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 تحکیم نظام روحانی وپیروزی 
 ریاست جمهوری «نتخاباتا»دوازدهمین دوره نگاهی به مهندسی 

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری در نظام اسالمی ایران باری 

با دخالت  های گذشتهدیگر همانند دوره

و شرکت وسیع و از پیش سازماندهی 

شده نهادهای نظامی و امنیتی برگزار 

شد و نتیجه حاصل از آن دقیقا در 

انطباق با خواست و برنامه حاکمیت 

بود. مسئولیت و وظیفه پاسداری از 

ها و حفظ و تحکیم نظام برای آرمان

گرفتن قوه اجرائی کشور در تداوم اجرای چهار سال دیگر به سید حسن روحانی محول شد تا با در دست 

 های رژیم دست یابد.های کالن نظام، به تحکیم و ثبات پایهسیاست

شدن حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری، هم در دوره پیش و هم در دوره پیش علل و عوامل منصوب

بقای روحانی در مسند اجرائی ای از ابهام قرار دارد. دالیل ارو، به نظر می آید که برای بسیاری در هاله

کشور را باید از یکسو در ارتباط با اوضاع نابسامان داخلی و از سوی دیگر در ارتباط با رویدادهای منطقه و 

 های کالن نظام، نقش تعیین کننده دارند. جهان مورد ارزیابی قرار داد که بدون شک در تعیین سیاست

سو در اثر بر همه کس پیداست که اقتصاد کشور از یکشود، آنچه که مربوط به اوضاع داخلی می

اند، در تنگنا قرار گرفته است. و از سوی های گسترده که کشورهای امپریالیستی علیه ایران وضع کردهتحریم

دیگر به دلیل وجود نظام رانتی و فرسودگی نظام مدیریتی کشور و افزایش چشمگیر فساد و اختالس در 

نامزد از صافی گذشته شورای  ۶)در طول نمایشات انتخاباتی همه دیدند که چگونه  حاکمیت درون دستگاه

خواهی نگهبان، پته همدیگر را در معرض دید همگان روی آب انداختند( و همچنین رقابت بر سر سهم

های صنعتی و کشاورزی در حال سکون های مختلف در معرض نابودی است. اقتصاد کشور در زمینهجناح

میلیون نفر را در خود بلعیده است، روز به روز  25نشینی که مطابق آمار نزدیک به دیده حاشیهاست، پ

 به سال میدهند، تشکیل را ایران جمعیت ٪5۹افزایش می یابد، بیکاری در میان جوانان کشور که بیش از 

ل توصیف نیست؛ . وضعیت کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه ایران به هیچوجه قابیابدمی رشد سال

روزی نیست که کارگران در اقصی نقاط ایران دست به اعتصاب و اعتراض نزنند. رژیم ایران نه تنها در 

ها در میان اقشار زیرین جامعه را محتمل ارزیابی داخل با چنین وضعیتی روبروست و احتمال بروز ناآرامی

ای آنها مصمم هستند که حوزه دین منطقهمیکند، بلکه در سطح منطقه نیز کشورهای امپریالیستی و متح

تر کنند. جنگ سوریه، عراق، یمن و افغانستان تحت نفوذ سیاسی و نظامی ایران در منطقه را تنگ و تنگ

گیرند. و سران اسالمی ایران البته به این واقعیت همه و همه بعضا در جهت تضعیف ایران صورت می

 ها چندان بدون تنشالبته در درون جناح که گام به گام به غرب سیاست سازش و نزدیکی  .نیستند توجهبی

این نیز امریست کامال طبیعی، چون حاکمیت یک  ست وهائی روبرورود و در درون با مقاومتپیش نمی هم
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کند در تدوین و اتخاذ سیاست کوشش می ،های مختلف درون حاکمیتیک از جناح دست نیست، هر

داشته باشد، بلکه در آن نیز ذینفع باشد. از اینرو منافع جناحی آنها با  تتنها مشارکسازش با امپریالیسم نه 

منافع کل نظام گره خورده است. و این آن حلقه گمشده ایست که اپوزیسیون متوهم در تحلیل خود از 

 بیند.اش چنین ایجاب میکند که نهو یا اینکه منافع بینداختالفات درون حاکمیت آن را نمی

تمامی  ،میلیون رأی منتسب به او 2۳آن هم با بیش از  ،ان اسالمی ایران با انتصاب حسن روحانیسر

طلب را فاقد ارزش کرد و قریب به های اپوزیسیون و حتی نیروهای اصالحها، تجزیه و تحلیلفرضپیش

را ناکام نظران را در تشخیص صحیح و شناخت واقعی از سیاست و تصمیمات سران نظام اکثریت صاحب

ای به رقیب انتخاباتی روحانی، سید ابراهیم رئیسی است و گذاشت. همه بر این باور بودند که رأی خامنه

آوردن او به نمایش انتخابات در واقع قصد داشته است که روحانی را از صحنه براند. و گویا مردم با 

هداف خود دست پیدا کند. و بدین ای به امشارکت وسیع خود در انتخابات مانع از آن شدند که خامنه

خواند به ترتیب این پیروزی را از آن خود کردند. این تحلیل کودکانه را هر طور که بنگرید با واقعیت نمی

شود که در سطح خیزد. نتیجه دیدن ظواهر این میاین دلیل که از تحلیل مشخص از اوضاع مشخص برنمی

دانند که بدون یین کننده یک ماهیت را تشخیص داد. همه میلغزید و به عمق نرفت تا جوانب اصلی و تع

بود. ای به نفع رئیسی ممکن نمیای امکان بوجود آمدن چنین هجمهصالحدید بیت رهبری و شخص خامنه

کرد. شبکه مداحان، امام هزینه عظیم ستاد تبلیغات انتخاباتی رئیسی را آستان قدس رضوی تأمین می

ز فرماندهان سپاه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روحانیت مبارز، جمعیت ها، بسیج و برخی اجمعه

یک باند، صدا و سیما و کارکنان آن را »ایثارگران انقالب اسالمی و باالخره صدا و سیما که به قول روحانی 

ر ، همه و همه در جهت تقویت و تحکیم رئیسی، به عنوان رقیب اصلی روحانی، به کا«است گروگان گرفته

او را در اذهان عمومی به تا طلبان منتشر کردند حتی نوار صوتی رئیسی با منتظری را جناح اصالح .آمدند

را دوباره زنده کند و با این کار  ۶۰عنوان یک جانی و آدمکش معرفی کنند که گویا قصد دارد اوضاع دهه 

ند از بیان این که سید ابراهیم رئیسی، مه حتی ابا نداشتدر دل مردم هراس بیندازند. کار به آنجا کشید که ه

این برداشت عمومی . نقشی داشته است ۶۰متولی آستان قدس رضوی، شخصا در کشتار زندانیان دهه 

درست از آب درنیامد و شگفتی همه را برانگیخت که چگونه رهبر انقالب به شکست مرد مورد اعتماد 

تاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی، بگذریم، هیچ نهادی کمرنگ س« اعتراض»خود این چنین تن داد؟ و اگر از 

های چماق به دست رژیم نیز در روند انتخابات به نفع رئیسی دخالت گشود. حتی گروهلب به اعتراض نه

نکردند. بلکه برعکس همه از مشارکت میلیونی مردم شاد و مسرور هستند. براستی چرا حاکمیت که در بیت 

های نظام را در دست دارد، علیرغم پشتیبانی وسیع و گسترده به ه است و تمامی اهرمرهبری تمرکز پیدا کرد

خواست با دخل و تصرف در آرای مردم، کاندید مورد اعتماد خویش، رئیسی را به عنوان نفع رئیسی، نه

 پیروز انتخابات از صندوق بیرون بیاورد؟ 

به صحنه به عنوان رقیب اصلی روحانی ود تا او را بخشی از مهندسی انتخابات بگزینش سید ابراهیم رئیسی 

« مرید»دست داشته است و امروز خود را  ۶۰شخصی که در کشتار زندانیان سیاسی دهه انتخابات بیاورند. 

های بیشتری برای داند؛ شخصی که در برنامه خود در عرصه فرهنگی خواستار محدودیترهبر می« نوکر»و 

گزیند؛ آری چنین شخصی را در برابر روحانی قرار زائی را برمیراه تنشزنان است؛ در سیاست خارجی 

ای در طی انتخابات بارها در دهند تا همه از ترس مار غاشیه به عقرب جراره پناه برند. خامنهمی

اشاره کرد و از مردم خواست که پای  «امنیت ملی»های خود به مسأله انتخابات و موضوع سخنرانی
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اش بیایند تا کشور در امنیت باقی بماند. او در رد اظهارات روحانی در سخنرانی انتخاباتی های رأیصندوق

مسئولیت  ،اند که وقتی ما آمدیمگویند یا در گذشته گفتهگاهی میشنویم بعضی می»در تبریز تأکید کرد که 

نیست و واقعیت آن ها درست پیدا کردیم، توانستیم سایه جنگ را از سر کشور رفع کنیم. اما این حرف

های متمادی، حضور ملت در صحنه باعث رفع سایه جنگ و تعرض از سر ایران شده است که در همه سال

کشاند. چگونه مردم را به پای صندوق رأی می« وحشت»و « ترس»ای با این عامل بینیم که خامنهمی« است.

این گفته رهبر «. این است که همه بیایند مهم نیست به چه کسی رأی میدهیم، مهم»او بارها گفته است که 

چون نتیجه انتخابات از قبل  ،آن« پیروز»اهمیت دارد و نه  «مشارکت در انتخابات»دهد که تنها نشان می

توان تصور کرد که دو نامزد ریاست جمهوری یکی به دنبال صورت مگر می مشخص است. در غیر این

گستراند، برای سایه جنگ را بر سر ایران می و تحریک که اتفاقاً شتعامل با غرب باشد و دیگری به دنبال تن

اینکه مبادا با آمدن رئیسی « ترس»نباشد؟ این حیله رهبر نتیجه داد و مردم را از « مهم»رهبر و حاکمیت 

کشور به ورطه جنگ و ویرانی کشیده شود، به صحنه نمایش انتخاباتی کشانید و آرای آنها را به سود 

که منتخب او بود، گرفت. از اینرو حمایت بی دریغ رهبری از رئیسی با آگاهی صورت گرفت تا روحانی 

مردم آرای خود را به نفع روحانی در صندوق بریزند. و دیدیم که در این مهندسی دقیق تا چه حد هم موفق 

 .بود

ند. بیت رهبری نتیجه کنحاکمیت و اپوزیسیون متوهم اما هر کدام نتیجه آراء را به نفع خود تفسیر می

انتخابات را به سود تحکیم نظام و والیت فقیه ارزیابی کرد و مشارکت مردم را سرچشمه تداوم مشروعیت 

بار دیگر گوهر »نام برد که « جشن حماسی انتخابات»ای جداگانه از ای خود در بیانیهرژیم تلقی نمود. خامنه

ها، همه هانیان به جلوه درآورد. .... همه قشرها، همه سلیقهی مردم را در برابر چشم جدرخشان عزم و اراده

جامعه مدرسین «. های سیاسی در کنار هم به صحنه آمدند ... به نظام جمهوری اسالمی رأی دادند.گرایش

بدیل والیت مطلقه فقیه در سکان داری نظام ارزیابی نقش بی»را مدیون « افتخار بزرگ»حوزه علمیه قم این 

 «. کرد

های مختلف اصالح طلبان با پررنگ کردن عامل مشارکت مردم به شی از اپوزسیون خودفروخته و جناحبخ

مردم به دست دهند. « پیروزی»رهبری و « شکست»تحلیل آرای مردم روی آوردند تا توضیحی برای علت 

در حقیقت امر  میلیون به نفع روحانی آنهم از جانب مردم معتقدند، 2۳کسانی که به ریختن آرای بیش از 

مورد تأیید قرار میدهند و « اصل»بودن انتخابات در چهارچوب نظام اسالمی را به عنوان یک « آزاد»مساله 

اند که چرا روحانیت حاکم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری علیرغم تاکنون توضیح نداده

اء به نفع سید ابراهیم رئیسی که از قرار دراختیار داشتن امکانات بسیار وسیع در دخل و تصرف نتیجه آر

معلوم کاندیدای مورد اعتماد رهبر بود، روحانی را در سمت خود ابقاء کرد؟ اگر انتخاب روحانی آنطور که 

ادعا میشود، ثمره اراده رأی مردم است، طرح این سؤال را ضروری میکند که چرا این تحمیل اراده در 

دانیم، باز باید های گسترده را عامل بازدارنده بهسازیر تقلبات و رأیصورت نگرفت؟ اگ 88و  84ای هسال

های ریاست جمهوری خاتمی و روحانی بایستی رأی مردم تنها در انتخابات دورهپرسید که چرا می

انتخابات و آرای بیست و سه میلیونی به نفع روحانی « آزادی»تأثیرگذار باشد و در موارد دیگر غیر از این؟ 

ای که در پی تقلبات آشکار اعتراضات گسترده«. شکست مفتضحانه رهبر»نقدر پوچ و بی معنی است که هما

بوجود آمد، نیروها و احزاب اپوزیسیون همه در ارزیابی از مناسبات درونی رژیم با این  88در انتخابات 

ه منطبق بر اصول است و ن« آزاد»تحلیل اتفاق نظر داشتند که انتخابات در چهارچوب این نظام نه 
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دادند. با این تفاصیل دموکراسی و بدین ترتیب آن را به مثابه ابزاری برای مشروعیت رژیم مورد نقد قرار می

بینیم که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در اثر مشارکت میلیونی مردم و احراز مقام ریاست می

االصول صحیح هستند، خط بطالن ن نظرات که علیجمهوری از سوی روحانی به یکباره بر روی تمام ای

لقب « منتخب مردم»گیرند و او را رئیس جمهور میکشند. و در کنار رهبر، پیروزی روحانی را جشن می

کنند و به این ترتیب گویا مشت محکمی بر دهان ولی فقیه و مردم معرفی می« ناجی»میدهند. حتی او را 

رسد. کسانی که روحانی را انتخاب مجدد روحانی دوران سیاه به پایان می سید ابراهیم رئیسی کوبیدند و با

آرایند، در درک از ماهیت حاکمیت دچار توهم هستند. روحانی هیچگاه با صفات نیکوئی از این دست می

عملی انجام نداد که در خالف تعبد و تعقد به والیت فقیه بوده باشد. او خود نیز مانند خاتمی که یکبار 

کند که سطح و چی برای رهبر و نظام نیست، به صراحت بیان میهار داشت که او بیش از یک تدارکاظ

ها را نباید فراتر از محدوده اقتدار و امکانات دولت مطرح کرد. برای بررسی نتایج وزن مطالبات و خواست

ز احمدی نژاد تنها دهد که چرا در نظر حاکمیت یک روکسی به این پرسش اساسی پاسخ نمی« انتخابات»

 تری باشد؟ تواند گزینه مناسبمی ،گزینش نظام بود و امروز روحانی و نه رئیسی

توافقات برجام برای ایران قابل برگشت نیستند. روح حاکم بر این سند، روح شکست، روح استیصال و 

های ن تردید قدرتای کرده است که پیروز در آن بدوخیانت به منافع ملی است که ایران را وارد بازی

هائی که میکند، گوئیامپریالیستی خواهند بود. بنابر این رژیم ایران دیگر قادر نیست علیرغم تبلیغات و گنده

در این راه به حمایت به گذشته قبل از برجام برگردد. راه پیش رو، راه سازش و مماشات با غرب است و 

و دولت روحانی نیز توانسته است این  امنیت ملی بنمایاندمیلیونی مردم نیاز دارد تا خیانت را صیانت از 

توان آورد که چرا باید روحانی جای وظیفه را تاکنون به خوبی به پیش ببرد. از اینرو هیچ دلیل منطقی نمی

 داد. خود را به رئیسی می

و « اعتدال»ه است و تمایل مردم به سوی روحانی رأی ب« بنیادگرا»گویند که سید ابراهیم رئیسی یک می

ای است برای حفظ حکومت بورژوازی عقب مانده ایران و بقاء آن است. است. بنیادگرائی وسیله« عقالنیت»

تکیه حاکمان ایران برای حفظ قدرت خود . ای صیانت و سیادت این حکومت استافزار ایده« بنیادگرائی»

مت و بنیادهای فشار و خفقان آن است. آنقدر بر مذهب و بنیادگرائی متکی نیست که بر بازوی مسلح حکو

است و « والیت فقیه»بنیادگرائی در محدوده نظام یعنی اعتقاد و ایمان به اساس و بنیاد نظام اسالمی به اصل 

هر آن کس که در دائره قدرت این رژیم قرار گیرد، باالجبار توان و نیروی خود را در حفظ ثبات و امنیت 

ز راه ترور و سرکوب و گاه از راه دیپلماسی و یا تلفیقی از این دو نوع. بدین اندازد. گاه اآن به کار می

ایم چنانچه روحانی را در زمره بنیادگرایان و معتقدین به نظام به حساب نیاوریم و فقط ترتیب به خطا رفته

 ای باز کنیم.برای امثال رئیسی حساب جداگانه

نظر و منافع اقتصادی ف حاکمیت در خود دارای اختالفهای مختلپر واضح است که در درون نظام جناح

هستند، منتها این اختالفات و تداخل منافع تا به آنجائی که به اساس نظام و حاکمیت لطمه وارد نیاورد، 

صیانت از ها بر سر اتخاذ و اعمال آن سیاستی است که اختالف بین جناح ،در سطح سیاسی .جایز است

نگاه حاکمیت به مردم  . از اینروست کهتضمین نمایدخطرات داخلی و خارجی حیات رژیم را در برابر 

هم عامل سرنگونی هستند و هم در عین حال عامل تحکیم و ثبات نظام، چنانچه  ،هادوگانه است؛ توده

دانند و از طریق مشارکت مستقیم خود در ها صلح و آرامش و امنیت ملی را در حفظ وضع موجود بهتوده

ست که گشا باشد. به همین دلیل اساز و راهتواند چارهانتخابات این احساس را داشته باشند که رأی آنها می
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ورد. خمینی زمانی آرا ضامن قدرت و مشروعیت خود به شمار می« امت همیشه در صحنه»حاکمیت 

این سخن درست از ذهن کور کسی تراویده است که خود پایبند به آن « میزان، رأی مردم است»میگفت: 

در هر نظامی اعم « ردمم»کنند که در دوره حیات ننگین او کردند. نبود و امروز رهروان راه او نیز همان می

زدائی مشروعیتیا زائی و توان میزان مشروعیتاست که با آن می معیاریاز دموکراتیک و دیکتاتوری تنها 

« انتخابات»به عاریت گرفته شده است،  «جمهوریت»سیاسی را سنجید. در نظام اسالمی ایران که در آن  نظام

ای در فراخواندن مردم به ست. اصرار بیش از حد خامنهزا اادواری و درجه مشارکت مردم عامل مشروعیت

های رأی و مشارکت حداکثری آنها در هر انتخاباتی بیان اهمیت و نقش مردم است و اگر مردم پای صندوق

توان چنین وانمود کرد که بندی کردن آمار و ارقام میدر آن شرکت نکنند، با هزار دوز و کلک و سر هم

نیست. « میزان»میلیونی آنها  41وده است. حتی امروز نیز مشارکت میلیونی مردم و آرای ب« میزان، رأی مردم»

 ،میلیون رأی به رهبر 2۳« تحمیل»نه نتیجه روحانی از پیش منصوب و مطلوب حاکمیت بود و پیروزی او 

 .استحاکمیت درون های مختلف نتیجه اجماع جناحبلکه 

مشارکت »باز شاهد  ،تخابات و عدم حضور بسیاری از مردم در آننیز با تحریم گسترده ان 84در سوم تیر 

 بیست میلیونگیری منتخب رهبر، احمدی نژاد با بیش از های رأیبودیم و باز از صندوق« حداکثری مردم

بلکه  ،نه رأی مردم« میزان»کنند، کنند و چه نهآراء سربرآورد. بنابر این در هر دو حال چه مردم شرکت به

انتخابات سخن گفت که « آزادی»توان از رأی رهبری است. روشن است که زمانی می خواست و

دهندگان در انتخاب نامزد مورد نظر خودشان آزاد باشند و نه از پیش صالحیت آن در شورای نگهبان به رأی

جایگاه  ودبا وجشوند که بینیم که در میان اپوزیسیون اشخاصی پیدا میتصویب رسیده باشد. علیرغم این می

 شورای نگهبان و نیز بدون توجه به نتیجه انتخابات، به نقش و وزن رأی مردم بیش از اندازه اهمیت میدهند. 

بسیاری که برای امر اما قدرت حقوقی در درون نظام اسالمی ایران تابع قدرت حقیقی است. هستند 

شوند. تو گویی با انتخاب ل میاهمیت زیادی قای ،مردم از طریق صندق رأی« مشارکت»و « انتخابات»

تواند قدرت حقیقی را مهار کند. نهاد دولت در جمهوری اسالمی نهاد مستقل از دولت می ،روحانی

توهم استقالل دولت را در امر چندی پیش « مجمع تشخیص مصلحت نظام»دبیر  یحاکمیت نیست. رضائ

ای که نظام را از بین برد و برای آن عده ها و تجدیدنظرکردن در تصمیمات کالندخودسری در اتخاذ راهبر

در انتظار سرپیچی و نافرمانی دولت روحانی از اوامر رهبری هستند، شک و تردیدی باقی نگذاشت. محسن 

به نقش و اهمیت « مجمع تشخیص مصلحت نظام»رضائی با توضیح و اشاره به کارکرد و جایگاه حساس 

ها و اجرای کامل و دقیق ده گانه از طرح و تدوین راهبراین مجمع اشاره میکند و بر تبعیت قوای س

رده شدن امر مهم پبا تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و س»ورزد.: های کالن نظام تأکید میسیاست

های مختلف فرهنگی، های کلی نظام در حوزههای کلی نظام به مجمع و کار تدوین سیاستتدوین سیاست

های کامل و سال گذشته سیاست 15غاز شد و بخصوص در آسیاسی، اجتماعی و اقتصادی در مجمع 

ها بعد از تدوین از سوی مقام معظم رهبری در چهارچوب جامعی در مجمع تدوین شد. این سیاست

های تدوین این سیاست نویسی از سوی مجلس و دولت در کشور اجرا خواهد شد که باریزی و قانونبرنامه

ها، تغییر در آن ایجاد دولت رهای نظام از یک ثبات برخوردار شده که با تغییکلی، چهارچوب سیاست

از « کشور را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت میکنند. ،های کلیها با اجرای این سیاستشود و دولتنمی

و ثغور دولت را تعیین و تعریف کرد. حال توان حدود تر دیگر نمیتر و جامعتر، روشناین صریح
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خواهد در رأس قوه مجریه روحانی قرار گرفته باشد، خواه رئیسی. یک چیز مسلم است که همه از هر می

 کند. جناحی که باشند، بایستی در همان جهتی سیر کنند که منافع نظام اقتضاء می

خود نسبت به جمهوری اسالمی  ای از حیاتدورهاش هیچگاه در هیچ حزب ما به گواه مطالب و نشریات

اش را صریح و بی پرده بیان کرده است، توده ها را از رفتن به ایران دچار توهم نبوده است. با مردم سخن

سوی جریانات رفرمیستی و نیروهای وابسته به امپریالیسم برحذر داشته است. حزب ما همیشه تأکید کرده 

 هم در آزاد پارلمانی آنانتخابات »راه  ،عدالت اجتماعی دمکراسی و، دیاست که راه رسیدن به آزا

 و قهرآمیز، متشکل و سرانجام ایتوده نیست، بلکه از طریق یک مبارزه« دیوار نظام متناقض اسالمیچهار

ای که به نیروی خود متکی باشد است، مبارزهتحت رهبری حزب طبقه کارگر میسر  ،برانداختن رژیم حاکم

این امر ر آزادی و دموکراسی را با مبارزه علیه امپریالیسم برای حفظ استقالل ملی کشور خود پیوند زند. و ام

برای نیست به شرط این که  در مبارزه پارلمانی به هیچوجه به معنای نفی شرکت حزب سیاسی طبقه کارگر

پیروزی مردم ما در  برای کسب حقوق آنها حتی کوچک، امکان شرکت داشته باشد. افشای دشمنان مردم و

المللی است. هر راه دیگری غیر از این نه در جهت تأمین گروی تحکیم و تثبیت همبستگی بین عین حال در

 .هاست و نه به نفع منافع ملی مامنافع توده
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 چرا تحریم؟
 ون انتخابات تقلبی ریاست جمهوری اسالمیاطالعیه حزب کار ایران )توفان( پیرام

دیگر نمایش مسخره دوازدهمین  بار

دوره انتخابات ریاست جمهوری 

شود. انتخاباتی که اسالمی برگزار می

و در یعنی زنان  ،نیمی از اهالی کشور

ها نفر ایرانی معتقد به عین حال میلیون

 ،سنیسایر ادیان اقلیت در کشور، نظیر 

حق  و ....ردتشتی ز ،یهودی ،مسیحی

که شان حالل خونو « کافر»، «نجس» یهاکمونیستبرای مقام ریاست جمهوری در آن را ندارند. نامزدشدن 

 .جای خود دارند

گیرد که مقدمات ضروری برای انجام هر انتخابات آزادی در کشور وجود انتخابات در شرایطی انجام می

های کارگری در زندان رهبران اتحادیه کشور موجود نیست؛ درآزادی احزاب و اجتماعات ندارد؛ از جمله 

و مجریان ریاکار انتخابات خود از نمادهای  ،اشتهاعدام و سرکوب مخالفین همچنان ادامه د برند؛میبسر 

نئولیبرالیسم افسارگسیخته  های کالن ودزدی های نجومی وحقوق اختالس وفساد در ایران بوده و با 

مافیایی توسط ولی  انتصاب یک باند تبهکار، انتخابات نیستدرخشند. این میظام والیی اقتصادی بر تارک ن

خارجی  مشروعیت داخلی و برای حفظ نظام و ی،سرکرده نظام جمهوری اسالم ،ایفقیه، سیدعلی خامنه

سانی و رمت انتوهین به ح   ،دادن به این افراد دزد و ریاکار و شارالتانیأاین مضحکه و ر است. شرکت در

 ویژه کارگران وه مردم ب ست.ا پیشه جمهوری اسالمیکشی رژیم جنایتبخشیدن به ماشین آدممشروعیت

 :زحمتکشان ایران راهی جز تحریم این مضحکه پیش روی ندارند

خواهند، از مردم مایه به گذارند، به رأی یکم اینکه هر وقت مالها بنا بر مصلحت و نیازهای تبلیغاتی می

دهند و هرگاه یه کرده و خود را نماینده مردم جا زده و جمهوری اسالمی را خواست مردم جلوه میمردم تک

شوند که مقام بینند، مدعی میخورد و نظر مردم را در مخالفت با خود میشان به ته دیگ میکفگیر استدالل

بر اساس خواست رهبری تابع رأی مردم نیست و اساس جمهوری اسالمی بر اسالم و دین است و نه 

عمومی و رعایت اصول دموکراتیک. مشروعیت نظام ناشی از ملت نیست، ناشی از دین است. بقول مصباح 

شود و این ای نیستند، رئیس جمهوری از طرف ولی فقیه نصب میمردم در جمهوری اسالمی کاره»یزدی 

 «.یک مشروعیت الهی است

احترامی به رأی و اندیشه مردم وجود داشته بازی و بیبشاز همان بدو تأسیس جمهوری اسالمی این خیمه

یابد. تکرار این ریاکاری حکومت مستبد حاکم به صورت مضحکه درآمده و موجبات تمسخر و ادامه می

 مردم است.

اند، حال مانند هاست بنا بر مقتضیات خویش از آن استفاده کردهاین وسیله ریاکاری که آخوندها سال

 آید. شده است که برگردن خود آنها فرود می ایشمشیر دولبه
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کنند که میان جنایتکاران دوم اینکه نیروهای اپوزیسیون رفرمیست در داخل و خارج ایران از مردم دعوت می

« هابدتر و بدترین»ها یکی را برگزینند. این دور باطل انتخاب میان ترینها و ارتجاعیو دزدان، میان بدترین

های گوناگون شود، شما همواره با جناحخواهد داشت و تا جمهوری اسالمی سرنگون نههیچوقت تمامی ن

ها و همچنین به علت حاکمیت روبرو هستید که تضادها در میانشان به علت مخالفت مردم با این جناح

 یابد. افزایش انفرادشان در بین مردم روز بروز افزایش بیشتری می

تواند به عنوان نیرویی مستقل و قابل محاسبه در مستقل و انقالبی ایران نه تا موقعی که اپوزیسیون واقعاً

ماند. مقابل این حضرات قرار گیرد و خود را به عنوان بدیل مطرح کند، وضعیت به صورت کنونی باقی می

 کند.رژیم جمهوری اسالمی از ضعف اپوزیسیون غیرخود فروخته ایران استفاده می

شرکت در انتخابات، نه تنها دادن آموزش غلط به آنهاست، بلکه تأیید وضعیت فراخواندن مردم به 

های ارتجاعی هیات حاکمه و خیانت به همه آحاد مردم بار کنونی سردرگمی و چرخ زدن میان جناحمصیبت

 ایران است.

ناقض میان داری جمهوری اسالمی و تناقضات روبنایی آن، تسوم اینکه تشدید بحران اقتصادی نظام سرمایه

خواری، حاشیه نشینی، فقر و بیکاری و خواری و رانتهای نجومی، زمیناسالمیت و جمهوریت، دزدی

، زدوبندهای ۶۰های های وحشیانه سالترین حقوق مردم و اعدامگسترش شکاف طبقاتی و نقض ابتدائی

مقدار های بیدر مناظره ای و انعکاس این بحرانبار پذیرش توافقنامه هستهالمللی و مسئله خفتبین

به منظور جلب بخشی از مردم بسوی خود و کسب سهم بیشتر از  گماشتگان ولی فقیه و باندهای مافیایی که

های درونی رژیم و همه شش بندیکنند، مبین این حقیقت است که همه دستهغارت همدیگر را افشا می

شان، خمینی گی خود را پیرو اماماند وهمهریکش ۶۰های سالهای نامزد مقام ریاست جمهوری در قتل عام

حکومتی و حتا آنهایی که از گردونه قدرت به بیرون پرتاب شدند و یا در حصر « اصالح طلبان»دانند. می

و زندان و شکنجه را ندارند، زیرا  ۶۰های گیری از کشتارهای سالبرند، هنوز شهامت فاصلهخانگی بسر می

کارشان بودند و در حفظ نظام گندیده اسالمی و فقیه و امام جنایتفرمانبر ولیخود زمانی شریک قدرت و 

ناجی ملت »دادن حسن روحانی و باند او به عنوان قتل و غارت مردم از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. جلوه

فع همه آحاد که گویا کمتر جنایت و خیانت کرده و تنها بدیل مردم ایران است، همانقدر خیانت به منا« ایران

خواهی مردم ایران است که کسی به خواهد ابراهیم رئیسی، عضو رسمی کمیسیون مرگ را در قالب عدالت

 و اندنکرده دریافت حقوق ماه12 که توان کارگرانیبه بخشی از مردم گرسنه غالب کند. چگونه می

 زندان در حقوقیبی علیه ارزهمب و کارگری مستقل هایاتحادیه تشکیل به خاطر هاستسال شاننمایندگان

خود که جملگی این  طبقه خوردهقسم دشمنان و قاتالن برند، دعوت به این نمایش مسخره کرد تا بهمی بسر

 دهند و یا از عدالت و دمکراسی سخن گفت! شش نامزد باشند، رأی

کند، گویای آن بیان میتنها بخشی از واقعیت زدوبندهای پشت پرده را که « برجام»توافقنامه چهارم اینکه 

های امپریالیسم آمریکا سخت از تحریم ایتحت رهبری سیدعلی خامنه است که رژیم جمهوری اسالمی

. آنها چون به فکر منافع قشر بورژوائی حاکم بودبرده هراسیده و به تزلزل ارکان جمهوری اسالمی پی

کیه به مردم ایران که برای آزادی و دموکراسی که به جای تدادند هستند، ترجیح بودند و مافیائی در ایران 

های ایران، چند صباحی از دست تحریکات آنها ها تکیه کنند و با فروش ثروتبه امپریالیست ه،مبارزه کرد

کردن آب سنگین اراک ای و دفنسازش بر سر موضوع هستهمانند. ه در امان بوده و در قدرت سیاسی باقی ب

های ذینفع در داری اسالمی و همه جناحمربوط به خیانت کلیت نظام سرمایه میلیارد دالری 2۰۰و ضرر 
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های نئولیبرالی در ایران نه آب سازش با آمریکا و اجرای سیاست«. اصالح طلبان»قدرت است و نه فقط باند 

 ها باید پایان داد.به ارمغان میاورد و نه نان و نه کار و مسکن و آزادی. به این ریاکاری

ایِ نیروهای انقالبی، سرنگونی این رژیم فاسد و پنجم اینکه، در شرایطی که سیاستِ راهبردیِ مرحله

ها از میان بردارند و مردم را در تعیین خوار است، تا موانع راه رشد ایران دموکراتیک را، در همه زمینهرانت

نمای حرکت را در دست داشته قطب شان دخالت دهند، در شرایطی که هر نیروی انقالبی باید اینسرنوشت

باشد، تا به دامن رفرمیسم و همکاری با رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی درنغلتد، باید برای وضعیت کنونی 

گشا طرح نمود که در تعمیق خود، راه را برای و رهبری مبارزه مردم رهنمودهای روشن، مشخص و راه

های عملی در شرایط کنونی، فراخواندن مردم ا این راه حلسرنگونی این رژیم هموار سازد. به نظر حزب م

به عدم شرکت در مضحکه انتخابات ریاست جمهوری و فراخوانی به تالش فعال برای تحریم خیمه شب 

 بازی انتخابات خواهد بود. 

های مردم ایران باید خواست فوری آزادی فعالین کارگری و عموم زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و سازمان

های کارگری و سازمانی سیاسی، پذیرش تساوی حقوق زن و مرد، رفع سانسور، آزادی فعالیت همه اتحادیه

های منطقی و مورد تأیید صنفی و دموکراتیک و جدائی کامل دین از دولت را طلب کنند. این خواست

گسترده مادی در جامعه های منطقی و ضد تصمیمات استبدادی فردی ولی فقیه، که زمینه مردم، این خواست

دهد. خواست برسمیت شناختن حقوق و ایران دارد، رژیم جمهوری اسالمی والئی را در تنگنا قرار می

زده جمهوری های دمکراتیک به منزله پیش شرط هر انتخابات آزاد است و رژیم مستبد و بحرانآزادی

 های حاکم است.انتخابات آزاد، مرگ فقهدهد و نخواهد داد. تن دادن به یک اسالمی هرگز به آن تن نمی

خواه و ضدامپریالیست، در شرایط کنونی کشور ما، عالوه بر ششم اینکه برای نیروهای انقالبی و ترقی

سیاست تحریم فعال انتخابات فرمایشی، مرزبندی با نیروهای عوامل امپریالیسم و صهیونیسم که آنها نیز 

داشتن این مرزبندی، دفاع از سرنگونی ر حائز اهمیت است. شفاف نگاهاند، بسباپرچم تحریم را برافراشته

رژیم جمهوری اسالمی به منظور کسب حقوق دمکراتیک و دمکراسی و استقالل و عدالت اجتماعی به 

 دست مردم ایران است و نه اجانب.

 مردم شریف ایران!

برد، زمینه و رژیم را به تنگنا میهراسد رژیم از فرجام یک تحریم فعال و عدم شرکت مردم به شدت می

کنیم که اجرای هر گشاید. به این جهت ما اعالم میخواه میتبلیغاتی را برای نیروهای انقالبی و ترقی

انتخاباتی بدون تحقق این مقدمات، غیردموکراتیک و تقلبی و ارتجاعی است و شرکت در آن مشروعیت 

داران ها و کالن سرمایهش حاظر است به امپریالیستابخشیدن به رژیمی است که برای بقاء منحوس

بیشترین امتیازهای اقتصادی را دهد و برای خوش خدمتی هر روز بر تشدید سرکوب کارگران و 

 زحمتکشان بیافزاید. 

های دمکراتیک و برسمیت شناختن حقوق مردم است. در کشوری که شرط هر انتخابات آزاد، وجود آزادی

برند و کال زندانی سیاسی کارگری و روشنفکران دگراندیش جامعه در زندان بسر میبسیاری از فعالین 

تواند انتخابات آزاد صورت گیرد. به این جهت ما بر این باوریم که باید خیمه شب وجود داشته باشد، نمی

نه تحریم بینیم، فعاالبازی انتخابات ریاست جمهوری که ادامه تجربه گذشته است و ما تغییری در آن نمی

کرد، زیرا این انتخابات نیز مانند همه انتخابات گذشته که در تحت چنین شرایطی برگذار شدند، تقلبی و 
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غیردموکراتیک و ارتجاعی بوده و قابل دفاع نیست. این سامانه ننگین را باید برانداخت تا نخستین شرط 

 وشت خویش حاکم شوند، فراهم آید.برگزاری انتخابات دمکراتیک که مردم به توانند آزادانه بر سرن

 داری جمهوری اسالمی، به دست مردم ایران!رژیم سرمایه سرنگون باد فرمایشی ریاست جمهوری را فعاالنه تحریم کنیم!« انتخابات»

 دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد! زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهائی بشریت!

1۳۹۶ اردیبهشت 24 یکشنبه
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 «انتخابات» ها درپیروزی نئولیبرالیست

 عالج بحران نیستراه
یک بار دیگر جمهوری اسالمی با 

یب و نیرنگ مردم را به پای فر

های رأی کشاند تا اعالم کند صندوق

که در ایران دموکراسی، آزادی و 

جمهوریت برقرار است و مردم ایران 

گر حامی و پشتیبان نظام سرکوب

جمهوری اسالمی هستند. این بار نیز با 

ای از مهندسی بسیار پیچده و ماهرانه

ر تمامی امکانات خود برای ساختن افکا

های رأی کشاند و در نهایت فردی را که عمومی استفاده کرد و بخش بزرگی از مردم را به پای صندوق

 .برنده انتخابات اعالم کرد ،های داخلی و خارجی خود الزم داردبرای پیشبرد سیاست

ل نمایش های خود به دو عنصر بسیار تعیین کننده نیاز دارد: اوکردن سیاستجمهوری اسالمی برای اجرائی

« تعامل و گفتگو با جهان»تحت نام  ،هارضایت مردم، در اجرای فروش وطن و وابستگی به امپریالیست

تر سرکوب نماید. و دوم تواند مخالفت با سیاست ضد ملی خود را کمتر کند و مخالفان را راحتهاست، تا ب

خواهی بیشتر برای ای سهمهای دولت، برآوردن حمایت مردم ازسیاستتوان به دست نمایش قدرت و

 .هامعامله فروش ایران به امپریالیستصاحبان قدرت، در 

هم جمهوری اسالمی برنده انتصابات شد و امکان ادامه حیات ننگین  در این نمایش مضحک دمکراسی باز

ادی، اوضاع اجتماعی در زمینه اقتص« بدترنشدن»خود را به نام مردم به دست آورد و امیدی واهی را برای 

 .آورد بوجود …سیاسی و 

رفتند و به آنچه جمهوری « بد و بدتر»برای یکبار دیگر مردم با ترس و نگرانی و وحشت به انتخاب میان 

ولی  ،شدرأی دادند. البته بدون رأی مردم نیز حسن روحانی به این سمت منصوب می ،خواستاسالمی می

کاری سیاست خانمان برانداز خود را به نام مردم  توانست ادامهدر آن صورت، دیگر نظام مقدس! نمی

شد. آنچه برای جمهوری اسالمی مهم خواهی برایش فراهم میزنی کمتری در سهممعرفی کند و امکان چانه

است، بقای خود و داشتن سهمی از چپاول مردم ایران است که تا به حال با بقای ننگین خود به دست 

 .آورده است

را متفاوت و  های مهمی نیز دارد که آنهایش با انتخابات قبلی تفاوتعلیرغم شباهت انتخابات این دوره

 :کندوری اسالمی میمجزا از دیگر نمایشات دمکراسی در جمه
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یکم آنکه در هیچکدام از انتخابات قبلی تا این حد سایه وحشتناک جنگ و بازگشت! سرکوب و نابسامانی 

ن حد بود که ه آها بزرگ نشده بود. تبلیغات تا بق زنان و ملیتاقتصادی و برقراری مجدد سرکوب حقو

نند از این هراس استفاده کرده و بخشی از مردم را به فعالیت در اتوهتا ب ،مردم را به سمتی هدایت کرد

کشانند. هتا حداکثر مردم ناراضی را به انتخابات ب ،جهت تشویق، تهدید و ایجاد هراس دیگران وادارند

خود به تنهایی  ،صد از مردم کردستانرش از پنج میلیون در تهران و یا شرکت نزدیک به شصت دشرکت بی

ثر بوده است. حتی با احتساب دهد که تا به چه حد تبلیغات فریبکارانه جمهوری اسالمی مؤنشان می

برای نظام  دهد که نمایش انتخاباتی مهندسی شده،ت قطعی جمهوری اسالمی باز هم واقعیات نشان میاتقلب

 .مقدس! نتیجه بخش بوده است

بلکه  ،اندکنندگان نه تنها افزایش داشتهرغم تمامی انتخابات قبلی، جمعیت کثیر تحریمو دوم آنکه علی

جامعه طلبان که در تسلیم جوسازی جمهوری اسالمی نشده و با تحمل انگ طرفداری از رییسی و جنگ

 رفتند و نشان دادند که به آنههای رأی ندادند، به پای صندوقبت میکنندگان نسشد و به تحریمتبلیغ آن می

زیرا عدم شرکت  ،دهدشان نمیگونه تبلیغات و جوسازی فریباند که هیچچنان آگاهی سیاسی دست یافته

 همچنین و داخل در …مردم در انتخابات به معنی مخالفت با سیاست سرکوب و نا بسامانی اقتصادی و 

 .بود هاامپریالیست با اسالمی جمهوری سازش سیاست با مخالفت

مخالف جمهوری اسالمی بوده ولی از روی  ،دهندگان به حسن روحانی در اکثریت خودو سوم آنکه رأی

ها به انتخابات کشانده شدند و در صورتی که امکان درک واقعیات را با ترس از اصولگرایان و امپریالیست

کنندگان کردند و به تحریمکردند، هرگز در انتخابات شرکت نمیپیدا می برداشته شدن فضای تبلیغاتی

شد که مردم ایران در اکثریت خود مخالف جمهوری اسالمی و پیوستند. که در آن صورت مشخص میمی

 .باشندمیدشمنان خارجی ایران هستند و خواهان استقالل، آزادی، رفاه و سربلندی ایران 

ایندگان نئولیبرالیست حاکم بر نظام مقدس اسالمی پیروز شدند و امکان ادامه نم ،«انتخابات»در این 

خواهد بود. پیکار هولی این پایان مبارزه مردم ایران نیست و ن ،ها را به دست آوردندهمکاری با امپریالیست

مردم ایران از انقالب مشروطه  امپریالیستی مردم ایران پایان یافتنی نیست.جویانه و ضدعدالت ،دمکراتیک

شوند و به مبارزه خود ادامه اند که هرگز تسلیم نمیفت و خیزهایی چند، نشان دادهکنون علیرغم ا تا

آزادی احزاب و اجتماعات  عقیده گرفته تا دهند. تحقق حقوق دمکراتیک مردم از آزادی بیان ومی

یکاری و مسکن و پاسخ به نان نسی و حل بحران بلغو آپارتاید ج مرد و ها و برای حقوق زن ووسندیکا

گذرد و سرکردگی داری جمهوری اسالمی میاعی از مسیر سرنگونی رژیم سرمایهیعنی عدالت اجتم، مردم

  حزب طبقه کارگر در این نبرد طبقاتی ضامن پیروزی نهایی انقالب مردم ایران است.
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طبقۀ کارگر و مضحکۀ انتخابات در 

 جمهوری اسالمی
ایم بودههای اقتصادئی شاهد سیاست ،در طول حیات جمهوری اسالمی و به خصوص بعد از جنگ

داران تجاری و بورژوازی ملی و ضدکارگری و در جهت منافع کالن سرمایهکه به غایت ضد

نظر و  ها وحدتهای درون و پیرامون حاکمیت حول این سیاستبروکراتیک است؛ و همه جناح

با  ،های اقتصادی نئولیبرالیستی و شدیداً ضدکارگریو حتی در پیشبرد سیاست وحدت عمل دارند

گذاری سازی و رفع موانع سرمایهو هر جناحی خود را قهرمان اصلی خصوصی اندرقابتدر هم 

 داند.خارجی و نابودی قانون کار و گسترش مناطق آزاد تجاری می

سال گذشته درک کرده  ۳۹د در طی مدت طبقۀ کارگر ایران با پوست و گوشت و استخوان خو

داران دزد و جنایتکار معمم و مکال بین سرمایه است که اختالفات جناحی در واقع دعوائی است

جا به جائی این  .نیروی کاربرای گرفتن سهم بیشتر از غارت و چپاول ثروت ملی و استثمار 

بوجود  طبقه کارگرای آنی و آتی هگونه تغییری در رابطه با رفع نیازها وخواستها هیچجناح

 آورد.نمی

برای طبقۀ کارگر و زحمتکشان شهر و روستا تفاوت این جناح و آن جناح حکومت مثل تفاوت 

و بد است. در ضمن طبقۀ کارگر به خوبی  گر یا ساواکی خوبوبا و طاعون، و تفاوت شکنجه

ولی فقیه است  ،ایلی اجرائی، خامنهها و دارندۀ همه قدرت اصکنندۀ همۀ سیاستداند که تعیینمی

داند که آن فردی اختیار و مطیع اوامر اوست. طبقه کارگر به خوبی میو ریاست جمهور فردی بی

های اقتصادی نئولیبرالیستی گشود قانون اساسی راه را برای اجرای سیاست 44که با تحریف اصل 

ست که این اوای بود و داد، خامنه سازی به غارت و چپاولو ثروت ملی را تحت عنوان خصوصی

 مصائب و هاآسیب و معضالت تمامی و اجتماعی –مسئولیت اصلی وضعیت موجود اقتصادی 

جامعه را به عهده دارد و با این حال ریاکارانه و مزورانه از موضع منتقد این وضعیت اقتصادی 

 کند. صحبت از اقتصاد مقاومتی می

نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، » :گویدقانون اساسی می 44اصل 

 ریزی منظم و صحیح استوار است.تعاونی و خصوصی با برنامه

شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری،  ،بخش دولتی -

یون، پست و تلگراف و تلفن، های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزبیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه

آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه

 دولت است.
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ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر شامل شرکت ،بخش تعاونی -

 شود.طبق ضوابط اسالمی تشکیل می

شود که آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میبخش خصوصی شامل  -

 "های اقتصادی دولتی و تعاونی است.مکمل فعالیت

قانون  44ماده در رابطه با اصل  74فصل و  8ای در وزارت امور اقتصاد و دارائی با تدوین الیحه

و برای اجرا به هیئت دولت  و یا در واقع وارونه( کردهتنظیم )ای اساسی به دستور مستقیم خامنه

الیحه قانونی در اجرای  زیر در رسانه های جمعی منعکس شد.فرستد که اطالعیه آن به شرح می

قانون اساسی در مورد  11۰اصل  1سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری به استناد بند 

 85تیرماه سال  12و  84های اول خردادماه سال قانون اساسی در تاریخ 44های کلی اصل سیاست

های قانون اساسی به بخش 44های دولتی در صدر اصل تدوین شده است. واگذاری فعالیت

همچنین ضوابط و قلمروهای  غیردولتی ـ به جز موارد استثناء شده مطابق این قانون ـ و

های دولتی، تعاونی و خصوصی در این الیحه تشریح شده های اقتصادی هر یک از بخشفعالیت

 ماده تنظیم گردیده است. 74فصل و  8در  44. الیحه اجرای سیاست های اصل است

، محکومیت ، گسترش بیکاری، نابودی امنیت شغلیصنعتی و کشاورزی نابودی تولیدات داخلی

شان از طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا به زندگی زیر خط فقر مطلق و محرومیت فرزندان

نشینی و کار کودکان و گسترش طالق و اعتیاد و گسترش حاشیهتحصیل و بهداشت و درمان، 

فقر و ناشی از  ،ها معضل اجتماعی دیگرپریشی و دهخوابی و روانخوابی و گورفحشاء و کارتن

کار و دزد ها و باندهای جنایتآورد مشترک همه جناحشکاف عظیم طبقاتی در جامعه، ره

سال حاکمیت ننگین و فاسد دین فروشان کالش در  ۳۹در طول  دار حاکم بر وطن ماست.سرمایه

از آن  ؛عملکرد ضدکارگری همه این باندها را تجربه کرده است وضوحطبقه کارگر به  ،ایران

نویس قانون ضد کارگری بر اساس باب گرفته با وزیر کارش توکلی و پیش میرحسین موسوی

قزوین و اسالم شهر و خاتمی و  اجاره فقه اسالمی تا رفسنجانی و شورش فقرا در مشهد و

سرکوب و زندان و شکنجه فعالین سندیکائی و کارگری و رواج قراردادهای موقت و سفید امضاء 

المللی احمدی نژاد که از طرف صندوق بین «گسترعدالت»های پیمانکاری و تا دولت و شرکت

م و ذلت و تزویر روحانی های نئولیبرالیستی گرفت و دولت تسلیپول نشان قهرمان اجرای سیاست

است که همه  ادهد ، همه و همه این حقیقت را نشانکارگر را به خاک سیاه نشانده استکه طبقه 

توز طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه هستند و باید به دشمنان طبقاتی و کینه ،این وحوش هار

نجات مردم ایران تنها راه  .وسیله قهر انقالبی و از طریق انقالبی اجتماعی به گورستان سپرده شوند

 ه رهبری طبقه کارگر و حزب اوست.بسرنگونی رژیم سرمایه داری اسالمی  ،انقالبی اجتماعی

 داری جمهوری اسالمی به دست مردم ایرانسرنگون باد رژیم سرمایه
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 سرمایه باری دیگر جان گرفت
 «یورت»پیرامون مرگ جانگداز کارگران معدن 

پنج ماه از فروریزی به فاصله کمتر از 

ساختمان پالسکو در تهران که به 

نفر انجامید، اینبار  22جانباختن 

نفر از کارگران  22ای دهشتناک فاجع

آزادشهر استان گلستان « یورت»معدن 

را به کام مرگ کشانید و جامعه 

را در غم و اندوه از  زحمتکش ایران

 دست دادن این فرزندان راستین کشور فرو برد. 

گیری خود مقصر ن رژیم اسالمی ایران اما منتظر نتیجه تحقیقات نماندند، سراسیمه در اولین موضعسرا

اصلی این حادثه را کارگران معدن اعالم کردند تا بار مسئولیت آن را از دوش خود بردارند. این واکنش 

بود امکانات ایمنی در این دهد که مسئولین این رژیم از پیش به کمبودها و نشرمانه نشان میوقیحانه و بی

های مکرر معدنچیان جهت رفع کمبودها و افزایش معدن در اطالع بودند و علیرغم اعتراضات و درخواست

آید که تجهیزات ایمنی، هیچگونه اقدامی در رفع این موارد به عمل نیاوردند. از گفته ربیعی چنین برمی

کمیته نوسازی معادن استان، »هارات او قرار است تجهیزات ایمنی معدنچیان فرسوده بودند. مطابق اظ

دانند که آنچه )تأکید از توفان( همه می« .را با هدف کاهش حوادث پیگیری کند موضوع نوسازی تجهیزات

بیرون خواهد آمد، حقیقیت نخواهد بود، بلکه تالش مذبوحانه رژیمی « تحقیقات متخصصین»از درون این 

کشاند؛ نهادن بر واقعیات، ذهن جامعه کارگری ایران را به انحراف بهشاست که کوشش دارد تا بر سرپو

معدنچیان، یکی از مسئولین دون پایه را هم مقصر معرفی کنند تا « اهمال»رسد که در کنار بعید به نظر نمی

 بدین ترتیب این مصیبت هم به دست فراموشی سپرده شود. 

شوند، زیرا که ای هیچگاه فراموش نمیران اما چنین فجایعدر ذهن آگاه و بیدار کارگران و زحمتکشان ای

دهد. آفریند و جان و مال کارگران را در معرض خطر و نابودی قرار میداری هر روز فاجعه مینظام سرمایه

داری جمهوری اسالمی را به عنوان کارگران ایران حق دارند که در پشت هر حادثه جانگدازی رژیم سرمایه

ساعت  1۶که با «یورت»چیان معدن توان باور کرد که معدنبیند. به سختی میواقعی آن به مسبب اصلی و

ماه حقوق معوقه در بدترین شرایط کاری و ایمنی  11هزار تومان، با  ۹۰۰کار، با حقوق ماهیانه کمتر از 

امی که رژیم مشغول به کار بودند، از تجهیزات ایمنی مناسب و به روز هم برخوردار بوده باشند. هنگ

شوند، با شالق و تازیانه پاسخ سرمایه داری ایران کارگرانی را که به تعویق حقوق ناچیزشان معترض می

کند، چگونه میتوان باور داشت که تأمین شان میهای طوالنی مدت محکومدهد و یا به زندان و حبسمی

ساز است و افزایش آن از سود ر، هزینههای صاحبان سرمایه باشد. امنیت جان کارگ« دغدغه»جان آنها از 

های مسئول رژیم را با دیده شک و تردید کاهد. کافیست این منطق سرمایه را درک کرد تا اظهارات مقاممی

 نگریست. 
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دهد، حتی جان است که همه چیز را تحت الشعاع خود قرار می« کسب سود»برای سرمایه آنچه مهم است، 

های نئولیبرالی، و سیاست« هاسازیخصوصی»نتیجه منطقی « یورت»ی نظیر معدن او امنیت کارگر را. فجایع

وجدان است داران بیکفایتی سیاسی، قلع و قمع سندیکاهای مستقل کارگری و بازگذاشتن دست سرمایهبی

 آفرین را برای کارگران به ارمغان آورده است. که چنین وضع جهنمی و مرگ

ای جز و مسبب اصلی این فاجعه است. این رژیم حامی سرمایه وظیفهرژیم جمهوری اسالمی مسئول 

رقصی برای صندوق کردن فعالین کارگری و خوشکردن حقوق کارگران، سرکوب و زندانیپایمال

 .های اقتصادی نئولیبرالی در قبال جامعه کارگری ندارد المللی پول و بانک جهانی و اجرای سیاستبین

کارگری و های این جانباختگان، رژیم ضدضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده حزب کارایران )توفان(

 کند.داند و آن را قویا محکوم میداری جمهوری اسالمی را مسبب اصلی این فاجعه میسرمایه

خشم و نفرت عموم مردم ایران نسبت به رژیم تبهکار جمهوری اسالمی، رژیمی که هر روز در ایران فاجعه 

 اش را به آتش خواهد کشید.ور خواهد شد و بنای پوسیده و ارتجاعیآفریند، سرانجام شعلهمی

 

 و زحمتکشان ایران! داری جمهوری اسالمی بدست کارگران سرنگون باد رژیم سرمایه

 وتشکیالت است! تچاره کارگران وحد

 زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهایی بشریت!

 1۳۹۶اردیبهشت  15
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 بست ویران استاز پایخانه 
 گزارشی مجدد از ایران

گر فساد و ویران پردازم که بیانای از معضالت و مشکالت جامعه ایران میبه پاره درادامه گزارش قبلی

 بست است.از پای «خانه»بودن 

 

 معضل بیکاری و اشتغال

ترین و ایاین معضل یکی از ریشه

ترین مشکالت جامعه ایران اساسی

است که خود ناشی از وضع امروزی 

قتصادی و نبودن مدیریت در نابسامان ا

ریزی و سیاست است. بیهوده برنامه

نیست که شعار رهبری در سال جدید و 

همچنین شعارهای انتخاباتی این دوره 

شتغال و مبارزه با بیکاری بر دور محور ا

این شعارها  زند. اما مطمئناًدور می

، در حل د ماند و انتخاب ریاست جمهوری به نفع هر گروهی که تمام شودبازهم در حد شعار باقی خواه

حاکمیتی است غیر  ،خواهد داد. زیرا حاکمیت ایران در غالب خودهای رخ ناین معضل تغییر اساسی

منسجم، دالل و حاکمیتی بدون عِرق ملی و متشکل از چند باند مافیائی که بر سر چپاول ملت و ثروت ملی 

گیرنده و مجری قانون نیست و مرجع تصیم ،ند. دولتاکوبند و با یکدیگر در رقابتر هم میایران بر س

از  ،های مختلف مشاهده کرد، وقتی که در کابینه دولتتوان به خوبی در زمینهالطوایفی را میحاکمیت ملوک

وزیر دادگستری از  چندین وزیر از جمله وزیر دفاع، وزیر ارشاد و آموزش، وزیر اطالعات و ،همان نخست

ه دولت چه وضعیتی توان حدس زد که در کابینمی جمهور،شود و نه از طرف رئیسطرف رهبر تعیین می

گو نیستند و هیچ مسئولیتی در برابر توان گفت که این وزراء در قبال رئیس جمهور پاسخموجود است و می

 او ندارند.

 

 برادران قاچاقچی

ای به رشد صنایع ملی تکیه بر درآمد منابع طبیعی ایران و چپاول آن، هیچگونه عالقهاین باندهای مافیائی با 

اندازی در این راه، با واردات لوازم، اجناس، گنکردن و سنو رشد کشاورزی در ایران ندارند و با پشتیبانی

آوردن دستخصوص چین، ترکیه، هندوستان و... در پی بهبه ،پارچه و مواد غذائی از کشورهای مختلف

عالوه بر باندهای حاکمیت  ،سودهای میلیاردیِ بادآورده هستند. و چون چنین اوضاعی بر بازار حاکم است

کنند، باندهای غیررسمی قاچاق نیز فعال شده و از که با مجوز و قانونی این کاالها و اجناس را وارد می

ند و سالیانه میلیاردها کاالهای اق مشغولمرزهای مختلف زمینی و آبی کشور به حمل و نقل کاالهای قاچا
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ن و مأمورین مورین پلیس، سپاه و مرزبانااین خود منبع درآمدی است برای مأ آورند وقاچاق را به ایران می

 ند.اهای کالن با قاچاقچیان به همکاری مشغولگمرکی که با رشوه

خود را موظف به مبارزه جدی با آن  ،به ظاهر ،ای ناهنجار گشته که دولتمسئله کاالهای قاچاق به اندازه

 «مبارزه با کاالهای قاچاق»ای به نام را با تشکیل کمیسیون و یا اداره پرچم مبارزه با آن داند و ظاهراً می

ل و کار آنها پیداست که این مبارزه جدی نیست، زیرا آنها به جای کنتر یعهده گرفته است. اما از شیوهبه

ها در اند و آنها با ریختن به مغازهها فرستادهمورین خود را به بازار و خیابانقچیان اصلی، مأمبارزه با قاچا

دارها منبع دیگری برای مغازه از گردند و نتیجتا با اخاذیدنبال کاالهای قاچاق می اصطالح به ها بهاین مکان

 دهد. خود ادامه میسرعتی بیشتر به راه اند و این قصه همچنان و با درآمد پیدا کرده

 

 خواران شهردارینابودی کشاورزی توسط رشوه

در زمینه کشاورزی نیز وضع به همین منوال است. کشاورزی در درجه اول احتیاج به آب دارد و مسئله 

مشکل بزرگی است که در بعضی از روستاها کشاورزی را به حالت  ،کمبود و در بعضی مناطق نبود آب

های غیراصولی به گی دولت در زمینه آب، بستن سدبرنامهتغییرات شرایط اقلیمی، بیه است. تعطیل درآورد

های غیرمجاز با گرفتن رشوه و یا در راه منافع های حاکمیت و احداث هزاران چاهخاطر منافع گروه

ی ساخته هاشهرک های آشامیدنیمین آبنابسامانی است. بطور مثال برای تأاز عوامل این  ،های مافیائیگروه

ها و ها، قناتشدن چشمهبه خشک اند و نتیجتاًها را احداث کردهشده در اطراف شهرهای بزرگ این چاه

به شهرهای بزرگ را خصوص جوانان  هجوم مردم دهات به ،دنبال آن های کشاورزی دامن زده و بهچاه

خانمانی، ترافیک، فساد، دزدی و جنایت اند که خود معضل بیکاری، بیبرای امرار معاش و کار فراهم آورده

را در شهرهای بزرگ رشد داده است. در کشورهای پیشرفته و حتی غیرپیشرفته در حمایت از کشاورزیِ 

کشور قانونی هست که زمین کشاورزی همیشه باید زمین کشاورزی باقی بماند و اگر بخشی از آن را زمانی 

تصویب استانداری، دهداری و یا یک مرجع  باید به ،گیرندهسازی و یا صنعت در نظر ببرای ساختمان

صادر شود و « تغییرکاربری»جواز  رسد و در صورت توافق برای آن بخش از زمین اصطالحاًهدار بصالحیت

در  ،نماید. اینسازی تغییر کاربری میترتیب این قطعه زمین از کشاورزی به صنعتی و یا به آپارتمانبدین

ایت از رشد کشاورزی کشور صورت نی است درست که در حمایت از منافع ملی و در حمقانو ،ذات خود

طور  ولی از زمان موجودیت جمهوری اسالمی این قانون به این قانون در ایران هم موجود است،پذیرد. می

ویه رقرار گرفته که نتیجه آن گسترش بیاندرکار طلبان دستگران و منفعتای مورد هجوم غارتگسترده

شهرهای بزرگ است. بطور مثال بزرگی و وسعت تهران امروز با از بین رفتن هزاران هکتار باغات و 

ها ها تومان از فروش این زمیناندرکار حاکمه میلیاردورزی بوجود آمده که سودجویان دستهای کشازمین

یا تصاحب کردند و با  های کشاورزی را ارزان خریدند واند. زمیندست آوردهو ساخت و ساز آنها به

های آن های گزاف فروختند که نمونهسازی به قیمتسازی و شهرکتغییرکاربری از کشاورزی به ساختمان

گری و نابودی های کشاورزی ونک، اوین، شهریار، کرج، ورامین و ... است. و این شیوه غارتها و زمینباغ

ای که هقانونی حاکم است، در این زمینه نیز عده و بیکشاورزی همچنان ادامه دارد. و چون در همه جا رشو

با دادن رشوه،  ،را به دست بیاورند «تغییرکاربری»توانند به راحتی اجازه و نمی نیستند «ما بهتران»از 

خانه و ها و تاالرهای پذیرائی، قهوهسازی، سالنسازی، کارگاههای کشاورزی را به خانهخودسرانه زمین

های مسکونی های تفریحی و خانهاالر، باغدهند. وجود هزاران هزار سالن، ت... تغییر می خانه وقلیان
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هایی که چنین سسات مالی و یا ارگانهد بر این واقعیت است. و هستند مؤشا ،غیرمجاز در اطراف تهران

ها را ، پولگیرندهاند و با تعهد به اینکه برای خریداران مجوز ساخت و ساز بفروش کردههایی را پیشزمین

همیشه  اند و اینجا و آنجاگناه بازی کردهباال کشیده و با اعالم ورشکستگی با سرنوشت هزاران انسان بی

ولی چون  ،سازندههای خود را بخواهند زمینمورین انتظامی هستیم که میشاهد درگیری این عده با مأ

اری موران جهادسازندگی و یا شهرداخته باشد، مأاگر کسی ساختمانی س دهند واجازه نمی ،ندارند مجوز

شود و نه ساخت ها نه کشاورزی میهاست که در این زمینکنند. نتیجه اینکه سالرا خراب می آیند و آنمی

 باقی مانده است.  «لم یزرع»و ساز و بدون استفاده 

 

 هاها و بانککالهبرداری شرکت

سسات پولی که با ؤسسات اعتباری نیز صادق است. این مؤها و مچنین وضعی در مورد برخی از بانک

های دادن نرخ سودهای باال پول، با قولاجازه دولت و تحت نظارت بانک مرکزی مشغول به کار هستند

اصل پول را  ، بلاندنه تنها دیگر سودی به مردم نداده ،اند و پس از مدتی با اعالم ورشکستگیمردم را گرفته

ؤسسات هستیم که جلوی شدن و تظاهرات قربانیان این ماند. در شهرها هر از گاه شاهد جمعنیز باال کشیده

های ها و موسسهسسات فریادشان به آسمان است. هروقت این مردم قربانی را در جلوی این بانکاین مؤ

کار  ،بانکدزدی از »گفت: شود که میگفته طالئی برتولت برشت در ذهنم تداعی می ،بینماعتباری می

کجای دنیا این قدر  کنم هیچو من فکر نمی «کنندسیس میأای بانک تدزدهای تازه کار است، دزدهای حرفه

اند و در همه جا سبز شده های مختلفها مثل قارچ با نامهای اعتباری موجود باشد. بانکبانک و موسسه

 ای است.این نشانه ازدیاد باندها و دزدهای حرفه

شود و تر میکه اوضاع سخت رو به وخامت است و هر روزه دره مابین فقر و ثروت عمیق خالصه این

های خانوادگی نیز به خود گرفته است هیچگونه راه حلی مختلف مافیائی در حاکمیت که شکل هایگروه

اد کرد با قراردبرای این معضالت اجتماعی ندارند و امیدواری و قول و قرار حاکمیت نیز که ادعا می

ها اوضاع اقتصادی رو به بهبود خواهد رفت رنگ و روی خود را باخته است و و برداشتن تحریم «برجام»

 نیز بدتر شده است.  «برجامپیش»از  «برجامپس»مردم شاهد عینی آن هستند که 

 

 درگیری در سوریه

درگیری حاکمیت در  ،هاریمماندن بخش عمده تح برجادرپی و عمالً های پیها و اختالسغیر از دزدی

رتبه نظامی های اقتصادی است. یک افسرعالیسوز سوریه نیز یکی از عوامل نابسامان و تورمجنگ خانمان

خصوص نیروی زمینی ارتش  کرد که اگر نیروی زمینی ایران نبود، ارتش سوریه و بهبرایم تعریف می

 ۳تا  2گفتم گویا ایران جواب من که می را نداشت و درسوریه تاب تحمل نیروهای داعش و مخالفان اسد 

هزار نیرو در سوریه دارد. بهر جهت ما بار  4۰گفت که ایران بیش از  ،هزار نیروی نظامی در سوریه دارد

این جنگ هستیم که به دیگر همانند زمان جنگ ایران و عراق هر روزه شاهد مراسم تشییع جنازه قربانیان 

 شوند.خاک سپرده میبه  «مدافعین حرم» عنوان شهدای

یکا و غرب در توانیم تصور کنیم که اگر عوامل داعش و امپریالیسم آمرالبته نباید فراموش کنیم و یا می

 شدند وضعیت خاورمیانه و به طورمشخص ایران در چه حالی بود.جنگ سوریه پیروز می
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 سرنوشت پناهندگان افغانی

علیم و تربیت ها و تاستخدام افراد غیرایرانی به خصوص افغانبا  ، بلایران امروز نه تنها با نیروی سپاه

 گذاری کرده است.میلیاردها تومان در این راه سرمایه ،های جنگکردن آنها به جبههنظامی آنها و روانه

کنند و برخالف قوانین هاست که در ایران زندگی میها افغانی آواره سالمیلیون ،دانیدهمانطور که همه می

های گشت نیروی شود. گروهوار رفتار میها بردهکه رژیم ادعایش را دارد با آن «اسالمی»نی و یا انسا

کنند و با اخاذی از آنها، آنها را به اخراج از ایران بار شروع به شکار آنها می انتظامی نیز چند وقت یک

نند. گرفتن اقامت و اجازه کار بسیار کو رها میبرند ی را نیز به مرزهای افغانستان میکنند و برختهدید می

اجازه رفتن به مدرسه را نیز  ،مشکل و پیچیده است. کودکان افغانی تا سال گذشته که رهبر اجازه نداده بود

بینی که سواد خواندن و نوشتن ندارند و با دستمزدی کمتر از هزاران جوان افغانی را می داشتند و نتیجتاًهن

های ایمنی و یا و غیره بدون وسایل و پوشش سازی و کشاورزیق ساختماننرخ معمول در کارهای شا

ها اجازه خرید ماشین، ملک و یا خانه به اسم مانی مشغول به کار هستند. افغانیهای اجتماعی و دربیمه

این گونه با  نشیند که چرا اینات میوان یک ایرانی عرق شرم به پیشانیخودشان را ندارند. و تو به عن

یگر عوامل رژیم با که در چنین وضعیتی رهبر و د کنند و جالب اینکش پناهنده رفتار میهای زحمتانسان

پوستان غربی نسبت به پناهندگان و یا سیاه رهای غیرانسانی آمریکا و کشورهایها و رفتاپرروئی از ستم

شود. هر در سپاه استفاده میکنند. و حاال از این پناهندگان به عنوان گوشت دم توپ آمریکا صحبت می

گیرد و شود و تابعیت ایرانی میو رفتن به جنگ باشد، استخدام می همکاری در سپاه افغانی که حاضر به

بنیاد »اش تحت پوشش دولت و اگر در جنگ کشته شود به عنوان شهید از او یاد خواهد شد. و خانواده

یت نابسامان خودشان و یا که برای بیرون آمدن از این وضعهای بسیاری گیرد و هستند افغانیقرار می «شهید

دهند و بسیاری از آنها نیز تا به حال در جنگ سوریه جان خود را از دست شان به این داستان تن میخانواده

درگیری تحمیلی ایران در چنین جنگی شرایط اقتصادی را برای کشور ناهنجارتر کرده  اند. و نتیجتاًداده

 است. 

 

 شکستگی دولتور

های دولتی، نیمه دولتی و یا خصوصی که قادر به پرداخت حقوق سسات و شرکتؤهستند بسیاری از م

ماه به تعویق افتاده  ۶ها تا سسات حتی حقوقؤماهانه کارگران و کارمندان خود نیستند و در بعضی از این م

های دولتی مانی و جاده سازی که پروژههای ساختها به طور مثال به شرکتاست. دولت در بسیاری از زمینه

های اندازد و یا بیمهمیلیاردها تومان بدهکاری دارد و پرداخت آنها را مرتب به تعویق می ،اندرا انجام داده

 ها پرداخت نمایند.د را به مراکز درمانی و داروخانههای خوتوانند بدهیدرمانی نمی

 

 تبلیغات خرافات مذهبی

یم دین، اسالم و خرافات مذهبی مشکالت حاکمیت ایران که وجود و برپایی خود را در تحکاما با تمام این 

کند. ساختن گذاری کرده و میای گسترش و تبلیغات مذهبی سرمایهبیند، سالیانه میلیاردها تومان برمی

آور ی سرسامهاها با سرعت و بودجهها در گوشه و کنار شهرها و رشد نجومی امامزادهمساجد و نمازخانه
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اما برای  ،همچنان ادامه دارد. هر چند که اعتقادات مذهبی و خرافاتی مردم سست شده و نزول پیدا کرده

 های اعتقاد به خدا و اعتقاد به مقدسات مذهبی در مردم خشک نشود.رژیم این مهم است که ریشه

خواهد هیچ چیز هناست و اگر او نباید همه معتقد باشند که همه چیز در دست خداست و فقط او قادر و توا

تا به من  «خداوند خرمشهر را آزاد کرد»اند های مترو با خطوط درشت نوشتهتغییر نخواهد کرد. در ایستگاه

این شهر از دست  ،خواستفشانی و کشته در خرمشهر، اگر خداوند نمیگویند با این همه جانهو تو ب

« غیبی»های ها با بودجهگیکه رونقی داشته باشند، تازه ی اینشد. مساجد برانیروهای عراقی آزاد نمی

 گیری(.)یعنی گوشه« اعتکاف»کنند تحت عنوان مراسمی برپا می

مانند و با تغذیه رایگان به دعا و عزاداری روز در مسجد مییک هفته شبانه مثالً ،ای به مدتی معینعده

کنند و به قولی روح و روان از خداوند طلب مغفرت  می ،پردازند و برای پاکیزگی و بخشش گناهانشانمی

شان خواب را بر همسایگان مسجد حرام کشی و نالهدهند و بعضی مواقع صدای عربدهخود را شستشو می

 کند. می

های عزیزان از نذر و نیازتان و یا برای عزاداریهای شما را برای پاشده که عزاداریهسساتی بدر ضمن مؤ

 ،دادن به آن طبق خواست متقاضیبلکه برای رونق کنند،ای برگذار مینه تنها با بودجه ،تاندست رفته

ند با شیون و اها موظف دهند و اینمی نیز به شما کرایه «کنگرم مجلس»و به قول عوام  «کنگریه»چندین 

و  «داریدین»که هر چیز که در راه  های خود به مجلس روضه شما رونق خاصی دهند. خالصه اینگریه

داپرستی و اعتقاد قلبی جامعه به مقدسات ، تا روح خمورد پشتیبانی حاکمیت است ،باشد «عزاداری»روحیه 

ای رژیم موفق بوده است. زیرا مصرف کلمات و لغاتی بینم که در این راه تا اندازهو من می .حفظ شود

و... از همه کس و در همه جا  «به حق امام حسین»، «به امید خدا» ،«خواهدههرچه خدا ب»، «هللانشا»همانند 

دهند و در گفتار اعتقادی به شود و حتی از کسانی که به ظاهر مراسم مذهبی را انجام نمیبه وفور شنیده می

منفی فرهنگی حتی با بوجود آمدن یک سیستم دموکرات و  یت است و این بار، قابل رؤآن ندارند

  های آینده به همراه داشته باشد.ای خود را در نسلهای سال ریشهتواند سالیسوسیالیستی م

 وسوسیالیستی. شکوفانبا درود تا گزارش بعدی برای ایرانی آباد، آزاد و 
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همه مردم  فاشیسم بر سالروز پیروزی بر

 دوست جهان مبارک باد!صلح
هفتادودومین سالروز  نهم ماه مه،

پیروزی بر دیو  .پیروزی برفاشیسم است

فاشیسم برای تمام بشریت دارای 

اهمیت تاریخی بسیار بزرگی است. 

های شدن قدرتدرهم شکسته

های دربند امکان داد فاشیستی، به خلق

تا  ؛تا به آزادی و استقالل نائل آیند

بی و بخش انقالکشورها و برای اعتالء جنبش آزادی از برخی شرایط مناسبی برای پیروزی سوسیالیسم در

 آید.پدید ،دادن و فروریختن سیستم مستعمراتینملی برای تکا

 علت بروز این جنگ و ظهور فاشیسم هیتلری چه بود؟ یکم:

کاهش عظیم  داری امپریالیستی بود.مولود نظام سرمایه جنگ جهانی دوم )همینطور جنگ اول جهانی(

بحران  کاهش تولیدات صنعتی در اروپا وهمچنین ، 1۹2۹-1۹۳۳های در سال ،اآمریک درتولیدات صنعت 

علت  ژاپن.....( بلژیک ایتالیا، آلمان، هلند، آمریکا، فرانسه و انگلستان، میلیون بیکار در ۳5)بیش از  بیکاری

تنها کشوری که در آن دوره فارغ از هر  تقسیم مجدد جهان بود. جنگ برای حل بحران و بروز جنگ بود.

تحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، تحت رهبری استالین، بود. تولید در نظام نوع بحران و بیکاری بود، ا

تواند بحران و بیکاری تولید کند. وجود چرخد، نمیسوسیالیستی که براساس نیاز جامعه و نه سود، می

داری و امپریالیستی بود و از همین روی کشورهای چنین کشوری خطری جدی برای تمام ممالک سرمایه

شان، مشوق تجاوز هیتلر به شوروی و نابودی انِ فرانسه، بلژیک، اطریش و آمریکا و تمام متحدینانگلست

 دیدند و جز این نبود.این کشور بودند .آنها فاشیسم هیتلر را به خود نزدیکترمی

 ایدئولوژی بود؟ نماینده کدام طبقه و دوم: هیتلر

نه یک پدیده تصادفی  وی نه دیوانه بود و تی آلمان بود.ترین جناح انحصارات امپریالیسهیتلر نماینده راست

انداختن بر چنگ نابودی شوروی سوسیالیستی،عبارت بود از: مهمترین وظیفه هیتلر  ماوراء طبقاتی.

 و برقراری و جهان بر اروپا آلمان کامل تسلط سپس و کمونیسم کردنکن، ریشههای ملی این کشورثروت

 .فاشیسم ایدئولوژی اساس بر جهانی نوین نظم

 کننده بود؟سوم: چرا نبرد استالینگراد تعیین

 2۰۰ها بود. نبرد استالینگراد ترین نبردها میان ارتش سرخ و ارتش نازینبرد استالینگراد یکی از سرسختانه

و بیش از یک  ریختندکشید. تجاوزکاران نازی بیش از یکصد هزار بمب بر سر مردم فرو ادرازه روز ب

توپ و نارنجک برعلیه شهر استفاده شد. ارتش نازی در این جنگ یک ، و چهارصد هزار گلوله میلیون

کشته و  47874۹ سرخ ارتش مقابل، در ،دار و افسر از دست دادمیلیون و پانصد هزار سرباز و درجه
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ده پیروزی کننکوبیدن ستون فقرات فاشیسم که تعییننفر مجروح داشت. نبرد استالینگراد با درهم ۶5۰87۰

دوست بشریت صلح تاریخ ثبت گردید. آورد عظیم حماسی و بشری درعنوان یک دسته بر هیتلر بود، ب

 مدیون است. ،استالین رهبر خردمند ارتش سرخ، آفرینان استالینگراد وجهان به حماسه

 کدام است؟ «ارزان»هزینه این جنگ  چهارم:

 هزینه .گذاشت برجای مجروح میلیون از صد بیش ومیلیون کشته  55(1۹45-1۹۳8جنگ جهانی دوم )

میلیون نفر از خلق قهرمان  27. درنبرد علیه دیو فاشیست آلمان هیتلری بود دالر تریلیون چهار« فقط» جنگ

 شوروی جان باختند. 

جان  ،نبرد با هیوالی فاشیسم میلیون نفر که تحت رهبری ارتش سرخ در 27داری جان این برای سرمایه

 پردازند وتحریف حقایق تاریخی می دروس مدارس این کشورها به جعل و در ارزش است.بی ،باختند

خواهد به رهبر این نبرد حماسی ه تان باما تا دل ش نمی رود،اشهدای نبرد حماسی استالینگراد و سخنی از

ه یالیست غرب را بافروزان امپرعوض جنگ و در .پاشندلجن می ،که صلح را برای جهانیان به ارمغان آورد

 دهند و به شستشوی مغزی جوانان وآموزان میبه خورد دانش« دمکراسی آزادی و صلح و»عنوان منادیان 

 .پردازندعموم مردم می

 فاشیسم کدام است؟ پنجم: راز پیروزی بر

 ورهبری خرمندانه حزب کمونیست شوروی  آسا را باید درتردید مهمترین عوامل این پیروزی معجزهبی

برادرانه میان ملل اتحاد شوروی  پیوند تنگاتنگ با مردم و روابط صمیمانه و اسپارتاکوس زمان رفیق استالین،

وحدت فرماندهی نظامی  وحدت درونی حزب و سوسیالیستی، سیستم عادالنه کشور، وحدت ملی و

 فاشیسم. راز پیروزی بر این بود مختصری از دانست.

وی به  .«دوست جهان مدیون استالین هستندهمه مردم صلح»اشت که: درستی بیان دهبرتولت برشت ب

 مناسبت درگذشت استالین نوشت:

کنند که برای صلح جهانی پیکار می اند، و تمام کسانیکه خود را رهانیده ستمکشان پنج قاره زمین، آنهائی»

شنیدند. وی مظهر مجسم که خبر درگدشت استالین را  ایلحظه ،شان از تپیدن ایستاده باشدباید قلب

 «.آرزوهایشان بود

خردمند اتحاد  رفیق استالین رهبر بزرگ و افتخار بر فرخنده باد هفتادودومین سالروز پیروزی بر فاشیسم!

 ارتش قهرمان سرخ ! جماهیر شوروی سوسیالیستی و
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 سوریه دیروز ، سوریه امروز!
های جاسوسی و سوریه و سازمان آمریکا درهای غربی به سرکردگی امپریالیسم دخالت امپریالیست

با  ،های گاز قطر به اروپاجهت انتقال لوله ،های صهیونیستی برای سرنگونی رژیم مستقل سوریهرسانه

های خویش اند و دندانشبه بشردوست شده صفت، یکرو شده است. همه دراکوالهای خفاششکست روب

موفق  ،رغم تمام ماجراجوئی تجاوزکارانه و زورش. آمریکا بهاندرا برای مکیدن خون مردم سوریه تیز کرده

نگشت تا با رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد مستقیما به بمباران سوریه مبادرت ورزد و به اهداف 

های اروپایی، امپریالیست ،متجاوز خود برنداشت و از طریق متحداناش برسد .اما از توطئه دستشوم

خوار مذهبی القاعده و.... های آدمر و عربستان و حمایت مالی و معنوی از تروریستاسرائیل، ترکیه، قط

برضد سوریه و برای سرنگونی رژیم بشار اسد، ادامه داده است. تحریکات مرزی و تسلیح جریانات 

انی گناه و ویرهای مختلف جز کشتار مردم بیدرپی سوریه به بهانهطریق ترکیه و بمباران پی تروریستی از

بیشتر کشور سوریه حاصلی نداشته است. 

 ،داعش ،شانپیاده نظام های غربی وامپریالیست

ای هنوز اند. عدهسوریه را ویران کرده

علل فهمند که هخواهند بیا نمی اند ودرنیافته

همه  ویرانی سوریه و این اصلی تخریب و

را هالی کشور اشدن نیمی از کشتار و تارانده

شرمانه دخالت بی دلیلی بر باید

های مهاجم غربی و متحدان امپریالیست

ای آنها نظیر ترکیه. و عربستان و قطر در منطقه

کشی آنها برای مور داخلی سوریه و عربدها

سرنگونی یک دولت قانونی عضو سازمان ملل 

علل اصلی نه رژیم بشار اسد . دید و ،متحد

نظیر صدام  ،مستبدینی ،ویرانی عراق و یا لیبی

کار و متجاوز و خونریز آمریکایی و اروپایی برای استقرار های جنایتامپریالیست ،حسین و قذافی نبودند

ولیبرال بر تمام کشورهای ئجهت چپاول منابع طبیعی و سلطه بالمنازع سرمایه مالی ن ،نظم نوین استعماری

بار کنونی در منطقه ع مصیبتمنطقه و نقض حقوق ملل؛ مسبب ویرانی سوریه و سایر کشورها بوده و اوضا

های دیکتاتوری ممالک قربانی نداشته و ندارد .مصدق و آلنده نه مستبد بودند و نه ربطی به ماهیت نظام

رغم این چه بینید علیهصاحب سالح اتمی هم نیست ! اما ب «یاغی»کوبا نه مذهبی است و نه  دیکتاتور،

مال کردند .کوبا حقوق ملل را لگد ،با کودتا و تحریم و ترور .دبر مردمان این کشورها روا نداشتنکه جنایتی 

و با سالح  دطلبطاعت مطلق میاسلطه و  بیش از پنجاه سال تحت تحریم بوده و هنوز هم است. امپریالیسم

 نوع نظام یک امر داخلی و انتخاب شکل و کشور و تحوالت یک چگونگی تغییر و گوید.سخن می زور

به  ناقضین حقوق ملل ندارد. متجاوز و های زورگو وربطی به دولت بس و کشور است ووظیفه مردمان هر 

این  !یک خیابان در یکی از شهرهای سوریه قبل و بعد از اشغال توسط داعش توجه کنید زتصویری ا

ز و ها دالر و هزاران ساشیان جگرخوار را با میلیونکه داعست ا« متمدنی» تصویر داغ ننگی بر پیشانی دول
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بربریسم داعشی خالفت اسالمی در سوریه و  تروریسم و برگ بسیج کرده و به جان مردم سوریه انداختند.

ش در منطقه به سرکردگی امپریالیسم آمریکاست و جز این اعراق مولود تروریسم دولتی غرب و متحدین

نظامی  تجاوز ستان و حمایت ازمیلیارد دالر اسلحه به دولت عرب 11۰آمریکا با فروش بیش از باشد .نیز نمی

طور تحریک علیه ایران مسبب اصلی جنگ و تشنج و تخریب همین سوریه و بحرین و این کشور به یمن و

 متجاوز آمریکا در گر وقیدوشرط قوای اشغالبی فوری و باید بر خواست خروج ویرانی در منطقه است. و

 حمالت خود قرارداد.  آماجطلب را مورد قدرت جنگ این ابر منطقه تکیه کرد و
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 دولتی تروریسم افشای در

 اسالم جمهوری

 ( بهمنی)  چیتگر رضا حمید رفیق جنایتکارانه ترور سالگرد امین سی مناسبت به

)  چیتگر رضا حمید ،ما عزیز رفیق ،1۹87 مه ماه 1۹ در

 ایران کار حزب مرکزی کمیته و سیاسی دفتر عضو ،( بهمنی

 توسط ،ىاشده طراحی پیش از کثیف ىنقشه یک با ،( توفان)

 وین در اسالمی جمهوری داریسرمایه تروریست رژیم

 .رسید قتل به( اتریش)

 - مارکسیست کمونیست یک چیتگر، رضا حمید رفیق

 یک و پردازنظریه گذشته، ازخود و باکبی و جسور لنینیست

 کلمه واقعی معنای به عاشق یک وی. بود ىاحرفه دهسازمان

 و لنینیسم - مارکسیسم عاشق کار، و رنج ىهاتوده عاشق. بود

 شارفقای عزیزترین و شاحزب پیکر بر درپی پی ضربات از کار، سختی از گاههیچ او. بود راهش به مؤمن

 داریسرمایه مظاهر تمامی و امپریالیسم و ارتجاع ىعلیه ترپوالدین ىااراده و ترراسخ عزمی با بلکه نالیدنمی

 انسانی ،حمید. بود شایاران و رفقا گرمابخش و نشاندمی هادل در را پیروزی به امید ىروحیه و رزمیدمی

 وقتی اما ،داشتنیدوست و جذاب شخصیتی شیوا، کالمی تئوریک، سیاسی باالی سطح رغم به بود، فروتن

 رفیق شاگرد وی گوئی ،گفتمی سخن ،سعادت باباپور و فاضلی قدرت ،رفقا حزب، باختهجان رفقای از

 قدرت و بابا رفقا تئوریک سیاسی ىهاتوانائی از بیشتر گفت،می سخن خود از کمتر. بود بابا رفیق و قدرت

 که رفقائی از نباید گفتمی بارها .نمودمی برجسته را رهبری ىآتوریته و زدمی حرف حزب رهبران دیگر و

 حدبی احترام از را رفقا و نمود دفاع حزب و تشکیالت از باید کرد، تمجید و تعریف ،هستند حیات قید در

 هنر بارید،می هنر شاانگشت بند هر از حمید رفیق. داشتمی برحذر حزبی رهبران و خود به نسبت

 روحیه هنر مبارزه، تداوم هنر استقامت، و صبر و داریخویشتن هنر ها،توده با ارتباط هنر سازماندهی،

 از طبقاتی انتقام گرفتن و پیروزی به شوق و حزبی جانباختگان راه ىادامه و تشکیالت تقویت و بخشی

 .پرولتاریا دیکتاتوری استقرار و بورژوازی

 !باد پر رهرو راهش و گرامی( بهمنی) چیتگر رضا حمید رفیق یاد

 !ایران مردم به دست اسالمی جمهوری داریسرمایه رژیم باد سرنگون

 ! سوسیالیسم و آزادی باد زنده
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 رفیق ژان ژیانفریادی از 
گذشت که تصادفی دردناک او را از بهار از زندگی رفیق می 28

عالی ی میان ما جدا کرد. او دانشجوی فعال و مبارز مدرسه

در یورش  1۳4۹بازرگانی تهران بود. رفیق ژان در اواخر سال 

دستگیر  ساواک به سازمان توفان به همراه تنی چند از رفقای دیگر

قرون های بسیار به سه سال حبس در زندانهای و پس از شکنجه

وسطائی شاه محکوم گردید. پس از سه سال که از زندان آزاد شد، 

کرد. او با کوشش مجدداً فعالیت انقالبی خویش را آغاز 

ناپذیری در جهت اعتالی مارکسیسم ــ لنینیسم و خستگی

 شد. سازمان ما دست به کارهای گسترش شبکه

انقالبی عازم ی خویش، در اجرای این وظیفهای رفیق ژان، هنگامی که به اتفاق یک رفیق هم حوزه

 دهند.قزوین به دنبال تصادفی هولناک هر دو رفیق جان خود را از دست میی مأموریتی بود، در جاده

احیای حزب کوشش خود و سایر رفقایش را در جهت ی امروز او در میان ما نیست و قادر نشد ثمره

دسترنج ی مرهٽکوشد تا دارد و میکارگر ایران، نظاره کند. هم اکنون حزب ما یاد او را گرامی میی طبقه

او و سایر رفقا را با جان و دل محافظت نماید و در گسترش صفوف آن هر چه بیشتر و تا تحقق آرمان 

 نشینند.مشترکمان، برقراری سوسیالیسم، یک لحظه از پای نه

 

 فران باد خاطره رفیق ژان ژیانجاود

 یادنامه شهدای حزب کار ایران )توفان( برگرفته از

 توفان  یمرغان پر کشیده
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 فیسبوکگذاری در  گشت و

 پاسخ به چند پرسش
کنید که سیاست آیا فکر نمی پرسش:

صحیح این باشد که هر دو طرف جنگ را 

باید محکوم کرد، یعنی هم رژیم بشار اسد 

و هم  کندمردم را سرکوب میکه انقالب 

 ؟ها راامپریالیست

، آنچه در سوریه جریان دارد پاسخ:

محروم سوریه، جنگی ى هاجنگ توده

انقالبی که برای استقرار آزادی، 

دموکراسی و حفظ استقالل کشور 

این تجاوز آشکار  باشد، نیست.

نظیر  ،امپریالیسم آمریکا و نوکرانش

 برای سرنگونی رژیم ،سازمان تروریستی و قرون وسطائی القاعده ممالک عربی و ترکیه با همدستی

است. یعنی عراق و لیبی و افغانستان ى هارژیم نظیر اىو برپائی رژیم گماشته مستقل سوریه

پاره خواهند سوریه را تکهمی هاتاسد. امپریالیس ر از رژیم سکوالر بشارترژیمی به مراتب ارتجاعی

ضدبشری ى هاشاین تقالها و کوشى را بر مردم تحمیل نمایند. همه کنند و شرایطی مثل لیبی

هم  اینجا باید تضاد فرعی و اصلی را از در برای تأمین منافع امپریالیست آمریکا در منطقه است.

امپریالیسم  ،مسبب اصلی اوضاع کنونی داد.تمرکز را بر افشای متجاوزین قرارتمیز داد و 

گویند. بخش بزرگی و یا اکثریت مردم سوریه به ره از این سخن میاسناد منتشى آمریکاست و همه

ترناتیوهای مخوف شدت مخالف تجاوز نظامی به کشورشان هستند و رژیم بعث بشار اسد را به آل

دهند، بخش کوچکی هم در یکی دو شهر داعش ترجیح می ارتش آزاد سوریه و»کنونی به رهبری 

خوردند و در دام مرتجعین شدند و یا گروهی از آنها فریب ند و با موج همراهابا رژیم مخالف

 «نه به این و نه به آن، نه قم خوبه و نه کاشون و لعنت به هردوتاشون»افتادند. در اینجا شعار 

اما عماًل به نفع امپریالیسم و نیروهای  ،ستا ظاهراً شعار مستقل و رادیکالی کارساز نیست،

همان طور که در عراق و لیبی و  شود،سوریه تمام میارتجاعی و نقض حق حاکمیت ملی 

و هر تغییر  سوریه، سرنگونی رژیمى تجاوز و توطئه علیه افغانستان شد.... باید ضمن محکوم کردن

کشتار مردم بیگناه به گردن متجاوزین  داخلی مردم سوریه تبلیغ کنیم.ى را وظیفه و تحول سیاسی

 .نداقربانی نادانی خود شده خورند،و یا می وطئه را خوردهبی وجدان است و آنها که فریب این ت
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 انتقام شخصی یا انتقام طبقاتی

 این رژیم .اسالمیست از این رژیم بهتر روی کار بیاید، در ایران کنم هر رژیمیمن فکر می پرسش

من روز جشن  توسط هر کسی صورت گیرد، رژیم و سرنگونی بستگان مرا کشت و عزیزترین تریننزدیک

 .است

اى کردن نیست، بلکه مبارزهبرای تصفیه حساب شخصی و دل خنکاى سیاسی، مبارزهى مبارزه پاسخ:

گیری شخصی استوار باشد، فرجامی که بر کین و انتقاماى آگاهانه برای تصفیه حساب طبقاتی است. مبارزه

از رژیم ارتجاعی صدام توان به خاطر نفرت جز یأس و سرخوردگی دربرنخواهد داشت، بیراهه است. نمی

حسین، از تجاوز نظامی به عراق دفاع نمود و جام شراب را به سالمتی اعدام صدام حسین توسط آمریکا 

ى ند، از مسیر مبارزهاسرکشید و دخالت اجانب در امور داخلی کشور را تأئید نمود. آنها که چنین کرده

ها ند. عین همین مسئله در مورد ما ایرانیااصولی خارج شده، به آلت دست زورمندان جدید تبدیل شده

شان نسبت به رژیم منفور اسالمی، در مقابل تحریم کند. کسانی که به خاطر نفرت به حقصدق می

دهند و حتی مشوق دستگیری سران اقتصادی و تجاوز نظامی به ایران حساسیت نشان نمیى کارانهجنایت

سیاسی ندارند. اینان فقط برای ى د، درک درستی از مبارزهرژیم ایران توسط آمریکا و اعدام آنها هستن

اجتماعی. ى کنند و نه برای استقرار یک نظام دمکراتیک و عادالنهشان با رژیم مخالفت میشدن دلخنک

بیان این که فقط این رژیم تبهکار برود، تا دلم خنک شود، اشتباه محض و جز ارضای آتش خشم شخصی 

ها لیبی، و طالبان و بعث عراق توسط آمریکا و سرانجام است. رژیمشت، بیدیگری نخواهدداى نتیجه

اش سرنگون شدند، اما نه آزادی در این کشورها برقرار شد و نه استقالل، بلکه برعکس وضع مردم متحدین

ا بارتر از گذشته شده است. دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور متر و مصیبتتر، تاریکهزار بار وخیم

تواند مورد ایران به معنای نقض حق تعیین سرنوشت مردم ایران به دست خودشان است و این امر نمی

پذیرش هیچ ملت آگاه و مستقلی باشد. عزیزان ما که توسط رژیم اسالمی تیرباران شدند، برای تحقق آرمان 

ند، نه برای زندگی شخصی انسانی و حقوق دموکراتیک ملت ایران، به ویژه کارگران و زحمتکشان جان باخت

خودشان و یا اختالف شخصی با مالها. از این رو باید از برخوردهای هیجانی و احساسی و شخصی پرهیز 

عزیزان ى هارا برای تحقق آرماناى سیاسی و طبقاتی سنجیده و هدفمند و آگاهانهى نمود و مبارزه

عی پیش بریم. راهی جز این راه برای تحقق مان یعنی استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماجانباخته

راهه است. روز جشن ملت ایران روزی است که آرزوها و آمال مردم ایران میسر نیست. هر راه دیگری بی

آگاهانه و متشکل رژیم را با دستان پرتوان خود و با کمترین خسارت مالی و جانی سرنگون کند، چنین 

 تقل و ضد امپریالیست و ضد اجنبی است. به امید چنین روزی! ایرانیان آزاده، مسى روزی آرزوی همه
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 پرسش و پاسخ در کانال تلگرام
 برگرفته از کانال تلگرام 

 را تحریم کردند «انتخابات» میلیون نفر نمایش 1۶بیش از 

خانواده جانباختگان راه آزادی و  ،روشن است

توانستند به تحریم دموکراسی در ایران نمی

گونه که حزب ما  تن در ندهند. همانانتخابات 

شرکت در انتخابات مشروعیت بخشیدن  ،نظر داد

به یک نظام استبدادی و ضد مردمی بود. به هیچ 

شود توحش، ددمنشی، استبداد و ای نمیبهانه

هر تائید مزین ریاکاری جمهوری اسالمی را به م 

 ساخت.

که به هیچ آماری از سوی جمهوری  نخست این

دانید و نه تعداد بیکاران را و نه بدهکاری توان اعتماد کرد. شما نه درصد تورم را درست مییاسالمی نم

دانستید که کدام ها و یا تعداد فاسدان دستگاه حاکمیت در ایران را. شما در انتخابات گذشته نیز نمیبانک

گرفت و بارها بری صورت میتوسط رهبر و بیت ره ،اند. انتخابی داشتهأنامزدهای انتخاباتی چه مقدار ر

ی مردم نیست، بلکه حرف آخر را أی مردم اعتبار ندارد و مشروعیت رژیم ناشی از رأگفتند و نوشتند که ر

پردازی و تقدس دروغ در جمهوری اسالمی که آمارش تقلبی و زند. با توجه به این اصل دروغرهبر می

 کشاند.دروغ است، ما را به ارزیابی از اعترافات آنها می 

 بودند .« انتخابات»نفر واجد شرایط در  2۳4هزار و  41۰میلیون و  5۶بِنَابر آمار اعالم شده، 

 میلیون نفر این نمایش را تحریم کردند. 1۶بنابراین بیش از 

شرکت کردند و باالجبار به روحانى « انتخابات»یابى! اصولگرایان در از قدرت بخشی از مردم از سر ترس

دادن شدند. بخشی از مردم رأی سفید به بخشی از مردم به خاطر موقعیت شغلی مجبور به رأی رأى دادند.

صندوق ریختند و به هیچ یک از کاندیداها رأی ندادند .طبق آمار رسمی اعالم شده یک میلیون و دویست 

دستبردهای متعارف  هزار نفر رأی سفید دادند. اگر کمی هم به این ارقام با توجه به پیشینه نظام و تقلبات و

میلیون نفر این نمایش را تحریم کردند. یعنی بیش از یک سوم از اهالی مردم  17آن بیافزاییم، قریب به 

آور ایران. این رقم با توجه به فشارهای نظام مردم فریب و شرایط سرکوب و ترور و تبلیغات سرسام

 برانگیز است .، تحسینو امثالهم« بی بی سی»شرم برون مرزی، نظیر های بیرسانه

دادن مردم را مورد بررسی قراردهیم، تعداد مخالفین جمهورى اسالمى، اکثریت اگر مجموعه شرایط رأی

 باشد .مردم جامعه خواهند شد و چنین نیز می
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قبل از « انتخابات»به نمایش  ،اقتصادان چپ مقیم ایران ،داناز رئیسنگاه دکتر فریبر

 برگزاری آن

کشاندنِ ابراهیم رییسی را نشان از خواست برخی به صحنه

ریزی بخشی از بدنه نظام برای ریاست واقعی و برنامه

ی به راه انداختنِ سیرکِ جمهوری وی دانسته و عده

مضحکِ بد و بدتر را به دلیلِ نیاز حکومت برای کشاندنِ 

بخشی به رژیم ای رأی و مشروعیتهمردم پای صندوق

 می دانند. اما به نظر من واقعیت چیزی دیگری است.

های دستگی عمیق و حضور واقعی بخشمن به وجود دو

طلب در رژیم اسالمی ایران، باور رو و اصالحتندرو، میانه

ندارم و برایم روشن است که خواست و هدف مشترک 

یم، یک چیز، همه اعضای و وابستگان ریز و درشت رژ

آمدن رییسی در مقابل روحانی، نه خواست یک طیف در برابر بوده و معتقدم به صحنه« حفظ نظام»یعنی 

 ریزی کلیت نظام است.دیگری، بلکه برنامه

هم چنین به اعتقاد من در این رژیم حتی از میان کاندیداهای کامال خودی و فیلتر شده، به هیچ وجه کسی 

نشده و در نهایت هر نامی الزم باشد، از صندوق بیرون خواهد آمد. هم چنین با رأی مردم انتخاب 

ها و اش نه بر اساس نگاه شخصی یا حزبی، و نه بر پایه خواستههای هر رییس جمهور و دولت متبوعبرنامه

معنی که ایست. بدین ها و منافع کلی نظام و معادالت مهم جهانی و منطقهمنافع مردم، بلکه بر اساس برنامه

در صورت لزوم ممکن هست زمانی کسی مثل ابراهیم رییسی هم چون محمد خاتمی و کسی مثل حسن 

 ایم.هایش را بارها به عینه دیدهروحانی روزی مانند محمود احمدی نژاد، عمل کند. امری که نمونه

ال جهت مشروعیت بخشی به به عالوه من معتقد نیستم که نظام نیاز چندانی به ارایه آمارِ واقعی مشارکتِ با

تواند با اعالمِ حضور خود داشته باشد، چرا که حتی در صورت مشارکت، تنها ده میلیون نفر به راحتی می

های انتخابی خاص، های طوالنی در حوزهچین شده از صفپرشورِ چهل میلیونی و پخش تصاویر دست

 گذارد.مشروعیت موهومی خود را به نمایش به

های کوتاه، میان سازی برنامهدادن یا ندادنِ مردم در انتخاب مسؤلینِ مهم یا پیادهدر مجموع رأی به عقیده من

و بلند مدت حکومت تأثیر به سزایی نداشته و مشارکت یا عدم مشارکت شهروندان نیز مستقیماً برای 

داغ کرده و مثالً با  کند تنورِ موهومی انتخابات راسیستم اهمیت چندانی ندارد. پس چرا رژیم تالش می

 دادن ترغیب کند؟ای از ریاست جمهوری رییسی، مردم را به رأیترساندن عده

نگری نظام به نظر من پاسخِ این پرسش در روانشناسی جمعی، مدیریت اجتماعی، تجارب سیاسی و آینده

 کند:نهفته است. رژیم چند هدف مهم و عمده را دنبال می

ی مردم بیش از پیش فراموش کنند که خابات و صندوق رأی؛ بدین ترتیب که توده. تقلیل دموکراسی به انت1

ها و غیره است و در نهایت پیش شرطِ دموکراسی، وجود و آزادی احزاب، نهادها، سندیکاها، انجمن

 ساالری را تنها در صندوقِ رأیی جستجو کنند که کامالً دراختیار سیستم است.مردم



 ۳۳ 1۳۹۶خرداد  1۳1توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کار ایران، شماره 

شکاف میان ناراضیان و مخالفان؛ بدین شکل که ناراضیان از سیستم به دو دسته . ایجاد چند دستگی و 2

تبدیل شده و اینان به جای  -ها امتناعی-ها و تحریمی -ها رأی سلبی -حامیان روحانی از روی ناچاری 

 آفرینی، به جان یکدیگر بیافتند.اعتراض به حکومت و خطر

تعیین سرنوشت، به مردم؛ در حالی که در حقیقت که با فیلتر . القای توهم مشارکت مدنی و داشتن حق ۳

اند از مخالفان ها پر شدهشورای نگهبان هیچ گزینه واقعی در کار نیست و از طرف دیگر زندان ها و قبرستان

 و معترضان.

از  ها؛ همان طور که یک مادر فرزندش راکردن آن. تبدیل حس ترس و ناامیدی مردم به افساری برای رام4

 ترساند، تا او را ساکت کند.تاریکی و لولو می

کردن اذهان؛ درست زمانی که مردم جان به لب شده و از فرط . القاء توهم امید، تخلیه انرژی و منحرف5

اند، یک مَفَرِ خیالی برای تخلیه فشار باز فقر، بیچارگی، سرکوب و ناامیدی به مرز عصیان و انفجار رسیده

 کنند آتش زیر خاکستر را خاموش نگه دارند.شکل تالش می کرده، به بهترین

کردن رژیم برای بعد از انتخابات؛ بدین صورت که اگر قصد به قدرت رساندن رییسی را دارند، بعد . بیمه۶

از نمایش انتخابات، مردم چند پاره و سرخورده شده و به جای رژیم یکدیگر را مقصر هر وضعیتی بدانند. 

ها اش و رأی سلبیبه حامیان -تر هست که بسیار محتمل -انتصاب مجدد روحانی  بلعکس در صورت

توهم پیروزی القاء شده و اینان چنان از این اتفاق فرخنده سرمست شوند که حتی اگر این رییس جمهور 

ترین هایش عمل نکند، همه از به قدرت نرسیدن رییسی راضی بوده و کوچکمحبوب! همچنان به وعده

 فتی ابراز نشود.مخال
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 با پوزش از خوانندگان محترم توفان به اطالع میرسانیم که

الکترونیکی  توفان نشریه 1۳2( در شماره بخش دوم و )پایانی« کودکان کار»مقاله 

 .انتشار خواهد یافت

یه توفان الکترونیکی با سپاس هیئت تحریریه نشر
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 در رسانه توفان
 

 فیسبوک حزب کار ایران )توفان(

facebook.com/toufan.hezbekar 

  

 کانال رسمی تلگرام حزب کار ایران )توفان(

Telegram.me/totoufan 

 
 

 تویتر حزب کار ایران )توفان(

twitter.com/toufanhezbkar 
 

ارگان حزب کار ایران )توفان(نشریه توفان   

www.toufan.de 

 

 توفان الکترونیکی حزب کار ایران )توفان(نشریه 

www.toufan.de 

 

 وبالگ توفان قاسمی

www.rahetoufan67.blogspot.de/  

 وبالگ ظفر سرخ

www.kanonezi.blogspot.de/ 
 

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان

www.toufan.de 
 

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://telegram.me/totoufan
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://telegram.me/totoufan
https://twitter.com/toufanhezbkar
https://toufan.de/?page_id=14
https://toufan.de/?page_id=24
http://rahetoufan67.blogspot.de/
http://www.kanonezi.blogspot.de/
https://toufan.de/?page_id=16
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انگلیسیتوفان   

www.toufan.de 

 

 آگاه و وبالگ کارگر

http://www.kargareagah.blogspot.se/ 
 

 آرشیو نشریات

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

  

 

*** 

  نکیبا حساب
Postbank Hamburg/Gedrmany 

 کد بانکی

20110022  

 شماره حساب

2573372600 

IBAN Nr.:  
DE70 2011 0022 2573 3726 00 

 

http://www.kargareagah.blogspot.se/
http://www.toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
https://toufan.de/?page_id=28
http://toufan.org/International.htm
http://www.toufan.org/ketabkane.htm

