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گل بود به سبزه نیز آراسته شد!
ریزگردها و زحمتکشان خوزستانی
محکومیت به زندگ در زیر خط فقر ،کار در گرمای شدید تابستان ،قراردادهای موقت  ۲۹روزه،
حقوق و مطالبات عقبمانده و اعباضات منجر به دستگبی و زندان و بیکاری و برای کارگران
ز
خوزستان کم بود که به آن آلرژی و آسم و برونشیت و رسطان ریه هم اضافه شد.
نمونهای از سیاستهای آشکار
ضدکارگری مقامات حکومت
مدیریت بحران استان خوزستان
در تابستان گذشته مصوبهای
داشت که طبق آن در روزهای با
دمای باالی  ۴۹درجه سانتیگراد
ساعت کاری برای کارمندان) که
در فضای پوشیده و با دستگاه
خنککننده کار یمکنند )کاهش
یابد ویل برای کارگر زان که در فضای باز و در زیر تابش سوزنده آفتاب کار یمکنند ،این کاهش ساعت کار
انجام نشود.
دبب اجر یان خانه کارگر خوزستان در همان زمان یمگوید« :گرمای شدید یک هفته گذشته باعث فوت
یک کارگر در این استان شد ،اما با این وجود ،تعطییل در روزهای گرم برای کارگران در استان اعمال
نشد .نامهای اعب ز
اض از سوی خانه کارگر خوزستان به استانداری ارسال شد که در پاسخ عنوان شده
بود« ،تعطییل برای کارگران در روزهای گرم اعمال نشود».
ز
حسیت اضافه کرد« :برای کاهش صدمات به کارگران در هوای گرم ،باید مواردی مثل فراهمکردن
ز
نوشیدن خنک برای کارگران و استفاده از لباس مناسب برای
اسباحت کوتاه در محیط مناسب ،تهیه
کارگران در هوای گرم در نظر گرفته شود.گرمای شدید در خوزستان آمار حوادث کار در این استان را
باال برده است؛ گرما باعث کاهش دقت ،افزایش زرصیب حوادث و افزایش تلفات کارگران در محیط کار
همچنی کار در گرمای شدید باعث تحلیل ز
ز
رفی قوای جسیم ،پبی زودرس و افزایش مرگ و
یمشود و
مب کارگران در دوران بازنشستگ یمشود".

ریز گردها ،سیاستهای حاکمیت و اعباضات مردیم
به علت گرد و غبار و رطوبت شدید از صبح شنبه ۲۳ ،بهمن ،آب و برق در اغلب شهرهای خوزستان
قطع شد و مراکز آموزش و ادارهها تعطیل شدند .بدنبال آن مردم اهواز در اعباض به آب و هوای
ی
اهپیمان اعب ز
ز
اض داشتند.
مسئولی در اهواز تجمع و ر
آلوده و نبرق و نتوجیه
ز
ز
معرق شده که
جهان به عنوان یگ از آلودهترین شهرهای جهان
شهر اهواز از سوی سازمان بهداشت
آلودگ هوای آن باعث مشکالت تنفیس ساکنان این شهر شده است .و در ضمن احتمال آلودهبودن
ز
جنی
این ریزگردها به مواد رادیواکتیو نگر زانهای گسبدهای در رابطه با گسبش رسطان و تاثبگذاری بر
و مادران باردار و نوزادان بوجود آورده است .ساالنه حدود  ۲۲هزار نفر در استان خوزستان به دلیل
ز
درمان مراجعه یمکنند.در آبان ۱۳۹۴
مشکالت ناش از آلودگ هوا و ریزگردها به بیمارستان و مراکز
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در ین بارش باران اسیدی در این استان ،برای صدها نفر مشکالت تنفیس پیشآمد که آنان را به
بیمارستان کشانده و به بسبیشدن بیش از یکصد نفر منجر شد.

عوامل اصیل در به وجود آمدن ریزگرد در ایران
بی کشور عراق و ترکیه کشمکش فر ز
یط چند دهه اخب ز
اوان بر رس به دست آوردن منابع آب وجود
ز
ساخی چندین سد به روی رود دجله باعث کاهش شدید آب این رودخانه
دارد که باعث شد ترکیه با
ز
همچنی دولت عراق در زمان صدام با کانالکیس و انتقال آب رود دجله باعث شد آب این
شود.
رودخانه به شدت کاهش و در نتیجه این کاهش تعدادی از تاالبهای منطقه دچار آسیب و خشگ
شود و بیابانهای عراق رشد فر ز
اوان کنند .یگ از این منشاءهای اصیل گرد و غبار ایران ،کویرها و
باتالقهای خشک شدهی عراق است .مطابق معمول جریانهای بادی کشور از شمال غرب به سمت
جنوب رسق است و این همان جریانهان است که غبار را از ز
بیالنهرین و عراق و بخیس از جنوب
ی
استان ایالم و قسمت غرب اهواز با خود وارد یمکند و کشور را تحت تاثب قرار یمدهد.
وجود ریزگردها فقط به دلیل عوامل خارج نیست بلکه خشگ تاالبها و سدسازیهای و حفاریهای
غب اصویل ،فروش خاکهای مرغوب کشاورزی در ایجاد ریزگردها در هوا نقش به ز
رس یان دارند.
در خوزستان تاالب نیمهخشک هورالعظیم که این روزها بیشب به بیابان و مرداب هورالعظیم یمماند،
ز
رسزمی فکه از سوی دیگر باعث شدهاند تا با گرمشدن هوا و وزش بادی
از یک سو و تپههای ماسهای
ز
رسزمی خوزستان در انبویه از گرد و غبار فرو رود.
نه چندان پررسعت،
گردهان که از کشورهای همسایه از جمله
کانون اصیل تولید این ریزگردها ،از داخل ایران است ،اما ریز
ی
عراق وارد خاک ایران یمشوند ،رسایط را تشدید کردهاند .بخشهای جنون تاالب هورالعظیم و محور
اهواز  -ماهشهر کانونهای اصیل تولید ریزگرد در داخل و جنوب رسق کشور عراق به دلیل توقف
کویرزدان و نابودی تاالبهای ز
بیالنهرین کانون برونمرزی ریزگردها هستند.
ی

راه حل:
۱

تثبیت شنهای روان

۲

جلوگبی از سدسازی نرویه

۳

توجه به حفظ استانداردهای محیط زیست تاالبها

۴

ممانعت از تخریب آگاهانه تاالبها بوسیله رسکتهای خصوض وابسته به وزارت نفت

۵

جلوگبی از فروش خاکهای مرغوب کشاورزی

ز
زمیها را
در گذشته سه کشور ایران ،عراق و عربستان به صورت مشبک هزینههای مالچپاش این
اورده چسبندهٔ
زمیها در فصل خاض از سال مالچپاش یمشدند .مالچ نویع فر ٔ
تأمی یمکردند و تمام ز
ز
نفت است که برای تثبیت شنهای روان در بیابانها استفاده یمشود .جنگ عراق و تغیب رویه این
ٔ
دولتها در دهه  ۲۰۰۰میالدی سبب فراموش این کار و در نتیجه افزایش ریزگرد در خوزستان ،غرب
ً
ایران ،و رسانجام تقریبا در رسارس ایران شد .مذاکرات با عراق و عربستان به منظور تثبیت شنهای
روان و پیشگبی از نابودی تاالبها تاکنون به نتیجهای نرسیده است.

احیاء تاالب تخریب شده هورالعظیم
منابع طبییع هورالعظیم از زمان جنگ ز
بی ایران و عراق با تهدید روبهرو بود .کمبود آب ناش از
احداث سد در مسب رودخانههای منتیه به این تاالب آسیبهای قابل توجیه به این زیستگاه وارد
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کرده است .خشکشدن بخش های وسییع از این زیستگاه عظیم در جنوب غرب ایران نقش مهیم در
به راه افتادن توفان شن و گرد و خاک در منطقه داشته است.
در دوران پس از انقالب  ،۵۷زیرمجموعههای رسکت میل نفت ایران در این منطقه با جادهسازی
ٔ
درباره جادهها ،دفع پسماندهای حاصل از حفاری چاهها و
غب زرصوری ،عدم رعایت عرض مورد توافق
پسابهای تخلیهشده در تاالب ،به محیطزیست این تاالب آسیب زدند .به دنبال فعالیتهای
ز
صنعت نفت در منطقه ،ارتباط آن ز
همی
بی بخشهای مختلف تاالب هورالعظیم برقرار نیست و به
دلیل این تاالب در ز
برج قسمتها به حالت مرداب درآمده است.
از بخش ایر زان تاالب هورالعظیم که مساحت شامل  ۶۴هزار و  ۱۰۰هکتار یمشود به دلیل طرحهای
هان از تاالب خشک شده و در حال
اکتشاف نفت برخالف ضوابط ارزیان زیستمحییط ،بخش ی
ز
حارص  ۲۹هزار هکتار باقمانده ز
ز
یعت معادل  ۵۴درصد مساحت این تاالب از بی رفته است .مساحت
این تاالب در کل بخش ایران و عراق در مجموع  ۳۰۷هزار هکتار بوده که این مساحت در کل به ۱۰۲
هزار هکتار کاهش یافته ز
یعت  ۶۷درصد آن از ز
بی رفته است.

آیا جمهوری اسالیم قادر به حل مشکالت محیط زیست است؟
پاسخ ما به این پرسش ز
منف است .تخریب محیط زیست ایران در  ۳۸سال حاکمیت جمهوری اسالیم
اگر چه در آغاز تا حدودی به دالیل جهالت و علم ز
ستبی و خرافهگر یان بود ،ویل بعد از چند سال و به
خصوص بعد از پایان جنگ آگاهانه و به منظور چپاول هر چه بیشب این خوان یغما توسط
نوکیسههای معمم و مکال و آقازادههایشان بود که شدیدا در بوق نئولیبالیسم و خصوضسازی
یمدمیدند و در جهت انباشت هر چه بیشب رسمایه با هم مسابقه گذاشته بودند .
تجربه زندگ  ۳۸ساله به کرات و در عرصههای گوناگون به آنها که چشیم برای دیدن داشتهاند ،نشان
داده است که جمهوری اسالیم کوچکبین حف برای ملت ایران و به خصوص کارگران و زحمتکشان و
سالمت و رفاه و آسایش آنان قائل نیست.آنها نشان دادهاند که حکومتشان بر پایه تحمیق و رسکوب
و اتکاء به درصد اندگ دزد و خودفروخته و جنایتکار تا به امروز تداوم داشته است .تنها راه نجات از
انسان ،رس ز
این وضعیت فالکت بار و غب ز
نگون جمهوری اسالیم به دست توانای مردم ایران و بدون
اجازه به هیچ قدرت خارج به منظور دخالت در امور داخیل ایران و یا آلبناتیوسازی ضدانقالن
است.
کارگران و زحمتکشان ایران باید با چشم و گوش باز صف دوستان و دشمنان خود را بهشناسند و آنها
امبیالیستها نظب مجاهدین
را از هم تفکیک کنند تا به آلت دست اپوزیسیون خودفروخته و مزدور ی
و سلطنتطلبان و حزب دمکرات کردستان و کومله و سایر ناسیونال شوینیستهای قومگرا نظب
گرگهای خاکسبی و جندهللا و االهواز ،تبدیل نشوند .مردم ما خواهان تبدیلشدن ایران به سوریه
ز
ز
دیگری نیستند؛ مردم ما آزادی و استقالل و عدالت اجتمایع یمخواهند.
مصطف هجری،
کسان مثل
رهب حزب دمکرات و یا مریم رجوی ،رهب مجاهدین که رسما خواستار مزدوری ارسائیل و عربستان
سعودی شدهاند ،همچون آدمخوران داعیس نشان دادهاند که نه تنها خواستار آزادی و دمکراش
نیستند ،بلکه هزاران بار جنایتکارتر و پلیدتر از شکنجهگران اوین هستند.
امبیالیستها و
زنده باد همبستگ کارگران و زحمتکشان ایران علیه حاکمیت جمهوری اسالیم و ی
صهیونیستها و مزدوران منطقهای و داخیل آنها

4

توفان الکبونیگ نشیه الکبونیگ حزب کار ایران ،شماره  ۱۲۸اسفند ۱۳۹۵

قهر از «قهر»
نقدی بر شیفتگان «گفتمان سیاسی» و طرح «آشتی ملی»
ز
رفسنجان و طرح ایده «آشت میل» از جانب خاتیم و پاسخ خامنهای به آن موجب شد تا
با مرگ
بحث اصالحات و رفرم باری دیگر تبدیل شود به موضوع محافل اصالحطلبان و رفرمیستهای خارج
از حاکمیت .اصالحطلبان با طرح «آشت میل» در حقیقت به دنبال نویع بیعت با ویل فقیه هستند
چرا که خود را ی
جزن از کانون قدرت یمبینند و رسنوشت محتومشان با نزدیگ به تودهها پیوند نخورده
است ،از ز
ایبو نزدیگ و گرایش به مرکز کانون قدرت (والیت فقیه) که یگانه ضامن حفظ و تثبیت
حاکمیت بهشمار یمآید ،تنها راه پیشروی اصالحات است ،راه سازش ،راه مماشات ،راه روی
برگرداندن از تودهها .در خارج از دایره خودیها عدهای هم در خارج از کشور در غالب مفاهییم
همچون «گفتمان سیاش»« ،گذار مسالمت ز
آمب»« ،انتخابات آزاد» نظران را مطرح یمکنند که از
آن بوی تعفن رفرمیسم و سازش با حاکمیت به مشام یمرسد.
هواداران مبارزه «مسالمت ز
آمب» توضیح نیمدهند که اتخاذ شیوه «دیالوگ»که مفهوم غالب در
ز
کدامی اهداف
بحث «گفتمان سیاش» است ،به عنوان راه و روش مبارزه در تقابل با کیست و با
ز
ز
تعیی هدف و شناخت موانع ،راه و شیوه رسیدن به هدف را
تعیی میشود؟ آیا این نیست که
مشخص یمکند و نه عکس آن! طرح «گفتمان سیاش» به عنوان راه و شیوه حل مسايل مورد
اختالف ،از راه صلح و مسالمت ،از طریق مذاکره ،امریست سیاش و در عرصه سیاست آنچه که
ز
تعیی یمکند ،قدرت است .هنگایم که از «گفتمان سیاش» سخن مبود ،باید
تناسب و توازن قوا را
روشن شود که موضوع مورد بحث چیست؟ اگر سلب حاکمیت از رسان اسالیم ایران موضوع بحث
است ،آنگاه موضوع «گفتمان سیاش» بود و نبود حاکمیت است .آیا میتوان تصور کرد که با سیاست
«منطق» و «استدالل» از رژیم ایران خواست تا به هست خود پایان دهد؟ هدف از گفت و شنود
منطف اصوال ایجاد زمینه «تفاهم» و «توافق» است و نه سلب و حذف که نتیجتا و نه الزاما یمتواند
چبی و نزدیگ کردن به ز
یعت دوری کردن از ز
به «سازش» بهانجامد .سازش اما ،امریست نست ،ز
چب
دیگر .اگر دو نفر بر رس ز
چبی از طریق «دیالوگ» و گفت و شنود با هم سازش یمکنند ،معموال هر دو
چبی دوری یمکنند و به ز
از ز
چب مشبگ که مورد توافق آنان است ،نزدیک یمشوند .سازش به این
ز
معت محل تالق دو خواست است که به حداقل تقلیل یافتهاند.
حاال به بینیم که این خواست تقلیل یافته هواداران «گفتمان سیاش» چیست.
این عده از پیشگامان «گفتمان سیاش» برای تحقق «استقرار آزادی و دموکراش» در ایران به دنبال
ز
پرهب از
این هستند که باب «گفتمان سیاش» را با رسان حاکمیت اسالیم باز کنند .پیش رسط آن هم
ز
تعریف که این عده از مفهوم «سیاست» به دست
شیوه «قهر» است .در این «گفتمان» برعکس
یمدهند که شالوده آن بر روی «بحث و استدالل و منطق و روشهای به دور از خشونت» ریخته
شده است ،این گفتمان محل بده و بستان است و بر هیچکس معلوم نیست کدام بخش از منافع و
خواستهای دموکراتیک مردم ایران در این بده و بستان مورد معامله و مبادله قرار یمگبد! نتیجهای
که بر این «گفتمان سیاش» مبتب یمشود ،این است که مردم ایران باید از حداقل خواست خویش
ز
داشی آن
برای استقرار آزادی و دموکراش که حیات رژیم ایران منوط به محدود و محصور نگاه
است ،رصف نظر کنند ،چون غب از این هر چه باشد با مخالفت رژیم روبرو خواهد شد و به «قهر»
خواهد انجامید! و این آن ز
چبی نیست که هواداران راه صلح و مسالمت در ین آنند .پر واضح است
که هرگونه تغیب و دگر ز
گون که منجر به تحول دموکراتیک در جامعه ایران گردد ،در نهایت از راه قهر
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ز
تمکی
به عبارت دیگر از راه اعمال زور از سوی تودهها یمگذرد .و چه زشت است مردم را به تسلیم و
ز
ز
حاکمی ایران یمطلبند.
آنچبی واداشت که
به اراده
اما واقعا این «قهر» چیست که شیفتگان «گفتمان سیاش» تا این حد با آن قهر هستند
«قهر» در مفهوم کیل و گسبده آن ،ز
چبی نیست جز اعمال زور از طریق هرگونه وسیله و ابزاری برای
تحقق ز
هدق و خواست که با اهداف و خواستهای دیگران در تناقض است .تمرکز ابزار زور در دست
طبقه حاکمه این طبقه را در جایگاه قدرت برتر قرار یمدهد که اراده و خواست خویش را یمتواند بر
طبقات دیگر از طریق دولت که ارگان رسکوب یک طبقه علیه طبقه و یا طبقات دیگر است ،در
اشکال متفاوت بر جامعه تحمیل کند تا منافع خود را که در تناقض با منافع طبقات دیگر است،
ز
تأمی نماید ،که نتیجتا به حاکمیت او بر دیگری یمانجامد«.حاکمیت» اما آن فرصت و امتیازی را
یمگویند که طبقه و گرویه را در مقایم و موقعیت قرار یمدهد که دیگر طبقات و اقشار مردم را به
تبعیت و فرمانبداری از خود وامیدارد .ابزار اعمال قهر رسان نظام اسالیم ایران فقط در سیاست قوه
ز
قوانی توسط مجلس شورای
مجریه خالصه نیمشود ،بلکه قهر نامشوع و ارتجایع از طریق وضع
اسالیم و قهر قضان از طریق زندان و شکنجه و اعدام ز
نب هست .بنابر این یمبینیم که «قهر» حتما به
ی
.
معنای خشونت نیست و از یک جنس نیستند خشونت یمتواند در آخرین تحلیل نتیجه عدم قبول
تحمیل اراده یک طبقه بر طبقه دیگر باشد ،آنهم از طریق فشار و مقاومت در برابر اعمال زور و
قدرت .جنبش دموکراتیک مردم ایران در  ۲۲خرداد  ۸۸نشان داد که اعباضات آرام مردم نتوانست
طبقه حاکمه را به قبول خواستهای خود وادارد و دیدیم که حاکمیت برای حفظ پایههای قدرت
خود دست به «خشونت» ز
یعت قهر ضد انقالن و رسکوب زد که بالطبع انعکاس آن از جانب مردم
ز
چبی نبود جزاعمال قهر انقالن در دفاع از خود .تکلیف چه بود؟ باید مردم را به خانههایشان
ز
پرهب یمداشتیم و دست طبقه
فرایمخواندیم و آنها را از «مقاومت» در برابر «خشونت» طبقه حاکم
حاکمه را باز یم گذاشتیم تا هر آنچه در اختیار دارد در رسکوب وحشیانه مردم بکاراندازد؟ با این
استدالل که "خشونت" راه رسیدن به دموکراش نیست!» ....و «چه بسا خود علت به وجودآمدن
دیکتاتوری جدیدی میشود!»
ما هنگایم که یمگوئیم باید در برابر قهر ضدانقالن حاکمیت ،قهرانقالن تودهها را قرار داد ،منظور این
است که تودهها تنها با اتکاء به نبوی خود یمتوانند اعمال قدرت کنند .حت در شیوه «گفتمان
سیاش» هم چنانچه قرار است اراده و خواست تودهها به حاکمیت تحمیل شود ،ابزار و وسایل الزم
جهت اعمال قدرت برای ایجاد توازن قوا زرصوریست ،که بدون آن کاری از پیش نخواهد رفت.
بدینترتیب نتیجه سیاست «قهر از قهر» ز
چبی نیست ،جز خلع سالحکردن تودهها به این دلیل
ساده که هواداران «گفتمان سیاش» «قهر» را برابر با «خشونت» نشان یمدهند و این اگر خطا
نباشد ،بدون تردید خیط است که تودهها را آگاهانه به راه مسالمت و سازش با رژیم یمکشاند .این
عده نخست شیوه مبارزه «مسالمت ز
آمب» را به عنوان تنها راهکار منطف و متناسب با رسایط موجود
ز
چنی سیاست بکار آیند،
مطلق یمکنند و بعد دنبال وسایل و ابزاری یمگردند که در انطباق با
«انتخابات آزاد» و یا «رفراندم» نمونه ی
هان از ابزارهای راه «مسالمت ز
آمب» گذار از جمهوری اسالیم
ز
تعیی میس و
هستند .در سیاست شیوههای مبارزان دارای اشکال متفاون هستند ،به این دلیل که
ز
مبتت بر تحلیل مشخص از رسایط مشخص است .به عبارن این حاکمیت
اتخاذ سیاست همواره
است که شیوه مبارزه را از نوع «خشونت» و یا «مسالمت ز
آمب» در طول مبارزات تودهای به ما
تحمیل یمکند.
مطلق کردن مبارزه «مسالمت ز
ز
دانسی آن به عنوان
آمب» از راه «گفتمان سیاش» و خدشه ناپذیر
اصل اساش مبارزه سیاش که در صحت و درست آن نباید از خود شک و تردید نشان داد ،حکیم
است عام و فراشمول که در هر نظام سیاش ،تحت هر رساییط ،یمتواند قابل انطباق باشد.
ی
کشورهان که از حداقل ساختار
کتبرداری از گفتمانهای سیاش رایج در
برداشتهای نادرست و ی
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ز
قانون و دموکراتیک برخوردارند ،به همان اندازه خطاست که آن را برای جامعه استبدادی از نوع ایران
هم متناسب و معقول دانست! به نظر یمآید که این «شیفتگان» گفتمان سیاش ز
بی جوامع
دموکراتیک و استبدادی تشابهان را برجسته یمکنند تا از آن نتیجه بهگبند که گویا «گفتمان سیاش»
در هر دو ساختار سیاش کارساز است .انسان وقت گرفتار مطلقگر یان یمشود ،برای اثبات امری
مطلق مجبور است واقعیت را جعل کند؛ آن را واژگون جلوه دهد .خوب این تشابهات را باید نه تنها
نشان داد ،بلکه توضیح هم داد که چرا و کدامیک از وجوه مشبک جوامع دموکراتیک و استبدادی
شیوه مبارزه «مسالمت ز
آمب» را زرصوری یمسازد؟ آنچه که درست و معقول یمبود ،ترسیم وجوه
اختالف آن دو است و نه تشابهات .آیا منطف است که ز
بی سیستم سیاش آلمان در دهه ش و چهل
میالدی در دوران حاکمیت ناسیونال سوسیالیسم و نظام دموکراتیک فدرال آلمان وجه اختالف را
ندید و وجوه مشبک آن دو را برجسته و عمده کرد؟ آیا کمونیستها و سوسیال دموکراش آلمان
یمتوانستند با اتخاذ شیوه «مسالمت ز
آمب» و «گفتمان سیاش» بر فاشیسم هیتلری فائق آیند؟ البته
ز
چنی تصور نادرست را درست
معتقدیم که این «شیفتگان» چنانچه قدری فهم سیاش یمداشتند،
چنی حکیم ز
ز
مبت بر اینکه راه و روش مسالمت تنها راه رسیدن به دموکراش
ارزیان نیمکردند .صدور
ز
خواسی که به آن لبیک گویند ،این خود نقض غرض است.
است و آن را پیشه خود کردن و از تودهها
انتخاب «گفتمان سیاش» به عنوان شیوه و راه مبارزه سیاش قاعدتا نیمتواند هم در جامعه
دموکراتیک صدق کند و هم در تحت رسایط استبداد .این شیفتگان «گفتمان سیاش» به آنچه که
نیماندیشند ،این است که آن چیست که یک جامعه دموکراتیک را از یک سیستم استبدادی متمایز
یمکند! در اینکه در هر دوی این نظامها یمتوان وجوه مشبگ را یافت ،ی
بحت نیست .در جمهوری
اسالیم ایران همانقدر نهادهای انتخان و انتصان و تقسیم قوای مملکت ،مجلس قانونگذاری،
انتخابات دورهای ،مطبوعات ،ارتش و پلیس و خالصه هر آنچه که وجه مشخصه ساختار یک دولت
معت مدرن و نه حتما به ز
به ز
معت دموکراتیک ،موجودند ،که در جوامع دموکراتیک از نوع آلمان،
فرانسه ،سوئد و انگلستان و غبه  ...روحانیت حاکم در ایران کلیت نظام را مطابق میل و سلیقه خود
ز
همی
به نحوی سازمان داده است ،که در جهت حفظ و تثبیت منافع طبقان خویش بکار یمگبد و به
دلیل مجموعه نهادها و ارگانهای دولت ابزار اعمال قدرت طبقه حاکمه هستند و تا از این طبقه
سیاش خلع ید نشود ،امکان هیچگونه فعالیت و مبارزهای در جهت ایجاد دموکراش در ایران از راه
«گفتمان سیاش» نیست .در ایران حاکمیت و دولت درهم ادغامند و تفکیک آن درست و منطق
ز
همی نکته پاییمفشارد که «دولت» را از «حاکمیت» جدا سازد و
نیست .جنبش اصالحات اتفاقا بر
ز
همی امر دارد
تأکید و تأیید وجود دو نهاد قدرت حقیف و حقوق در سیستم سیاش ایران ،اشاره به
ز
ز
چنی نگرش و سیاست را
تاکنون آنها را باید در این رابطه مورد ارزیان قرارداد .نتیچه
که ناکایم تالش
ما در ین انتخابات دورههای گذشته به وضوح دیدیم .در حایل که در جوامع رسمایهداری پیشفته
حاکمیت از دولت جداست؛ در این جوامع یمتوان با استناد و اتکاء به قانون و وجود نهادهای
ی
دموکراتیک شیوه مبارزه «مسالمت ز
آنجان که به کلیت نظام لطمه وارد نیاورد ،اجرا کرد و
آمب» را تا
هیچ مانع و رادع حقوق هم در برابر آن نیست و چه بسا نمونه ی
هان داریم که حت از این طریق
اپوزیسیون مبق توانسته است به نتایج به سود مردم دست یابد .مشکل این «شیفتگان» در این
است که میس «گفتمان سیاش» و مبارزه «مسالمت ز
آمب» گویا یمتواند در دوران گذار از استبداد
هم بکار آید .یگ از این «شیفتگان» یمنویسد «قدرت آنها (رسان رژیم ایران – توفان) مسلما در
استدالل و برخورد سیاش نیست ،بلکه در قدرت نظایم شان است» .بنابر این اگر رسان رژیم اسالیم
ایران منطق و استدالل را نیمپذیرند و تنها ز
چبی را که یمشناسند «قدرت نظایم» است ،چرا عیلرغم
این مردم را فرا یمخوانید به «مقاومت» و مبارزهای که در آن فقط «بحث و استدالل و منطق و
روشهای به دور از خشونت» بازتاب یمیابد و نه ز
ز
چنی سیاست آیا عمال مساله
چب دیگر؟ نتیجه
گذار از استبداد را ز
منتف نیمکند؟ چون طرح مساله فقط «مقاومت» است و نه «اعمال قدرت».
خالصه کنیم :طراحان این شعارها و «گفتمان سیاش» از انجام یک انقالب بعدی که تنها یمتواند
مسئله کسب قدرت سیاش را برای طبقه کارگر مطرح کند ،وحشت دارند .آنها یم ترسند که فرهنگ
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انقالب قهر ز
آمب در مردم زنده شود .آنها یمهراسند که مردم درک کنند که زور ،قابله زمان و تاری خ
است و قهر هرگز در انحصار طبقه حاکمه نمیتواند باشد .تودهها ز
نب باید باور داشته باشند که بدون
قهر انقالن ،تحول عمیق انقالن ممکن نیست .با این شناخت است که ارتش تودهها آمادگ مقاومت
و مبارزه پیدا یمکند .با روحیه پذیرش شکست نیمتوان به سوی جنگ رفت .طراحان «گفتمان
سیاش» ،آشتجویانه و رفرمیست یمکوشند جنبش مردم را در مجاری سازش و همدست با ارتجاع
حاکم و در بهبین حالت آن ،در مجاری گشایش راههای نئولیبایل مشکالت ،هدایت کنند .آنها از
مردیم که با روحیه انقالن بار آمدهاند ،یمترسند .از ز
ایبوست که این جنایت و خیانت در حق تودهها
را با تئوریهای «جامعه ز
مدن» و «انسانیت» توجیه یمکنند« .انسانیت» آنها جاده یکطرفه است.
جوازی است تا طبقه حاکمه ،مردم نسالح را رسکوب کند .اجساد مردم در نزد آنان بیشب به
مصلحت برای زد و بند است ،تا زنده ،پرشور و انقالن آنها .سیل برانداز انقالب چنانچه راه اوفتد،
طبیعتا مرزی برای توقف تا زدودن نعدالتها ،نیمشناسد .لیبالهای مذهت و اپورتونیستهای
ز
مدن ،خواهان رفع همه نعدالتها نیستند؛ و به این جهت از همان بدو امر خواهان مهار طغیان
ز
مردماند .کمونیستها قهر انقالن را ز
بی کارگران و زحمتکشان از ایبو تبلیغ یمکنند که در نهایت رایه
جز توسل به قهرانقالن تودهای برای کسب قدرت سیاش و بهزیرکشیدن ارتجاع نیست ،اگرچه در این
ز
طوالن از اعمال تاکتیکهای متفاوت و متنوع سیاش غافل نیستند و گام به گام تودهها را برای
مسب
ز
نهان به ارتجاع ،قیام مسلحانه تودهای آماده یمکنند.
فرودآوردن رصبه ی
سیاست تابع متغیبات است که شیوه اعمال آن تحت تاثب کنش و واکنش یمتواند در اینجا و آنجا
تحت رسایط خاض تغیب کند و همانند هر پدیدهی دیگر ثابت و الیتغیب نیست.
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مبارزات طبقه کارگر علیه سیاستهای
نئولیبرالیستی و تغییرات ارتجاعی
قانون کار
ز
خمیت که اقتصاد را از آن خر
یمدانست و عامل اصیل و تعییز
کننده را در زندگ اجتمایع و
ز
تحوالت
درون جامعه ،گسبش
و تروی ج "فرهنگ اسالیم" و
ز
معرق و
اجرای "احکام اسالم"
داروی همه دردهای جامعه تبلیغ
رنگارنگ
مشاورین
یمکرد،
اقتصادیاش ،اقتصاد اسالیم را
به عنوان عامل پیشفت جامعه و
ی
خودکفان و رفع
رسیدن به
ز
معرق یمکردند و یمخواستند با حمایت از بازار و تجار"محبم" و
استثمار و نعدالت اجتمایع
اصناف و صنایع کارگایه و گسبش صندوقهای قرضالحسنه و اصل قراردادن باب اجاره فقه اسالیم
در مناسبات کار و لغو بیمه بازنشستگ و پرداخت زکات به جای آن  -توسط بستگان و یا امت مسلمان
 الگوی اقتصاد اسالیم خود را تحقق بخشند ،خییل زود در برابر واقعیات ،مجبور به کنارزدن نقابرنگ و لعابدار اسالیم به مناسبات رسمایهداری شده و بخصوص پس از جنگ تا به حال با وحدت
نظر همه جناحها و باندهای درون و پبامون حاکمیت در این عرصه ،چهار نعل در جهت اجرای
ز
جهان و صندوق ز
بیالملیل پول و سازمان
سیاستهای اقتصادی نئولیبایل دیکتهشده توسط بانک
تجارت جه زان پیش رفتند.

مبارزات طبقه کارگر بعد از انقالب  ۵۷در رابطه با قانون کار
ز
خونی و قهرمانانه خود ،یط دوران قبل از انقالب و سالهای اولیه
طبقه کارگر ایران ،یط مبارزات
ز
بعد از انقالب ،توانست بخیس از حقوق پایمال شده خود را در قالب قوانی و مقررات کار به
کارفرمایان تحمیل کند.
ز
تامی اجتمایع و بیمه ،منع کار کودکان ،برقراری ضوابط ویژه
محدودیت ساعات کار روزانه و هفتگ،
ز
تعیی حداقل دستمزد ،الزام کارفرمایان به رعایت مقررات حفاظت و
برای کار و مرخیص زنان باردار،
ی
ز
ز
ایمت فردی و جمیع و بهداشت در محیط کار ،حق تشکل صنف و سندیکان و قراردادهای جمیع،
طرح طبقهبندی مشاغل ،بازنشستگ ،مشخصبودن دوره پرداخت و محل پرداخت مزد و  ...امتیازات
ی
اهدان رسمایهداران و کارفرمایان به کارگران نبوده ،بلکه بخیس از حقوق زحمتکشان است که از حلقوم
ز
آنها ببون کشیده شدهاند.
اولی پیشنویس قانون کار اسالیم در سال  ۱۳۵۹توسط احمد توکیل ،وزیر
ز
کار مرتجع و ضد کارگر منطبق با باب اجاره فقه اسالیم در جهت اجبکردن کارگران و از بیبردن تمام
ی
سندیکان گذشته ایران ،تنظیم شده بود و چنان گستاخانه و وقیحانه
دستآوردهای جنبش کارگری و
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همه محدودیتها را از پیش پای رسمایهداران برداشته بود و دست آنها را در استثمار کارگران باز
گذاشته بود که گوشه ی
هان از آن را یمتوان در البالی اعبافات ابوالقاسم رسحدیزاده در گفتگوی با
ایلنا در تاری خ  ۲۰آذر ماه  ۱۳۸۷بهب مشاهده کرد.
ابوالقاسم رسحدی زاده در مورد مخالفت شورای نگهبان با پیشنویس قانون کار سال  ۶۹یمگوید:
« یگ از ایرادها این بود که دولت حق مداخله در روابط کارگران و کارفرمایان را ندارد و رابطۀ کارگران و
کارفرمایان در کارخانجات ز
نب باید مانند روابط کشاورزان و ز
زمیداران ،بر مبنای اجبی تنظیم شود».
او اضافه یم کند:
«فراموش نکنیم در منابع فقیه ،رساییط که برای اجبکردن حیوان مشخص شده است .هنوز از نظر
رعایت عدالت بسیار ایدهآل است .به عنوان نمونه ،شما اگر بخواهید یک حیوان را به کار گبید،
ز
چنی مستحب
نباید بار زیاد و یا کار سخت را به آن تحمیل کنید ،حق ندارید به آن آزار برسانید و هم
است قبل از آن که غذا بخورید ،ابتدا به حیوان غذا بدهید».
ز
باهمی استدالل با مخالفان قانون کار در شورای
رسحدی زاده در پاسخ خبنگار که یم پرسد« :آیا
نگهبان صحبت یم کردید؟»
ز
چنی اظهار میدارد:
ز
همی استدالل با آنها صحبت یم کردم"
"بله ،با
او یم گوید:
"پیشنوییس از این قانون را دراختیار دفب امام (ره) ،آیتهللا خامنهاﻯ در نهاد ریاست جمهوری،
ز
ز
ز
گلپایگان در شورای نگهبان قانون
صاق
رفسنجان در مجلس شورای اسالیم و آیت هللا
آیتاهلل
ز
اساش گذاشته شد ،تا در مورد آن اظهار نظر کنند ،اما به غب از آقای گلپایگان که ابتدا به صورت
ً
ز
پاسج ندادند".
شفایه نظر مثبت خود را اعالم کرد و بعدا موضع مخالف را اتخاذ کرد ،بقیه آقایان
رسحدی زاده در ادامه یم گوید:
«احساس کردم ادامۀ اختالف بر رس قانون کار تبعان داشته باشد».
و در پاسخ خبنگار که یم خواهد در مورد این تبعات بیشب توضیح دهد ،اضافه یمکند که« :در آن
زمان هنوز جنگ ادامه داشت و رسایط خاض بر کشور حاکم بود .از سوی دیگر در محیطهای کار،
امکان نفوذ کمونیستها و گروههاﻯ ضدانقالب وجود داشت .اگر این اختالفات ادامه پیدا یمکرد،
ممکن بود اتفاقان در محیط کار به وجود آید».
و ادامه میدهد که« :در واقع چون کارگران و افکار عمویم در آن رسایط حساس انتظار یک قانون
مبق را داشتند ،سیع ما بر این بود تا حداقل ،ابتدا کلیات یک قانون کار ایدهآل را تصویب کنیم و
سپس در فرصت بعدی به تکمیل نواقص احتمایل یببدازیم».
و در مورد نواقص این قانون به طور نمونه یم گوید:
«نواقص وجود دارد و نمونۀ دیگر بستهبودن دست کارفرماها در اخراج کارگر و خاتمۀ قرارداد است».
همچنان که مشاهده یم کنید ،نگاه ز
حضات به کارگر ،نگایه است که به یک برده دارند که حت به
قول رسحدی زاده از حقوق یک حیوان هم برخوردار نیست .و تصویب قانون کار بنا به مصلحت و
وجود رسایط حساس و در واقع به لحاظ ترس از نفوذ کمونیستها و انتظارات کارگران و افکار عمویم
بوده است و حاال که رسایط تغیب کرده ،یمتوان دست کارفرما را در اخراج کارگر باز گذاشت؛ یم توان با
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حذف کارگاههاﻯ کمب از ده نفر از شمول قانون کار و استخدام موقت ،بیش از نود در صد از کارگران
ز
قانون ،در کام گرگان رسمایهدار ،رها کرد؛ و یمتوان رساییط فراهم کرد که شش
را ،بدون هیچ حمایت
ماه ،شش ماه حقوق کارگر را پرداخت نهکنند و در یک کالم یمتوان آنها را به بردگ کشید.
قانون کار فعیل که پس از  ۱۲سال پیکار و مبارزه رسسختانه طبقه کارگر با نظام رسمایهداری جمهوری
اسالیم در  ۲۹آبان  ۱۳۶۹به تصویب رسید ،در واقع توافق بر رس حداقلها از جانب طبقه کارگر
ز
همی حداقلها بدون ضمانت اجر یان «که همان حق تشکل آزاد و مستقل و
ایران بود؛ هر چند که
حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمیع است» ،همواره مورد تعرض و دستبد و تجاوز
رسمایهداران و کارفرمایان قرار یمگبد.
وظیفه قانون کار دفاع از نبوی کار به عنوان بزرگترین ثروت جامعه است .حمایت از نبوی کار مولد
و تأ ز
می بهبین رسایط برای رشد و شکوفا ین این عظیمترین رسمایه میل ،باید اساس قانون کار باشد.
قانون کار برای حمایت از کار و کارگر است.
ی
کاالن یمداند که رسنوشت آن ربیط به جامعه ندارد و عرضه و تقاضای
تفکر رسمایهداری نبوی کار را
ز
.
بازار باید رسنوشت آن را تعیی کند آنها یمگویند قانون کاری که مدافع نبوی کار باشد هم مانع
ز
چنی
رسمایهگذاری و جذب رسمایه خارج است و هم در نهایت مانع اشتغالز یان است و طبعا نباید
موانیع وجود داشته باشد .آنها از «آزادی»« ،توافق» کارگر و کارفرما ین حمایت یمکنند که در واقع
ز
ز
نداشی
مبتت بر بدترین نوع اجبار و تحمیل است .اجبار فقر و گرسنگ ،اجبار نخانم زان ،اجبار
ز
نداشی مخارج تحصیل فرزندان .در واقع «توافق» نیست ،بلکه تحمیل
مخارج دارو و درمان ،اجبار
ننگ و فالکت و نکبت و فاجعه به طبقه کارگر است.
ز
کسان که از «آزادی» کارگر در انتخاب گرسنگ و دربدری حرف یمزنند ،در واقع مستبدین مدافع
رسمایه هستند.
ز
گرفی
قانون کاری که باید محدود کننده رسمایهداران در غارت نبند و بار زحمتکشان باشد با نادیده
حق تشکل آزاد و مستقل و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمیع ،به وسیلهای در
دست آنان تبدیل شده تا به غارت بیشب بهپردازند .آنها یمخواهند کارگر منفرد را به کام گرگ
ی
تنهان با رسمایهدار روبرو یمشود ،قطعا مظلوم واقع خواهد شد.
رسمایهدار بفرستند .کارگر وقت به
رسمایهدار هرگز تنها نیست .او متگ به نبوی رسمایه و متگ به طبقه رسمایهدار است و حمایت
سیاش دستگاه حکومت را پشت رس دارد .اما کارگر ،چنانچه متشکل نباشد ،تنهاست و مجبور است
برای زندهماندن خود و خانوادهاش تحت هر رساییط نبوی کار و هست خود را بهفروشد و «توافق»
در این رسایط نابرابر ز
بی کارگر و کارفرما فقط و فقط به نفع رسمایهدار تمام یمشود و رسمایهدار
یمتواند او را به روز سیاه بهنشاند .بیش از  ۹۰درصد کارگران ز
حارص در کارخانجات و مراکز تولیدی
ی
کارهان با ماهیت مستمر و دائیم هستند) با قراردادهای موقت و سفید امضاء مشغول
(که در واقع
کار هستند و ضمن اینکه هیچگونه امنیت شغیل ندارند ،به شدیدترین وجیه استثمار یمشوند و در
ز
بسیاری موارد دستمزدی ز
تعیی شده توسط شورای عایل کار دریافت یمکنند.
پائیتر از حداقل مزد
یگ از محورهای اصیل طرح اصالج قانون کار در زمینه تسهیل اخراج و مربوط به ماده  ۲۷قانون کار
ز
صنف شورای حل اختالف در
است .در پیشنویس اصالج «نظر مثبت» شوراهای اسالیم ،انجمن
اخراج کارگران را لغو کرده و یمگوید:کارفرما یمتواند پس از حداقل دو بار تذکر کتت در کمب از  ۱۵روز،
کارگر جدید جایگزین کند .مورد دیگر طرح اصالج که دست کارفرما را برای اخراج باز یمگذارد.
افزودن بند «ز» به ماده  ۲۱قانون کار است که یمگوید در مواردی مانند کاهش تولید و تغیبات
ساختاری کارفرما یمتواند قراردادکار را فسخ و کارگر را اخراج کند.
مورد دیگری که دست کارفرما را برای اخراج باز یمگذارد عدم حضور کارگر در رس کار به علت توقیف
است .از موارد دیگر اصالج ماده  ۱۱۲و  ۴۱قانون کار است .طبق اصالح پیشنهادی یمتوان هر
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کارگری را به عنوان کارآموزی یا بازآموزی در هر رسایط ز
ست و سوابق کاری به مدت سه سال با
ز
ز
پرداخت  ۷۰درصد حداقل حقوق به بردگ کشید .مورد اصالج دیگر تعیی مبان عیدی کارگران
توسط هیئت متشکل از  ۵نماینده دولت و  ۳نماینده کارفرما و  ۳نماینده کارگر است ،در صورن که
مبان عیدی در حال ز
ز
حارص دو برابر حداقل دستمزد است.
چنانکه مالحظه یمشود ،در ابتدا با زنف تشکلهای مستقل کارگری و حق اعتصاب و حق قراردادهای
دسته جمیع در قانون کار ضمانت اجر یان آنرا از ز
بی یمبرند و سپس با خارجکردن کارگاههای کمب از ده
نفر از شمول قانون کار و تائید و گسبش قراردادهای موقت تا بیش از  ۹۰درصد طبقه کارگر را از چب
حمایت قانون کار خارج کرده و سپس با تغیبات پیشنهادی در اصالحیه قصد دارند همان  ۱۰درصدی
از کارگران را هم که مشمول این قانون یمشوند ،به راحت اخراج کنند و هر قراردادی را تحت عنوان
توافق کارگر و کارفرما به آنها تحمیل کنند .این است مفهوم واقیع عدالتگسبی و طرفداری از
ز
مستضعفی در نظام رسمایهداری جمهوری اسالیم .در یط  ۲۷سال اخب (بعد از تصویب آن)
تالشهای فر ز
ز
همی قانون کار حداقلها صورت گرفته است که از
اوان در جهت دستبد و تجاوز به
جمله خروج کارگاههای کمب از پنج نفر و سپس ده نفر و بعد کارگران قالیباف از شمول قانون کار و
اجرای طرح استاد شاگردی بود .الیحه اصالج و یا در واقع تخریت و نابودی قانون کار که توسط
جهریم ،وزیر کار دولت «عدالتگسب» احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و سپس توسط دولت «تدبب
ز
برداشی موانع از
و امید» روحا زن دنبال شد؛ تالش بود و هست در جهت ایجاد امنیت کامل رسمایه و
پیش پای آنان برای غارت و چپاول ن در و پیکر طبقه کارگر و نابودی کامل امنیت شغیل آنها.
ز
چنی یمگوید« :ما
جهریم ،وزیر کار کابینه احمدی نژاد ،در مصاحبه با خبگزاری فارس در  ۱۸آذر ۸۶
یک حرکت بزرگ و اساش در کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار و «حمایت از بخش غب
ز
قوانی ناظر بر روابط کارگر و
دولت» را آغاز کردهایم  ...شالوده این اقدامات سازماندیه «بازار کار» و
کارفرما را تشکیل یمدهد .فرصت برای رسمایهگذاری ،اصالحات در نظام بانکها و صنعت بیمهای و
ز
ز
جهان ،اصالح و خصوضسازی بانکها و صنعت
پیوسی به سازمان تجارت
برنامهریزی کشور،
بیمه» .این سیاست اقتصادی که آقای جهریم کلیت آن را مطرح یمکند ،نئولیبالیسم نام دارد؛
اساساش بر خصوضسازی معادن و صنایع و کشاورزی و بانکها و تجارت و سیستم حمل و نقل
ی
ی
دریان و رییل و ز
چرج و رسانهها و آموزش و بهداشت و درمان و حذف سوبسید و خدمات
هوان و
ز
ز
ز
قوانی کار
چنی تغیب
قوانی کشورها در این جهت و هم
دولت و حذف تعرفههای گمرگ و تغیب همه
در جهت حفظ امنیت کامل رسمایه و استثمار نقید و رسط نبوی کار است.
نتا یج حاصله از این سیاست اقتصادی که با تحریف اصل  ۳۳قانون اساش توسط خامنهای رسوع
شد و غارت و چپاول ثروتهای میل تحت عنوان خصوضسازی و ایجاد بازار بورس و اقتصاد
ز
قوانی کار و ایجاد مناطق آزاد تجاری و
قمارخانهای و حذف سوبسیدها و تعرفههای گمرگ و تغیب
ز
غبه ....که نتایج حاصل از آن باعث رسازیر شدن همه کاالهای صنعت و کشاورزی و مضق به کشور
و نابودی تولیدات صنعت و کشاورزی و گسبش بیکاری و فقر و نحقوق کامل کارگران و زحمتکشان
ز
از طرق و ایجاد یک الیه اجتمایع از میلیاردرهای غارتگر وابسته به حکومت و شکاف عمیق طبقان
در جامعه شد .طبقه کارگر صنعت کشور از  ۵/۳میلیون نفر به  ۲/۱میلیون نفر کاهش یافته و  ۷۰در
صد صنایع کشور به طور کیل نابود و  ۳۰درصد باق مانده با ظرفیت  ۵۰درصد مشغول کار است.
ز
چنی وضعیت اقتصادی و اتکاء حاکمیت به یک الیه چند درصدی از میلیاردرها و
طبییع است که با
امبیالیست بوجودآورد.
مزدوران وابسته ،نیمتوان اقتصاد مقاومت برای مقابله با تحریمهای ی

سیاستهای اقتصادی نئولیبالیست در جهت منافع کدام طبقات اجتمایع هستند؟
ز
کمپان بزرگ  ٪۷۰معامالت جهان را کنبل یمنمایند .حدود  ٪۴۰از همه معامالت ثبت شده در
۲۰۰
ز
اصل معامله تجاری نیستند ،بلکه به صورن کامال کنبل شده ،میان همان کمپان ردوبدل شده است.
ز
ز
جهان را ز
جهان
بی خود تقسیم کردهاند و  ٪۴۰از معامالت
آنها از رقابت آزاد یمگویند ویل عمال بازار
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ی
جهان شدن نام گرفته است ،اما در واقع مرکزیت رسمایه و قدرت در یک
را کنبل یمنمایند .این روند،
امبیالیست قراردارد ١٨۶ .رسکت از ٢۰۰
جمع کوچک انحصارات و در یک گروه کوچک از کشورهای ی
رسکت بزرگ چند ملیت جهان تنها به  ۷کشور ژاپن ،آمریکا ،آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،هلند و سوئیس
جان در فهرست ٢۰۰
تعلق دارند و  ۱۴رسکت به کره جنون و برزیل تعلق دارند و «جهان سوم» ی
ز
جهان کنبل  ٢۰نوع کاالی
عددی ندارند .یک گروه کوچک متشکل از  ١۵رسکت مختلف و بزرگ
کلیدی را که در «جهان سوم» تولید یمشود ،در دست دارند.آنها  ۹۰در صد از معامالت گندم۹۰ ،
درصد از معامالت پنبه ۹۰ ،درصد از معامالت تنباکو ۹۰ ،درصد از معامالت چوبهای گرانبها۸۰ ،
درصد از معامالت قهوه ۸۰ ،درصد از معامالت مس ۷۰ ،درصد از معامالت چای و  ۷۰درصد
معامالت برنج و غبه را کنبل یمکنند .این رسکتهای چند ملیت که مبلغ ز
ی نئولیبالیسم و
ز
ز
مدرن را که کوچککردن دولت را تبلیغ یمکنند ،به هیچوجه
جهانشدن هستند ،سیاست لیبالیست
نئولیبالیستهای «مخالف دولت» نیستند ،بلکه تالش آنها بر این است که دولت را ناگزیر نمایند که
از قبول مسئولیتهای اجتمائیش رسباز زند و در نهایت آن را در جهت کسب منافع رسمایه چند
ملیت بکار اندازند .حقوق و مصالح اجتمایع باید نادیده گرفته شوند تا منابع اجتمایع را به حراج
ز
تأمی هزینههای انحصارات شوند .البته کسب
گذارند؛ دار یانها ،مالیات و دیگر درآمدها باید رصف
ز
جهان را
منافع بیشب ایجاب یمکند ،با کمک نبوی نظایماش ،با توسل به زور ،استثمار و استعمار
ز
کمپانها ممکن گرداند .رسکتهای بزرگ ز
بیالملیل بدون هیچ مانیع از نبوی کار ،منابع
برای این
ز
طبییع و بازار کشورهای دیگر سود یمجویند؛ همزمان از تکنولوژی و اطالعات فت و علیم انحصارات
خود با «احبام» پاسداری یمکنند و به سیاستها و برنامههای اقتصادی و فرهنگ خودشان حق
امبیالیسم آماده است
تقدم یمدهند .نام آن را هم یمگذارند «معامالت آزاد» .به خاطر این ارزشها ی
که تمام موانع را از پیش رویش بردارد .رسکتهای چند ملیت با استفاده از قدرتهای دولت
امبیالیست خود ،با استفاده از خشونت سازمان داده شد ،مانند آنچه در یوگسالوی و عراق و
ی
افغانستان و لیت و سوریه با کشتار و تخریب و راهاندازی جنگهای قویم و مذهت انجام دادند و یا از
طریق تحریمهای اقتصادی ،نظب تحریم اقتصادی کوبا و عراق و ایران سیاستهای خود را بهپیش
ز
یمبرند.
رهان از
کمپانها خواستار تخفیفهای دولت و کاهش مالیاتاند و در ضمن خواهان
ی
مسئولیتهای اجتمایع هستند .آنها یمخواهند هزینهها از جیب مردم پرداخت شود ،ویل سود
حاصل از آن به جیب آنها رسازیر شود .تبلیغات همهجانبه در مورد «نظم آزاد بازار» ،کشورهای فقب
ز
کمپانهای چند ملیت تا اندازهای قدرت خود را
را فقبتر و ثروتمند را ثروتمندتر نگاه یمدارد .امروز
جان که یمخواهند به پیش بهبرند ،دیکته یمنمایند.
گسبش دادهاند ،که رسایط سیاش خود را در ی
ز
ز
جهان و صندوق ز
جهان به
بیالملیل پول و سازمان تجارت
دیکته این سیاستها توسط بانک
کشورهای «جهان سویم» و از جمله ایران صورت یمگبد و محصول این سیاستها در تمایم
کشورهای اعمال شده و بخصوص کشورهای عقب نگاه داشته شده ،ایجاد الیه اجتمایع کوچگ از
ز
کمپانهای
امبیالیست و
غارتگران ثروتمند داخیل که در واقع به عنوان کارگزار و عامل انحصارات ی
چند ملیت ایفاء نقش یمکنند و ی
اکبیت عظییم که در زیر خط فقر و مرگ تدریج نگاهداشته یمشوند.
چاره کارگران و زحمتکشان در ایران و جهان تشکیالت است که باید تحت رهبی حزب سیاش طبقه
کارگر ،حزب مارکسیست  -لنینیست از رس نظام گندیده رسمایهداری رها گردند و جز این ز
نب نیست.

سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی به دست مردم ایران
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اعتراض و اعتصاب کارگران برای حقوق
معوقه و برعلیه دستمزد ناعادالنه
خاموش شدنی نیست
سالهاست که ما شاهد مبارزه روز افزون انقالن و خستگ ناپذیر کارگران ایران هستیم .کارگران ایران در
زیر سلطه رسکوب رژیم رسمایهداری جمهوری اسالیم برای کسب حقوق و نیل به مطالبات خود ،به
ز
زندان شدن و شکنجه و مرگ
مبارزه بدون ترس از ینگرد ،زندان و شکنجه ادامه یمدهند و ازرسکوب،
نیمهراسند.
رژیم رسمایهداری جمهوری
اسالیم که دشمن طبقان همه
کارگران و زحمتکشان رسارس ایران
است ،در خدمت منافع
رسمایهداران مانع از آن است که
کارگران به حقوق حقه خود
یافته ،به ایجاد
دست
ز
سازمانهای صنف و مستقل
موفق گردند و حت به حقوق
معوقه دست یابند .در چند دهه
گذشته کارگران ایران برای ایجاد سازمانهای مستقل کارگری عیلرغم رسکوب شدید ،فعالیت نموده و
ز
شدن نیست.
این مبارزه را تا به امروز پیش بردهاند و این مبارزات همچنان ادامه دارد و خاموش
اعباض و اعتصاب  ۴هزار کارگر گروه میل صنعت اهواز در پنجم اسفند ماه که به ز
ز
دهمی روز
سب
برای عدم حقوق و دستمزد رسید ،تا این تاری خ ادامه داشته است .به گزارش خبنگار ایلنا« ،کارگران
گروه میل صنعت فوالد اهواز ،که از  ۱۳روز قبل در اعباض به تعویق  ۵ماه حقوق و سایر مشکالت
ز
صنف خود دست از کار کشیدهاند ،پایان اعباض خود را به دریافت معوقات مزدیشان منوط کردهاند.
از قرار معلوم در این واحد تولیدی حدود ۴هزار کارگر رسیم و قراردادی شاغل در این واحد تولیدی
بی  ۴تا  ۵ماه مطالبات معوقه مزدی ،طلبکاراند .در ز
ز
عی حال پرداخت مطالبات سنوان هر یک از
کارگران که بالغ بر  ۵تا  ۶میلیون تومان یمشود ،چندین سال است به تأخب افتاده است».
دلیل دیگر اعباض کارگران این واحد تولیدی ،مربوط به پرداختنشدن حق بیمه از جانب کارفرما به
سازمان تأ ز
می اجتمایع است ،که مشکالت زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.
به نقل از کارگران گروه میل صنعت فوالد اهواز گفته یمشود تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و
ز
ز
صنف کارگران
استان پاسخ مشخیص به خواستههای آنان داده نشده؛ در نتیجه اعباض
مسئوالن
.
استمرار پیدا کرده است طبق اظهارات این کارگران معبض ،گروه میل فوالد اهواز یگ از رسکتهای
احداث شده توسط گروه رسمایهگذاری امب منصور آریا در اهواز است که پس از ماجرای اختالس ۳
هزار میلیاردی و مصادره رسکتهای متهم اصیل پرونده هماکنون مدیریت این کارخانه با نظارت قوه
قضائیه انجام یمشود.
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کارگران در بخش ز
پایان سخنان خود گفتند« :به نظر یمرسد آنچه باعث تأخب در تأ ز
می منابع مایل
ز
طوالن شدن روند پرداخت و دریافت اعتبارات مایل کارخانه از قوه قضائیه است
کارخانه شده است،
ز
و در حال ز
حارص عالوه بر پنج ماه دستمزد ،عیدی نب دریافت نکردهایم».
تحسیبر ز
ز
انگب است و حزب ما قاطعانه از این مبارزات حمایت یمکند و تمام مسایع
این مبارزات
ز
خود را برای انعکاس این مبارزات در عرصه جهان و همبستگ از سوی اتحادیههای کارگری و احزاب
ز
بیالملیل کمونیست مضوف یمدارد.
ز
قانون ایران امسال ز
نب همانند سال گذشته در
شایان توجه است که اتحادیههای کارگری رزمنده و غب
ز
ز
تعیی دستمزد ناعادالنه در آستانه سال جدید را با کازار سیاش و صنف و در اشکال مختلف آغاز
برابر
کرده و متحدا به رژیم حایم رسمایه هشدار داده اند.
ز
همی رابطه ،کارگران رسکت
در
واحد با امضای طوماری اعالم
ز
تعیی دستمزد
کردند در برابر
ناعادالنه سکوت نهخواهند کرد.
«سندیکای کارگران رسکت واحد
اتوبورس زان تهران از روز شنبه ش
ام بهمن با جمعآوری امضاء از
رانندگان و کارگران رسکت واحد
اعباض خود را نسبت به دستمزد
فعیل که چند برابر زیر خط فقر
ز
تعیی دستمزد سال نود و شش مطابق تبضه ۲
است ،اعالم کردند .کارگران با امضای طومار خواهان
ماده  ۴۱قانون کار هستند .جمعآوری امضاء از کارگران رسکت واحد در سطح خطوط ،توقفگاهها و
تعمبگاههای این رسکت تا روزهای آینده ادامه خواهد یافت»
سندیکای کارگران رسکت نیشکر هفت تپه ز
نب در اوایل اسفند ماه با انتشار اعالمیه تحت عنوان
ز
ز
ز
چنی بیان داشتند:
داشی حق مسلم ماست»،
انسان
«زندگ
"در حایلکه به پایان سال  ۹۵خورشیدی نزدیک یمشویم ،مسئله افزایش دستمزد در سال جدید از
ز
داشی یک زندگ شایسته و رسافتمند ،حق
مهمبین دغدغه کارگران به شمار مبود .نظر به اینکه
مسلم هر انسانیست ،ز
ازیبو افزایش هرچه بیشب حقوق و دسبنج کارگر نقش مهم واساش بازی
ز
مبتت بر اصل سهجانبهگر یان (نمایندگان
یمکند .در این رابطه و براساس قانون کار که
کارگران،کارفرماها و دولت) هر ساله در اسفند ماه کمیته دستمزد در این باره تصمیم یمگبد .تصمییم
که تأثب بسیار مهیم در زندگ و معیشت کارگران بجا یمگذارد .در قانون کار این افزایش دستمزد باید
بتت بر دو اصل مهم و اساش باشد؛ اول اینکه ،افزایش حقوق کارگران باید بر اساس ز
م ز
مبان تورم
ز
واقیع که ز
مبتت بر منابع آماری مختلف باشد ،صورت گبد و نه فقط براساس آمارهای دولت .دوم،
ز
دستمزد مصوب در کمیته دستمزد ،باید باالتر از خط فقر افزایش یابد .خط فقری که در حال حارص،
حت بر اساس آمارهای دولت و بانک مرکزی باالتر از  ۴میلیون تومان است.
در این میان از مهمترین نگر زانهای ما کارگران این است که:
۱

کارگران در ایران فاقد تشکلهای خودساخته کارگری و مستقل هستند ،تا بهتوانند از حقوق
و زندگ آنها دفاع کنند.

۲

ز
قانون اعتصاب جهت دفاع از حقوق طبقان خود یمباشند.
کارگران فاقد حق
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۳

ما اعالم یمکنیم که تشکل دولت خانه کارگر که در کمیته دستمزد به عنوان نماینده بخش
کارگری حضور دارد ،به هیچ عنوان نماینده ما کارگران محسوب نیمشود.و در سالیان اخب،
به جز مماشات با کارفرماها و رسمایهداران و تضیع حقوق کارگران هیچ دست آوردی برای ما
نداشته است .ما با صدای بلند اعالم یمکنیم که خانه کارگر نماینده ما کارگران نبوده و
نیست.

۴

در مسئله افزایش دستمزد ،هدف ما دست ز
یافی به یک زندگ انسانیست .اینکه که بتوانیم
بدون دغدغه و اضطراب ناش از مسائل معیشت نظب،خوراک ،پوشاک و مسکن ،آنهم با
داشی فقط یک شغل زندگ کنیم .ز
ز
ز
تعیی دستمزد باید طبق همان
ازیبو اعالم یمکنیم که
ز
دو اصیل که در قانون کار ذکر گردیده است ،صورت گبد؛ یعت این افزایش هم باید براساس
نرخ تورم و هم حقوق دریافت باید باالتر از خط فقر باشد .در سالیانه اخب در بهبین حالت
ممکن ،افزایش حقوق فقط براساس نرخ تورم صورت یمگرفت و دولت هم چشم خود را بر
اصل دویم که مهمب است ،یمبست .اکنون هم از جمله نگر زانهای ما اینست که ،با توجه
به آمارهای دولت که نرخ تورم امسال را تک رقیم اعالم نمودهاند ،افزایش حقوق کارگران
ز
هم در آن حد باشد .در چن ز
انسان که پیشکش ،زندگ بخور نمب هم میش
ی صورن ،زندگ
نیمشود.

ما اعالم یم کنیم از فقر خسته شدهایم؛ از اضطراب و دغدغههای معیشت خسته شدهایم .در حایل
ز
تومان در ماه ،شاهانه روزگار یمگذرانند؛
که مدیران دولت با حقوقهای نجویم چند صد میلیون
ز
ز
خسته شدهایم از اینکه وقت نوبت به کارگران یمرسد،آنچنان قطره چکان و نکتهسنج و ریزبیت بخرج
یمدهند و مو را از ماست جدا یمکنند ،بخل یمورزند که البته نتیجهاش هم ز
چبی بجز فقر و فالکت
نیمتواند باشد؛ خسته شدیم از اینکه کارفرماها به بهانههای وایه ،با تأخبهای مکرر و فراوان در
ز
همی چندرغاز حقوق زیر خط فقر ،موجب بهخطرافتادن زندگ ما کارگران یمشوند؛ ما
پرداخت
خسته شدیم از اینکه همیشه خدا در مقابل خانواده ،رسمنده باشیم .و ایضا خسته شدیم از اینکه
هرگونه حقخوایه و عدالتطلت کارگران در مقابل کارفرماها و رسمایهداران ،نتیجهاش ز
چبی بجز
زندان ،اخراج و شالق نیست.
ز
ازبی ز
ز
رفی تمایم مظاهر
انسان و با عزت برای تمایم کارگران جهان و
با آرزوی نیل به یک زندگ
تبعیض»
ز
صنف معلمان با انتشار بیانیهای در  ۲۹بهمن ماه تحت عنوان «حداقل دستمزد حلقه اتحاد
کانون
ز
چنی اظهارداشته است:
نبوهای کار» با امضاء جعفر ابراهییم،
«کارگران و نبوی کار در بخشهای مختلف ،ی
اکبیت جامعه را تشکیل یمدهند آنها چرخ زندگ و
جامعه را به حرکت دریمآورند اما اقلیت برخوردار از ثروت و قدرت به مدد قانون و راهکارهای
ز
اقانون حق زحمتکشان و مزدبگبان را نیمدهند و هرروز شکل جدیدی از محرومیت را به آنها
فر
تحمیل یمکنند .یگ از این شیوهها رسکوب دستمزد و حقوق زحمتکشان است که به اشکال مختلف
ز
قانون این رسکوب عریان ،صدور دستورالعملهای
صورت یمگبد .اما یگ از جنبههای آشکار و
افزایش حقوق برای نبوهای کار بخشهای دولت مانند نبوی آموزش ،بهداشت و خدمان است که
ز
تعیی حداقل دستمزد برای کارگران و زحمتکشان
همراه و همسو باسیاستها و برنامههای منتیه به
در بخش خصوض است .در اصل یک هم ز
خوان و همسون ز
بی دولت و بخش خصوض در جهت
ی
رسکوب دستمزد و حق برخورداری از درآمد عادالنه برای کلیه سطوح نبوی کار و کارگران بخشهای
مختلف در گذشته و حال دیده یمشود.
ی
حداکب ز
مبان افزایش حقوق در سال بعد
هنگایمکه دستگاههای دولت مانند وزارت آموزش و پرورش
را اعالم یمکنند ،در اصل برای نبوی کار آموزش مشخص یمکنند که دایره زیست و حیات معیشت و
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اجتمایع خود را باید بر مبنای یک درآمد ناعادالنه برنامهریزی نماید،چرا که مرور تجربه سالها و
ز
رفی وضعیت معلمان و سایر
دولتهای قبل نشان یمدهد ،هرگز این افزایش درآمد موجب باال
ز
نبویهای آموزش به باالتر از خط فقر نیمگردد ،چرا که روند رشد نرخ تورم همواره از مبان رشد
دستمزد کمب است و از همه مهمتر ز
ز
پاییتر از شاخص خط
مبان حداقل حقوق پایه چون در گذشته
فقر است و حت اگر در موردی افزایش حقوق بیشب از نرخ تورم باشد (که تاکنون نبوده است) این
امر موجب نیمگردد که درآمد نبوی کار بخش آموزش با باالتر از خط فقر راه پیدا کند .این
قانونمندی نه در مورد معلمان بلکه مشمول تمام نبوی کاری است که افزایش حقوق آنها ز
مبتت بر
ز
کسان که
برنامههای سازمان مدیریت و برنامهریزی و برنامه بودجه ساالنه است ،به عبارن تمام
دولت کارفرمای آنهاست مشمول این منطق رشد حقوق و دستمزد هستند که بخش اعظیم از
نبوی کارآموزش و بهداشت ز
یعت معلمان و پرستاران را شامل یمگردد.....
اما سؤال اینجاست که چه ارتبایط میان دستمزد نبوی کار در بخش خصوض و دولت وجود دارد؟
چرا برای معلمان شاغل در بخش دولت بحث حداقل دستمزد باید مهم تلف گردد؟ بخصوص وقت از
ز
تعیی مزد برای دو گروه استفاده نیمگردد .برای پاسخ به این سؤال باید به اعداد
یک شیوه مکانیسم
ز
رجوع نمود؛ به عنوان مثال حداقل حقوق یک معلم تازه استخدام در سال گذشته یعت مجموع حق
شغل و حق شاغل را اگر در هر سال محاسبه نماییم ،با ز
مبان حداقل دستمزد مصوب وزارت کار در
ز
چندان ندارد .برای نمونه مراجعه بهحکم کار ز
گزیت یک معلم استخدام سال  ۹۵و
آن سال تفاوت
مقایسه حقوق پایه با  ۸۱۲هزار تومان حداقل دستمزد سال  ،۹۵نشان یمدهد که مسئله حقوق و
دستمزد تمام مزدبگبان و زحمتکشان در یک هم رسنوشت به رس یمبرند.
اگر نبوی کاری که از حقوق و دستمزد برخوردار است ،بتواند برای نیل به یک دستمزد مناسب برای
ز
تعیی حقوق و دستمزد
زندگ رسافتمندانه متحد و پیگب عمل کند ،نشک قادر است بر روند
ز
تأثبگذار باشد .این مسئله بدون تشکلیان مستقل و اتحاد حول مطالبات مشبک و عیت ممکن
نیست .برای رسیدن به اتحاد باید کار و منافع جمیع را در اولویت قرار داد و از حاشیهها و رفتارهای
ز
ز
پرهب نمود .در کنار این مسئله باید بهصورت مسئله آن بخش از نبوی کار
مبتت بر منافع فردی
قوانی نیست و ز
ز
مبان
صدان ندارد .آن بخش از نبوی کار است که تحت هیچیک از
پرداخت که
ی
بهرهکیس و نرخ استثمارش چند برابر سایر نبوهای دیگر است؛ مانند کودکان کار ،مربیان و معلمان و
کارگران فاقد قرارداد در بخشهای مختلف ،زنان کارگر و دستفروشان و … آری در هر حالت باید
صدای نصدایان بود».

زنده باد اتحاد و همبستگی همه کارگران و زحمتکشان سراسر ایران
علیه رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی!
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در همبستگی با کارگران ایران و حمایت
از رضا شهابی

نامه به :
احزاب و سازمانهای مارکسیست  -لنینیست برادر ،سازمانهای دمکراتیک و مبق ،سازمانهای
کارگری ،و مردم آزادیخواه جهان
رژیم جمهوری اسالیم ایران را برای تالش به بازگرداندن رضا شهان به زندان محکوم کنید!
رفقای گرایم،
مقامات جمهوری اسالیم ایران به رضا شهان ،عضو هیات مدیره سندیکای کارگران رسکت واحد
ز
ز
معرق نماید .رضا
مسئولی زندان اوین
اتوبوسر زان تهران و حومه ،فشار وارد آورده که خود را به
ی
سندیکان دستگب شد .دادگاه انقالب جمهوری اسالیم در
شهان در ژوئن  ۲۰۱۰بهخاطر فعالیت
آوریل  ۲۰۱۲رضا شهان را به "تبلیغ علیه نظام" و "رفتار مغایر امنیت میل" متهم کرد و او را به ۶
ی
سندیکان محکوم نمود.
سال زندان و  ۵سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت
ی
بازجون مورد زرصب و شتم قرار یمگبد .مأمورین زندان با او با رفتاری
رضا شهان در خالل دستگبی و
ز
انسان و خشن داشتهاند و برای چندین ماه او را در سلول انفرادی محبوس میکنند .نتیجتا
غب
سالمت رضا شهان رو به وخامت نهاده و او دچار درد شدید گردن و کمر شده و دست و پایش کم
حس یمشود .با وجودی که معاینات پزشگ نشان یمدهند که رضا شهان باید مورد جراج نخاع قرار
گبد ،ویل مقامات زندان به او اجازه معالجه در خارج از زندان را نمیدهند .رضا شهان بر علیه
چنی بار دست به اعتصاب غدا ز
ز
ز
مبند .فشارهای
فعالی کارگری در بند و زندانیان سیاش
بدرفتاری با
داخیل و ز
بی الملیل ،دادستان رژیم جمهوری اسالیم را در ژانویه  ۲۰۱۳مجبور به دادن مرخیص پزشگ
به او یمکند ،ویل وی را در عرض مدت کوتایه پس از عمل جراج در آوریل  ۲۰۱۳به زندان
بریمگردانند .رضا شهان پس از عمل جراج از درد کمر و گردن رنج یمبرد .او در ماه مه  ۲۰۱۵مدت
محکومیت تقلیل یافته خود را تمام یمکند.
ز
دادستان رژیم جمهوری اسالیم با ادعای اینکه سه ماه مرخیص پزشگ مورد موافقت نبوده است ،در
تالش بازگرداندن رضا شهان به زندان است.
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رفقا،
رژیم رسمایه داری جمهوری اسالیم از ایجاد تشکلهای مستقل کارگری شدیدا در هراس است .این
رژیم پایان زندگ ز ی
الوناش را در اتحاد طبقه کارگر و مردم یم بیند و بنابراین سیع دارد هر کوشیس در
ز
فعالی کارگری را با اتهام "توطئه
جهت ایجاد تشکلهای دمکراتیک و مستقل کارگری را خفه کرده و
تاریج طوالنز
ز
علیه امنیت میل" دستگب کند .اما مبارزه برای ایجاد اتحادیههای کارگری در ایران،
ز
فعالی توسط رژیم شاه و جمهوری اسالیم نتوانسته است این مبارزه را
دارد ،دستگبی و شکنجه
متوقف کند .با تشدید مبارزه ،کارگران مطالبات خود را به رژیم جمهوری اسالیم تحمیل یمکنند.
حزب کار ایران (توفان) دستگبی ،بدرفتاری ،فشار ،تهدید ،شکنجه ،و به زندانکشیدن رضا شهان و
ز
فعالی کارگری را شدیدا محکوم یمکند .ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و رسط همه زندانیان
سیاش هستیم .ما احزاب برادر ،نبوهای دمکراتیک و مبق ،سازمانهای کارگری ،و شخصیتهای
آزادیخواه را فرا یمخوانیم که رژیم جمهوری اسالیم را برای جنایات مرتکب شده و تالش برای
بهبندکشیدن مجدد رضا شهان محکوم کنند .ما از رفقا یمخواهیم که همبستگ خود را با مبارزات
ز
فعالی کارگری در بند و همه زندانیان سیاش را
کارگران ایران ابراز داشته و آزادی بدون قید و رسط
مطالبه نمایند.
ننگ بر رژیم ضد کارگر جمهوری اسالیم ایران!
ز
ز
زندان و همه زندانیان سیاش فوری و بدون قید و رسط آزاد باید گردند!
فعالی کارگری
زنده باد مبارزات کارگران ایران !
حزب کار ایران ( توفان)
 ۱۱فوریه ۲۰۱۷
WWW.TOUFAN.ORG
TOUFAN@TOUFAN.ORG

این نامه به تعداد نشماری حزب ،سازمان ،جبهه ،تشکل کارگری ،فیسبوک و آدرس الکبونیگ ارسال
شده است .در زیر لیست اسایم احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانهای مارکسیست -

لنینیست ذکر شدهاند.
حزب کمونیست کارگران تونس ،حزب کار ترکیه ،حزب کمونیست کارگران دانمارک ،حزب کمونیست کارگران فرانسه،
تشکیالت برای بازسازی حزب کمونیست کارگران آلمان ،پالتفرم کمونیست نروژ ،تشکیالت برای احیای حزب کمونیست
یونان ،حزب کمونیست پرولتاریای ایتالیا – پالتفرم کمونیست ،حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست -لنینیست) ،حزب
کمونیست کار دومینیکن ،حزب کمونیست مکزیک (مارکسیست -لنینیست) ،حزب کمونیست کلمبیا (مارکسیست-
لنینیست) ،حزب کمونیست انقالن ولتا ( بورکینو فاسو) ،حزب کمونیست شییل (عمل پرولبی) ،حزب کمونیست اکوادور
(مارکسیست -لنینیست) ،حزب کمونیست انقالن برزیل ،حزب کمونیست ونزوئال (مارکسیست -لنینیست) ،حزب
ز
کمونیست ز
آلبان ،حزب کمونیست توگو ،جبهه کارگران پاکستان ،راه دمکراتیک مراکش ،حزب
بنی ،حزب کمونیست
کمونیست انقالن ساحل عاج،حزب کمونیست پرو ( مارکسیست لنینیست ) ،دمکراش انقالن هندوستان

برای آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی بهکوشیم!
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گزارشی از ایران (بخش آخر)
"سرکوب اعتراضات مردم ،تجارت و داللی ،اختالس و دزدی و گسترش
فقر و خرافات"
معضالت اجتمایع
دور از فهم نیست که با این زمینه روابط اقتصادی در جامعه فرهنگ دالیل و دالل منیس ز
نب رشد
ز
شایان کرده است .فساد ،رشوهخواری و خود ز
بیت و منفعتپرست بر تمام شئون جامعه سایه
قابل
افکنده است .هیچگونه اعتمادی در هیچ رابطهای موجود نیست و یمشود گفت که همه به یکدیگر
مشکوک هستند .و همه مواظب هستند که کالیه بر رسشان نرود و یمبینیم که همیشه «زرنگترها»
سادهلوحان را به دام یماندازند و آنها را رسکیسه یمکنند .و آنقدر این مسأله در جامعه نهادینه شده
که «زرنگ بودن» یک فرد از جنبههای مثبت شخصیت اوست .دزدی ،خودفروش و دیگر مفاسد
ز
همی نسبت رو به افزایش است.
اجتمایع به
ز
چنی اسبس در تمام سطوح زندگ شهری باعث رشد
غذان و هم
آلودگ هوا و آب و مواد
ی
ز
بیماریهای غبواگب مثل رسطان ،دیابت ،بیماریهای قلت و … که بطور شگفتانگبی رشد کرده
است و همراه خود معضالت درمان و راههای پیشگبی را افزایش داده است و این خود برای عدهای
دکان کسب و کار و رسمایه اندوزی شده است .عالوه بر بیماریها و مرگ و مب از این آلودگها ،مرگ و
مب تصادفات رانندگ در ایران است که در این زمینه ز
بی کشورهای جهان مقام دوم را داراست .طبق
گفتار مقامهای دولت ،ساالنه دهها هزار نفر در تصادفات رانندگ جان خود را از دست یمدهند و
دولتمردان نظارهگر این ماجرا هستند و با تولید خودروهای نامرغوب در داخل کشور ،هم به
تصادفات و هم به آلودگ هر چه بیشب هوا دامن یمزنند.

آموزش
نکته جالب و مثبت که در بخیس از خانوادهها (مرفه و نیمه مرفه) به چشم یمخورد عالقه وافر به
ز
آموخی است .عدهای از جوانان و بخصوص دخبان جوان با اشتیاق زیادی در راه کسب
تحصیل و
علم و راهیان به دانشگاهها هستند و با وجود امکانات محدود از سطح دانش خون برخوردارند و در
بخشهای مختلف علیم با تمام کمبودها تحقیقات علیم صورت یمگبد و آنها سیع یمکنند خود را
در ارتباط با کانونها و مؤسسات علیم و تحقیف دنیا قرار دهند .مؤسسات علیم در کشورهای دیگر
همی طریق و با شیوههای مختلف نخبهها را دست ز
ز
چی یمکنند و با
بخصوص غرنها از
پیشنهادهای کمک هزینه تحصییل و یا پیشنهاد کار ،آنها را جلب یمکنند و به قول معروف آنها را
یمربایند ،به نحوی که بحث فرار مغزها در رسانهها بطور جدی مطرح است و طبق گفتار دولتمردان،
ز
همی دلیل است که
کشور ایران در این راه رتبه اول را بخود اختصاص داده است .و شاید درست به
برپان انواع و اقسام مؤسسات و دانشگاههای آزاد و خصوض کردهاند
دست بکاران «زرنگ» رسوع به ی
تا بتوانند از این طریق ز
نب کیسههای خود را پر کنند .بسیاری از این مؤسسات از سطح بسیار نازل
آموزش برخوردارند و در واقع مسأله مدرکسازی و مدرکفروش از طریق آنها سخت رواج پیدا
کرده است و در کنار آنها و یا با همکاری مؤسسات به اصطالح آموزشای به وجود آمده است که
برای شما تحقیق یمکنند ،رسالههای علیم یمنویسند و کارهای پژوهیس شما را در درجات لیسانس،
ارشدی ،فوق ارشدی و یا دکبا انجام یمدهند و با پولهای زیادی آنها را برای شما به اتمام یمرسانند
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و شما را برای دفاع از رسالههایشان (برای امتحان) آماده یمکنند .در مقابل دانشگاهها دخبان و
ز
آویخی تابلو از پشت و جلو خود این را تبلیغ یمکنند و به دنبال جلب مشبی
پش زان را یمبینید که با
ز
گرفی مدرک آموزش
هستند و همهشان بطور رسیم دارای جواز کار و کسب یم باشند .فاجعهای که
پایی آورده است .و با وجود اعباض و فریاد ز
را تا حد خرید یک کت و شلوار ز
برج از دلسوزان آموزش
(استادان و دانش جویان متعهد) هیچگونه اقدایم برای جمعآوری و ممنوعیت این مؤسسات کارچاق
دستهان در کار است برای من ناروشن
کن صورت نگرفته است .اینکه در پشت پرده چه هست و چه
ی
است.

اعتقادات مذهت
به نظر من در اوائل انقالب بودند میلیونها نفری که به خاطر اعتقادات مذهت ز
حارص به جان نثاری
در راه اسالم بودند و با ایمان و اعتقادات خود به جنگ یمرفتند و یا در مراسم و تظاهرات مختلف
رسکت یم کردند ،چرا که در باور خود راه درست را یمرفتند و معتقد بودند که راهشان به سعادت خود
و دیگران یمانجامد .اما در عمل ینبردند که این راه به ترکستان است و نسل جوان امروزی که با
وسائل ارتباط جمیع رس و کار دارد و هر لحظه از اوضاع روز باخب است ،با تمام دستگاههای عریض و
ز
ایمان به
طویل تبلیغان رژیم به مذهب به عنوان نجات دهندهی خود نگاه نیمکند و هیچگونه
دستگاه رهبی و دولت ندارد و حت در باورهای مذهت خود مذهب را با رنگ و شکل دیگری یمبیند و
ی
خودنمان
اکب آنها اگر در مراسم مذهت (مثل عاشورا و …) رسکت یم کنند ،بیشب جنبه تفریج و
ی
دارد .من در چندین مراسم رسکت داشتم و روزی از رئیس یک حسینیه پرسیدم چرا غذا را اینقدر دیر
زن و روضه ز
و بعد از مراسم سینه ز
خوان یمدهید و چرا زودتر و قبل از رسوع مراسم غذا نیمدهید؟ که
در جواب گفت« :اگر اینکار را بکنیم  ٪۷۰این آدمها بعد از خوردن غذا اینجا نخواهند بود» .در
ز
همیگونه است .در تکیهها و مساجدی که افطاری یمدهند ،پس از اذان افطار
مراسم ماه رمضان هم
ی
اول نماز جماعت را اجرا یمکنند و بعد به مردم افطاری یمدهند ،چون یمدانند که اکبیت این آدمها
برای غذای افطاری به مسجد آمدهاند .جالب این است که  ۱۰روز مراسم محرم به روز آزادی دخب و
پشها معروف شده است .از گشتهای نبوهای انتظایم ،ثارهللا و غبه هیچ خبی نیست .دخب و
پشها دستهجمیع به دنبال دستههای سینه ز
زن روان یمشوند و آزادانه بر خالف مرسوم به تفری ح،
گفتگو و خنده با یکدیگر مشغولند و به قول خانیم در این ده روز آرایشگاههای زنانه بیشبین درآمد را
زیبان خود به این مراسم رنگ
دارند ،چون دخبان جوان خود را برای این مراسم آرایش یمکنند تا با ی
دیگری دهند .برای رژیم از نظر تبلیغان مهم است که هر چه بیشب آدم در خیابانها باشد و ظاهر
ً
ز
میلیون حفظ گردد .از نظر من چون رژیم بر این ظاهر توخایل کامال آگاه است و خوب
عزاداری
ز
یمداند که این نسل کنون در بحران جنگهای احتمایل آن پشت او را خایل خواهند گذاشت،
برخالف گذشته در تبلیغات خود دیگر فقط به اسالم و مذهب تکیه ندارد و مسأله میهنپرست و
میلگر یان را در برنامه تبلیغان و اسباتژیک خود قرار داده است و همه جا سخن از راههای «میل
مذهت» و یا «ایر زان اسالیم» است .بر خالف تصور خییلها من معتقدم اگر امروز دهها هزار نفر در
سالروز تولد کورش به آرامگاه او یمروند و از او تجلیل یمکنند و حت بر خالف خواست رژیم
ز
هان در کار است که
شعارهای ناخوشایندی نب رسیمدهند ،اما در پشت سازماندیه این جریان دست ی
ز
همی اسباتژی جدید «میل مذهت» رژیم است .چون رژیم یمداند که بر علیه نبوهای
در راستای
امبیالیسم آمریکا) دیگر شعارهای مذهت نیمتواند جواب گوی بسیج جوانان بر
مهاجم (بخصوص ی
علیه تهاجم باشد و شعارهای میل و میلگر یان را با رنگ و لعاب مذهت باید جایگزین آن کرد .و باید
اضافه کنم که در جامعه ایران حداقل آمریکا به عنوان یک کشور زورگو جنگ طلب و استعمارگر برای
تمام اقشار مسألهای جاافتاده و شناخته شده است.
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بخش آخر
در ایران آن ز
چبی که نهاد من و هر ایر زان وطنپرست را به آتش یمکشد ،این است که یم ز
بیت در این
کشور نه تنها پتانسیل مایل بلکه پتانسیل علیم و فرهنگ قابل توجهای موجود است .هستند
ز
جوان که تشنه دانش و دانشپژویه هستند و با تمام مشکالت سیع یمکنند در این راستا
میلیونها
حرکت کنند و در راه تعایل و ترق کشورشان گایم بردارند و بعد متأثر یمشوی که از آنها هیچگونه
ز
پشتیبانای نیمشود و رفتهرفته با بار دانش و انرژی خود پژمرده یمشوند و یا اگر امکانان داشته
باشند ،رایه کشورهای خارج یمشوند .و عده زیادی ز
نب در این اوضاع نابسامان اقتصادی و فرهنگ
ً
دورون،
سیع یمکنند گلیم خود را از آب ببون بکشند و خود را نجات دهند .نتیجتا رشد فرهنگ
ی
ً
ً
دروغ و خود ز
بیت کامال قابل رؤیت است و چون فساد در رأس امور کامال دیده یمشود و همه از آن
آگایه دارند ،هیچکس خود را موظف نیمداند که در چهارچوب قانون و یا حت روابط عادی انسانز
حرکت کند .هر کیس در هر کار و مقایم خود را حاکم یمداند و در همان چهارچوب ،حکومت و
ز
دیکتاتوری خود را برقرار کرده است .و به قول ز ز
اصفهان که یمگفت آمریکا دیگر
طب ظریف یک
نیمتواند ایران را بگبد ،برای اینکه نیمداند باید آنرا از چه کیس بگبد .و این واقعیت است که در
ز
الطوایف به ز
معت کامل خود موجود است .در مشهد وزارت
جامعه امروزی ایران مشهود است .ملوک
ارشاد اجازه کنشت یمدهد ،امام جمعه مشهد آنرا خودرسانه لغو یمکند و برای دولت و وزارت خانه
ز
ز
الریجان رئیس قوه قضائیه که خود باید دزدها را محاکمه
پشبی ارزش قائل نیست .آقای
ارشادش
کند ،ماهانه میلیاردی سود بانگ یمگبد و ادعا یمکند که این حسابهای بانگ را اگر چه به نام
ز
شخیص خودش است ،اما برای قوه قضائیه باز کرده است.
ظریف یمگفت همه از اختالسها و
دزدیهای مایل صحبت یمکنند ویل هیچکس از دزدیها و نابودیهای معنوی و فرهنگ این مملکت
صحبت نیمکند .زرصرهای مایل را شاید بتوان با برنامههای صحیح اقتصادی در آینده جبان کرد ،ویل
مغزهای آشفته و پریشان این نسلهای بعد از انقالب و خسارات فرهنگ،تربیت و ز
روانای که در این
هان از آن در جامعه نهادینه شده ،چگونه قابل جبان خواهد
مدت بر جامعه سایه افکنده و بخش ی
ز
بود و باید با چه برنامهها و در چه زمان طوالن آنها را جبان کرد.
در فرصتهای بعدی مطالب بیشبی در این زمینه ارسال خواهم کرد .به امید روزهای بهب ایر زان و
آزاد و آباد!
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به استقبال جشن  ۱۰۰سالگی انقالب اکتبر
برویم
رفقا ،دوستان و یاران!
ز
صدمی سالگ انقالب اکتب
امسال
سوسیالیست شوروی است.
یادآوری این انقالب عظیم
سوسیالیست ،درسآموزی و بیان
تأثبات آن بر نبد طبقان پرولتاریا
و خلقهای جهان بسیار حائز
اهمیت است .انقالب اکتب
ز
نخستی دیکتاتوری
شوروی
ز
پرولتاریا ،نخستی دمکراش واقیع
را برای ی
اکبیت اهایل کارگر و زحمتکش مستقر ساخت و شاهراه ز
نویت بر روی کاروان بشی گشود.
انقالب در زیر پرچم رسخ ز
لنی کبب انجام یافت .حزب بلشویک شوروی تحت رهبی او و سپس تحت
ز
ز
رهبی ادامهدهنده کار او رفیق استالی دیکتاتوری پرولتاریا را در رسایط مداخله سهمگی سیاش،
ز
ز
خونی از گزند دشمنان داخیل و خارج مصون داشت و استوار
خونی و غب
اقتصادی و فرهنگ،
ز
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 .تاثبات این انقالب پبوزمند سوسیالیست بر جنبش کمونیست
ایران ،عظیم بود و کمونیستهای ایران ز
نب با الهام از این انقالب به سازماندیه کارگران و زحمتکشان
رهان از ستم طبقان و میل را برافراشتند و در
دستزدند و در مقابل ارتجاع داخیل و ی
امبیالیسم پرچم ی
ز
ز
ز
عی حال به وظیفه انبناسیونالیست خود و دفاع از پایگاه انقالب جهان و نخستی کشور
ز
صدمی سالگرد انقالب اکتب از
سوسیالیست جامه عمل پوشیدند .بدینروی امسال به مناسبت
مباث انقالن جنبش کمونیست ایران از دوران حزب کمونیست ایران تا به امروز برای استقرار
امبیالیسم و رویزیونیسم ز
نب تجلیل به عمل یمآوریم و با
سوسیالیسم علیه ارتجاع ،رسمایهداری ،ی
ز
ز
سخب زان و انتشار مقاالت تحلییل از این انقالب عظیم تاریج به استقبال اکتب
برگزاری جشن و
رهان از ستم و استثمار دعوت به عمل یمآوریم تا همراه با
مبویم .از همه رفقا و دوستان و عاشقان ی
ما در این جشن رسکت نمایند تا هرچه باشکوهتر از این انقالب ،انقالن که جهان را تکان داد ،تجلیل
به عمل آوریم.
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صد سالگ انقالب کبب اکتب و تاثبات عظیم اجتمایع آن در جهان و ایران

تجلیل از میراث انقالبی جنبش کمونیستی ایران
از دوران حزب کمونیست ایران تا به امروز
امبیالیسم و رویزیونیسم
برای استقرار سوسیالیسم علیه ارتجاع ،رسمایه داری ،ی
ز
ز
شعرخوان ،نمایشگاه عکس ،شام
سخب زان ،نمایش فیلم ،برنامه های زهبی شامل رقص محیل ،موسیف،
ز
ز
شنبه  ۲۷ماه مه  ۲۰۱۷ساعت  ۱۸در شهر مایب آلمان

ی
جهان
در عرصه
100 Jahre Oktoberrevolution und ihre Bedeutung
für heute
Seminar und Veranstaltung: 9-11 Juni in der Jugendherberge Tübingen
Hermann-Kurz-Straße 4, 72074 Tübingen
Teilnehmerbeitrag 60 € bzw. 80 € Vollpension + Übernachtung
تماس برای رزرو کردن مکان خواب و پیش پرداخت مخارج زرصوری است.
FON: +49 (0) 7159 42 00 174
webmaster@arbeit-zukunft.de
www.arbeit-zukunft.de
ز
پشتیبان حزب کار ایران (توفان)
برگزار کننده :احزاب برادر آلمان ،ترکیه ،دانمارک و فرانسه با
)Partei der Arbeit (Toufan

24

25

توفان الکبونیگ نشیه الکبونیگ حزب کار ایران ،شماره  ۱۲۸اسفند ۱۳۹۵

چکیده ای از سخنان دکتر ناصر زرافشان
پیرامون مسائل جاری در
ایران ،منطقه و جهان
گفتگو با رادیو همبستگ در استکهلم سوئد  ،شنبه  ۱۸فوریه
ز
جهان بشیمبریم که شبح فاشیسم بر فراز اروپای متحد و آمریکای شمایل در گشت و گذار است و
در
امبیالیسم غرب به رسکردگ آمریکا با اعمال سیاستهای اقتصادی نئولیبایل و جنگ افروزانه از
ی
ز
قامت بشیت خون جاری ساخته و رسزمیهای نشماری را ویران و در آتش جنگ و خونریزی و
تاراندن میلیونها انسان از خانه و کاشانهشان فرو برده است.
در کشور ما ایران ز
نب به تبع و
تأش از این سیاست خانمانسوز
اقتصادی نئولیبایل و دهشتها و
پلیدیهای رژیم جهل و جنایت
جمهوری اسالیم ،زرصب و شتم
مبارزین و آزادیخواهان و
ز
زندان
دگراندیشان ،دستگبی و
ز
ز
مدن ،اعدام،
فعالی کارگری و
مردم،
ثروتهای
غارت
حقوقهای نجویم و مافوق
تصور ،فحشای رسیم دولت و
غبرسیم ،اعتیاد و فساد ،رشوه
خواری و ز
زمیخواری ،افزایش بیکاری ،کودکان کار ،گر زان و احتکار ،آلودگ هوا و محیطزیست ،کمبود
ی
ز
خدمات درمان و دارون ،کمبود خدمات آموزش ،فشار بر زحمتکشان و بویژه کارگران رسیف در
عدم پرداخت دستمزدهای متعارف و معمویل دنیای رسمایهداری و حت عدم پرداخت این حقوق
بخور و نمب به تولیدگران جامعه و دهها و صدها ناهنجاریهای اجتمایع سیاش غرق گشته و روز به
روز بدتر و شدیدتر یمگردد و حلقوم زحمتکشان را یمفشارد .اوضاع بحر زان و ملتهب منطقه ،تجاوز
امبیالیسم غرب به رسکردگ آمریکا به عراق ،افغانستان ،لیت ،سوریه و یمن و نقض تمامیت ز
ارض و
ی
پایمالکردن حق حاکمیت میل کشورها خطران است که اکنون موجودیت ایران و هر کشوری که
سلطه بالمنازع و زور ی
ناتون را برنتابد ،تهدید میکند.
گونهای تفنگداران
ی
دکب نارص زرافشان ،نویسنده ،مبجم ،حقوقدان ،وکیل دادگسبی ،فعال حقوق بش و دبب کانون
نویسندگان ایران در این گفتگو موشکافانه و مسئوالنه به مسائیل در مورد ایران و منطقه یمپردازد که
بسیار حائز اهمیت است و ما به انتشار آن مبادرت یمکنیم .ایشان ابتدا با گرایمداشت یاد و خاطره
جانباختگان بهمن ماه ،از قتل دکب تف ار زان در زندان بهدستور رضاخان گرفته تا جنبش قهرمانانه
فدائیان سیاهکل و شهدای انقالب بهمن  ۵۷و همه جانباختگان راه آزادی ،استقالل ،دمکراش،
عدالت اجتمایع و سوسیالیسم ،سخنانش را در مورد اوضاع ک ز
نون ایران و منطقه آغاز یمکند:
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«اساسا اعتمادی به اینکه؛ آمدن این و ز
رفی آن ،بدون تغیبی در ساختار موجود یمتواند منشاء
تغیبی جدی چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه سیاش چه در زمینه اجتمایع باشد ،نداشته ام و
ز
بهمی دلیل هم وضیعت که پیش آمده است ،کارنامهای که امروز پس از نزدیک به  ۴سال
ندارم .و
ز
قرار است ،بررش شود ،برایم چبی عجیب و غریب نیست .نه در مورد اشتغال ،نه در مورد تورم ،نه
در مورد فساد ،نه تنها اقدایم صورت نگرفته ،ز
چبی کاهش پیدا نکرده ،بلکه روز بروز وضع اشتغال
خرابتر شده ،فساد به حدی رسیده که گمان نیمکنم در چهارچوب رسایط موجود درمان شدنز
ز
روشت نیمبینم.
باشد .از لحاظ اقتصادی هم به دالییل چشمانداز
ز
حارص طرف هستیم .از یکطرف در زمان ریاست
ما در جامعه خودمان با یک دوگانگ در حال
ز
رفسنجان گرویه کثبی از نورچشیمها را به هزینه مردم با بورس تحصییل دولت
جمهوری هاشیم
بطور فلهای به انگلستان فرستادند .توجه کنید! به مهد لیبالیسم نو ،فرستادند! تا آموزههای
ز
مسلمانها را تشکیل یمدهند ،که
نئولیبایل را فراگبند .این افراد امروز جامعه بورکراتها و تکنوکرات
مجری و مبلغ سیاست نئولیبال و برنامه تعدیل ساختاری در ایران هستند .برنامهای که گمان یمکنم
ز
رفسجان اجرای این برنامه تعدیل ساختاری بود و بازماندگان آن
در واقع هدف عمده آقای هاشیم
ز
.
همی مسب عمل یمکنند این اساشتر از مثال پرونده هستهای و یا بحثهای فریع که
خط هم تو
زیر مجموعه این خط هستند ،اساشتر از این حرفهاست.
در هر صورت آن جناح وظیفه و ماموریت عمدهاش اجرای یک برنامه تعدیل ساختاری در ایران بود.
اما مردم بطور غریزی در برابر برنامه تعدیل ساختاری غرب در ایران مقاومت یمکنند .نتیجه عمیل
سیاستهای تعدیل ساختاری مثل خصوضسازیها حذف نظارت بر قیمتها ،یکهتازی رسمایهداری
ز
مضق و در مجموع افزایش فشار
خصوض تازه به دروان رسیده ،واردات نحساب و کتاب کاالهای
.
هان از جناح مسلط
اقتصادی و تشدید فقر و فواصل طبقان ،اعباضات مردم را بدنبال دارد و بخش ی
ز
پائی استفاده کند ،نه از روی
که یمخواهد در منازعات سیاش با جناح ملهم از غرب از نبوی مردم
ز
برنامه و خطمیس خودش بلکه بدلیل نیاز به استفاده از مردم پا ز
ئی در برابر بعیص از این برنامهها
موضع گبی یمکند.
ز
ز
همی جناح مسلط هم در دهههای اخب به کمک قدرت
کسان که در
البته من خوب متوجهام
بادآورده خودشان به ثروتهای بادهآورده رسیدهاند ،در راستای حفظ گردش این ثروت و به تبع
ز
ز
جهان حرکت
قوانی ذان انباشت گردش رسمایه به سمت نظام مسلط
منافع خودشان و به اقتضاء
ز
.
یمکنند! این طبییع است ،برای اینکه گروه خون شان یگ است و بنابر این بطور کامل با مردم چون
آن حرکت در جهت منافع آنها سمت دیگرش  -روی دیگراش  -تشدید فشار بر مردم است ،ناگزیر با
ز
حارص صفبندی نبوها به رسج است که عرض کردم.
مردم رو در رو خواهند شد! اما در حال
ز
سیاستهای تعدییل هم نتایجاش را یمدانیم .همه جای دنیا چبی تازهای نیست ،چند عض دارد
امتحان یمشود .من گمان نیمکنم ایران با مجموعه رساییط که دارد ،امکان اجرای یک برنامه تعدییل
ز
جهان فراهم باشد .این هم
ساختاری کامل برای وصل شدن -ملحق شدن  -ایران به ارابه مایل مسلط
ز
از لحاظ داخیل .اما از لحاظ بب ز
ون هم ما شاهد رساییط هستیم که حکایت از پایان عمر جهانسازی
ز
شوج نگبیم ،اتفاقان را که در امریکا و چه اروپای غرن و چه در حوزه ژاپن و ز
نئولیبایل یمدهد.
چی
دارد یمافتد .از یک طرف ما شاهد ترکیدن اتحادیه اروپا هستیم ،از یک طرف انتخابات امریکا و
انتخابشدن ترامپ رصفهنظر از شخص ترامپ ،و جناح مقابلش دموکرات ،حایک از تحوالت و
تغیبات عمیف در خود جامعه امریکاست.
تعیی کنندهای که در دوره قبیل ،در دعوای ز
ز
بی سندرز ،نیمه
توجه داشته باشید ،آن ایالتهای
ز
سوسیالیست و خانم کلینتون ،جانب سندرز را گرفتند ،یعت رأی مسلط که رأی به ظاهر مردیم بود ،و
بعدا به ترامپ رأی دادند .این را دقت کنید ،معنایش چیست؟! به نظرم این که مردم در امریکا  -مردم
ز
پائی  -که بخصوص بعداز بحران دوران  ۲۰۰۸به شدت تحت فشار قرار گرفتند ،بعلت تشدید
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فواصل طبقان ،از یک آدیم چون ترامپ که وعده تغیب یمدهد و یمگوید :مطبوعات همه
دروغگواند ،رسانهها همه فریبکاراند و همه ز
چب را یمخواهد تغیب دهد ،این شعارها جاذبه دارد و
یک مقدار زیاد بدلیل خران وضع مایل ،مردم از ز
پائی را جمع کرد.
از آنطرف خودش (ترامپ) به عنوان یک میلیاردر نماینده آگاه و مشخص رسمایهداران مایل آمریکا هم
یمباشد ،آنها (رسمایهداران) از باال بهش رأی دادند .مردم پا ز
ئی به تصور اینکه تغیبی در راهست ،به
او رأی دادند .یمخواهم بگویم اگر چه ترامپ مشخصا قدرن ندارد و ز
چبی نیست ،و مسائیل که
امریکا بتدری ج در غرب با آن مواجه شد ،نه دموکرات و نه ترامپ و یارانش قادر بحل آن نیمباشند!
اما این انتخابات نشاندهنده عمق بحر زان است که جامعه امریکا با آن روبروست .این یکطرف
قضیه است ،از طرف دیگر ،شما با اتحادیه اروپا روبرو هستید .از ز
پائی جنبشهای سیلوائو پودموس
گرچه خییل با قاطعیت عمل نیمکنند ،ویل غب از یونان و اسپانیا هم در اروپا بقیه کشورهای بلقوه
کشورهان مثل بریتانیا که در واقع مدیع حاکمیت میلشان در قبال
وجود دارند .و از طرف دیگر از باال
ی
بایدها و نبایدها و تحصنهای اتحادیه اروپا هستند.
من گمان یمکنم اتحادیه اروپا تمام شده است ،گرچه فروپاش آن مدن طول خواهد کشید .ویل از
اکنون پیداست که اتحادیه دیگر آیندهای ندارد .بخاطر اینکه از ابتدا هم این اتحادیه پروژه راست
ز
اروپا بود!
جهانسازی نئولیبایل ظرف چند دهه گذشته ،گیل بش بشیت نزده است که امروز کیس
ز
عزادار رفتنش باشد! خب اینجا بعیص از روشنفکران سابقا چپ که در دهههای اخب به مواضع
نئولیبایل عقب ز
نشیت کردهاند ،حاال هاج و واج ماندهاند که جانب چه طرف را بهگبند .برای اینکه در
ز
جهانسازی نئولیبایلسازی
امیدهان به اتحادیه اروپا بستهاند .اما در آنچه که
ظرف دهههای گذشته
ی
ز
ز
یط سه دهه گذشته کرده ،که بزرگبین زیرمجموعهاش همی اتحادیه اروپاست ،به نظرم چبی
نیست که در عزایش کیس سیاهپوش باشد .از طرف دیگر هم از لحاظ اقتصادی و هم نظایم یک
جورهان مرکز ثقل اقتصادی جهان از غرب به رسق منتقل شده .مرکز ثقل از اروپا به ز
چی و حوزه
ی
ژاپن منتقل شده .اطالع دارید که اخبا بخش عمدهای از امکانات نظایم و دریان امریکا به دریای ز
چی
ی
منتقل کردند .اوضاع آنجا هم دیگر بر وفق مراد نیست .ز
یعت شما شاهد هستید که در هر سه حوزه
ز
جهان ،ز
یعت امریکا ،اروپای غرن و ژاپن اوضاع و احوال بهم ریخته است و معادالت سیاش
نظام مایل
و اقتصادی در واقع تغیب کرده است!
لیبالیسم نو و بخصوص دستگاه قدرت امریکا که قبال انتخابش را کرده بود ،و نامزدش را مشخص
هان هم برای دوره کلینتون چیده بودند ،بهرحال بازی را باختند .اوال از اینجا یمتوان
نموده بود و طرح ی
.
متوجه عمق بحران شد که سیستم حاکم قدرت نتوانست کاندیدای خودش را انتخاب کند امری که
حایک از عدم مهار کامل اوضاع است .ثانیا بهرحال االن دارد معارضه یمکند .اگر ترامپهراش هم
یعت ی
هست ،درمقابلاش این واقعیت هم وجود دارد که در امریکا ترامپ با رأی انتخاب شده ،ز
اکبیت
به او رأی دادند .باید بدین مسئله فکر کرد؟! یمدانیم که تمام ریاست جمهورهای امریکا که قبال
انتخاب یمشدند و به رس کار یمآمدند ،محصول انتخاب قدرت حاکم از باالست! ترامپ شیادی است
که بر یک موج سوار شد ،و هم از ز
پائی و هم از باال رأی جمع کرد .سئوال این است که چه اتفاق در
امریکا افتاده که شخیص چون ترامپ «انتخاب» یمشود .امری که نشان از بحران آمریکاست .بحث
بر رس این است که امروز  ۶ایل  ۷نفر بطور مشخص ثروتشان برابر با نصف جمعیت دنیاست!؟ در
واقع این وضعیت است که سیاست نئولیبالیست آن را در جهان بوجود آورده است!

در ایران چه یم گذرد؟
این بار مسئله دیگر مسئله شعارهای روشنفکرانه و ز
ذهت مثل مسئله «دمکراش»« ،حقوق بش» و
این صحبتها که برای زندگ عادی مردم غبمفهوم بود ،نیست .این بار مسئله معیشت و معاش
مردم است .و این فشار مرتب در حال بیشب شدن است .زبان معیشت و معاش ،زبان اقتصادی
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ز
مضق روزمره ،دستمزدها،
است .قیمت غذا ،اجاره بهاء ،حمل و نقل ،نان سنگک و میوه و.کاالهای
ز
ز
بیکاری و اعتیاد ،فحشا و ظلم و جنایت ،اینها مسائیل نیستند که درواقع جنبه ذهت و آرمان مثل
شعار «حقوق بش» یا شعار «دمکراش» که لیبالیسم نو یمداد ،داشته باشند .اینها مسائیل
ملموساند که بطور روزمره همه با آن با گوشت و پوست و استخوان خود درگبند .از این بابت روز
بروز در حال تشدید یمباشند .از این بابت جای نگر زان است! اما من گمان یمکنم ،آنچه که در
تحوالت ایران تأثب خواهد داشت ،همان مسائل اقتصادی و معاش است .برای اینکه جامعه ایران
ز
هان که
جامعهای نیست که از باال با بده و بستانهای بیالملیل و منطقهای ،با این شعارها و شیوه ی
امبیالیست در مورد دیگران اعمال یمکردند ،اتفاق در آن
ظرف  ۲۰سال گذشته قدرتهای بزرگ ی
بیفتد! اما از درون و از ز
پائی ،و این بار مسئله اقتصادی دارد رو به حدت و شدت مبود.

سیاست خارج و نقش ایران در منطقه
در مورد مسئله خارج منطقهای ،من چندان با مقدمهای که شما (مجری رادیو همبستگ) در ابتدای
صحبت ،طرح کردید ،موافق نیستم .واقعیت امر این است که جمهوری اسالیم ایران چه نظایم
است ،و چه نگایه ما نسبت بدان داریم .ویل واقعیت این است که اوال به یک شکیل صفبندیهای
دوران جنگ رسد ،بدون اینکه عنوانش مطرح شود ،دارد تجدید یمشود! شاهد هستیم توی منطقه با
ز
انسان بقیه متحدین غرب که پول
طرح غرب با طرح امریکا و ناتو با پول عربستان و قطر و با نبوی
عربستان و قطر را ندارند ،مثل ترکیه و اردن و ...عمال در سوریه چه کردند؟! من تعجب یمکنم ،مگر
چقدر نبو دارند ،وسایل ارتباط جمیع برای فریب مردم؟! بضاحت کیس را که یک وجب جای امن
ز
قانون
در یمن نداشت و فراری شد و آمد پیش شیخ عربستان ،به ارصار غرب یمگوید؛ حکومت
یمن!؟ ویل کیس را که ظرف  ۵سال گذشته با آن پولهای کالن که عربستان و قطر و بقیه متحدین
ز
کسان
منطقهای غرب آنجا خرج کردند ،به ویر زان آن کشور را (سوریه)کشیدند ،ایستاده و یم بینیم
هم در مقابلش چه نب ی
ون هستند؛ داعش ،القاعده و النضه ...و تمایم شاخههای وابسته به آنان که
علنا مورد حمایت ترکیه بودند ،که جناح جنون ناتوست ،این را (سوریه) یمگویند نامشوع است!؟ و
ی
توانان اینکه  ۴مب خاک که در یمن بماند ،را نداشت ،غرب پایش را کرده توی
اما آن یگ را که حت
ز
یک کفش و یمگوید :حکومت قانون یمن است .این دودوزهبازی رسانههای غرن است .در واقع این
دودوزبازیها خالف آن ز
چبی است که وسایل ارتبایط و رسانههای جمیع غرن تبلیغ یمکنند!
بهرحال من گمان یمکنم و تجربه نشان داده است که آن برنامهای که غرب بر اساس منافع خودش و
هدف های خودش تنظیم کرده و به هیچوجه با منافع و هدفهای کشورهای دیگر هماهنگ و
همساز نیست .با الگوی توسعه میل کشورهای مختلف همساز نیست ،اینها را وقت بهتواند با فشار
سیاش ،با فشارهای نهادهای سیاش و اقتصادی ب ز
یالملیل ،با فشارسیاش پارلمانها و روزنامهنگاران
ز
آنچنان که آگاهیم ،وقت اینها نشد ،حت با مداخله نظایم
با خریدن عنارصشان شبکهسازیهای
عمل یمکند! من فکر یمکنم امروز هر کشوری و هر سیستیم بجای نظام حاکم ایران هم بود ،برای
اینکه خودش را حفظ کند ،این طبییع است هر نظایم در قدرت است یگ از ز
اولی هدفهایش تالش
برای حفظ خودش ،در منطقه درگب یمشد .برای اینکه این فقط جمهوری اسالیم نیست که در
منطقه درگب است .شما نگاه بکنید و ببینید بر رس سوریه چه آوردند! این کشور اگر مداخله بیگانه در
آن نبود ،اگر آن پولهای هنگفت را که عربستان و قطر در آن جهت بکار بردند ،آن آدم
آدمخوار)هان که از چهارگوشه دنیا اجب کردند ،رسازیرکردن به سوریه ،نبود ،این
(تروریستهای
ی
کشور این طور ویران نیمشد!
ز
آنچبی را که
نون بدان نگریست ،نه
من گمان یم کنم داستان درگبیهای منطقهای را باید با نگایه ی
رسانههای غرن تو بوق یمکنند و تبلیغ یمکنند.
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گشت و گذاری در فیسبوک
پاسخ به چند پرسش
پرسش :مگر شوروی پس از رویکارآمدن خروشچف از صلح دفاع نیمکرد؟ مخالفت اصویل شما با
سیاست صلح شوروی چه یمباشد؟

پاسخ :برای پاسخ به پرسش ناچاریم ابتدا به مفاهیم صلح و جنگ یببدازیم :
جنگ و صلح مفاهیم اجتمایع هستند و
از این زاویه باید به آنها برخورد کرد.
کمونیستها که به طبقات و مبارزه
طبقان معتقدند و تکامل تاری خ را ناش از
این مبارزه یمدانند ،برای ارزیان و
قضاوت درست اسلوب ماتریالیسم
دیالکتیک را در دست دارند .آنها
نیمگویند که جنگ ،جنگ است و ما هر
نوع جنگ را همانگونه که شعار
پاسیفیستهاست ،محکوم یمکنیم.
مبله امری ز
مارکسیست – لنینیستها به جنگ به ز ز
انبایع نیمنگرند .آنها در ین آن هستند که خصلت
ز
اهداق را در مدنظر داشته و توسط
جنگ را بهشناسند .بهدانند که چرا این جنگ به وجود آمده و چه
چه طبقه اجتمایع رهبی یمگردد .ز
لنی یمگفت« :چگونه یمتوان «ماهیت واقیع» جنگ را دریافت،
ز
تعیی کرد؟ جنگ ادامه سیاست است .باید سیاست قبل از جنگ را مطالعه
چگونه این ماهیت را
ز
امبیالیست است ،یعت
کرد ،سیاست که به جنگ انجامیده یا یمانجامد .اگر این سیاست ،سیاست ی
اگر از منافع رسمایه مایل دفاع یم کند ،مستعمرات و کشورهای دیگر را غارت یمنماید ،در این صورت
جنگ که از این سیاست بریم ز
امبیالیست است .اگر سیاست ،سیاست میل آزادیبخش
خبد ،جنگ ی
است ،ز
ز
مبی جنبش تودهای علیه یوغ میل است ،در این صورت جنگ که از این سیاست
یعت
بریم ز
خبد ،جنگ آزادبیخش میل است» .از نظر کمونیستها جنگ پرولتاریا بر ضدرسمایهداری بخاطر
نجات هستاش و پایان دادن به بهرهکیس خویش اقدایم بر حق است .وقت استعمارگران برای غارت
ز
ساکنی آن کشور خود
کشوری به آن تجاوز کرده و در آن کشور ساکن گشته و مانع یمگردند که
ز
تعیی کنند در آن صورت مبارزه انقالن آن مردم و جنگ آزادیبخش آنها برای
رسنوشت خویش را
کسب استقالل میل اقدایم مبق و قابل ستایش است .پس از دیدگاه مارکسیستها به مفهوم جنگ
باید از دیدگاه منافع مبارزه طبقان نگریست .جنگ خلقهای ویتنام ،کامبوج و الئوس علیه تجاوزکاران
ی
آمریکان ،جنگ خلقهای شوروی و سایر خلقهای جهان علیه ددمنیس نازیها ،جنگهای مقدش
هستند که با هدف نابودی جنگ افروزان صورت یمپذیرند .مارکسیستها جنگها را به عادالنه و غب
عادالنه ارزیان یمکنند .پرزیدنت بوش که فرمان نابودی مردم عراق را صادر کرده بود ،با فریبکاری
ز
معرق یم کرد و با همان استدالیل عمل یمنمود که در مواقع عادی بر ضد
اقدام خود را جنگ عادالنه
آن به یورش ایدئولوژیک مبادرت یمورزید .جنگ همانگونه که روشن است ،ادامه سیاست با وسایل
دیگر است و سیاست ز
ز
معیت صورت یمگبد .اگر
نب طبقان و در خدمت منافع گروه ،طبقه و محافل
ی
بورژوان و سیاست روشن و اصویل کمونیست
سیاست بد و خوب دارد ،اگر سیاست ن پدر و مادر
ز
وجود دارد ،آنوقت جنگ ز
ز
:
.
نب از دو زاویه باید مورد بررش قرارگبد بقول لنی «جنگ داخیل نب جنگ
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است هر آن کس که مبارزه طبقان را قبول دارد ،نیم تواند جنگ داخیل را قبول نداشته باشد .این
ز
معی ادامه ناگزیر تکامل و شدت مبارزه طبقان
جنگها در جامعه طبقان ادامه طبییع و در رسایط
سبدن
است .تمام انقالبات بزرگ موید این امر است .انکار جنگهای داخیل و یا بدست فراموش ی
آنها به ز
معت افتادن در اپورتونیسم مفرط و روگردانیدن از انقالب سوسیالیست است» .آن کس که
جنگ را بطور کیل محکوم یمکند چه آگاهانه و چه از روی جهالت به طور ز
عیت همدست استعمار و
امبیالیسم که نبوی تجاوز و جنگ
امبیالیسم است .وی فقط آب به آسیاب ی
استثمار و یار و یاور ی
.
است ،فرو یمریزد و مردم عادی را در قبال تجاوز آن روحا خلع سالح یمنماید رویونیستها از این
قماشاند که جنگ را از ماهیت آن جدا کرده و امری برای خود در نظر گرفته و در هر رساییط محکوم
ز
ز
کنون
جهان یمگفت« :در رسایط
و طرد یمکنند .کائوتسگ در سال  ۱۹۱۴قبل از آغاز جنگ اول
جنگ نیست که به طور کیل برای ملل مختلف و به ویژه برای پرولتاریا بدبخت به بار نیاورد .آن چه که
ما از آن بحث یمکنیم این است که ما به چه وسیلهای یمتوانیم از جنگ مخوف جلوگبی کنیم نه
این که کدام جنگها ممکن است مفید واقع شوند و کدام ز
مض» (حزب سوسیال -دموکرات در دوران
ز
جهان که هر دو را بورژواها رسوع کردند و تجاوز به شوروی و قتل عام میلیونها
جنگ) .دو جنگ
انسان الزم بود تا ثابت شود مهمالت کائوتسگ چقدر نربط است و تئوریهایش تا به چه حد به
امبیالستها خدمت کرده است .فرق مارکسیست – لنینیستها با رویزیونیستها در درک رابطه
ی
عمیق میان جنگ و مبارزه طبقان است .هر کس که این واقعیت را که فقط با نابودی طبقات و
استقرار سوسیالیسم در عرصه جهان ،جنگ بطور کیل از صحنه تاری خ زدوده خواهدشد ،درک نکند،
ی
بون از مبارزه طبقان نبده است .اکنون که رسمایهداری بر جهان تسلط نبروبرگرد دارد ،ما شاهد
آنیم که از جنگ به جنگ دیگر یم رود .پبوزی رسمایهداری و بقاء آن با ادامه جنگ همراه است .اگر
ز
امبیالیسم یمدانست ،رویزیونیستها جنگ را از ماهیت طبقان آن جدا کرده و
لنی جنگ را زائیده ی
نب آدمهای خون وجود دارند که مخالف جنگاند .تو گونی
چنی جلوه یم دادند که گویا در آمریکا ز
ز
ی
ز
ز
انداخی جنگ
تعیی یمشود .تو گون نیاز رسمایه در به راه
امبیالیسم با آدمهای خوب و بد
سیاست ی
ز
ز
ز
یک امر کامال ذهت و نه عیت است که از ماهیت تکامل و گسبش رسمایه برنیمخبد .رویزیونیستها
با هر جنگ به مخالفت بریمخ زبند و پاسفیسم را با تکیه به روحیه ضد جنگ تودهها تبلیغ یمکنند.
لنیت همزیست مسالمت ز
این افکاری بود که خروشچف بدان دامن زد .خروشچف اصل صحیح ز
آمب
ز
بی کشورهای دارای نظامهای اجتمایع گوناگون را تحریف کرده و آن را به سیاست تسلیم طبقان و
ز
امبیالیسم «صلح طلب» بر رس تقسیم جهان به تبان نشست.
امبیالیسم مبدل نموده و با ی
آرایش ی
ز
خروشچف همزیست مسالمتآمب را به مثابه خطمیس اصیل سیاست خارج و «خط میس اسباتژی
ز
جهان» اعالن نمود (پراودا دسامب .)۱۹۶۳
تمام دوران گذار رسمایهداری به سوسیالیسم در مقیاس
خروشچف اصل همزیست مسالمت ز
آمب میان نظامهای گوناگون اجتمایع را تا موقیع که سوسیالیسم
در محارصه رسمایهداری قراردارد به اصل مبارزه طبقان بسط داد و همزیست و آشت طبقان را
ی
آمریکان نیشن ( ) این سیاست خروشچف را که به انشعاب
جایگزین مبارزه طبقان کرد .هفته نامه
جنبش کمونیست جهان منجر گردید ،صادقانه در خدمت غرب ارزیان کرده و نوشت« :دیگر روشن
شده است که آرزوی خروشچف برای تخفیف تشنج در بهبود مناسبات با غرب بسیار صادقانه
است و او حتا آماده است برای نیل به این هدف جنبش کمونیست را به خطر نفاق بیاندازد» (۹
ی
آقان بر جهان و تبدیل روسیه سوسیالیست به یک ابر قدرت
فوریه  .)۱۹۶۳خروشچف برای
امبیالیست یمگوید« :ما امیدواریم در زمینه مبارزه بخاطر صلح و امنیت خلقهای کشورهای مختلف
ی
و در رشتههای اقتصادی و فرهنگ با آمریکا دوستانه همکاری کنیم» و «همکاری اتحاد شوروی و
آمریکا در حل مسائل جها زن» اساس سیاست شوروی اعالن یمگردد .حل مسائل جهان ز
چبی جز
رسکوب و یا وابستهکردن جنبشهای آزادیخواهانه خلقها و انحراف مبارزات پرولتاریا جهان نبود.
مبارزه طبقان و انبناسیونالیسم پرولبی و ایدههای سوسیالیسم برای توافق با هارترین کشور
امبیالیست جهان نرسمانه فدا یمشود و برای نیل به این مقصود تئوریهای جدیدی خلق یمشود.
ی
ادامه دارد...
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پرسش و پاسخ در کانال تلگرام
ز
سخب زان رفیق فرزاد رادمهر در تلگرام به مناسبت ش و هشتیمن سالروز انقالب
بهمن (بخش نخست)
ز
ز
سخب زان رفیق
می زیر از روی فایل صون
فرزاد رادمهر پیاده شده و با اصالح و تغیبان
ز
ز
سخب زان آنطور که برای
می
جزن در
ی
خوانندگان عزیز قابل فهم باشد ،در دو بخش
تنظیم و در نشیه توفان الکبونیگ منتش
میشود .بخش نخست در مورد علل بروز
ز
تاریج است و بخش
انقالب بهمن در بعد
دوم در مورد شکست انقالب و راه خروج از
ز
کنون است
بن بست

یکم :دالیل بروز انقالب بهمن
با سالم خدمت دوستان و رفقا! به مناسبت انقالب بهمن  ۵۷و ش و هشت ز
می سالگردش که فردا
دوشنبه است ،یمخواهم چند کالیم در مورد علل بروز این انقالب ،شکستش و اینکه به هر حال
جامعه ایران در آینده به کجا خواهد رفت ،آیا در ایران انقالب دیگری رخ خواهد داد یا نه ،صحبت
ز
کنون بسیار حائز اهمیت است.
کنم و به یک رسی نکان یببدازم که در رسایط بلبشوی
وقت از انقالب بهمن صحبت یمکنیم ،نیمتوانیم از انقالب مشوطه ایران فاکتور بگبیم ،نیمتوانیم
ز
خونی آن بعنوان
از نهضت میل نفت ایران فاکتور بگبیم و یا از کنار رخداد قیام خرداد  ۴۲و رسکوب
ز
عطف از مبارزه قهر ز
آمب علیه رژیم شاه بسادگ بگذریم و از آن فاکتور بگبیم و غبه.
نقطه
انقالب بهمن ادامه انقالب مشوطه و نهضت میل نفت بوده و از شعارهایش در ابتدای انقالب
روشن بوده که این انقالب بدنبال چه چ زبی است و مسائیل را که طرح یمکند چه هستند .پرسش این
است آیا انقالن که در ایران به وقوع پیوست ،از طریق نسخهای بوده که چهار دانشجو در خارج و یا
ً
داخل انتشار داده و در نتیجه در ایران انقالب شده اس؟ آیا اساسا آن طور که رسانههای
ز
ز
کسان که با آنها
کسان که به هر حال معروف به ضدانقالب مغلوب هستند و حت
سلطنتطلبها و
سان یمکنند و یمگویند «خوب مردم انقالب کردند و دیگر انقالب نیمخواهند و در ایران هرگز
جبهه ی
انقالب نخواهد نشد ،زیرا وضع بدتر شده است» ،ادبیات بر حق و درست یمباشد؟ آیا براست
انقالب کردنیست؟ یا شدنیست؟ آیا تمام انقالبان که در جهان صورت گرفتهاند ،از دوران بردهداری و
امبیالیست ،آیا این انقالبات از طریق اعالمیه این حزب و یا آن
فئودایل گرفته تا عض رسمایهداری و ی
حزب ،با اراده این فرد و یا آن فرد رخ دادهاند؟ یا این که باید این انقالبات را از طریق علیم بررش کرد
و دید که دالیل اقتصادی و سیاش این برآمدها چیست و چرا در درازای تاری خ صدها انقالب رخ داده
است؟ چه ز
چبی سبب شده که جامعه بردهداری به فئودالیسم گذار کرده و دالیل اصیل انقالبات و
هان که در آن دوران صورت گرفته چه بوده است؟ آیا یمشود غب از فرمول اقتصاد سیاش که
قیام ی
ز
شاخهای از علوم اجتمایع یمباشد و مربوط است به قوانی تولید و توزی ع و درآمد و ثروت و اثرات
آن در جامعه و مراحل مختلف تاری خ طور دیگری به علل بروز انقالب و تحوالت جامعه طبقان
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پرداخت؟ ما باید به بینیم که نقش انسان در جامعه و در تولید چه یمباشد و چه ز
چبی مانع رشد او
فاکتورهان سبب یمشود که او طغیان کند و اساسا چرا در جامعه انفجار عمویم رخ
یمشود ،چه
ی
یمدهد.
در جامعه طبقان ،انسانها به صورت طبقان تقسیمبندی شدهاند و در مناسبان قرار یمگبند و برای
معیشت و ادامه زندگیشان تولید یمکنند .در دوره بردهداری ،بردهها زیر سلطه بردهداران و صاحبان
برده بودند .بردهها در تضاد و ز
ستب با نظام حاکم ،نظایم که بردهها را در میدانهای بازار همراه با ز
زمی
خرید و فروش یمکردند ،بر آنها هزاران ظلم و زور و شکنجه روا یمداشتند .اما مناسبات بردهداری و
ز
دروناش رسانجام به مرحلهای از رشد رسید که یمبایست به مرحله دیگری گذار کند.
تضادهای
ز
نبوهای مولده یعت انسان و ابزار تولید با شیوه تولیدی در تضاد قرارگرفتند .وقت نبوی مولده با
نویت یمطلبد و نبوی حاکم ز
شیوه تولیدی نیمخواند و جامعه روابط ز
یعت دولت که ابزار رسکوب
طبقه حاکمه است با رسکوب یمخواهد مانع رشد و پیشوی نبوی مولده ،ز
یعت انسان گردد ،رسانجام
جامعه بعد از دهها انقالب و قیام و حت صدها شکست منفجر یمشود ،ز
یعت در جامعه انقالب رخ
ز
باالنها هم دیگر نیمتوانند مثل گذشته با اعمال
یمدهد.،پاییتها به زیر بار زور و رسکوب نیمروند و ی
زور به حکومتشان ادامه دهند .این ز
یعت انقالب .در واقع انقالن که رخ میدهد حاصل این نبوده که
تعدادی برده بصورت پراکنده
بدون ارتباط با یکدیگر ،بدون
ارتباط در تولید و حیات
اقتصادی جامعه در گوشهای
نشستند و تصمیم به انقالب
گرفتند!! آنها شب نهنشستند به
دور هم و یک شبه تصمیم
بهگبند که به خیابانها بیایند و
دست به انقالب بزنند! خب،
انقالب محصول تکامل کل
تضادهای نهفته در جامعه
است ،و محصول آن مناسبات
تصویری از شادی مردم درتهران پس از فرار شاه از ایران  ۲۶ماه ۱۳۵۷
تولیدی است که در جامعه بطور
ز
عیت و خارج از ذهن ما وجود دارد و آن نبوی کهنهای که یمخواهد مانع پیشروی نبوی بالنده و
ز
نوین گردد و با تمام قوا یمکوشد جامعه را در همان مکان نگه داشته باشد ،که منافعش را حفظ و
تأ ز
می کند ،با مردم درگب خواهد شد ،مقاومت یمکند و به سادگ قدرت را رها نخواهد کرد .بردهداران
نیمخواهند بساط زندگ مرفهشان را از دست بدهند .برای بردهداران نظم موجود ،هرروز جشن و
ز
خونی گالدیاتورها و رسکشیدن جام رساب و به صالبه کشیدن بردههای
رسور است .نمایش جنگ
معبض امری طبییع برای صاحبان برده بوده و نیمخواستند امتیازات طبقان خود را به راحت از
دست بدهند .اما تاری خ مبارزه طبقان نشان داده است که رسانجام پبوزی از آن تودههاست و نظم
کهن که در تضاد با تکامل جامعه و نبوهای مولده است ،باید برود و یمرود .قیام اسپارتاکوس
ز
تاریج بردهها در دوره بردهداری است و علبغم شکستش اما نشان داد جامعه
نمونهای از قیامهای
ز
ز
چنی نب شد .در مغز خود صاحبان برده هم خطور
بردهداری عاقبت به دوره فئودایل گذار میکند و
ز
نیمکرد که روزی نظم موجود فرو بهپاشد و نظام بردهداری ازبیبرود .این تحوالت خارج از ذهن این
ز
و یا آن فرد رخ داده است .هست جامعه خارج از ذهن انسانهاست وعیلرغم میلشان به طرق
یمرود منجر به حل تضادهای قدییم در جامعه و بروز تضادهای ز
ز
قوانی
نویت میشود .تاری خ بشی،
علم اجتمایع  -اقتصاد  -سیاش نشان داده که رسانجام نظام بردهداری به جامعه جدیدتری ز
یعت
همی ترتیب در دوران فئودایل ز
ز
نب ما
فئودایل که از جامعه قبیل متکاملتر است ،گذار یمکند .و به
شاهد دهها وصدها قیام و انقالب در جهان بودهایم و بسیاری از شخصیتهای نامدار و گمنام در
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رهبی این قیامها قرار گرفتند .جامعه فئودایل ز
نب یمبایست متحول شود و متحول هم شد و در
درونش ز
نب عنارصی از نبوهای تولیدی رشد و رسانجام جامعه جدیدی جایش را گرفت .و این جامعه
ز
کاالن و عنارص تجاری که به رسمایهداری صنعت
و مناسبات نوین چبی نبوده است جز رشد تولید ی
ز
ماشی
بورژوان که در قرن  ۱۷و  ۱۸میالدی رخ داده از کشف
تبدیل شد و انقالبات عظیم صنعت و
ی
ز
بخار در انگلستان گرفته تا انقالب کبب فرانسه .اینها همه ناش از تضادهای عیت بوده که خارج از
ذهن این و یا آن انسان وجود داشته ،رشد کرده و رسانجام منجر به انفجار و انقالب شده و موجب
تولد نظام تولیدی ز
نویت گشته که در این دوره رسمایهداری به عنوان آخرین مرحله نظام طبقان و
استثماری بجای نظام فئودایل نشست.یمبینیم مثال در فرانسه چندین انقالب رخ داده تا نظام فئودایل
برچیده شود و نظام جدید رسمایهداری که در واقع نبوی دهقانان را به شهر کشانید و آنها را به
پرولب ،کارگر صنعت تبدیل کرد و در صنایع و غبه مناسبات جدیدی را آفرید ،یک گام ز
کیف جامعه را
به جلو برد و بورژوازی در این دوره نقش بسیار مثبت و حتا انقالن ایفا کرد.
در اینجا و در این مرحله از تکامل تاری خ جامعه تضاد جدیدی پدید آمد ،ز
یعت تضاد ز
بی طبقه کارگر
ون که در کارخانهها و اجتماعات کار یمکند و صاحب ابزار تولید نیست و طبقه رسمایهدار مالک
نب ی
!
ابزار تولید است ،خوب این طبقه رسمایهدار که در دورهای از تاری خ همراه و همسو با تکامل تولیدی
ز
همی طبقه جدید بعد از مدن دچار تناقضات
و رشد نبوهای مولده بود و نقش مثبت ایفا نمود ،اما
خاص خود شد ،برای اینکه نبوی جدیدی که رس بلند کرده نبوی اصیل تولیدگر است؛ تولید یمکند
ز
همی جامعه هم مناسبات
تولیدش اجتمایع است اما توزی ع ثروت جامعه ،اجتمایع نیست .در
تولیدی به جان یمرسند که باید ز
بی تولید و توزی ع اجتمایع هماهنگ ایجاد گردد و راه حیل جز
ی
انقالب برای حل تضاد کار و رسمایه باق نیمماند .بورژوازی با توسل به قدرت دولت به عنوان ابزار
رسکوب طبقه حاکمه در مقابل رشد نبوهای مولده یمایستد و یمبینیم که در خود فرانسه هم که
ز
اولی انقالب بورژوازی در  ۱۷۸۹صورت گرفت و سلطنت را برانداختند و جمهوری را به وجود
آوردند و یا اینکه در سال  ۱۸۴۸دوباره انقالب یمشوده و کارگران در آن انقالب رسکت داشتند و در
مقابل بورژوازی صفآر یان کردند که رسانجامش شکست خوردند و هزاران نفر قتل عام شدند و
ز
اولی
بعدها در  ۱۸۷۱در کمون پاریس که در آنجا کارگران قیام یمکنند و در تاری خ جامعه بشی
ز
انقالب کارگری بروز یمکند و آنها موفق یمشوند به مدت دو ماه یگ از مدرنترین و انسانترین
شیوههای زندگ را که بش تا آن زمان تجربه نکرده بود ،پیاده کنند .اگر چه به خاطر توازن قوای
طبقان و فقدان تجربه ز
ز
اولی تجربه عظیم زحمتکشان جهان بود ،تجربه
کاق شکستخورده ویل
کارگران و زحمتکشان اروپا بوده ،تجربه کارگران پاریس بوده که در آنجا شیوههای ز
نویت از زندگ را
بهوجودآوردند که انسانها نه براساس پرکردن شکم و نیازهای خودخواهانه و فردی ،بلکه برای
ز
انسان و جمیع و در پیوند با یکدیگر ،برای دوست و صمیمیت و همبستگ با همنوعان
نیازهای
خودشان بوده ،برای آن نوع مناسبات تولیدی که انسانها بطور جمیع تولید کنند و از ثروت جامعه
ز
جان نداشته باشد .جامعهای که در
مشبکا بهرهمند شوند .جامعه نویت که دزدی و ریاکاری و چاپیدن ی
جدان کامل دین از دولت و لغو امتیازات
آن برابری کامل زن و مرد حاکم است .لغو امتیازها طبقان،
ی
مایل و اجتمایع به روحانیت مفتخور و انتخان بودن تمام ارگانهای تصمیم گبنده ...همه اینها
تحوالت ز
ز
اولی بار بش باید تجربه یمکرد تا نشان دهد نوع دیگری هم یمشود زندگ
نویت بود که برای
ز
اولی بانگ بود که کارگران بلند کردند و بورژوازی جهان را ز
ز
یعت بورژوازی فرانسه را در اصل
کرد و این
به لرزه درآورد و رسانجام فرانسه با همدست شدن با بورژوازی آلمان انقالب را درهم کوبیدند .حال
بیش از  ۱۵۰سال از کمون پاریس گذشته و ما در ادامه آن انقالب اکتب پبوز مند شوروی را داریم که
امبیالیست را بشدت تکان داد و دستاورد عظییم داشته است .در ز
چی هم پس
جهان رسمایهداری و ی
بورژوان رسانجام طبقه کارگر قدرت سیاش را در دست گرفت و تغیبات ریشهای
از چند انقالب
ی
ز
رهانبخش فراوان داشتهایم و اینکه این
عظییم در جامعه رخ داد .ما در صد سال اخب انقالبات ی
انقالبات به هر حال رس آغاز جامعه ز
نویت بوده اند ،تاثبات عظییم برجای گذاشتند و همه این
تضادهان بوده و هست که ریشه در نظام رسمایهداری دارد و باید این موانع رشد
تالشها برای حل
ی
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نبوهای مولده را از پیش پای برداشت و به جلوحرکت کرد .امروز که بیش از صد سال است
امبیالیست رسیده است ،به درجهای از بنبست و شکافهای طبقان رسیده
رسمایهداری به مرحله ی
که جامعه راه حیل جز سوسیالیسم برای خروج از این دوره ندارد .امروز ثروت عظیم جامعه فقط در
ز
جهان قرار گرفته است .جامعه بدون تقسیم ثروت و توزی ع
دست یک در صد از اهایل رسمایهداری
عادالنه آن در جهان روی خوش به خود نخواهد دید .ثروت باید در اختیار همگان قرار بگبد .اگر
مبیالیسم باالترین
هان را که ما در طول صد سال اخب داشتهایم که با پیدایش ا ی
بخوایه تمام جنگ ی
ز
شکوفان رسمایهداری رقابت آزاد
مرحله رسمایهداری رقم خورده است ،مبی این امر است که دوره
ی
ز
امبیالیسم به مرحله نوین سوسیالیست گذار کند .رسمایهداری اگر
بشآمده و جامعه باید با رسنگون ی
ز
خواهان در زدن فئودالیسم ایفا کند و شکوفا بود ،اکنون به مرحله
در دورهای یمتوانست نقش ترق
گندیدگ و ارتجاع سیاش ،مرحلهای که مانع رشد نبوهای مولده یمشود و امروز دولت دارد که بسیار
خطرناکب از دولت در دوران رسمایهداری رقابت آزاد است و با هزار ترفند و توطئه و حت تهدید و
توسل به بمب اتیم و غبه یمخواهد مانع پیشوی رشد نبوهای مولده بشود.
حال با این مقدمه فشده یمخواهم تاکید کنم که شکستهای موقت که در طول تاری خ به وجود
آمده و یا در طول صد سال اخب رخ داده است ،پایان تاری خ نیست .آیا این که انقالب سوسیالیست
شوروی از سال  ۱۹۵۶و در کنگره سیاه بیستم به این طرف شکستخورده و راه احیای رسمایهداری را
در پیش گرفته و یا در ز
چی از سال  ۱۹۷۴به این طرف راه احیای رسمایهداری را در پیش گرفته است،
آیا همه ز
چب تمام شده ،دیگر انقالن در جهان رخ نیمدهد؟ آیا شکست انقالب ایران تافته جدا
ز
بافتهای از تمام این انقالبات و تحوالت
تاریج جهان است و دیگر در ایران انقالب نیمشود؟ خب،
ز
این طور نیست!.یمخواهم به این مسئله بدییه اشاره کنم که ایران هم کشوری است که در همی کره
ز
زمی قرار دارد ،دارای مناسبات تولیدی کم و بیش شبیه با سایر کشورهاست ،در ایران هم سیستم
بقایان از مناسبات کهن و ماقبل رسمایهداری
رسمایهداری وجود دارد ،البته رسمایهداری عقبمانده و
ی
در روستاها وجود دارد ،نابرابری ز
بی زن و مرد وجود دارد ،نحقوق برای کودکان وجود دارد ،حقوق
اساسا برای مردم وجود ندارد .پس اینکه در ایران هم انقالب شده و باز هم انقالب خواهد شد ،امر
هان که در دوره رژیم پهلوی و صدسال اخب روی داده،
عجیت نیست .یمبینیم که تمام تالش ی
تالشهای حقطلبانه و عدالتجویانهای برای تحوالت مثبت و مردیم بوده است .تمام تالش مردم
رهان از زیر یوغ استبداد و استعمار بوده تا به تواند آزاد شود ،مستقل شود و توسعه میل و رشد
برای ی
صنایع خودش را به وجود بیاورد و عدالت بر جامعه حاکم شود و از این طریق به خواستههای طبییع
ز
طوالن
خودش دست یابد .خوب روشن است که این تالشها در گذرگاههای مختلف که بحثاش
انبهان به
است با دخالتهای خارج و با همدست ارتجاع داخیل شکستخورده است ،اما تجارب گر ی
دست آمده که ما باید از این تجارب ارزنده استفاده و رو به جلو حرکت کنیم .درسآموزی صحیح از
این شکستها مادر پبوزی فردای ایران است.
کودتای خائنانه و ضد میل  ۲۸مرداد یگ از این تجربههای گرانبها و در ز
عی حال بسیار تلخ است .اگر
آمریکانها بعد از
نخواهیم پیشب برویم و به انقالب مشوطه یببدازیم .اما کودتای  ۲۸مرداد که خود
ی
 ۵۰ – ۴۰سال به دخالت «ش آی ای» و رس ز
نگون دولت میل مصدق اشاره کردهاند ،برای این امر
بوده که ایران هرگز مستقل نشود و بازار ایران در دست بورژوازی داخیل و میل ایران و کال مردم قرار
نگبد .مصدق نماینده قش متوسط ایران یا بورژوازی متوسط ایران که همان بورژوازی میل ایران بود
ز
ز
گذاشی گمرک برای کاالهای
همی مسئله بود که ایشان در واقع موافق
و دعوایش با غرب بر رس
خارج و نظارت و کنبل رسمایههای خارج بود که آنها را محدود بکند تا بتواند رسمایهداری داخیل را
رشد دهد و توسعه میل داخیل را به وجودآورد .جالب است عدهای هنوز نفهمیدهاند و یا نیمخواهند
ز
کنون در گذشته به
بفهمند که دالیل ریشهای عقبماندگ ایران چیست؟.چرا ممالک پیشفته صنعت
تقویت تولید داخیلشان پرداختند ،برای کاالهای خارج گمرک و تعرفه گذاشتند تا تولیدات
داخیلشان آسیب نبیند و چرا اما امروز از ممالک توسعه نیافته یمخواهند که مرزها و بازارهای خود را
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ز
مضق و بنجلهای نخاصیت خود
کامال باز کنند تا بتوانند تا با صدور رسمایه و آبکردن کاالهای
حد ی
گذاشی ز
ز
زمی سوخته ،کشور را در وابستگ و عقبماندگ نگاه
اکب سود را کسب کنند و با برجای
دارند! این ز
یعت ویر زان کشورهای توسعه نیافته و عقبماندگ و جز این نیست .یمبینیم تمام
ز
همی روش
ارداهان را هم که ممالک استعماری در طول دویست سال اخب با ایران بستند ،با
قر
ی
ز
استعماری بوده و همی امر سبب عقب ماندگ میهن ما ایران گشته است.
همی بود ،ز
ز
یعت علیه سلطه خارج بود،
قیام تنباکو و در ادامه آن انقالب مشوطه ایران به خاطر
ز
همی بود که دولت میل مصدق یمخواست ثروت میل را در
علیه استبداد بود و نهضت میل نفت هم
امبیالیسم انگلستان و یا آمریکا خوش نیمآمد و بخاطر
مذاق
دست خودش بگبد و این در اصل به
ی
ز
ز
همی کودتا کردند و بعدها یمبینیم که اصالحات ارض شاه را به وجود آوردند که همه اینها نتایجش
روشن است.
اصالحات ز
ارض شاه برای رشد صنایع داخیل نبود ،برای رشد کشاورزی داخیل نبود ،بلکه برای وارد
ز
پاکستان بود
آمریکان و
کردن کاالهای خارج بود برای واردکردن برنجهای خارج بود برای برنجهای
ی
که بازار داخیل مضف ایران را بگبند که گرفتند .اگر ایران در دوران گذشته مناسبات کشاورزیاش به
ز
هان که دادند ،کشاورزی ایران را بالکل نابود
نویع خودکفا بود ،ویل بعد از اصالحات ارض و رفرم ی
کردند .اکنون شاهدیم که ز
چبی از کشاورزی ایران باق نمانده است و رژیم جمهوری اسالیم جز ادامه
این ویر زان ز
هب دیگری نداشته است.
ما شاهد بودیم که میلیونها دهقان تحت ستم ایران از روستاها بخاطر وامهای کمرشکن به شهرها
ً
فرار کردند و در حاشیه ز
نشیت زندگ را آغاز کردند .یمبینیم که اتفاقا اعباضان هم که در ایران در سال
 ۵۶رسوع شد ،اعباضان از همان دهقانان نمسکن و بیکاری بود که به شهر آمده بودند و برای خود
رسپنایه درست کردند که شاهپور غالم رضا ،برادر شاه خائن فرمان یمدهد تا پلیس و ژاندارمری با
جرثقیل خانههای مردم را خراب کنند و از آنجا آنها را ببون بریزند .در درگبی که روی داده
ز
همی جا نطفه انقالب بسته
دانشجویان دانشگاه تهران به حمایت از مردم نرسپناه پرداختند .و از
ز
شد و یم بینیم خواست مردم نرسپناه اسالم عزیز نبوده ،بلکه تأ ز
می مسکن بوده یعت یک خواست
عمویم برای زحمتکشان رسارس ایران.
بواقع انقالب بهمن انقالن
عظیم و در نوع خود از
ویژهگهای خاض برخوردار
بود .این انقالب به تدری ج
شکل گرفت و طومار استبداد
پهلوی را درهم کوبید.
یمبینید که توپ و تفنگ و
مسلسل دیگر اثر نداشت و
جان رسید که
جامعه به
ی
یمبایست تکلیف شاه و
امبیالیسم آمریکا تمام تالشش
نظاماش را یکشه کند .نکته مهیم که در اینجا وجود دارد ،این است که ی
ون
و حمایتاش را از رژیم شاه کرد ،اما موفق نشد تا شاه را بر رس قدرت نگاه دارد .هیچ نب ی
نیمتوانست در مقابل خواست و اراده میلیونها مردم ایران تاب بیاورد .حتا اگر دهها هزار نفر را قتل
عام یمکردند باز هم شکست یمخوردند .و رسانجام آمریکا ناچار شد به خاطر منافعاش در ایران با
خمیت وارد مذاکره شود و راه را برای کسب قدرت وی هموار سازد .ز
ز
یعت به تقویت ارتجاع مذهت و
یعت همان کمربند ز
ضد کمونیست ز
سب یببدازد تا هم او را در مقابل همسایه شمایل ایران شوروی ،قرار
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امبیالیسم آمریکا از مردم
دهد و هم در مقابل نبوهای چپ و دمکرات و ترقخواه .اما عیلرغم این ی
ایران و انقالب عظیماش زرصبه دید ،پایگاه نظایماش برچیده شد وسلطهاش در ایران برافتاد.
ز
کسان هستند که این تاثب خارج بر انقالب ایران را سناریوی از پیش طرح شده تعریف
حاال امروز
ز
میکنند ،که بله همه چب از آغاز توطئه بوده و این انقالب کار خود آمریکا بوده؛ تاج را برداشتند و
عمامه را به جایش نشاند!!! انقالن در کار نبوده و غبه! این عده با هر ز
انگبهای که سخن بگویند ،در
اشتباهاند و نیمفهمند که انقالب از درون جوشید و با خواستهای دمکراتیک ،میل و عدالتجویانه پا
به میدان گذاشت عدهای هم که یمگویند انقالب از رس سبی شکم بوده و مردم فریب خوردند و قدر
ز
ز
کسان که آگاهانه به این مسئله انحر زاق دامن یمزنند ،یا نادانند و جاهل ،یا
چنی
شاه را نیم دانستند،
ی
امبیالیسم و سلطنت و نظام مورون دفاع یمکنند .متاسفانه شکست
خودفروخته سیاش که از ی
انقالب بهمن یک بازار مضف به وجودآورده تا بسیاری مسائل غلط اجتمایع را در جامعه به فروش
برسانند ،تا یک خط ارتجایع و ضد انقالن را جا بیندازند که بله «انقالب غلط است ،انقالب نباید
کرد و در گذشته در دوره پهلوی همه ز
چب خوب بوده ،بسیار هم عایل بوده و ایران در راه ژاپن پیش
مبفت .اما نگذاشتند و غبه» این حرفها به نظرم نادرست هستند و باید با آنها مبارزه کرد .باید از
این انقالب درس گرفت و به جلو حرکت کرد.
من در اینجا قسمت اول بحثم را به پایان یم برم و قسمت دوم را به شعارهای مردیم انقالب و
ز
ز
خمیت بر جنبش یمپردازم و در پایان در مورد آینده ایران که
همیطور دلیل سوارشدن
مضمون آن و
ز
راه خروج از این مخمصمه کدام است و چه وظایف پیش روی ما است و اساسا چه باید کرد؟ خواهم
پرادخت.
ادامه دارد
Telegram.me/totoufan
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آمریکا بزرگترین خطر برای صلح و امنیت
منطقه و جهان است
دونالد ترامپ روز پنجشنبه (۲۳
فوریه) در مصاحبهای اختصاض
به خبگزاری رویبز گفت« :این
بسیار عایل و یک رویا خواهد بود
که هیچ کشوری تسلیحات
هستهای نداشته باشد ،اما اگر
قرار است کشورها سالح اتیم
داشته باشند ،ما بهبین آن را
خواهیم داشت ».دونالد ترامپ
با زبان خاص خود و نپرده یمگوید :بمب اتم بد است ،ز
یعت برای تو بد است ،بمب اتم حق ویژه و
در انحصار ما آمریکا باید باشد تا از طریق قدرت اتیم و ارعاب به جهانیان زور بگوییم .امریکا که خود
دارای قریب به  ۷۰۰۰کالهک اتیم است ،جمهوری دمکراتیک خلق کره را که ز
بی  ۵تا  ۱۰کالهک
اتیم است برای«امنیت آمریکا و جهان!!!» یک خطر بزرگ یمبیند و با دندان نشاندادن به خلق کره،
ز
عصبان است .ترامپ تضی ح کرده
از آزمایش موشگ این کشور که به زیر بار زور نیمرود ،به شدت
است« ،توسعه یک سیستم دفاع موشگ از گزینههای پیشرو برای مقابله با تهدید موشگ کره شمایل
و حمایت از ژاپن و کره جنون است!»
قابل توجه است که جمهوری دمکراتیک خلق کره بارها اعالم کرده است که اگر آمریکا و سایر کشورها
نب آمادهاند .اما پاسخ آمریکا تاکنون ز
حاظر به محو و نابودی سالح اتیم خود باشند ،آنها ز
منف بوده
است .با این توجیه که ماهیت بمب اتیم آمریکا «دمکراتیک » است و ماهیت کالهک اتیم کره
«غبدمکراتیک» !!!
همه صلحدوستان جهان باید خواهان نابودی کامل سالح هستهای باشند ،و این خلع سالح اتیم و
نابودی آن از بزرگبین و خطرناکبین کشور جهان یع زت آمریکا که تاکنون این سالح ضدبشی را در ژاپن
بکاربرده و فاجعه آفریده ،آغاز گردد و در خاورمیانه ز
نب از رژیم صهیونیست ارسائیل که چندین کشور
ز
رسزمی اشغایل جنایت یمآفریند ،رسوع گردد.آیا احزاب پرو
را مورد تجاوز قرار داده و هر روز در
صهیونیست ایر زان نظب«حزب کمونیست کارگری» ،پبوان منصور حکمت که ارسائیل را
«دمکراتیکترین و متمدنترین» کشور خاورمیانه تبلیغ یمکنند ،به این سیاست صلحخواهانه تن
میدهند؟
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از خوانندگان محترم توفان که پیگیر مقاالت هستند ،پوزش
ادامه مقاالت ذیل را در شماره  ۱۲۹توفان الکبونیگ مطالعه فرمائید.




امبیالیست؟ بخش دوم
روسیه رسمایهداری است یا ی
«آسیای وحیس و غرب متمدن  -بخش سوم»
پرسش و پاسخ در کانال تلگرام در مورد رسمایهداری ژاپن

با سپاس
هیئت تحریریه توفان الکبونیگ

میطلبیم.
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)فیسبوک حزب کار ایران (توفان
facebook.com/toufan.hezbekar

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

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

نشیات توفان
www.toufan.org/Nashrie_tofan.htm

)توفان الکبونیگ نشیه الکبونیگ 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 اینبنت توفان
www.toufan.org/ketabkane.htm

توفان انگلییس
www.toufan.org/International.htm

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

آرشیو نشیات
www.toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

