دارم که از ترس اخراج شدن نتوانستند در تظاهرات ررسکت کنند".... .
"رئیس جمهوری ترامپ بسیار خطرناک است .من فکر یمکنم که سوسیالیسم تنها سیستم
اقتصادی معقول باشد ... .دمکراتها تمایل به همکاری با ترامپ دارند .همه ایرادشان به
ترامپ مسئله روسیه و پوتی است " ...
ختنگاران در گفتگو با ررسکتکنندگان در تظاهرات با هزاران نمونه از این
فعالی سیایس و ر
چنی مواضیع روبرو شدهاند.
ر
جنبش با گرایشات متفاوت بر علیه برنامه و سیاستهای دولت ترامپ در حال شکلگتی
است .حزب دمکرات آمریکا سیع دارد که این جنبش را به زیر چنگالهای خود به کشاند و آن
را به دنبالچهای ریخطر برای خود تبدیل کند .سیاستهای همی حزب به طرفداری
موسسات مایل عظیمالجثه ،وال ر
استیت ،صنایع غول پیکر نظایم ،جنگ و ویرای،
نئولیتالیسم افسار گسیخته .... ،پتوزی دونالد ترامپ عوام فریب را تضمی نمود .اگر این
ر
جنبش در حال رشد نتواند بر علیه هر دو حزب جنایتکار دست به مبارزهای پایدار بزند ،به
همان رسنوشت جنبش وال ر
استیت دچار یمگردد.

امتیالیسم آمریکا تروریست ،جاسوس ،ناقض حقوق اسایس انسانها
دشمن شماره یک ر
بشیت است!
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به استقبال جشن  ۱۰۰سالگی انقالب اکتبر
برویم
رفقا ،دوستان و یاران!
اکتت
امسال صدمی سالگ انقالب
ر
ر
سوسیالیسن شوروی است .یادآوری این
ر
سوسیالیسن ،درسآموزی
انقالب عظیم
ر
و بیان تأثتات آن بر رنتد طبقای پرولتاریا و
خلقهای جهان بسیار حائز اهمیت است.
اکتت شوروی نخستی دیکتاتوری
انقالب ر
پرولتاریا ،نخستی دمکرایس واقیع را برای
ر
اکتیت اهایل کارگر و زحمتکش مستقر
ساخت و شاهراه نوین بر روی کاروان
ر
بشی گشود .انقالب در زیر پرچم رسخ لنی کبت انجام یافت .حزب بلشویک شوروی تحت
رهتی ادامهدهنده کار او رفیق استالی دیکتاتوری پرولتاریا را در ررسایط
رهتی او و سپس تحت ر
ر
مداخله سهمگی سیایس ،اقتصادی و فرهنیک ،خونی و غتخونی از گزند دشمنان داخیل و
ر
خارخ مصون داشت و استوار گردانید ،پاسداری از خلوص مارکسیسم  -لنینیسم را نخستی
وظیفه واالی خود بشمارآورد ،منحرفان و اپورتونیستهای رنگارنگ و تسلیمطلبان و ندبهگران را
از صفوف حود زدود و وحدت اصویل حزب را مانند مردمک چشم گرایم داشت .تاثتات این
ر
ر
کمونیسن ایران ،عظیم بود و کمونیستهای ایران نت با
سوسیالیسن بر جنبش
انقالب پتوزمند
الهام از این انقالب به سازماندیه کارگران و زحمتکشان دستزدند و در مقابل ارتجاع داخیل و
ر
طبقای و میل را برافراشتند و در عی حال به وظیفه
امتیالیسم پرچم رهای از ستم
ر
ر
ر
ناسیونالیسن خود و دفاع از پایگاه انقالب جهای و نخستی کشور سوسیالیسن جامه عمل
انت
انقالی جنبش
اکتت از متاث
پوشیدند .بدینروی امسال به مناسبت صدمی سالگرد انقالب ر
ر
ر
کمونیسن ایران از دوران حزب کمونیست ایران تا به امروز برای استقرار سوسیالیسم علیه
ارتجاع ،رسمایهداری ،امتیالیسم و رویزیونیسم نت تجلیل به عمل یمآوریم و با برگزاری جشن و
اکتت متویم .از همه
سختای و انتشار مقاالت تحلییل از این انقالب عظیم تاریخ به استقبال ر
رفقا و دوستان و عاشقان رهای از ستم و استثمار دعوت به عمل یمآوریم تا همراه با ما در این
انقالی که جهان را تکان داد ،تجلیل به
جشن ررسکت نمایند تا هرچه باشکوهتر از این انقالب،
ر
عمل آوریم.
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روسیه سرمایه داری است
یا امپریالیستی؟ ()۱
ر
پرسش در فیسبوک
در پاسخ به
سخن بر رس ماهیت روسیه کنوی
ر
رویزیونیسن که
است.آن جریانات
حاکمیت رویزیونیسم شوروی را
دیکتاتوری بورژوای نیمدانستند و بر
طبل "سوسیالیسم واقعا موجود"
ر
فروپایس این اردوگاه
یمکوبیدند بعد از
ضدانقالی و گذار از رسمایهداری دولنر
ر
نئولیتایل و سیستم چند
به رسمایهداری
ر
حزی دچار رسگیجه شده به یکباره
ر
ارزیای کرده تا با توسل به چنی تحلییل تضادهای
پوتی و ررسکاء را نمایندگان رسمایهداری میل
ر
ر
یالیسن" ،تضادی که در
روسیه با امتیالیسم غرب را در کادر "یک تضاد میل و ضد امت
یکسو"بورژوازی میل" کشور ضعیف ،اما "در حال رشد" در مسند قدرت است و در سوی
غری که خواهان نقض حق حاکمیت میل و به زیرسلطهبردن روسیهاند،
دیگر قدرتهای ر
ر
ر
مورد تبیی قرار دهد .نتیجه متتب بر این سیاست انحراف و رویزیونیسن دفاع از
"رسمایهداری میل" روسیه برعلیه امتیالیسم مهاجم غرب است که "دارای بار مثبت و
انقالی" است و باید از این منظر از آن به دفاع برخاست!!!
ر
چنی تحلییل جز خاک پاشاندن بر چشم کارگران و زحمتکشان و مشوب افکار حاصیل
ر
یالیسن و رسمایهداری اگر با تحلیل
نخواهد داشت .استفاده از تضادهای درون بلوکهای امت
علیم همراه نباشد و پرده ساتر بر رسشت واقیع این نزاع سیایس کشیده شود ،به بتاهه
رفتهایم ،به چرخ پنجم آنها بدل خواهیم شد.
ر
واقعین است غتقابل انکار و این پدیده بدنبال انحطاط
امتیالیسم نوخاسته روسیه کنوی
ر
سوسیالیسم و احیای رسمایهداری در نخستی کشور سوسیالیسن پدید آمد .این امتیالیسم
نه محصول دوره گورباچف و پوتی بل با کسب قدرت سیایس توسط خروشچف و ررسکاء
ر
سوسیالیسن شوروی زاده شد .در
پس از کنگره  ۲۰و  ۲۲حزب کمونیست اتحاد جماهت
رهتای مانند لنی و استالی به پرولتاریای جهان اهدا کرد ،در
کشوری زاده شد که در گذشته ر
ر
کشوری که اولی انقالب سوسیالیسن و ساختمان جامعهای را در پیشگرفت ،در کشوری که
ر
سوسیالیسن خود یمشمرد و در برابر حمالت دشمنان
پرولتاریای جهان آن را به حق میهن
سوسیالیسم از آن دفاع یمکرد ،در کشوری که خلقهای ستمدیده جهان آن را در همه حال
یار و یاور خود یمدیدند و در مبارزات خود به خاطر آزادی و استقالل آن را تکیه گاه نتومند
خود یمدانستند .امتیالیسم نوخاسته شوروی بیش ازسه دهه با نقاب سوسیالیسم خود را
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پتو مارکسیسم  -لنینیسم یمنمایاند ،برای نفوذ در کشورها یا در میان خلقها شعارهای
ر
ر
یالیسن خود را
انقالی رسیمداد ،به سخن کوتاه بورژوازی نوخاسته چهره امت
سوسیالیسن و
ر
رهتان کبت آن
یمپوشاند و آن را از انظار پنهان یمداشت .گذشته پرافتخار کشور شوراها و ر
همراه با نقاب سوسیالیسم ،رسمایه و وسیله نتومندی بود که به کمک آن پرولتاریا و خلقها
را فریب یمداد ،آنها را در دام خود گرفتار یمساخت در کسوت دوست ،گرگ بود در لباس
ر
کمونیسن بود در لباس سوسیالیسم.
میش؛ ضد انقالب ،رویزیونیست و ضد
ر
یالیسن شوروی این بود که مارکسیست
ییک از سفسطههای رویزیونیستها در رد ماهیت امت
– لنینیستهای راستی و حقیقتجو را به اثر داهیانه لنی "امتیالیسم بعنوان عایلترین
مرحله رسمایهداری رجوع یمدادند .استناد آنها به این اثر ارزشمند برای تلقی این بود و
همچنان هست که گویا امتیالیسم فقط ازبطن شمایهداری آزاد بتون یمآید و پایه
اقتصادی آن انحصار شمایهداری است .بدون انحصار رسمایهداری سخن هم از امتیالیسم
نیمتواند به میان آید و سپس از این نتیجه یمگرفتند و همچنان یمگتند که امتیالیسم نتیجه
تکامل رسمایهداری است و سوسیالیسم ،امتیالیسم نیمزاید و"سوسیال امتیالیسم زاده
مائوئیستهای منحرف است" .لیکن لنی در اثر خود این نکته را روشن یمکند که چگونه
رسمایهداری آزاد ناگزیر در تکامل خود به انحصارها و به امتیالیسم منتیه یمشود ،چگونه
ی
ی
بورژوای را به تبعیت کامل از انحصارها
بورژوای در یمآمتد و دولت
انحصار سپس با دولت
ر
دریمآورند .یعن چگونه رسمایهداری انحصاری دولن بوجود یمآید .از کتاب لنی کبت هرگز
این نتیجه برنیمآید که امتیالیسم از مبداء سوسیالیسم و از انحطاط آن نیمتواند برختد.
ر
گورسد کرده و حزب و
برعکس لنی همواره خطر بازگشت سوسیالیسم را به رسمایهداری
دولت شوروی را از آن برحذر داشته است .لنی یمآموزد که در دوران انتقال رسمایهداری به
ر
کمونیسم که دولت آن جز دیکتاتوری پرولتاریا نیست ،برای دشمنان ناگزیر امید بازگشت باف
یمماند و این امید به تالش برای بازگشت یمانجامد .استالی نت نه تنها بازگشت رسمایهداری
ر
بیشت متذکر یمشود:
را نف نیمکند ،برعکس آن را با قوت
ر
مقدمای که احیای رسمایهداری را ممکن گرداند
"آیا در نزد ما ،در کشور شور یای ما ،ررسایط
ر
واقعین است".
وجوددارد؟ آری وجود دارد ،این امر ممکن است عجیب بنظر آید ،معذالک
(سختای استالی در سال ) 1928

معن اینها همه آن است چنانچه راه بازگشت رسمایهداری مسدود نگردد ،سوسیالیسم به
قهقرا برخواهد گشت و به استقرار نظام کهنه خواهد انجامید و در شوروی نت چنی رخ داد.
ر
ر
ر
کمونیسن چون
رهتی آموزگاران جسور و بزرگ
کسیسن
سازمان مار
لنینیسن توفان تحت ر
ر
رهتان اسبق حزب توده ایران ،حزب طبقه کارگر
رفقا احمد قاسیم و دکت غالمحسی فروتن ر
ر
کمونیسن ایران بود که پرچم مبارزه علیه خروشچفیسم و احیای
ایران ،نخستی سازمان
رسمایهداری را برافراشت و ماهیت امتیالیسم نوخاسته شوروی را از جهات گوناگون
ر
اقتصادی ،سیایس ،نظایم و فرهنیک و اجتمایع با انتشار کتب و مقاالت
تحقیف و تئوریک
ر
ر
فروپایس آن را پیشبین نمود .مقاالت و کتب تحقیف سازمان
مورد برریس قرارداد و
ر
ر
لنینیسن توفان بر واقعیتهای کشور شوروی و رفرمهای اقتصادی و اجتمایع
کسیسن -
مار
اسلوی علیم تدوین و تالیف گردید و نسیل از
که یط بیست سال در آن صورت گرفت با
ر
جوانان ایران را در پیکار علیه رویزیونیسم برای پاکتگ مارکسیسم  -لنینیسم آموزش و سازمان
داد.
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چند نکته در مورد ماهیت نظام کنوی روسیه
ر
یالیسن نیست و
همانطور که در فوق اشاره رفت عدهای بر این باورند که روسیه کشوری امت
ر
یالیسن دانست .زیرا "شوروی
رسمایهداریاش هنوز به سن بلوغ نرسیده و نیمتوان آن را امت
ر
ر
سوسیالیسن" یک شبه نیمتوانست رسمایهداری آنهم از نوع امتیالیسن به زاید .آنچه
یمتوانست از دل این نظام برختد ،رسمایهداری متوسط و میل بود! آیا این نظر با واقعیت
روسیه کنوی یمخواند؟
یکم اینکه وجود انحصارات در روسیه به معن تمرکز تولید و رسمایه است و این تمرکز در
کشور"سابقا سوسیالیسم موجود" ،اتحاد جماهت شوروی و قبل از غلبه رویزیونیسم بسیار
تکامل یافته بود و وجود داشت و طبییع است که ماهیت این رسمایهداری پس از تغیت
ر
دولن نیمتوانست باشد .روسیه امروزی
ماهیت دولت و حزب جز رسمایهداری انحصاری
ر
دولن را به مالکیت
اقتصاد شدیدا تمرکز یافته را به ارث برده و مالکیت رسمایهداری
ولیتال را بر جامعه حاکم کرده است.
خصوض سوق داده و اقتصاد "بازار آزاد" و نئ ر
در لیست انحصارات بزرگ جهان متعلق به فربت ۲۸ ،رسمایه انحصاری رویس که در میانشان
اسیبانک مقام  ۹۱را دارا
گازپروم در مقام چهارم  ،لوک ایل مقام  ،۶۹رزنفت مقام  ،۷۲ر
یمباشند ،به چشم یمخورد دولت روسیه بزرگترین سهام را در این مونوپولها داراست ،در
گازپرم دارای یک برتری سهام  ۱+۵۰یمباشد .بقیه هم متعلق به اشخاص خصوض و رسمایه
خارخ است.
ر
گذاران
دوم اینکه استبانک در لیست فربت مقام  ۹۱امی را داراست و ییک از بزر ر
گتین بانکهای
ر
ً
جهان است .بانکهای بزرگ موجودند که عمال با یک مونوپول تنگاتنگ در ارتباطاند یعن به
خود منوپول متعلق هستند .گازپرم بانک ،پرمس و جاز بانک و اورال زیب از این دستهاند.
ادغام بانکها با شمایه صنعت و تبدیل به شمایه مایل مدتهاست که به اتمام رسیده است.
تأمیکنندگان رسمایه (رسمایهداران) در روسیه مانند مراحل گذشتهی نظام رسمایهداری نبوده
و چنی تقسیمبندی مدتهای زیادی است که دیگر وجود نداشته زیرا حاکمان مایل خود
صاحبان بانکها یمباشند .ریدلیل نیست که آنان را الیگارشها یمنامند .بطور مثال الیگارش
مایل میشاییل پروخوروف .او از سال  ۱۹۹۳تا  ۱۹۹۸ریاست بر نظارت انکسیم بانک۲۰۰۰ ،
تا  ۲۰۰۱ریاست ُرزبانک ،همزمان  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۸سهامدار اصیل و مدیرکل نوریسک نیکل،
ً
بهرهبرداری و سود از استخراج نیکل را در اختیار داشت .تقریبا تمام الیگارشهای رویس دارای
ً
چنی ررسح حایل یمباشند ،مرحله ر
امتاج صنایع و رسمایه بانیک کامال به پایان رسیده است،
شمایه مایل بعنوان ییک از نشانههای مهم پدیده امتیالیسم است.
سوم اینکه روسیه بنابر ماهیت رسمایهداری انحصاریاش ،یعن امتیالیسم ،رسمایه صادر
یمکند .در سالهای  ۹۰بحران و هرج و ر
مرخ که گریبانگت روسیه شد ،بسیاری از
غری دست به
رسمایهداران رسمایههای خود را از کشور خارج کردند و در ممالک
ر
رسمایهگذاری زدند .این کالن رسمایهداران خصوض سودهای کالن خود را در بانکهای غر ری
واریز کردند .اما درست از سالهای  ۲۰۰۰تا به امروز از فرار حجم رسمایه به غرب کاسته
شده است .اکنون حجم رسمایهگذاری مستقیم منوپلهای رویس در خارج از کشور به شدت

29

رشد یافته و در سال  ۲۰۱۱حدود  ۳۶۲٬۱-میلیارد دالر ،که بالغ بر  ٪۳۰درآمد تولید
ر
بیشت از سال  ۲۰۰۰بوده است .این مربوط به منابع
ناخالص میل کشور و هیجده برابر
ر
صنعن یمشود که رسمایهداران رویس در خارج از کشور رسمایهگذاری یمکنند و با
جدید
استفاده از منابع و نتوی کار ارزان سودهای کالی به جیب یمزنند .انباشت رسمایه و
رسمایهگذاری جدید برای کسب سود است و کسب سود برای انباشت رسمایه و این نه تنها
از ویژهگهای رسمایهداری انحصاری روسیه است ،بلکه اساسا در ذات نظام رسمایه
داریست.
سال  ۲۰۱۵میالدی ر
میان فروش و صدور اسلحه روسیه آن اندازه افزایش یافت که بعد از
امتیالیسم آمریکا  ،دومی کشور صادرکننده تسلیحات بود .مبلغ فروش تسلیحات آمریکا ۳۶
میلیارد دالر و سهم روسیه  ۱۵میلیارد دالر بود .افزایش صادرات نفت و گاز و تسلیحات
ر
یالیسن ،صدور رسمایه برای
عمدهترین صادرات روسیه محسوب یمشوند .در مرحله امت
غارت کشورهای دیگر از مقام خاض برخوردار است و نیمتوان به کتمان انحصار و رسمایه
مایل در روسیه پرداخت .ادامه دارد
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اسرائیل همچنان به نابودی و غصب مزارع
فلسطینیها ادامه میدهد
رژیم نژادپرست ارسائیل شهرکهای یهودینشی
را در میان دهکدهها و شهرهای فلسطین بناکرده
است تا آسانتر بهتواند مقاومت مردم فلسطی را
ر
بیشت غصب
درهم شکسته ،رسزمی فلسطی را
کند و بدینوسیله آپارتاید ارسائییل را بسط دهد.
رننالیاس،
سه دهکده فلسطیننشی؛
عزبتهالطبیب و عزون در کنار بزرگرایه است که
ارسائیل برای اتصال شهرکهای یهودینشی در
ر
غرب و شمال ررسف کناره رود اردن و برای رفت و
آمد ساکنان این شهرکها ساخته است .این
رننالیاس یمگذرد.
بزرگراه از وسط
شهرکنشینان ارسائییل با ادعای اینکه رانندگ در
این دهکده برای آنها خطر جای دارد ،از دولت
ارسائیل یمخواهند که جاده کمربندی جدیدی
احداث کند .از آنجا که دولت اشغالگر در انتظار
ی
ادعاهای نشسته است با احداث جاده
چنی
ر
کیلومت موافقت یمکند .این جاده از وسط مزارع زیتون هر سه دهکده
کمربندی بطول ۳
فلسطیننشی عبور یمکند .برای ساخت این جاده ،ارسائیل  ۱۵۰هکتار دیگر از مزارع
فلسطینها را اشغال کرده است .برای ررسوع عملیات احداث جاده ،ارسائیل نتوی نظایم
سنگی و دهها بلدوزر به منطقه میفرستد  .صدها فلسطین ساکن منطقه و دهها ارسائییل
ر ر
ر
کوشش برای جلوگتی از ریشهکنکردن درختان ،خود را
متف خود را به مزارع متسانند و در
به آنها یم چسبانند .ارتش ارسائیل چند فلسطین و دو ارسائییل را دستگت میکند و سایرین را
ر ر
متف ارسائییل متشکل در "ائتالف برای
از مزارع بتون میکنند .کیم پس از آن فعالی
برداشت زیتون" ،سازمانهای حقوق ر
بش که نگران وضعیت فلسطینها و مزارع آنها هستند
و چند انجمن ارسائییل در حمایت از فلسطینها به تظاهرات آنها یمپیوندند .در منطقه
قلقیلیه ،ر
معتضی فلسطین و ارسائییل که خود را به درختان بسته بودند ،با ضب و شتم از
منطقه اخراج شده و بلدوزرها چند هزار درخت زیتون را ریشه کن میکنند.
این است سیاست  ۶۰ساله ارسائیل ،نابودکردن وسیله زندگ و معاش فلسطینها ،اشاعه
فقر و گرسنیک و ناامیدی و تاراندن آنها از رسزمین که در آن متولد شدهاند ،رسکوب و کشتار
ی
ر
فاشیسن و آپارتاید ارسائیل
آنهای که دست به مقاومت یمزنند .اما رژیم
و قتلعام
کورخوانده است که در فکر ریشهکنکردن یک ملت است .فرزندان شجاع فلسطی بارها
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دیوار آپارتاید را سوراخ کرده و پرچم ملت خود را در آن سوی دیوار به ر
اهتاز درآوردند .این
مبارزات تا آزادی ملت و رسزمی فلسطی ادامه خواهد یافت.
پایکوی خواهیم کرد.
ما در کنار عقابهای بلند پرواز فلسطین
ر
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یادی از رفقا مهدی اقتدارمنش و
محمد جواد عرفانیان
حزی که
رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانیان دو رفیق ر
در  ٢١بهمن  ١٣٥٧در راه پتوزی انقالب جان باختند

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم

تاری خ ر
بشی همواره حایک از مبارزات زحمتکشان و خلقهای ستمدیده است .آنجا که زور
هست ،مبارزه هم هست .آنجا که بندی هست ،ر
تالیس هم هست .برای رهای از بند .تاری خ
ر
میهنمان ایران نت گواه صادف بر این حکم است .دیدیم که چگونه تودههای محروم و تحت
ستم ارتجاع محمد رضا شایه را رسنگون کردند و به زبالهدای تاری خ فرستادند .همان ارتجایع
که فرزندان صادق این خاک و بوم را سالها به بند یمکشید ،شکنجه یمنمود و به قتل
یمرسانید .پتوزی انقالب و رسنگوی رژیم فاسد و جنایتکار پهلوی به آسای کسب نشد.
تودههای ستمدیده آزادی خویش را در قبال خون خویش خریدند ،خون هزاران جوانان
جانباخته گواه بر همی امر است .و از این جملهاند دو رفیق محمد جواد عرفانیان و مهدی
اقتدارمنش که قهرمانانه در راه کسب آزادی و استقالل جنگیدند و با افتخار در راه آزادی
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از زنجتهای استثمار ،خون خویش دادند و جان باختند .لوحه
ر
طبقای نظت
بلند هزاران جانباخته راه آزادی به ما یاد آور یمشود که مبارزه با دشمنان ریرحم
رژیمهای درنده پهلوی و جمهوری اسالیم ،امری است ر
آشن ناپذیر .تا زمای که چنی رژیمهای
در ایران حکومت یمکنند ،هیچ قانوی که مردم را از زجر و شکنجه و کشتار مصون به دارد
موجود نخواهد بود .یگانه راه ی
رهای مردم ایران انقالب و استقرار سوسیالیسم است .جز این
رایه برای نجات مردم ایران متصور نیست.

یاد رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفا نیان و همه شهدای راه آزادی را گرایم میداریم!
در رایه که با خون آنها ترسیم شده است ،به پیش برویم!

یادشان گرامی باد!
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گشت و گذاری در فیسبوک
پاسخ به چند پرسش
پرسش :حزب تمام خلق یعن چه؟
مگر خلق واژه بدی است؟ ایراد شما
به حزب کمونیست اتحاد جماهت
شوروی در این زمینه چه یم باشد؟
بخش سوم -پایان ؟

پاسخ ،بخش سوم :
بورژوازی با حمله به نظام
حزی یمخواهد حزب طبقه کارگر
تک ر
را مورد حمله قراردهد و با فربیکاری
وانمود کند که احزاب بههیچوجه
ر
طبقای نبوده و سایر احزاب بجز
حزب طبقه کارگر از منافع طبقه
خاض دفاع نیمکنند .به نظر آنها این حزب طبقه کارگر است که درصدد دشمن تر رایس
است ،حال آنکه همه با هم دوست دیریناند .تالش آنها در این است که اوال از پیدایش
ر
متالیس نمایند .حزب پرولتاریا
احزاب طبقه کارگر جلوگتند و ثانیا احز رای را که وجود دارند
همواره آماج حمله کینهتوزانه بورژوازی بوده است .ر
وقن جنبش چرییک اوج گرفته بود ،وی
حزی و ضدیت با حزب را تبلیغ یمکرد و این باب طبع بورژوازی جهان و ایران بود .تمام
ری ر
ر
حزی قرار داشت و پتودالرهای
آثار "جبهه میل" ایران در اروپا و خاورمیانه در خدمت ری ر
لین و عراق نت به آن یاری یمرسانید .زیرا پرولتاریا را از احیاء حزب واقیع خود باز
ضدمیل!؟ ر
یمداشت و راه را بر تمام جریانهای انحراف که به شکست انقالب ایران منجر شد
حزی
حزیها به حمایت از این جریانات ضد ر
بازیمگذاشت .همه خرده بورژواها و ضد ر
ر
برخاستند و راه توسعه آنها و بسط و نفوذ انفراد منش روشنفکران را یمگشودند .در رأس این
انقالیگری خرده بورژوازی داشت ،بورژوازی نوخاسته شوروی
انحرافات که ریشه در
ر
ر
یمرفت تا با نف حزب طبقه کارگر وی را در مبارزه خود برای ادامه مبارزه طبقای خلع سالح
کند .خروشچف حزب را هدف حمله خود قرار داد و تئوری حزب عموم خلق را به جای
حزب طبقه کارگر مستقر ساخت.
ی
حزی است که یمتواند نماینده منافع تمام خلق
حقیقت این است که حزب پرولتاریای یگانه ر
باشد؛ زیرا که منافع بیش از  ۹۰در صد از اهایل را تامی یمکند؛ زیرا این حزب یعن "حزب
ی
پرولتاریای" و نه "حزب تمام خلق" مدافع منافع بورژوازی رسنگون شده که در ی آنست که
ً
هر لحظه با تمهیدات موذیانه مجددا به قدرت برسد .تنها این حزب قادر است به مسایل از
جنبه موقعیت تاریخ طبقه کارگر ،از نقطهنظر منافع کنوی و ر
آی پرولتاریا و تودههای
زحمتکش ،از نقطهنظر عایلترین منافع ر
اکتیت قاطع مردم برخورد نماید .زیرا این حزب که
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ر
ر
لنینیسن مسلح است .این حزب ،حزب
کسیسن -
حزب طبقه کارگر است به دانش علیم مار
"عموم خلق " نیست" ،خت عموم" را در نظر ندارد ،حزب کمونیست است .مارکس و انگلس
ی
پرولتاریای یمپیوندند ،قبل از هر چت از آنان
یمگفتند" :اگر نمایندگان طبقات دیگر به جنبش
طلب یمشود که بقایای بورژوازی و خردهبورژوازی و اعتقادات باطل نظت آن را با خود همراه
ی
پرولتاریای را قبول کنند"( .آثار منتخب جلد
نیاورند ،بلکه بدون قید و ررسط جهانبین
نوزدهم صفحه )۱۷۴
روشن است که در اینجا از یک حزب عمویم سخن در میان نیست ،از حزب طبقه کارگر
سخن در میان است که عناض سایر طبقات را که ایدئولوژوی این طبقه را پذیرفته اند در دل
ر
پرولتی خود را حفظ کرده است.
خود جای داده و باین ترتیب خصلت
ر
کسیسن را در کنار درک خروشچف بگذارید که گویا برای مقابله با
حال این درک مار
قالن" با درک "دیالکتیک واقیع تکامل حزب کمونیست" به "حزب تمام خلق"
"طرحهای ر
رسیده است.
رفقای چین در گذشته در افشاء رویزیونیسم خروشچف چه خوب نوشتند ر
وقن اظهار
ر
رویزیونیسن خروشچف حزب کمونیست باید به "حزب تمام
کردند" :بقول دارودسته
ر
ر
خلف" مبدل شود ،زیرا حزب کمونیست نماینده منافع تمام خلق یم باشد .در صوری که از
ر
نبایسن حزب
این منطق پتوی شود آیا چنی بر نیمآید که حزب کمونیست از ابتداء
ی
بایسن "حزب تمام ر
ر
خلف" نامیده شود؟"
پرولتاریای ،بلکه
رفقای چین در همی زمینه نوشتند" :خروشچف نه تنها در باره به اصطالح "حزب تمام
ر
حزی بر اصل
خلف" جار و جنجال براه انداخته بلکه همچنی به بهانه "تأسیس سازمانهای ر
ر
"صنعن" و "کشاورزی" تقسیم نموده
حزی را به شعبات به اصطالح
تولید" سازمانهای ر
است".
ر
رویزیونیسن خروشچف اعالم یمدارد که به این کار به دلیل "تفوق اقتصاد بر
دارودسته
سیاست در دوره سوسیالیسم" دست زده ( رس مقاله روزنامه "اکونویم" شوروی" ،برریس،
ر
دانسی و عمل کردن" شماره  ۵۰سال  ) ۱۹۶۲و سبب اتخاذ این تدابت "این بوده است تا
مسایل اقتصاد و تولید که تمام پروسه ساختمان کمونیسم آنرا به خط مقدم متاند ،مقام
حزی اشغال کرده و در راس کلیه فعالیتهای آن قرار گتد"
مرکزی را در فعالیتهای
ر
(رسمقاله مجله "کمونیست" شوروی":کمونیست و تولید" شماره  ۲سال .)۱۹۶۳
خروشچف اعالن نمود" :ما به ضاحت یمگوئیم که مسئله اسایس در کارهای سازمانهای
حزی ،تولید یمباشد" (خروشچف :سختای در جلسه انتخابکنندگان ناحیه کالینی واقع در
ر
مسکو  ۲۷فوریه سال  ) ۱۹۶۳و آنها این نقطهنظر را به لنی نسبت داده و اعالم یمدارند که
گویا طبق اصول لنی رفتار یم نمایند.
لنی در آن هنگام ترتسیک و بوخارین را انتقاد نموده ،یمگفت" :سیاست بیان و تجیل متمرکز
اقتصاد است" ،سیاست نیمتواند بر اقتصاد توفق نداشته باشد .طور دیگری ر
تلفنمودن
بمعن فراموشکردن الفبای مارکسیسم است" .لنی همچنی خاطر نشان یمساخت" :یک
طبقه بدون برخورد سیایس صحیح به کار ،تسلط خود را نیمتواند حفظ کند و بنا بر این هم
وظیفه تولیدی خود را نت نیمتواند حل کند" (لنی ":باز هم در باره اتحادیه ،اوضاع کنوی و
اشتباهات ترتسیک و بوخارین"" ،کلیات لنی" جلد  ۳۲صفحه  ۶۳-۶۲چاپ رویس)".
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خروشچف عنوان کرد" :در نتیجه پتوزی سوسیالیسم در اتحاد شوروی و تقویت وحدت
جامعه شوروی حزب کمونیست طبقه کارگر به پیش آهنگ مردم شوروی و به حزب تمام
مردم تبدیل شده و رهنمون خود را در کلیه شئون زندگ اجتمایع بسط داده است"(.نقل از
برنامه حزب کمونیست اتحاد شوروی بزبان فاریس صفحه ) ۱۶۱
رویزیونیستها نه تنها در نقل قول قبیل "حزب تمام مردم" را به جای حزب طبقه کارگر جا
پیشو مردم" ر
ر
زدند در نقل قول زیرین حزب را "دسته ر
کمونیسن
تلف کردند که سازنده جامعه
هستند .ساختمان کمونیسم به دست مردم! مردیم که به هیچ طبقهای تعلق ندارند؟!
ر
آنها آوردند" :حزب بمثابه دسته ر
کمونیسن هستند باید در
پیشو مردیم که سازنده جامعه
ر
سازماندادن به زندگ دروی خود نت ر
کاملت اداره
پیشو در رشته تنظیم شکلهای هر چه
کمون ر
یسن جامعه توسط خود جامعه نمونه و رسمشق باشد"(همانجا).
رهت رویزیونیست حزب توده ایران که مورد اعتماد اکید شورویها بود
و بهمی علت بود که ر
در تمجید از خروشچف نوشت:
ر
کمونیسن فصل جدیدی در دانش مارکسیسم  -لنینسم ،درباره
"برنامه ساختمان جامعه
تحویل که در گذار از سوسیالیسم به کمونیسم در ماهیت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و ماهیت
حزب طبقه کارگر صورت یم گتد گشوده است .دولت دیکتاتوری پرولتاریا و حزب کمونیست
در اتحاد شوروی به دولت و حزب همه خلق تبدیل یمگردند .ضورت دیکتاتوری پرولتاریا با
از میان ر
ر
کمونیسن از بی یم رود"( .نقل از
رفی طبقات استثمارگر ،با ررسوع ساختمان جامعه
مقاله رضا رادمنش دبت کل حزب رویزیونیست توده تحت عنوان "کنگره بیست و دوم حزب
کمونیست اتحاد شوروی" از مجله دنیا پائت سال .)۱۳۴۰
حزی
رویزیونیستها زیر لوای دموکراتته کردن زندگ حزب ،کار خود را با بر هم زدن اساسنامه ر
ر
حزی کامل کردند تا فاجعه کنوی
و بازگذاشی دست ضدکمونیستها برای غصب مقامهای ر
به وقوع پیوست.
" اعضاء کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و هیئت رئیسه آن در هر دوره
انتخابات ر
نوبن دست کم تا یک چهارم کل اعضاء تجدید خواهند شد .اعضاء هیئت رئیسه
حسب القاعده نیم توانند پیش از سه دوره متوایل انتخاب شوند"(همانجا).
ی
مافیای از
و با این رهنمود حزب را به نفع بورژوازی تصفیه کردند و موجودی رسا پا فاسد و
آن ساختند.
ر
طبقای حزب ،دیکتاتوری پرولتاریا را مخدوش کردند و آنرا به دیکتاتوری ر
قش
با نف خصلت
ممتاز بورژوازی نوخاسته شوروی بدل نمودند .حزب کمونیست شوروی در عرض چند سال
ر
فروپایس امتاطوری
پس از مرگ استالی به حزب ری یال و دم اشکم بدل شد و راه را برای
ر
یالیسن شوروی هموار کرد .حال روشن است که نه بدون حزب یم شود انقالب
سوسیال امت
ر
سوسیالیسن کرد و نه ساختمان سوسیالیسم را ساخت .حال روشن است که تیهکردن
ر
ر
طبقای دولت تعیی
طبقای آن تا به چه حد مهم و در کنار نف ماهیت
حزب از مضمون
کننده است .رویزیونیستها به این امر مهم توفیق یافتند و ما در جهان و ایران هنوز از زیر
ر
رویزیونیسن بدر نیامدهایم.
این ضبه شوم
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ر
حزی در اشکال گوناگون ،هنوز نت باید با موانیع که
با تسلط این فرهنگ رویزیونیسن و ضد ر
بر رس راه تشکیل حزب واحد طبقه کارگر ایجاد یم کنند ،پیکار کنیم .ویل کمونیستها
مصمماند که حزب طبقه کارگر ایران را تشکیل دهند و نقش تاریخ خود را در پیکار اجتمایع
به روشن ایفاء نمایند و دست هر کمونیست دیگر را نت در این راه یم فشارند.

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

ایران ما در زمان شاه یمخواست

رقین مثل
به ژاپن تبدیل شود ،ویل آمریکا ر
شاه را تحمل نکرد ،توطئه چید و او را
برانداخت .این توطئه به زیان ملت ایران
تبدیل شد.
در ژابن بیکاری وجود ندارد ،مردم از رفاه
عمویم برخوردارند ،همه چت رس جایش
است .اینهم نویع از رسمایه داریست شما
ر
مخالفن با ژاپن دارید .اگر یمگذاشتند
چه
ایران ما هم تا به امروز مثل ژاپن میشد؟

پاسخ ،بخش دوم در مورد رسمایه داری ژاپن :
ر
كارویس ،مرگ ناگهای در اثر كار شدید و طوالی ،بیمارى دردناك و متداول جامعهى ژاپن
است .انباشت فشارهاى فتییک و روخ ،كه محصول كار سخت و یك نواخت در ساعات
طوالی است ،به مرگ كارگران ژاپن منجر یمشود .بنا به یك آمار ،تنها در ژوئن  ۱۹۹۰در
ر
كارویس گزارش شده است.
حدود ۱۵۰۰
آمارگتى "كمپای بیمهى فوكوكو" ،حقایق تكان دهندهاى از جامعهى كارگرى ژاپن را آشكار
ر
كارویس بش یمبرند ،و در حدود هشتاد و پنج
یمكند .بیش از چهل درصد كارگران در انتظار
ر
ر
درصد آنها فكر یمكنند كه براى فرار از كارویس باید استاحت و خواب و تفری ح بیشترى
ر
كارویس نیستند .از این بیشتر،
داشت .دولت و بنگاههاى اقتصادى ژاپن حاض به تائید
رسمایهداران ژاپن هرگز حاض به تائید نقش اسایس كارگران ژاپن ،و بردگ مشدد و موقعیت به
شدت فرودست آنها ،در عروج رسمایهدارى این كشور به مقام ییک از بزرگترین قدرتهای
اقتصادى جهان نشدهاند.
ى
كارویس درگذشت ،در ر
ر
دفت یادداشت روزانهى
توشیستسو گویایک ،یك كارگر ژاپن كه در اثر
ر
منتش شد  -نوشته بود" :مردم به یك زندگ بیهوده و بردهوار
خود  -كه پس از مرگ وى
ر
كشنهاى بردهكش زنجت شده و به قارهى جدید حمل
عادت یمكنند .زمای بردهها در
یمشدند .اما آیا وضعیت ما كارگران ژاپن كه این طور در این قطارهاى دو رسهى شلوغ بهم
ر
فشده یمشویم تا به محل كار برسیم ،غت انسایتر نیست؟ از خییل جهات ما شبیه به بردهها
هستیم .پول ما را خریده و زمان در بند خود كرده است .بردهها حداقل وقت غذا خوردن با
خانواده خود را داشتند".
صنعت فحشا :هاشیموتو شهردار اوساکای ژاپن یمگوید ،باید با استفاده از صنعت فحشا و
قمار ،اقتصاد این شهر را از رکود درآورد و این شهر را به "شهر رسگریم" تبدیل کرد!
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هاشیموتو یمگوید باید هرزهنگاری و پورنوگراف این شهر را گرایم داشت ،و قمارخانهها و
ر
مالیای دومی شهر بزرگ ژاپن افزایش یابد!
فاحشهخانههای این شهر را توسعه داد ،تا درآمد
از هر شش ژاپن ،یک نفر زیر خط فقر قرار دارد .زمای مرصف ریرویه ،قیمتهای نجویم
مسکن و مشاغل مادامالعمر در ژاپن عادی بود ،اما اکنون میلیونها ژاپن برای امرار معاش
روزانه خود هم با مشکل رو برو هستند .با گذشت دو دهه از ترکیدن حباب ثروت ژاپن،
چشم مردم این کشور به افزایش بیکاری و دیدن ریخانمانهای که در خیابان خوابیدهاند،
عادت کرده است .آمار انتشار یافته سال گذشته از نرخ فقر و بیکاری در این کشور تعجب
اذهان عمویم را برانگیخت.
این آمار حایک از آن است که از هر شش ژاپن ،یک نفر زیر خط فقر قرار دارد .یعن درآمد
آنها ر
کمت از میانگی درآمد هر خانوار (یکهزار و  ۸۳۰دالر برای هر خانواده چهار نفره) است.
جالب است که با این آمار ،ژاپن کشوری بسیار مدیع در مکتب مساوات است.
اغلب شهروندان ژاپن زیر خط فقر را خانوادههای بدون رسپرست ،سالمندان و کسای که در
اثر بحران اقتصادی شغل خود را از دست دادهاند ،تشکیل یم دهند .البته بسیاری از کارگران،
فاقد امنیت شغیل دوران ثروت اجدادی خود یط دهه  ۸۰و  ۹۰هستند و به همی خاطر در
معرض سقوط به زیر خط فقر قرار دارند .مشاغل نیمه وقت و قراردادهای اشتغال کوتاه
مدت به شدت در ژاپن رواج یافته است و نییم از کارمندان زیر  ۳۹سال را دربریمگتد .در
نتیجه ،نویع شکاف شغیل میان کارکنای که در دهه  ۹۰استخدام شدهاند و کارکنای که پس از
آن به استخدام درآمدهاند ،ایجاد شده است .کارکنان گروه دوم که پس از دهه  ۹۰استخدام
کمتی دریافت یمکنند و در معرض خطر بی ر
شدهاند ،نسبت به دورههای قبل ،حقوق ر
شتی
در ازدستدادن شغل خود هنگام سقوط بازار و بحرانهای مایل و اقتصادی قرار دارند .در
طول بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸تا  ،۲۰۰۹صدها هزار نفر از این کارکنان اخراج شدند.
دولت ژاپن سیع دارد تا به مردم به قبوالند که هیچکس در ژاپن گدای نیمکند و نرخ بزهکاری
در جامعه این کشور پایی است ،اما آمارهای موسسات تحقی ر
قای حایک از آن است که فقر
ر
گستش است .تا حدی که برخ از مردم عادی در این کشور یک
پنهان در این کشور در حال
وعده از غذای روزانه خود را برای تعدیل سایر هزینهها کاستهاند .فقر پنهان دارای ویژگهای
ر
خودکش ،مرگ و مت در انزوا ،آزار و
قابل تشخییص در سطح جوامع است که افزایش نرخ
اذیت کودکان و کاستهشدن از نرخ تولد را یم توان به عنوان مواردی از آن نام برد.
ر
خودکش در ژاپن از دهه  ۹۰به شدت افزایش
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهای ،آمار
یافته و به بیش از  ۲۵مورد در هر  ۱۰۰هزار نفر رسیده است .میانگی جهای این نرخ  ۱۶نفر
در هر  ۱۰۰هزار نفر است .قرار بود دولت ژاپن  ۶۳۵دالر به خانوارهای ریبضاعت پرداخت
کند که پس از تغیت دولت این کشور ظاهرا این وعده نت به رویا تبدیل شده است.
با ادامه این روند در ژاپن ،عالوه بر وجود میلیونها فقت در این کشور ،میلیونها نفر دیگر نت
ر
کوچکتین مشکیل به سبب فقدان
به زحمت از توان امرار معاش روزانه خود برخوردارند و با
امنیت شغیل و اجتمایع ،سایه فقر پنهان بر آنان چته خواهد شد.
منبع :مجله اقتصادی سوئد.
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خوب آمار و ارقام تا همی جا کاف است که ی ربتیم آنچه در مورد ژاپن تبلیغ یمگردد ،درویع
بیش نیست و خالف واقعیت است .تمام بحث اینجاست که نظام بحران زده رسمایهداری
ر
حداکت سود نیمشناسد .در اثر
دیگر پاسخگوی نیازهای انسان نیست ،زیرا چتی جز کسب
همی کسب حد ر
اکت سود است که رسانجام به جنگ وخونریزی متوسل یمشوند و دنیا را به
نابودی و ویرای یمکشانند.
ژاپن بسیار از ایران ر
پیشفته تر است ،در این شیک نیست .اما اینکه آرزوی سیستم و صنعت
ژاپن را در رس به پرورانیم آنهم بدون در نظرگر ر
فی ررسایط تاریخ متفاوت به خیالپردازی در
غلتیدهایم .ایران باید به رایه رود که با امکاناتش و با سیاست صحیخ که نیاز انسان را در
رسلوحه برنامهاش قرارداده است ،منطبق باشد و نه الگوبرداریهای ذهن .ادامه دارد
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به یاد قربانبان آشویتس
 ۲۷ژانویه سال  ،۱۹۴۵ارتش قهرمان
رهتی یوزف
رسخ شوروی تحت
ر
استالی وارد اردوگاه آلمان نازی در
ر
آشوویت لهستان شد .ورود ارتش رسخ
ر
آشوویت به شکل نمادین به عنوان
به
«روز بیالملیل یادآوری هولوکاست»
شناخته یمشود .میلیونها انسان از
یهودی و کویل گرفته تا کمونیست و
غتکمونیست در اردوگاههای مرگ،
جان باختند.
ر
برداشی کسای بود که
مذهن ،نابودکردن همه مخالفان یا از میان
هدف ،پاکسازی قویم و
ر
حتا ناتوای ذهن و جسیم داشتند .بگذریم از اینکه امروز غرب امتیالیست با کم اهمیت
جلوه دادن هلوکاست  ۲۷میلیون شهروند از جان گذشته شوروی و پر رنگ کردن هلوکاست
 ۶میلیوی یهودی در پشت نازیهای صهیونیست بر علیه خلق فلسطی سنگر گرفته و به
توجیه کشتار یک ملت مشغول است.
آیا اکنون چنی شبخ؛ شبح فاشیسم در اروپا در گشت و گذار نیست؟ آیا کشتار ریرحمانه
لین و سوریه و غرقشدن هزاران انسان در دریا و اقیانوس و
خلقهای عراق و افغانستان و ر
خوراک کوسهها شدن و بتحیم و سنگدیل که این روزها شاهدش هستیم ،یادآور رفتار بربر
منشانه نازیها نیست؟
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از خوانندگان ر
محتم توفان که یگت مقاالت
«گزارش از ایران  -قسمت دوم» و
ر
وحیس و غرب متمدن  -بخش سوم»
«آسیای
هستند ،پوزش یمطلبیم.

ادامه این مقاالت را در شماره  ۱۲۸توفان ر
الکتونییک مطالعه
فرمائید.
هیئت تحریریه توفان ر
الکتونییک
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)فیسبوک حزب کار ایران (توفان
facebook.com/toufan.hezbekar

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

ر
)تویت حزب کار ایران (توفان
twitter.com/toufanhezbkar

ر
نشیات توفان
www.toufan.org/Nashrie_tofan.htm

نشیه ر
توفان ر
الکتونییک ر
)الکتونییک حزب کار ایران (توفان
www.toufan.org/Toufane_eletroniki.htm

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

سایت کتابخانه ر
اینت رنن توفان
www.toufan.org/ketabkane.htm

توفان انگلیش
www.toufan.org/International.htm

آ گاه و وبالگ کارگر
www.kargareagah.blogspot.se/
آرشیو ر
نشیات
www.toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

