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 «رآتش به اختیا»

 اعتراف به جواز هرج و مرج و نشانه ضعف و ورشکستگی سیاسی است 

روز بعد از اتمام  18تقریبا 

نمایش دوازدهمین دوره 

انتخابات ریاست جمهوری 

زمان در دو نقطه نمادین هم

)ساختمان مجلس و مرقد 

خمینی( عملیات تروریستی 

 18داعش که به کشته شدن 

 80نفر و زخمی شدن بیش از 

نجامید، باعث شد تا نفر ا

کشور  که سران نظام اسالمی ایران تا دیروز آن را یکی از نعمات الهی که به یمن « آرامش»و « امنیت»

های نظامی و به دست آمده است، برهم بخورد. و دیدیم که چگونه دستگاه« درایت مقام معظم رهبری»

فقیه برای اینکه این عمل تروریستی را . ولیداندیشنهبای امنیتی سراسیمه وارد بیت رهبری شدند تا چاره

کاهد. ولی هآن باهمیت نام برد تا از « بازیترقه»دهد، از آن به عنوان یک هتر از آنچه که هست، نشان نبزرگ

نامد، بدون حمایت و پشتیبانی مستقیم می« بازیترقه»آن را کیست که نداند چنین عمل تروریستی که رهبر 

یر امور خارجه بود. وزبه دست عوامل عربستان سعودی ممکن نمیو وسی سیا و موساد های جاسسازمان

از این حادثه تروریستی، تهدید کرده بود که وقت آن رسیده است که ایران را تنبیه  عربستان یک روز پیش

 به آن، نشان کشانیم. نه تنها این عمل تروریستی، بلکه واکنش رهبریکنیم و باید جنگ را به داخل ایران به

آن دژ محکم و استواری  ،منطقه« جزیره آرامش و امنیت»پذیر است و این داد که نظام ایران از درون ضربه

کرد که مخارج عظیم میلیاردی نمایانند. سردبیر روزنامه کیهان، شریعتمداری زمانی تأکید مینیست که می

یمن ن و به کشورهای سوریه، فلسطین و ناایران در منطقه جهت کمک به جنبش مقاومت و حزب اهلل لب

گذاری را نه کنیم، جنگ و ناامنی و درواقع تأمین کننده و ضامن امنیت ایران است و اگر ما این سرمایه

رغم این ویرانی را در داخل مرزهای کشور تجربه خواهیم کرد. ترور اخیر نشان داد که ایران علی

به دور نیفتاده است و همین نگرانی و ترس « دشمنان»سترس های مالی و نظامی آنچنان از د«حمایت»

های ها و کارشکنیدر برابر دخالت رهبری را موجب شده است. دلیل عمده آن هم این است که او

ای آنها نه تنها از حمایت مردم برخوردار نیست، بلکه از افزایش روزافزون امپریالیسم و نفوذ عوامل منطقه

، او را ندار مطبوعات را به خود اختصاص دادهتیتاعتراضات آنان که این روزها سر وموج نارضایتی مردم 

به طوری که در مدت کوتاهی بعد از مشارکت میلیونی مردم در پای  ،بیشتر به هراس انداخته است

د های سرکوب خود، به ارگانتفسیر کر« اعتماد و ایقان مردم به نظام»های رأی که او آن را نشانه صندوق

تواند درست دستگاه مرکزی اختاللی دارد و نمیکنید احساس می»داد تا هرگاه که « آتش به اختیار» فرمان

؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، آتش به اختیاریدمدیریت کند، آنجا 

مداخالت و تحریکات کشورهای امپریالیستی  خواهد هم در برابرتوفان( رهبر می –)تأکید از «. اقدام کنید....

ها و مطالبات روزافزون مردم مقابله کند. ایستد و هم در درون در برابر خواستای آنها بهو حامیان منطقه
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سو در جبهه داخل علیه اعتراضات مردم ایران و در از یک ؛جنگدحاکمیت ایران در حقیقت در دو جبهه می

ن و زحمتکشان ایران و از سوی دیگر در جبهه خارج علیه امپریالیسم امریکا و رأس آنها اعتراضات کارگرا

 ورشکستگینه تنها نشانه آشکار ضعف و « آتش به اختیار»ای آنها. اعالم موقعیت اسرائیل و عوامل منطقه

یکا و کمتر از امر ،دترسجدیده ایران میرژیم است، بلکه نشان از آن دارد که آنقدر که رژیم از مردم رن

توان پیوند دوستی و آشتی ولی با مردم ایران نمی ،شود سازش کرداسرائیل در هراس است. با امپریالیسم می

ای از زمان که مردم ایران در کلیت خود به ترور جای آنکه کوشش کند در چنین برههه ای ببست. خامنه

آن را رشد دهد تا از آن برای حفظ  د، این همبستگی ملی را تقویت وندهداعشیان واکنش منفی نشان می

های امپریالیسم و سیونیسم استفاده نماید، بر طبل اختالف و جنگ خواهیمنافع مردم و کشور در برابر زیاده

های انتظار داشت. رژیمی که برای حفظ پایه توانمینهکوبد. از رهبر و دستگاه حاکمیت بیش از این می

آورد، طبیعتا قادر نیست این خواهان و مردم کوچه و خیابان میوب آزادیقدرت خود رو به ترور و سرک

تر است تا به امپریالیسم برای رژیم بسیار سهل همبستگی ملی را سازمان و سامان دهد. پیمودن راه سازش با

 آوردن اعتماد مردم. دست

ان انقالب اسالمی و سازمان از پیش روشن بود که نیروهای تحت امر رهبر، سازمان اطالعات سپاه پاسدار

بسیج مستضعفین که نیروی مقاومت سپاه هستند، خیلی زود حکم رهبری را آویزه گوش خواهند کرد و 

، آخرین فرمان یک «آتش به اختیارید»ی کوتاهِ این هم حکم جهاد! این جمله»آنگاه فریاد برآوردند که 

اش خطاب به آخرین امیدهایش، صادر کت شلواری هایفرمانده است که بعد از ناامید شدن از خیل ژنرال

عب و وحشت ها ریختند و در میان مردم رُنظام به خیابان« افسران نرم»دیری نگذشت که «.  …شده است

منتخب »ایجاد کردند. و در عین حال با جواز تهمت و افترا از سوی رهبری، حسن روحانی، رئیس جمهور 

صدر پیوند زدند. این در حالی کردند و سرنوشت او را با سرنوشت بنیخطاب « آخوند آمریکائی»را « مردم

شود. صدور این فرمان باعث شد که برخی از است که دور دوم دولت روحانی کمتر از دو ماه دیگر آغاز می

ای را مفروض قلمداد کنند، مانند صدیقی، امام جمعه تهران سران جناح حامی بیت رهبری این حکم خامنه

ذم روحانی و در مدح رهبری یک پا فراتر از همه گذارد و مدعی شد که آنچه از زبان رهبر جاری که در 

گوید[؛ بلندگوی خداست؛ اهلل ]با الهام الهی سخن میینطق بالهام من»شود، ملهم از خداوند است؛ یعنی می

اح اصالحات کوشش برخی از مطبوعات وابسته به جن« کند بهترین مطالب راخدا بر زبان او جاری می

طور مسلم آنچه رهبری در باب به»کردند به نوعی حکم رهبری را تعدیل کنند؛ سایت تسنیم نیوز نوشت که 

گذاری و آتش به اختیار فرمودند نقدی و گالیه و اشکالی به نهادها و مراکزی است که موظف به سیاست

چه این نهادها دولتی باشند و چه هستند. تبیین حمایت از گفتمان انقالب اسالمی و غلبه دادن به آن 

توان نتیجه گرفت که دستور مقابله یا حمله یا تخریب نهادهای دولتی یا حاکمیتی را حاکمیتی. از این نمی

 توفان(. -)تاکید از  اندداده

الخره ان رهبری، با«آتش به اختیار»دادن در اثر باالگرفتن اختالفات و برخوردهای دو جناح، و عنان از کف

اصوالً این دستور که »گیرد. ابتدا سایت دفتر رهبری اعالم کرد که هرهبر مجبور شد تا حرف خود را پس ب

عمل نمانید و این را بهانه فرمایند در مواردی که ستاد مختل یا تعطیل است معطل نشوید و بیرهبری می

خریب کارهای ستادی و یا رفتارهای ضد توان از آن فهمید که دستوری برای تنمی شدن قرار ندهید؛منفعل

آتش »ها، صادر شده است. ها و یا تالش برای تخریب آننهادهای رسمی در اینجا مثالً دولت یا وزارتخانه

نهادی و ومرج و خودسری و کار ضدنظمی و هرجبودن در این شرایط به معنی تجویز بی« به اختیار
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های نماز ای خود در خطبهخامنه« توفان( –)تاکید از  ن نیست.های تخریبی و مانند آستادی و یا حرکتضد

 «. قانونی، فحاشی و مدیون کردن جریان انقالبی نیست.آتش به اختیار به معنای بی»عید فطر گفت که 

به  13۷4هایی که در سال بودند. همان« آتش به اختیار»در گذشته هم با حکم رهبری « افسران نرم»این 

حمله کردند و فاجعه کوی دانشگاه تهران و تبریز را در سال  «سینما قدس»و  «رغ آمینکتاب فروشی م»

را به « شریف»و « پوینده»، «مختاری»فروهرها را ترور کردند  13۷۷به وجود آوردند. با حکم رهبری  138۷

موکراتیک به راه انداختند و در سرکوب جنبش د 1381را در سال  «های محفلی کرمانقتل»قتل رساندند. 

با حکم حکومتی از دیوار سفارت انگلستان باال  13۹0نقش فعال داشتند. در سال  88مردم ایران در سال 

به سفارت عربستان هجوم بردند. فهرست قدمت اقدامات این آتش به  13۹4رفتند چهار سال بعد در سال 

م خمینی مجاز بودند تا هرگونه که گردد به دوران قبل و بعد از انقالب که آن زمان با حکاختیاران برمی

دانند، اقدام تخریب کننده انجام دهند. محسن کدیور که او خود نیز از درون این دستگاه قدرت به صالح می

تازد و خود را به حفظ و تداوم جنبش بیرون پرتاب شده است و در خارج از کشور به رهبری می

البته « آتش به اختیار»پیشینه موقعیت »نویسد که رابطه می بنید، در همیناصالحات در درون نظام ملتزم می

نامه الهی سیاسی آقای خمینی توان در انتهای بند میم وصیتمی بدون بکاربردن اصطالحات نظامی را

مردم و جوانان »دهد: مشاهده کرد. ایشان در مورد جلوگیری از رواج آزادی مخرب به شکل غربی تذکر می

هاى مربوطه رجوع کنند و اگر آنان خورد به یکى از امور مذکور نمودند به دستگاهاللهى اگر برحزب 

تمسک به »در بیانات دو رهبر جمهوری اسالمی « کوتاهى نمودند، خودشان مکلف به جلوگیرى هستند.

 «.برای اصالح امور جایی ندارد« قانون

آن حائز اهمیت است، اختالف رهبر با  گرفتن حکم رهبری، آنچه که اشاره بهبه هر حال مستقل از بازپس

هاست. رهبر در سخنرانی خود به این روحانی بر سر تعیین و تشخیص مسایل عمده و تخصیص اولویت

پیدا است که این دستگاه اختالل پیداکرده که مسئله اصلی را از مسئله فرعی »کند: امر چنین اشاره می

ید این واقعیت است که دولت روحانی خود را متعهد به مؤ 2030مخالفت رهبر با سند « دهدتشخیص نمی

المللی اصطالح بین به به چه مناسبت یک مجموعه»دید. اظهارات رهبر مبنی بر این که اجرای این سند می

ها تکلیف مشخص کند؟ جمهوری اسالمی تسلیم سندهایی مانند های دنیا، برای ملتتحت نفوذ قدرت

ها را تعیین کنیم، باید مسایل عمده را از غیر اگر قرار است که اولویت«. یونسکو نخواهد شد 2030سند

اما او «. گیری استمالک اصلی تصمیم منافع ملیقاعدتاً »توانیم تشخیص دهیم که به نظر رهبر هعمده ب

اند توکه این هویت از دید او تنها می« هویت ملی»کند به نام برای این منافع ملی یک معیاری تعریف می

از این زاویه قابل فهم است. این در حالی است که  2030باشد و نه ملی. مخالفت او با سند اسالمی

اند و به توصیه کارشناسان های مطلوب رهبری هر یک در برابر بانک جهانی سر تعظیم فرودآوردهدولت

و اجتماعی به اجرا های اقتصادی های نئولیبرالی را در تمامی زمینهمالی این مرکز جهانی، سیاست

گشاید. مگر این که بر این باور باشد که بار زبان اعتراض بهورند، و این بدون اینکه رهبر حتی یکآدرمی

کند و را ذبح می« هویت»است که  2030قرار ندارد. آیا تنها سند « های دنیاتحت نفوذ قدرت»بانک جهانی 

توان به وضوح در مباحث و نظرات دو جناح نگی را میهای نئولیبرالی بانک جهانی؟ این دوگانه سیاست

 دید.

های کاری دولت روحانی تا کمتر از دو ماه دیگر شروع به کار خواهد کرد و از قرار معلوم در تعیین اولویت

خود دو امر مهم را گنجانده است که باعث تشدید اختالف میان دو جناح برجسته حاکمیت شده است. 
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های را که در حقیقت همان پیشبرد سیاست «تغییر نظام بانکی ایران»و  «سازیخصوصی»روحانی امر 

ها، روحانی در واقع پا به دو نئولیبرالی است، در صدر برنامه خود قرار داده است. با تخصیص این اولویت

ع های ذینفهای جدی جناحها و مقاومتآفرین گذارده است که از هم اکنون مخالفتعرصه حساس و نزاع

های رسد روحانی با تنظیم این برنامه دولت خود، به اوامر و توصیهرا برانگیخته است. آنطور که به نظر می

ای در پی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره توجهی کرده است. خامنهرهبر بی

نکته مهم تأکید کرد که آنچه که  انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، طی پیام تشکر و قدردانی بر یک

رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق »های دولت روحانی قرار گیرند، باید در صدر برنامه

ها نگرانی هستند. تعیین این اولویت« های اجتماعیها، برخورد با فساد و با آسیبفقیر، درنظرگرفتن اولویت

ها در سرتاسر کشور که نتیجه رشد روزافزون ز احتمال بروز ناآرامیدهد او تشویش خاطر رهبر را نشان می

فقر و بیکاری و اعتراضات اقشار مختلف مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان ایران است. برنامه نئولیبرالی 

ر افزاید و امنیت نظام را به خطراندازد، چرا که امتواند از یکسو به وخامت این اوضاع بهدولت روحانی می

تواند آنان را برای حمایت از رژیم در برابر میلیونی مردم، می 24به روحانی مشتبه شده است که با رأی 

امپریالیسم به عرصه مبارزه به کشاند. جناح روحانی بر این باور است که مشارکت طبقه متوسط جامعه مانع 

ها و انتظارات مردم را کت خواستشود. ولی کیست که نداند این مشاررادیکال شدن مبارزات اجتماعی می

پاسخ گذاشتن مطالبات آنها، ناتوانی دولت بیش از پیش مشهود بالطبع باال خواهد بُرد و در صورت بی

ای را برای نظام سبب خواهد شد. بدین جهت بیت رهبری با این شود که نتیجتا مشکالت عدیدهمی

 به هیچوجه سر سازگاری ندارد.« مشارکت»

سازی از های خصوصیشود، روحانی در نظر دارد که در اجرای طرحبوط به برنامه دولت میآنچه که مر

ها جلوگیری کند که احتماال برنامه تغییر نظام بانکی، مشارکت جناح مخالف در نحوه اجرای این سیاست

ه را محدود های مافیای مالی وابسته به سپا، حوزه نفوذ ارگان«مندکردن سیستم بانکینظام»تحت عنوان 

 هائی از سپاه روبرو خواهد شد.سازد که این نیز با مخالفت بخشمی

کند، بر سر گرا دفاع میتوان گفت که دولت روحانی و رهبر که از جناح اصولبا توجه به آنچه گذشت می

های نظام درعرصه داخلی و خارجی اختالفاتی دارند و با وجود حضور دو دولت، برد سیاستشکل پیش

تواند جز این عمل کند. این از ماهیت غیرمتعارف و متناقض نظام کی حقیقی و دیگری موازی با آن نمیی

خیزد. لیکن این اختالفات هر اندازه عمیق و برمی« والیت فقیه»داری جمهوری اسالمی و اصل سرمایه

ها، ، اجتماعات و سندیکاد، اختالفی بر سر حقوق بنیانی مردم از جمله آزادی بیان، احزابنجدی هم که باش

های های درون جناحلغو آپارتاید جنسی، جدایی دین از دولت و آموزش، نیست. واقعیت تضادها و شکاف

برداری از این تضادها تنها با هدف تضعیف کلیت نظام و مختلف مافیایی غیر قابل کتمان است. اما بهره

تواند در دستور کار قرار گیرد و مفید انقالبی میسرانجام سرنگونی آن و استقرار حکومتی دمکراتیک و 

راهه و آب در هاونگ کوبیدن . امید به بهبود وضعیت مردم در چهارچوب این نظام گندیده بیواقع گردد

 است!



 
۶ 

 (یپایان و دوم )بخشکودکان کار قربانیان سرمایه 
 2012گزارش سال مطابق 

حدود  ،کار جهانیسازمان 

در  میلیون کودک کارهفت 

ایران وجود دارد که مقامات 

جمهوری اسالمی  رسمی

این مسئله را در مطابق معمول 

به طور چندش سال گذشته 

مرتضی دند. تکذیب کرآوری 

در سمت ریاست میرباقری 

شورای اجتماعی معتقد است 

و همین امر موجب شده که به وجود آمده است هومی خلط مفمیان کودکان کار و کودکان اشتغال »که 

مطابق تعریف ایشان «. ندالمللی عدد منفی باالیی را برای تعداد کودکان کار ایران مطرح کنهای بینسازمان

کند. اما کودکان کند و برای امرار معاش خانواده کار میشود که تحصیل نمیودک کار به کودکی گفته میک»

در زمان اوقات فراغت در کنار اشتغال شامل کودکانی است که در حین تحصیل یا تعطیالت تابستانی 

سال ممنوع است. این در  15در قوانین ایران، کار کودکان زیر «. د....کننخانواده به امرار معاش کمک می

سال، کودک محسوب میشوند. برخالف  18حالی است که مطابق پیمان نامه حقوق کودکان، کودکان زیر 

شود که به صورت تنها به کودکانی اتالق نمی« ن کارکودکا»تعریفی که مرتضی میرباقری به دست میدهد 

شوند، بلکه هرگونه کار کودک به هر میزان و در هر دوره زمانی که مداوم و پایدار به خدمت گرفته می

باشد، فعالیتی است استثماری. و مطابق کنوانسیون حقوق کودک که تنها معتربرترین سند حقوقی است، و 

 «.سال کودک کار محسوب میشود 18آن ملحق شد، هر فرد شاغل زیر  به13۷2ایران نیز در سال 

های ، کار آنها در کارگاه1۹۶قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده  188براساس ماده 

 2مجموع نفر ممنوعیت ندارد. مطابق گزارش فعالین اجتماعی در سطح استان تهران در  10کوچک زیر 

تنها اند و کمتر از ده نفر کارگر دارند، از این میان ها کوچکموجود است که اکثر این کارگاهه میلیون کارگا

نظارت و گونه هیچ زارت کارودهد که نشان میاین امر پردازند. هزار کارگاه حق بیمه می 500کارفرمایان 

شد، کارفرمایان کودکان را به . وقتی نظارت نبانداردیک و نیم میلیون کارگاه در استان تهران کنترلی بر 

گمارند. حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان کار با اشاره به اینکه کارمیکارهای سخت و طاقت فرسا به

در بیشتر مواقع »شوند، در این رابطه اظهار میدارد که تلقی می« نیروهای ارزان قیمت»کودکان کار به عنوان 

ای ندارند و پس از رسیدن به سن قانونی آنها را از محیط نها توجهکارفرمایان به تخصص و مهارت تجربی آ

ساعت در روز کار  10این کودکان در تهران  ٪44های انجام شده کنند... بر اساس بررسیکار طرد می

ها که جزو دلیل غیرقانونی بودن کار کودکان و نیز اشتغال آنها در کارگاه؛ ضمن اینکه در ایران بهکنندمی

توان خوب تصور میبنابراین  .«صورت پنهان وجود داردآیند، این مسئله بهحساب نمیشده بهغل تعریفمشا
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های مسئول عمال در قبال و سازمان ای نیستندبیشتر کودکان و نوجوانان کارگر زیر پوشش هیچ بیمهکرد که 

 ها خود را مسئول نمیدانند.این کارگاه

که در کارگاه خانگی، یا مغازه وردست پدرشان هستند و یا اینکه در امور  رژیم ایران آگاهانه کودکانی را

دادن این بخش اهمیت جلوهتوجهی و بیانگارد. این بیکنند، امری طبیعی میداری به خانواده کمک میخانه

م که افزاید. ما میدانیاز کار کودکان در محیط خانه بر افزایش خطر سوء استفاده قرارگرفتن کودکان می

آماری از کودکان کار خانگی و کارگاهی در ایران وجود ندارد. و این خود نشان میدهد که رژیم ایران به 

نگرد، در غیر اینصورت میباستی بررسی همه جانبه از مسأله کودکان کار به عنوان یک معضل اجتماعی نمی

عات واقعی و آمار دقیقی از کودکان داد و اطالهای اجتماعی را در دستور کار مراکز مسئول قرار میآسیب

شد و دست به های عینی، یک برنامه جامع و عملی تدوین میکرد تا بر اساس دادهکار در ایران تهیه می

کند. مرتضی نمایی صورت مساله را پاک میزد. اما به جای این با دروغ و تزویر و سیاهاقدامات عاجل می

دهد و عرق شرم هم بر جبین کبره هزار تغییر می 150لیون را به می ۷میرباقری با یک چرخش قلم رقم 

شمارد و این اعداد بیندد و در جایگاه مدعی، گزارش سازمان جهانی کار را مردود میاش نقش نمیبسته

، ارزیابی «به ایراننسبت المللی های مجامع بینبدبینی»بلکه نتیجه « واقعی»نجومی را نه نتیجه تحقیق 

 کند.می

گذارد؛ حتی یک گام فراتر از مرتضی میرباقری میمحمد حسن اکبری مطلق، مدیرکل بهزیستی خراسان 

اعالم نفر  21حدودا  13۹3سال در را استان این  برد()او از کودکان کار نام نمی تعداد کودکان خیابانی

حزب کار ایران )توفان( در ه است. نفر رسید 80برابر افزایش به  4با حدود  ۹4در سال  این رقمکند که می

انتشار یافت، از رئیس  125که در شماره توفان الکترونیکی « نشینی و گسترش فقر در ایرانحاشیه»مقاله 

میلیون حاشیه نشین در  12در حال حاضر بیش از »شورای عالی استانها، آورد که مطابق آمار رسمی کشور 

برخی از شهرها بیش از »وی نیز اظهار دارد که «.... است کشور داریم که این تعداد دائما در حال افزایش

 محمد حسن اکبری مطلق، مدیرکل بهزیستی خراسانکه در همین رابطه « یک میلیون نفر حاشیه نشین دارند

« درصد از کل جمعیت حاشیه نشین کشور در خراسان رضوی سکونت دارند 13طبق آمار »کند که اشاره می

شود پذیرفت نشین در استان خراسان. با توجه به این آمار رسمی چگونه میحاشیهیعنی یک میلیون و نیم 

نفر نیست؟ در صورتی  80که تعداد کودکان خیابانی )بخوانید کودکان کار( در کل استان خراسان بیش از 

شده که بنابه اظهارات فعالین اجتماعی موج مهاجرت به شهرها باعث افزایش تعداد کودکان کار و خیابان 

 اند.کنند، یا اینکه مشاعرشان را از دست دادهاست. مسئولین جمهوری اسالمی یا مردم را خام تصور می

توان سراغ گرفت که خود را مسئول مستقیم رسیدگی در جمهوری اسالمی ایران هیچ نهادی دولتی را نمی

زارت کشور، نیروی انتظامی، مشکالت و معضالت کودکان کار بداند. نهاد بهزیستی، دفتر امور اجتماعی و

ای و دانشگاه علوم پزشکی همه دور هم جمع شهرداری، اداره کل اتباع، آموزش و پروش، فنی و حرفه

کودکان خیابانی را پیگیری کنند. این شورا در اولین اقدام  "ساماندهی"اند تا اند، شورائی تشکیل دادهشده

ها تشخیص داد های اجتماعی را در فقر فرهنگی خانوادهخود با یک حکم کلی ریشه بسیاری از این آسیب

 که باعث بروز مشکالتی چون بیکاری، طالق، سوء تغذیه و اعتیاد کودکان شده است. 

ها را تهدید کرد که پس از سازمان بهزیستی که درواقع متولی ساماندهی کودکان کار است، اخیرا خانواده

وفان[ کودکان کار و خیابان و سپردن به والدین آنها، چنانچه بار ت –]بخوانید دستگیرکردن « آوریجمع»

رئیس ، انوشیروان محسنی بندپیکنیم. هایشان سلب میدیگر دستگیر شوند، حق حضانت آنها را از خانواده
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کودک کار و خیابان فقط در تهران از سوی  2۶40ماه، حدود  2 طی مدت»کند که بهزیستی کشور اعالم می

اند که اگر این کودکان اند و از والدین تعهد گرفتهن ساماندهی و به سرپرستان خود واگذار شدهاین سازما

سپارند. که گیرند و به بهزیستی میمجددا به خیابان برگردند و دستگیر شوند حضانت آنان را از خانواده می

به طور کلی »نرخ تعیین میکند که بعد هم میان دعوا « اند!با قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم هماهنگ کرده

دادن عامدانه تعداد کاهش« هزار کودک کار در تهران وجود داشته باشد 5تا  4شود که حدود بینی میپیش

هزار نفر سیاه نمائی است، دروغ است و تزویر تا بار مسئولیت  5کودکان کار و خیابان به چیزی حدود 

، نوعی فرار به «متولی»ن و زحمتکشان بگذارد. تهدید این های کارگراسنگین آن را بر شانه خانواده

تر از این نیست که بار مسئولیت یک جلوست؛ در حقیقت سلب مسئولیت از خود است. هیچ چیز راحت

های مساله را بر دوش دیگری گذارد، تا خود را آزاد ساخت و بدتر اینکه در مقام مدعی هم برآمد و خانواده

های اجتماعی و یکی از . او خانواده را مسبب اصلی یکی از مهمترین آسیبکارگری را تهدید کرد

داند. در اقدامی مشابه ولی اینبار ترین مصائبی که به بخش وسیعی از جامعه تحمیل شده است، میپرمخاطره

تر معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس نهضت سوادآموزی کشور نیز اعالم کرده بود که چنانچه وقیح

ای از فرستادن کودک خود به مدرسه خودداری کند، جریمه و نهایتا سه ماه زندان در انتظار آنان نوادهخا»

 «.است

های کنند، هزینهکارگران را بیکار می آوران خانوادهنگاهی به منطق این کارگزاران سرمایه بیندازیم: نان

هزار  300گیرند، هزینه مدارس را تا دکان آنان میبرند، امکان آموزش رایگان را از کومعیشتی آنها را باال می

شوند کشانند که برای تأمین هزینه زندگی مجبور میبرند، آنگاه که آنان را به آنجایی میتومان باال می

کنند که چنانچه فرزندانشان را به مدرسه پروا آنها را تهدید میکودکانشان را روانه بازار کار کنند، بی

کنند.  روشن است که به را جریمه و زندانی و حق حضانت از فرزندانشان را هم سلب مینفرستند، آنها 

ها باالجبار برای تأمین معاش زندگی خود متوسل دلیل وخامت اوضاع اقتصادی کشور بسیاری از خانواده

های ه هزینهبا توجه ب»میشوند به کودکان خود. انتقادات فعالین اجتماعی در همین رابطه کامال موجه است: 

باعث شده که  ،های آموزشیشدن هزینههای بخش دامپروری و کشاورزی و گرانزندگی و همچنین هزینه

به اشتغال  ها توان ثبت نام فرزندانشان را در مدارس نداشته باشند و همین امر منجربسیاری از خانواده

مطابق «. وعی تهدید نیز محسوب شودتواند به نزودهنگام کودکان در شهرها و روستاها شده است که می

هزار تومان در ماه درآمد دارند و  200تا  100اند، کودکان کار بین تحقیقاتی که فعالین اجتماعی انجام داده

کنند. راندن کودکان به تومان دریافت می ۷0ساعت کار در روز تقریبا ساعتی کمتر از  10این با توجه به 

و مادر خودخواسته به آن تن دهند، بلکه نتیجه آسیبی است که نظام محیط کار، امری نیست که پدر 

های کارگری وارد آورده است. باعث و بانی فجایع اجتماعی از جمله موج داری بر اندام این خانوادهسرمایه

ها، فحشا، نشینی، بیکاری، طالق، فروپاشی خانوادهمهاجرت از روستا به شهرها و در نتیجه گسترش حاشیه

داری که دستگاه زر ها، کسی نیست جز نظام سرمایهتیاد و در آخر کشانیدن کودکان به بازار کار و خیاباناع

 و زور جمهوری اسالمی ایران را به خدمت خود درآورده است.

تحقیقات خود اذعان دارد که مطابق های اجتماعی سازمان بهزیستی مدیر کل آسیبجالب توجه اینکه 

درصد کودکان خیابانی  31همچنین حدود  ،روندکودکان کار و خیابانی به مدرسه نمیدرصد از  30حدود »

. با توجه به اینکه اکثر کودکان کار و خیابان در سنین پیش سال سن دارند ۶درصد نیز زیر  ۹سال و  11تا  ۶

جهانی  نامه. بر اساس پیمانغیر دولتی شدن پیش دبستانی تضییع حقوق کودکان استدبستانی هستند، 



 ۹ 13۹۶تیر  132توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کار ایران، شماره 

سال، کودک محسوب میشود. مجموع کودکان واجد تحصیل در سال جاری  18حقوق کودک، هر فرد زیر 

اند. هزار نفر در مدارس ثبت نام کرده ۶00میلیون و  11هزار نفر هستند که از این تعداد  ۷00میلیون و  14

ر کودک خارج از چرخه هزا 100روند؛ یعنی سه میلیون از کودکان به مدرسه نمی ٪22و در حقیقت 

 3،5که ه بود های مجلس اعالم کردمرکز پژوهش 13۹5سال برند. این در حالیست که در سرمیتحصیل به

رسد که این رقم با توجه به آماری که آموزش و . به نظر میمیلیون کودک خارج از تحصیل وجود دارد

نباشد. در آن زمان در ارتباط با تعداد  یعنی ده سال پیش انتشار داده بود، درست 1385پرورش در سال 

از میان سه میلیون و ششصد هزار کودک خارج از چرخه تحصیل، یک میلیون و »کودکان کار نوشتند که 

با توجه به رشد جمعیت و تورم اقتصادی به سختی میتوان باور کرد « هستندهزار نفرشان کودکان کار  ۷00

خارج از چرخه تحصیل در طی ده سال تغییر نکرده باشد. ولی این  هزار کودک ۶00میلیون و  3که این رقم 

برند. گفته سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را کنار تنها ارقام رسمی است که همه جا از آن نام می

نسبت به کشوری مانند افغانستان »گوید: ببرید. سعیدی میبودن آن پی اعتباراین ارقام بگذارید تا به بی

در مقایسه با برخی کشورها مانند ترکیه، آذربایجان و حتی کشورهای حاشیه خلیج  بهتری داریم. وضعیت

ازاینرو « االن وضعیت ما بدتر از این کشورهاست ،فارس که در گذشته اوضاع بدتری نسبت به ایران داشتند

 تردید نگریست. کند، باید به آن همیشه با دیده شک وبه آمار و ارقامی که رژیم ایران اعالم می

ش عزمی برای ارائه دقیق راحمد مدادی، عضو پیشین کانون صنفی معلمان، با اشاره به اینکه آموزش و پرو

عمدی » ه است کهالمللی حقوق بشر در ایران گفتبه کمپین بین ،آمار کودکان بازمانده از تحصیل ندارد

کنم یکی از آمارهایی که از سوی ود، فکر میشها منتشر و یا حتی تهیه نمیوجود دارد که بعضی از آمار

شود، همین آمار کودکان بازمانده از تحصیل است. ما آمار دقیق را آموزش و پرورش اجازه تهیه آن داده نمی

ریزی را هم به دنبال دارد، چرا که کارشناسانی که دسترسی به آمار دقیق دانیم و این مشکل برنامهنمی

آماری که امسال اعالم شده .... ای متناسب با نیازهای آموزشی داشته باشند.ریزیامهتوانند برننمی ،ندارند

هزار تایی،  1۷0توان گفت این رقم بسیار کمتر از آمار واقعی است، این آمار هزار کودکان است، می 1۷0

اند، دهسالگی است وارد مدرسه نش ۷ظاهرا بر اساس شمارش افرادی که در سن قانونی آغاز تحصیل که 

 .«تعیین شده است، نه بر اساس آمار کل کودکان از تحصیل بازمانده

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی روی دست همه ریخت و اعالم کرد که با اشاره به 

بسترهای الزم برای ادامه تحصیل این کودکان »هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور  1۷5شناسایی 

ترین عوامل ترک تحصیل یکی از مهم«. م شده است و امروز هیچ کودک بازمانده از تحصیل نداریمفراه

نشین در سرتاسر ایران که این رقم به نظر میلیون حاشیه 25است. با توجه به رقم نزدیک به « فقر»کودکان 

مانند، متعلق به یل بازمیمیلیون حاشیه نشین، اکثر کودکانی که از تحص 12رسد تا آمار رسمی تر میمعقول

آورند، های تولیدی، خدماتی میاند. کودکانی که برای تأمین معاش زندگی رو به فعالیتاین نقاط محروم

 مانند.طبیعتا از بسیاری از حقوق اولیه انسانی از جمله حق آموزش و تحصیل بازمی

یکی از مشکالت جامعه » ؛فعال حقوق بشراستاد اقتصاد دانشگاه تهران و  دانافریبرز رئیسبنابر اظهارات 

آور خانواده تواند کودکان کار را از چرخه کار خارج کند، چرا که این کودکان نانایران این است که نمی

 ٪۷5کردند و االن این آمار به هایشان زندگی میکودکان کار در گذشته با خانواده ٪۹0هستند. طبق آمار 

از آنها با مشکالت دهان و دندان و  ٪۷۷برند و دکان از کمبود وزن رنج میرسیده است. بسیاری از این کو

سوادند. اگر همه دولتمردان ما را قانع کنند آنها بی ٪5۶با مشکالت قلبی و ریوی دست به گریبانند و  ۶5٪
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زایی و فقر ،کنیم چرا که معتقدیم این سیستم اقتصادیما قبول نمی ،توانند کار اساسی انجام دهندکه می

 «.روندکند. این کودکان آینده ایران هستند که رو به خاموشی میثروتمندزایی می

سال از آن چنانچه  2۷پیوست و امروز با گذشت بیش از « کنوانسیون حقوق کودک»به  13۷2ایران در سال 

خیابان هیچ کار بینیم که در رفع معضل کودکان کار و نگاهی به بیالن فعالیت رژیم ایران به اندازیم، می

 «ساماندهی» به اصطالح های میلیاردی زیادی صرفها هزینهسالاین طی مثبتی صورت نگرفته است؛ در 

هدف  کردند که کودکان کار و خیابانکار(.  از وجود کودکان هاکردن چهره و ظاهر شهرپاک)بخوانید: 

ها و نهادهای مسئول ایش بودجه سازماناین معضل اجتماعی است، بلکه افز بردن ریشهواقعی آن نه از بین

های علمی و های ناقص و فاقد مطالعه و پژوهشجهت اختالس و دزدی بیشتر است. نگاهی به طرح

های رسانیگیری از آسیبها نه تنها عزم جدی در امر پیشدهد که این نهادها و سازمانکارشناسانه نشان می

اند به مانع بزرگی در دهند، بلکه خود نیز تبدیل شدهز خود نشان نمیو کودکان ا اجتماعی به کانون خانواده

 های مستقل مردمی. راه فعالیت سازمان

ماه گذشته دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار در تهران را به دلیل عدم تمدید مجوز پلمپ چند 

مستقل در ایران است که در دانند که این جمعیت از معدود نهادهای کردند. در صورتی که همه خوب می

یک دهه گذشته نقش تأثیرگذاری در دفاع از کودکان کار داشته است. این نهاد خود را چنین معرفی میکند: 

هدف کلی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان تالش جهت محو کامل کار، بهره کشی و هرگونه سوء »

انی و برابر برای تمامی کودکان است. جمعیت دفاع استفاده از کودکان و احقاق حقوق و شرایط زندگی انس

ها پیش در زمینه حقوق از کودکان کار و خیابان سازمانی غیردولتی است، متشکل از فعالینی است که از سال

وارد عرصه عملی و  ۷۹مشخصا از سال « جمعیت دفاع»اند. مؤسسین هایی داشتهکودکان تحقیق و فعالیت

سال فعالیت و  2با کودکان و بویژه کودکان کار و خیابان شدند. و در طی بیش از کار مستقیم و رو در رو 

ی کودکان، تصمیم به فعالیت مستقل و بدون وابستگی به هیچ نهاد و موسسه دولتی و تحقیق در حوزه

تقاضایی برای ثبت در وزارت کشور ارسال و موافقت و مجوز فعالیت را در  81غیردولتی گرفته و سال 

توجه به دستور اطالع پیدا کردیم که مربیان این جمعیت حامی حقوق کودکان، بی« دریافت نمودند. 82 سال

های درسی خود را در پارکی نزدیک ساختمان این وزارت کشور و استانداری در اقدامی شایسته کالس

مات این مرکز کنند تا کودکان که اغلب مهاجر و کودکان کار هستند، زیر پوشش خدجمعیت برگزار می

را با بیش از یک دهه « انجمن دوستداران حقوق کودک»باقی بمانند. در تبریز نیز چندی پیش مجوز فعالیتِ 

های دفاع از حقوق کودکان کار را اقدامی فعالیت تا اطالع ثانوی تعلیق کردند. حزب ما بستن دفاتر جمعیت

 مل را شدیدا محکوم میکند. در جهت تعرض به حق تشکل مستقل مردمی ارزیابی و این ع

داری است. تالش تاکنونی نهادهای مستقل عامل اصلی و باعث و بانی پدیده کودکان کار نظام سرمایه

ای به این معضل اجتماعی نیست؛ جهانی در دفاع از حقوق کودکان اگرچه مفید است، ولی پاسخی ریشه

بخشد، ولی نج کودکان را موقتا آرام بهتواند چند صباحی درد و رآوری است که میدارویی تسکین

بخش آالم آنها نیست. کودکان کار نتیجه منطقی و بالواسطه بازار سرمایه داریست، نیروی کار ارزانی التیام

داری پابرجاست، کودکان در هیچ کجای دنیا در برد. مادام که نظام سرمایهاست که سرمایه از آن بهره می

مانند و در دامان جامعه با ای که در آن کودکان کودک میی استقرار جامعهبرند. براسرنمیامنیت به

داری، این عامل فقر و بدبختی میلیاردها بینند، باید از نظام سرمایههای انسانی و اخالقی آموزش میارزش

 انسان، گذشت.
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 توقع به بهبود شرایط زندگی
 رچوب نظام والیی، توهمی بیش نیستدر چها

 

اید که کسانی دهحتماً دی

سردرخانه و یا سردرپارکینگ 

خانه خود تابلویی نصب 

کنند که بر روی آن نوشته می

پارک از شما، »شده است 

و حاال این شده « پنچری از ما

است حکایت کسانی که در 

 توهم بهبود اوضاع در»دام 

« کادر نظام جمهوری اسالمی

به روی صحنه « همیشه در صحنه!»نیاز دارد تا مردم هراز چند گاهی جمهوری اسالمی  اند.گرفتار شده

های آشکار و پنهان جمهوری اسالمی و بخشی از عالوه بر تالش تمامی ارگان انتخابات بیایند و بروند.

ها، همچنین محافل وابسته به داری جهانی و اپوزیسیون وابسته به امپریالیستنیروهای ضدانقالب سرمایه

آیند تا افکار عمومی را سیون مستقل، اما متوهم و نادان نیز به یاری نظام حاکم میجمهوری اسالمی و اپوزی

را در جامعه به وجود بیاورند، تا تنور انتخابات گرم « توهم به بهبود شرایط زندگی »از واقعیات دور کنند و 

فوراً بعد از  حاضر شوند. ولی« صحنه!»های رأی کشیده شوند و در شود و مردم بسیاری به پای صندوق

شوند. البته روز اند، منتظر تحقق شعارهای انتخاباتی میانتخابات، مردمی که شعارهای انتخاباتی را باور کرده

شود ولی سپارند، کم میگو و یا متوهم گوش می مداران دروغبه روز از کسانی که به سخنان سیاست

خورند و انتظار بهبود اوضاع را دارند. در اینجا را می کارانمتأسفانه هنوز بسیارند کسانی که فریب این دغل

 دهندگان آگاه و یا نا آگاه.کاران و فریبروی سخن با مردم است و نه دغل

، زمانی که خمینی در پاریس، به دروغ وعده آب و برق مجانی می داد، 5۷قبل از پیروزی انقالب بهمن 

داد و نوید آزادی برای همگان حتی انی کشور را میوقتی در بهشت زهرا با خدعه و نیرنگ وعده آباد

به « توهم»هایش عمل نخواهد کرد و فقط ازدانست که هرگز به وعدهداد، خودش میها را سرمیکمونیست

دهند، استفاده خواهد کرد، تا آنچه را که برای مردم در بهشت وعده میوجود آمده راجع به روحانیون سوء

دهد که جمهوری اسالمی متأثر از ایدئولوژی مین به وجودآورد. و این نشان میها در روی زبرای خودی

های دروغین و ایجاد توهم نسبت به روحانیون و دنیای دروغین آسمانی تأسیس شده مذهبی خود، با وعده

ل به آب و برق و اتوبوس مجانی و پو»گفت: اند که او میکرد مردم فراموش کردهخمینی که گمان می است.

ها ، به یکباره وقتی زمان عمل به شعارها رسید، عنوان کرد که همه این«ماهانه بابت سهمیه نفت، اکتفا نکنید

متأسفانه هنوز در بر همان پاشنه  مربوط به شکم است و االغ هم شکم دارد و پایه اوهم اقتصاد است!

اند و خیال هیچگونه د گذاردهکار خوپا در جای پای رهبر فریب« پیروان راستین خمینی»چرخد و می

 کارانه خود ندارند.تغییری در منش دغل
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عالیجناب سرخ پوش »از نخست وزیر دوران طالیی! و رئیس مجلس ششم گرفته تا سردار سازندگی 

مأمور »گرفته تا پرچم دار اعتدال « رئیس جمهور با لبخند ملیح»، از رهبر اصالحات «ایترورهای زنجیره

، همگی بر این «رئیس جمهور دوران طالیی»، از ریز و درشت گرفته تا ولی فقیه «هاالیستسازش با امپری

القولند و با تمام توان قصد دارند با فریب و نیرنگ جمهوری اسالمی را سرپا نگاه دارند، تا راه و روش متفق

 سیاه به نشانند.جیب مبارک را از ثروت بی پایان این مرز و بوم انباشته کنند و مردم را به خاک 

بهبود اوضاع در صورت ادامه »های سر خرمنی در مورد در انتخابات ریاست جمهوری اخیر عالوه بر وعده

طلبان! پیروز نشوند هم ، سعی بسیار شد تا به همگان به قبوالنند که گویا اگر اصالح«هاسازش با امپریالیست

ت می یابند. ولی در صورت پیروزی ها در داخل شدآید و هم سرکوبخطر جنگ به وجود می

های اجتماعی در داخل برقرار کنیم و هم آزادیطلبان، هم در صلح با دیگر کشورها زندگی میاصالح

 فروشی وضعیت مناسب و خوب اقتصادی نیز بوجود خواهد آمد.شود و همچنین با ادامه سازش و وطنمی

طلبانه خاتمی تغییری در اوضاع نه شعارهای اصالحولی تجربه تاریخی چند دهه اخیرنشان داده است که 

نژاد. در مورد حسن روحانی نیز دوره چهار گرایانه و پوپولیستی احمدیهای عوامبوجود آورد و نه سیاست

ساله ریاست جمهوری او ثابت کرد که قرار نیست تغییری بوجود بیاید. ولی با تمام این اوصاف بار دیگر 

دهندگان نیز های رأی به کشانند، هر چند که تمامی رأیمردم را به پای صندوقتوانستند که بخشی از 

ها و شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری نداشتند و از روی اجبار و یا ترس از جنگ، باوری به برنامه

دن یابی نیروی سرکوب گر، اصول گرا )تو گویی که در قدرت نیستند( و یا به دلیل گرفتارآمترس از قدرت

هر کس به روحانی رأی ندهد، »جمهوری اسالمی، که گویا « های پنهانسیاست جوسازی دستگاه»در 

دهندگان های رأی کشانده شدند. ولی رأی، به پای صندوق«طرفدار رئیسی است و خواهان جنگ می باشد

ادی داده شود؛ یا کنند که قرار است به زنان آزحاضر نیستند به راحتی صحنه را ترک کنند زیرا گمان می

کنند که قرار است برای بیکاران کار ایجاد شود؛ قرار است مایحتاج مردم فراوان و ارزان شود؛ قرار گمان می

دهندگان یأس و های گوناگون و برابری ایجاد گردد. البته بزودی در بین بسیاری از رأیاست آزادی

اکنون شعارهای از هم« اعتدال و اصالح طلبی»ران طلبان هویدا می شود، زیرا سردمداسرخوردگی از اصالح

هایی که همانند گیرند و طالیه بدترشدن اوضاع اقتصادی در ورشکستگی بانکخود را یک به یک پس می

اهلل را باال به کشند، ظاهر گشته است و زنجیر پاره کردن قارچ سربرآورده بودند تا مال و اموال خلق

توان امنیتی برای دهد که بدون تکیه به مردم نمیا در منطقه نیز نشان میههای زنجیری امپریالیستسگ

های داعش و دشمنان خارجی و کشور بدست آورد وهمچنین سوءاستفاده جمهوری اسالمی از حرکت

هویدا کرد که از ابتدا خواهان تغییری « آتش به اختیار»های برحق مردم، و دستور سعی در سرکوب خواسته

تجربه تمامی  شود!اند و فردای بعد از انتخابات ماشین پارک شده ملت پنچر میوجود نبودهدر شرایط م

های گذشته نشان داده است که تا جمهوری اسالمی وجود دارد نه بهبودی در اوضاع اقتصادی و نه سال

کرده است آید، در عین حال جمهوری اسالمی نیز تجربه های دمکراتیک بوجود میشرایط بهتری در زمینه

آوردن تمامی مطالبات خود ادمه دستکه مردم ایران از پای نخواهند نشست و به مبارزه خویش تا به

اندازد و هرگز کارانه تنها مرگ خود را به عقب میهای فریبخواهند داد. جمهوری اسالمی با سیاست

رهبری حزب آگاه خود هم به نخواهد توانست چرخ تاریخ را از حرکت باز دارد. طبقه کارگر ایران تحت 

داری اسالمی خاتمه خواهد داد و هم با ایجاد اتحاد در بین تمامی طبقات و عمر ننگین جمهوری سرمایه

 اقشار اجتماعی مردم ایران استقالل ایران را حفظ خواهد کرد.

داری جمهوری اسالمی، به دست مردم ایران!سرنگون باد رژیم سرمایه 
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گران ایران در گزارش از وضعیت کار

  ILO اجالس

 

بنابر دعوت سندیکاهای 

)کلکتیو( از  کارگری فرانسه

سندیکای کارگران شرکت 

واحد اتوبوسرانی تهران و 

حومه جهت شرکت در یک 

صد و ششمین اجالس سازمان 

I (جهانی کار LO( حسن ،

عنوان نماینده  سعیدی به

نو اعزام گردید. متاسفانه رضا شهابی و داود رضوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به ژ

 الخروج بودن از شرکت در این اجالس باز ماندند.دلیل ممنوعاز اعضای هیأت مدیره این سندیکا به 

در محل « اونسا»و « ث. اف. د. ت»، «ث. ژ. ت»نمایندگان  ژوئن، همراه با  14حسن سعیدی روز سه شنبه 

فت و در نشستی با حضور خانم بیوندی، معاون بخش رسیدگی به حقوق و سازمان جهانی کار حضور یا

المللی ترانسپورت و و آقای مک اوراتا از فدراسیون بین« المللی کاردفنر بین»شکایات کارگران در 

به طور مفصل مسائل و مشکالت « ث. ژ. ت»و «. ث. اف. د.ت»المللی دو سندیکای نمایندگان بخش بین

ژوئن، حسن سعیدی با  1۹را تشریح کرد. روز دوشنبه  کارگران ایران

«. ث. اف. د. ت»و «. ث. ژ. ت»المللی سندیکاهای مسئولین بخش بین

در مقر دو سندیکا دیدار کرد و به تبادل نظر در مورد چگونگی ادامه 

ارتباط و نیازهای عمده سندیکای واحد و جهت گیری مبارزه فعاالن 

همبستگی این دو بزرگترین سندیکای  کارگری ایران پرداخت و از

ژوئن، به ابتکار  1۹فرانسه قدردانی کرد. بعد از ظهر روز دوشنبه 

« بورس کار» در محل « شب همبستگی برای پشتیبانی از کارگران ایران»کلکتیو سندیکائی فرانسه یک 

 : پاریس برگزار شد وسعید حسنی سخنانی دردفاع از کارگران ایران ایراد کرد

یار خوشحال هستیم که کارگران ایران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و بس»

به شما درود  اند.خوردار بودهحومه در طی سالیان متمادی از همبستگی و پشتیبانی شما عزیزان بر

جنبش  وقفه در حمایت ازفرستیم که در طی اجالس سازمان جهانی کار، در پیش و پس از آن بیمی

 اید.کارگری ایران و حق ایجاد تشکالت مستقل کارگری در ایران فعال بوده



 14 13۹۶تیر  132توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کار ایران، شماره 

همچنین بسیار خوشوقتیم که شما دوستان میزبان همکار و نماینده ما آقای حسن سعیدی هستید. ضمن 

قدردانی مجدد از شما و سپاس از دعوت از آقای سعیدی و آقایان رضا شهابی و داود رضوی، متأسفانه 

ایم آقایان رضوی و شهابی، این دو عضو هیئت مدیره سندیکای واحد، به طور که به اطالعتان رساندههمان

الخروج بودن از امکان شرکت در اجالس سازمان جهانی کار به دعوت شما دوستان و نیز از دلیل ممنوع

ام قدردانی و همبستگی اند، لیکن بدین طریق پیبرخوردار نبوده« شب همبستگی با کارگران ایران»حضور در 

 آنان را نیز به شما منتقل می کنیم.

همانگونه که مطلع هستید فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد در طول سالیان اخیر بطور روتین تحت 

اند و نگاه و برخوردهای امنیتی نسبت به آنان و فعالین دیگر تعقیب و اذیت و آزار و محاکمه و حبس بوده

ای متوقف نشده است. تالش جهت احقاق حقوق کارگران کارگری و فرهنگی لحظهتشکالت مستقل 

برد مطالبات جنبش کارگری ایران بطور عموم شرکت واحد و نیز پیش

با موانع بسیاری از جمله فشار قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی 

ان مواجه بوده است. در عین حال، هر ساله عده ای به نام کارگران ایر

المللی شرکت در اجالس سازمان جهانی کار و برخی دیگر مجامع بین

شان این است که می کنند که نه تنها ربطی به کارگر و تشکل واقع کارگری ندارند، بلکه اساساً وظیفه

مطمئن گردند شکایات علیه نقض حقوق کارگران در ایران راه به جایی نبرد. این روند غیرقابل قبول و 

گ باید متوقف گردد. امیدواریم که با تداوم پشتیبانی شما یاران گرامی و دیگر تشکالت کارگری تقلب بزر

تری حق ایجاد تشکالت و سندیکاهای مستقل کارگری را به های گستردهجهانی موفق شویم در عرصه

 «کرسی بنشانیم.

ت و سر شار ازهمبستگی حسن سعیدی  پس از سپاسگزاری از کلکتیوسندیکائی فرانسه، از دیدارهای مثب

گران ایران را ارائه داد و از وضعیت کار« گزارشی اجمالی»خود در فرانسه و سویس سخن گفت و سپس 

 تشویق و استقبال حضار قرار گرفت و این دیدار با موفقیت پایان یافت.مورد 
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 تشکل مستقل کارگران ایران از وضعیت کارگران ایران 4گزارش 
 

 13۹۶ خرداد

 های گرم با سالم

وضعیت کارگران در ایران از جوانب مختلف طی سالیان اخیر رو به قهقرا داشته و تبدیل به یک 

بحران جدی گردیده است. از نقطه نظر اقتصادی، دغدغه کارگران بیکاری چند میلیونی از یک سو 

ی انسانی که بسیاری از نیازها و دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر از سوی دیگر است. به طوری

نظیر تغذیه سالم و مقوی، آموزش، بهداشت، مسافرت و... برای کارگران تبدیل به کاالهایی لوکس 

های کارگری و دست نیافتنی شده است. در مورد نیازهای اساسی نظیر خوراک و پوشاک، خانواده

حاضر به های زجرآور را تحمل کنند. دولت برای تعیین دستمزد کارگران حتی مجبورند محدودیت

رعایت قانون کار که تاکید دارد حداقل دستمزد باید نیازهای یک خانواده را برآورده کند، نیست. 

شود و دولت بطور تعرض به دستمزد کارگران به تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر ختم نمی

کارورزی تالش  نامههایی نظیر طرح استاد شاگردی و آئینمستمر با ارائه طرح و تصویب آئین نامه

دارد به بهانه رونق اقصادی و ایجاد اشتغال قیمت نیروی کار را حتی به یک سوم حداقل دستمزد 

کنونی کاهش دهد، با وجود اینکه دستمزد کارگر بخش ناچیزی از قیمت تمام شده کاالها و 

ن بیمه کردگیرد. تعرضات دولتی به معیشت کارگر همچنین از طریق اختیاریخدمات را دربرمی

های مذکور بطور مستمر نمودن کارگر توسط کارفرما و گنجاندن آن در طرح ها و آئین نامه

 .شودپیگیری می

های صنعتی و سطح ایمنی و بهداشت کار بسیار پایین است و عدم رعایت ایمنی در کارگاه

ن پالسکو و سوزی ساختماساختمانی کارگران را هر روزه به کام مرگ می برد. حوادثی نظیر آتش

هایی وسه تن از معدنچیان شد، تنها نمونهشدن چهلریزش معدن زمستان یورت که منجر به کشته

شناخته شده از حوادثی است که رخ داده است. این حوادث به دلیل وسعت آن مورد توجه 

کند، اما حوادث کار به خصوص در بخش گیرد و توجه بسیاری را جلب میها قرار میرسانه

  .گیردتمانی بسیار فراتر از این موارد هستند و روزانه تلفات جانی از کارگران این بخش میساخ

هایی ای کارگران کارگاهشود و مستند به اعتراضات تودهها معوق میدستمزدهای ناچیز کارگران ماه

وجود دارد که پرداخت دستمزد کارگرانش بیش از یک سال معوق شده است و زندگی فقیرانه 

های کارگران را با تباهی مواجه ساخته است. روند معوق شده دستمزد کارگران نسبت به سال

 .ای داردگذشته متاسفانه رشد قابل توجه

شود متأسفانه قراردادهای موقت حتی یک ماهه و در چنین شرایطی که دستمزد کارگران معوق می

ها و بیکارشدن ن تعطیلی کارخانهقرادادهای سفید امضا بسیار رشد داشته است. عالوه بر ای
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های گذشته بسیار کم کرده و تبدیل به موضوعات کارگران سطح امنیت شغلی را نسبت به سال

 .بغرنج برای کارگران شده است

های اقتصادی مدافع کارفرمایان و بازارآزاد ریشه اصلی تحمیل فقر به کارگران، عالوه بر سیاست

باشد. و های مستقل کارگری میولت از ایجاد سندیکا و تشکلها، ممانعت دسازینظیر خصوصی

شان مسدود شده است. با کارگرانی که دهی کارگران برای دفاع از حقوقبه همین دلیل راه سازمان

اند، نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد که سندیکا و تشکیالت مستقل خود را ایجاد کرده

کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان البرز و کانون  اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای

صنفی معلمان برخوردهای خشن صورت گرفته و کارگران و معلمان پیشرو در سندیکاها زندانی 

اند. حتی با های کارگری نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند. فعالین کمیتهشده و یا از کار اخراج شده

غرنج بوجودآمده برایشان نظیر عدم پرداخت دستمزد چندین ماهه و یا کارگرانی که بنابر شرایط ب

کنند ،برخوردهای پلیسی و قضایی صورت دادن شغل خود تجمعات اعتراضی برگزار میدستاز

های هایی از قریانیان برخوردگیرد. کارگران معدن بافق و معدن چادر ملو و معدن آق دره نمونهمی

 .ثال کارگران معدن آقا دره را با احکام قضایی شالق زدندخشن دولتی هستند. بطور م

توان به وضعیت معیشتی و حق و حقوق معلمان با شرایط بحرانی روبروه بوده است، از جمله می

های باال، خدمات را به شکل مطلوبی رغم دریافت هزینهموارد ذیل اشاره کرد: بیمه معلمان علی

آن کامل نیست. تعدادی از معلمان فعال صنفی در شهرهای دهد و موارد تحت پوشش ارائه نمی

ها از زندان طوالنی، تبعید از مختلف به ویژه تهران با اتهاماتی به دور از واقعیت، به انواع مجازات

های اند. به دلیل کاستیمحل سکونت یا اشتغال، اخراج، انفصال از خدمت و... محکوم گردیده

جود دارد، سطح کیفی آموزش از دید معلمان دلسوز و متخصصین مختلفی که در نظام آموزشی و

های الزم برای ورود به بازار آموزان اغلب پس از دریافت دیپلم، از تواناییبسیار پایین بوده و دانش

خوانی و های مدرسه و دانشگاه و همچنین زندگی روزمره هیچ همکار برخوردار نیستند. بین آموزه

های عمومی، بودن آموزشقانون اساسی مبنی بر رایگان 30د. برغم تأکید اصل ای وجود نداررابطه

نمایند های گوناگون وادار به پرداخت پول میآموزان را باروشحتی مدارس دولتی ایران نیز دانش

اند. شهریه مدارس آزاد )غیردولتی( بسیارباالست وعمال شکاف و تبدیل به مدارس آزاد شده

های جامعه را به بخش آموزش منتقل نموده است. معلمان روزمزد با عنوان طبقاتی موجود در

شوند که همان دستمزد نیز با تأخیرهای فراوان به گوناگون و دستمزدهای ناچیز به کار گرفته می

گونه پوشش بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی نیز شود؛ ضمن اینکه از هیچآنان پرداخت می

عنوان مدرسه )آزاد، غیردولتی، هیأت امنایی، نمونه دولتی،  13یران بیش از برخوردار نیستند. در ا

هایی به نوعی سیستم آموزشی را تبدیل به بنگاه شاهد، نمونه مردمی و...( ایجاد شده که هرکدام

های یک خانواده متوسط تر از میانگین هزینهبرای جذب درآمد کرده اند. حقوق معلمان بسیار پایین

های خانواده به ناچار به شهرهای ایران است؛ بطوری که معلمان برای تأمین هزینه در اغلب

اند. آنان به این ترتیب فرصت به روز های متفرقه و برخی به دور از شأن معلمی روی آوردهشغل
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دهند. به استثنای تعدادی از مدارس خاص، اغلب مدارس مجهز نمودن دانش خود را از دست می

های آموزشی و پرورشی نیستند. درصد باالیی از مدارس در شهرها و الزم برای فعالیتبه امکانات 

آموزان را ندارند. به آموزش به ویژه روستاهای دورافتاده ایمنی کافی برای حفاظت از جان دانش

های زندگی، هنر و ورزش توجه کافی صورت نمی گیرد. در برخی موارد از کمترین مهارت

شود. ها برخوردار نیستند. برنامه تغذیه رایگان )شیر( به درستی اجرا نمیاین زمینه امکانات نیز در

شود. در پرداخت پاداش پایان خدمت بینی شده تأمین اعتبار نمیمعموال به میزان الزم و پیش

شود. به سرنوشت معلمان معلمان از طرف دولت تأخیرهای طوالنی، گاه تا چند سال دیده می

  .ر این مدت و پس از بازنشستگی بی توجهی وجود داردبازنشسته د

کارگران نیشکر هفت تپه در چندین سال اخیر برای به دست آوردن مطالبات خود بارها دست به 

ها دریافت حقوق معوقه و پرداخت مناسب اند.از جمله این خواستهاعتراض و اعتصاب زده

بازنشستگان و حق ایجاد تشکل مستقل دستمزدها، مزایا و اضافه کاری، روشن شدن وضعیت 

سازی دولت در صنعت های خصوصیکارگری بوده است. همچنین این کارگران علیه سیاست

تر نیروهای امنیتی و نیشکر که منجر به بدترشدن وضعیت کارگران و همچنین حضور گسترده

اخیر سازمان  های کار شده است اعتراضات متعددی را از جمله در روزهایانتظامی در محیط

  .اندداده

« نماینده کارگر»و « انجمن صنفی»، «شورای اسالمی کار»های ساز به نامدولت تنها تشکالتی دست

های واقعی کارگری شناسد. این نهادهای وابسته به دولت به هیچ عنوان تشکلرا به رسمیت می

اند و عمومی تشکیل شده نیستند و همگی در پروسه غیر دموکراتیک غالبا بدون برگزاری مجمع

های دولتی دارند و تنها خطوط ترسیم کرده دولت را ها و جناحهای شدید به قدرتوابستگی

های کنند. این تشکالت فرمایشی خود مانعی جدی برای تشکیل سندیکاها و تشکلرعایت می

ی اسالمی کار و افرادی تاثیر گذار در شورا 84مستقل کارگری و صنفی هستند. بطور مثال در سال 

خانه کارگر که مدیریتی اثر گذار در این تشکالت رسمی دارند با هماهنگی پلیس به ساختمان 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمله و اقدام به تخریب وسایل موجود 

را  در ساختمان کردند. آنان همچنین اعضای سندیکای واحد که در ساختمان حضور داشتند

مضروب و مجروح کردند. به طبع افرادی که در چنین بستری و با حمایت دولت بعنوان 

گزینش می گردند، چه در مذاکرات با دولت و کارفرمایان و چه در « نمایندگان کارگران»

نها را با المللی نظیر سازمان جهانی کار نمایندگان واقعی کارگران ایران نبوده و آهای بیناجالس

 .عنوانی نباید به رسمیت شناخت و اعتبار نامه برایشان صادر کردچنین 

ها و اعمال فشارهای فوق، اعتراضات کارگری در ایران رشد قابل با وجود تمامی محدودیت

توجهی به لحاظ کمی و کیفی داشته تا جایی که بخشی از اعتراضات به سطح شهرها کشیده شده 

است. سال گذشته شاهد هزاران اعتراض کارگری در تمامی ها همراه شده و یا با حضور خانواده

های صنعتی و خدماتی و دولتی بودیم. اما الزم به تأکید است، کلیه این اعتراضات بدون بخش
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های گسترده ها موفق به تحمیل خواستهراندن این محدودیتوجود تشکالت مستقل و به عقب

د. ما تشکالت مستقل ذیل از همکاران گرامی کارگری و عبور از این وضعیت بحرانی نخواهد ش

خواهیم که حمایت خود را از کارگران و معلمان ایران هر چه المللی میدر تشکالت کارگری بین

 .تر ادامه دهند و در این تالش و مبارزه یار و همراه ما باشندگسترده

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -

 مان تهرانکانون صنفی معل -

 سندیکای کارگران بیشکر هفت تپه -

 سندیکای کارگران نقاشان استان البرز -

 زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهائی بشریت
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حمله وحشیانه به تجمع کارگران اخراج 

 شده معدن طالی آق دره

 ضد کارگری جمهوری اسالمی برمیخیزد ولیبرالی وئهای نماهیت سیاست از

است که ما  قریب به چهار دهه

شاهد مبارزه روز افزون انقالبی 

ناپذیر کارگران ایران و خستگی

هستیم. کارگران ایران در 

زیرسلطه سرکوب رژیم 

داری جمهوری اسالمی سرمایه

برای کسب حقوق و نیل به 

مطالبات خود، به مبارزه بدون 

هراسند. شکنجه و مرگ نمی شدن ودهند و ازسرکوب، زندانیگرد، زندان و شکنجه ادامه میترس از پی

داری جمهوری اسالمی که دشمن طبقاتی همه کارگران و زحمتکشان سراسر ایران است، در رژیم سرمایه

داران مانع از آن است که کارگران به حقوق حقه خود دست یابند، به ایجاد خدمت منافع سرمایه

را استیفاء کنند. در چند دهه گذشته های صنفی و مستقل موفق گردند و حتی حقوق معوقه خود سازمان

رغم سرکوب شدید، فعالیت نموده و این مبارزه های مستقل کارگری علیکارگران ایران برای ایجاد سازمان

 اند و این مبارزات همچنان ادامه دارد و خاموش شدنی نیست.را تا به امروز پیش برده

المللی پول و سازمان تجارت جهانی که توسط باند های نئولیبرالی بانک جهانی، صندوق بیناجرای سیاست

هایی رغم تغییرات ظاهری دولتهاشمی رفسنجانی درقالب سیاست تعدیل اقتصادی آغاز شد، تا به امروز به

که بر سر کار آمدند به شدت تمام ادامه دارد وحسن روحانی نیز جز مقابله با کارگران و حمایت بی چون 

های نئولیبرالی دولت حسن داران سودای دیگری در سر ندارد. اجرای سیاستیهوچرا ازمنافع کالن سرما

های تولیدی حاصلی جز اخراج نیروی های معادن و شرکتسازیدهد که خصوصیروحانی نشان می

 ترشدن شرایط محیط کار و ناامنی شغلی.... ندارد.انسانی، کاهش دستمزد و وخیم

در آذربایجان غربی و اعتراضات کارگران علیه سیاست نئولیبرالی دره اخراج کارگران معدن طالی آق

ای از صدها اعتراضاتی است که در چند ماه اخیر در سراسر ایران رخ داده است. خبرها سازی نمونهواخراج

دره در آذربایجان غربی، با حمله وحشیانه نیروهای حاکیست که تجمع کارگران اخراجی معدن طالی آق

خرداد، این افراد به عنوان کارگران اخراجی معدن  25روز پنجشنبه تظامی روبرو شده است. امنیتی و ان

شان تجمع کردند. این معدن در بخش تخت سلیمان شهرستان تکاب در دره به همراه خانوادهطالی آق

گردیده  هایی که تا کنون پخشطبق گزارشات رسیده و به نقل ازفیلم استان آذربایجان غربی، قرار دارد.

هایشان مورد حمله مأموران انتظامی، چاقوکشان و آمیز و آرام کارگران و خانوادهتجمع مسالمتاست ، 
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اند که تنی چند از زنان بر اثر حمالت و ضرب وشتم مأموران امنیتی قرارگرفته است. شاهدان عینی خبر داده

 اند.گان را نیز بازداشت کردهکنندنفر از تجمع 12هوش شدند و نیروهای انتظامی مجروح و بی

داری و مافیای حاکم به قهر و سرکوب علیه کارگران شریف ایران رژیمی که برای حفظ منافع نظام سرمایه

بارش افزده آوردن به اجانب ندارد، تا شاید چند صباحی برعمرنکبتای جز این رویمتوسل شود، چاره

 گردد.

ضرب و شتم و حمالت وحشیانه علیه آنها دره، معدن طالی آق حزب کارایران )توفان( بازداشت کارگران

نماید. ما یکبار کنند، شدیدا محکوم میخود مبارزه می -نان و کار  -ای وعادالنه را که برای مطالبات پایه

 دیگر نفرت و انزجار خود را نسبت به رژیم سرمایه داری و ضد مردمی جمهوری اسالمی ابرازمی داریم.

اند مبارزه کنند، دست به اعتصاب و تحصن یران حق دارند که برای حقوقی که از آن محروم شدهکارگران ا

های مستقل خود را ایجاد نمایند. هر کوششی که فعالیت مشروع طبقه کارگر را جلوگیری زنند و تشکلبه

های . سرکوب تودهالمللی محکوم شودنماید، باید توسط تمامی مزدبگیران و نیروهای مترقی ایرانی و بین

گران ایرانی و هم به نفع مردم توسط رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی هم به سود استثمارگران و چپاول

های اقتصادی خود شرایط زندگی مردم ایران را المللی است که با تحریمافروزان بینها و جنگامپریالیست

 اند.ترکردهوخیم

کند و با دره در آذربایجان غربی قویاً حمایت میگران معدن طالی آقحزب کار ایران )توفان( از پیکار کار

نماید. ما همه احزاب اند، ابراز همبستگی میهای آنها که برای کار و معیشت خود متحدا تجمع کردهخانواده

د را خوانیم که همبستگی خوها و افراد مترقی جهان را فرا میهای برادر، فعالین کارگری و تشکلو سازمان

دره بیان کنند. مردم حهان باید نفرت و انزجار خود را از رژیم منفور با مبارزات کارگران معدن طالی آق

دره و همه کارگران در نمودن کارگران معدن طالی آقجمهوری اسالمی برای بدرفتاری و سرکوب و زندانی

ی را بدون قید و شرط آزاد نمایند. فقط با سراسر ایران ابراز دارند و ازرژیم به خواهند که کارگران بازداشت

تواند المللی است که میتشدید مبارزات متحد و متشکل کارگران و زحمتکشان ایران و حمایت واقعی بین

 ها را متوقف سازد.نشینی وادارد و سرکوب تودهکار جمهوری اسالمی را به عقبرژیم جنایت

*** 

مدیر کل « زادهرضا نقی»دره توضیحات مکتوب ان معدن طالی آقدر پی انتشار خبر تجمع و درگیری کارگر

تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی که در اختیار ایلنا قرار گرفته است، هدفی جز توجیه عمل 

های او ندارد. وی ریاکارانه دراین نامه کارانه و ضدکارگری دولت نئولیبرال حسن روحانی وسیاستجنایت

و یا توجیه « مجرای قانونی اعتراض کنند و به قانون احترام بگذارند»دارد که کارگران باید از  تأکید بر آن

 «کارخانه ظرفیت به کارگیری تعداد افراد مدنظر اهالی را ندارد»این که 

گشایند و به خواهد که گرسنگی را تحمل کنند و لب به سخن نهشرمانه از کارگران میزاده بیرضا تقی

داران است تن دهند. اما پاسخ جسورانه کارگران علیه سیاست نونی که حافظ منافع سرمایههمین قا

ها باشد و کارگری نشان از آن است که آنها )کارگران( قانونی را مقدس می شمارند که حافظ منافع تودهضد

اند. شه کردهکشان و محرومان جامعه را در شیداران گردن کلفت و زالو صفت که خون زحمتنه سرمایه

داری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی که نماینده دولت سرمایه« زادهرضا نقی»توضیحات مکتوب 

 :اسالمی است، به شرح ذیل است
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دره( جهت مزید گزارش سیر جریان شرکت پویا زرکان )معدن آق ۹۶/3/2۷پیرو مکالمه تلفنی مورخ 

 :گردداستحضار به شرح ذیل اعالم می

درب ورودی  ۹۶/2/21نفر در دو مرحله از تاریخ  20دره وسطی به تعداد بالغ بر الی روستای آقاه -1

معدن، محل آتشباری و محل ترانزیت مواد کانی با طرح درخواست اشتغال احدی از هر خانواده در معدن 

 .نمایندتجمع می

عتراض به حرکت اهالی، در مورخ کارگران معدن نیز درحمایت از تداوم اشتغال و منافع شرکت و در ا -2

 .نماینددر مقابل فرمانداری حاضر و اعتراض خود را تسلیم می ۹۶/3/۷

در حدفاصل این تجمعات، مسئوالن ذیربط استانی و شهرستانی با تشکیل جلسات متعدد با  -3

قانونی نمایند آنان را مجاب نمایند که درخواست اشتغال خود را از مجاری کنندگان تالش میتحصن

خوردن نظام کسب و کار و تعطیلی معدن و عدم گیری نمایند تا موجب اختالل در امنیت منطقه و برهمپی

 .نتیجه مانده استتداوم فعالیت کارگران شاغل در معدن نشوند که متأسفانه این موضوع تاکنون بی

لی روستا که در ابتدای جاده و مجدداً به محل چادر اها ۹۶/3/25مسئولین شهرستانی و استانی در مورخ  -4

نفر از اهالی که در آن هنگام کنار چادرها حضور داشتند با  2در ورودی معدن برپا شده بود مراجعه و تعداد 

 .ورزندآمیز و به صورت خودجوش نسبت به برچیدن چادرها مبادرت میمذاکره و درخواست مسالمت

دره حرکت ان معدن طی همان روز به طرف روستای آقآوری چادرها، مسئولین و مدیرپس از جمع -5

آوری ها را گرفته و از اینکه چادرها جمعنمودند که در ابتدای ورود به روستا تجمع کنندگان جلوی ماشین

نماید شده بودند اعتراض خود را ابراز و پس از اندکی مذاکره، شورای روستا از اهالی روستا درخواست می

ای را با عنوان نیکزاد که نامه د و پس از صحبت یکی از اعضای شورا به نام آقای نبیدر مسجد حضور یابن

نمایند که تکرار همان درخواست اشتغال یک درخواست اهالی تجمع کننده آماده نموده بودند، قرائت می

شتند که دوستان نمودند که در این حین چند نفر ازافراد داخل مسجد اعالم دانفر از هر خانواده بود طرح می

خواستند چادرها را در معدن برپا کنند که نیروی انتظامی جلوگیری کرده و به این بهانه افراد ما دوباره می

ها نیز به سوی معدن هجوم بردند و به نگهبانی مسجد را ترک نموده و تمامی اهالی روستا حتی زنان و بچه

نفر از کارگران  3نی و هجوم به نگهبانان تعداد های نگهباور شده و پس از شکستن شیشهمعدن حمله

 .را مجروح نمودند« ح.ت»و « ع.ش»، « . مص»های نگهبانی به نام

های معدن که کارگران را معدن آورده بودند با ممانعت اهالی ناچار کارگاه محل در همان تاریخ سرویس -۶

 .نمایندرا ترک نمی

لین معدن را ترک نمودند و تجمع همچنان با حضور زنان و مسئو ۹۶/3/25مورخ  12در حدود ساعت  -۷

 .مردان در مقابل معدن تداوم داشت

حمله ور و « ع.د»بعد از اینکه مسئولین معدن را ترک نمودند تعدادی از اهالی به نماینده کارگران آقای  -8

شهدای تکاب تحت ایشان را مورد ضرب و شتم قرار داده و نامبرده به خاطر مصدومیت در بیمارستان 

 .مداوا قرار گرفت

های بیشتری از معدن، حاضر به متاسفانه تجمع اهالی هنوز ادامه داشته و نامبردگان با ورود به قسمت -۹

 .ترک محل نیستند



 22 13۹۶تیر  132توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کار ایران، شماره 

 :مالحظات

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای این رخدادها با حضور معاونین، مدیر حراست و  -

های مشترک آمیز موضوع با نشستکار و روابط کار تالش بر حل مسالمت های بازرسیریاست

 .با اهالی متحصن و مسئولین شهرستان را داشته است

در بین اهالی چند نفر نیز از کارگران سابق معدن که چند سالی است به علت عدم تمدید قرارداد  -

 .شودو یا از مقرری بگیران بیمه بیکاری مشاهده می

باشد و مسئولین ل در معدن مربوط به نزاع دسته جمعی اهالی و کارگران معدن میدرگیری حاص -

طرفی تالش در رفع مخاصمه و رفع مشکل را صرفا ایفا و با هیچ یک از طرفین ضمن عدم بی

 .برخورد تندی نداشتند

 «.در ضمن معدن ظرفیت به کارگیری تعداد افراد مدنظر اهالی را ندارد -

*** 

 

 تر استگران از نان شب واجبتشکل برای کار

ای با ایلنا  در مورد وضعیت رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو اخیرا در مصاحبه پور،اکبر علی

است. تشکل برای « تضعیف اتحاد کارگری»سیاست قدرتمندان »حقوقی و محیط کاری کارگران گفته است، 

تنها راه جلوگیری از بروز حوادث »أکید کرده است که وی به درستی ت«. تر استکارگران از نان شب واجب

مرگبار، اتحاد کارگران است؛ این اتحاد نقطه مقابل سیاست کسانی است که همبستگی کارگران را در تضاد 

پور اظهار داشت: آمار در ارتباط با بروز حوادث مرگبار در معادن کشور اکبر علی «.بینندبا منافع خود می

سازی یک مطالبه اصلی است؛ است؛ ایمنر در معادن کشور، زنگ خطر را به صدا درآورده باالی مرگ و می

کارانی که هر روز الخصوص برای معدنعلی

 .گذرانندها را در محیط پرخطر معدن میساعت

وی با بیان این که مرگ کارگر بافقی، 

کاران استان یزد را متأثر کرد و ما کارگران معدن

گویی مسئوالن د، در انتظار پاسخاستان یزد به جِ

محلی و استانی هستیم، افزود: تنها راه رسیدن به 

مطالبات، تقویت اتحاد و انسجام کارگران، 

پور ادامه علی .برگزاری مراسم دست جمعی و تأکید بر لزوم برگزاری جلسات ماهیانه در سطوح عالی است

وی مجددا بر  .جهت تضعیف اتحاد کارگری استداد: این درحالیست که شگرد و سیاست قدرتمندان در 

دهد؛ چنانچه کارگری به گری فردی جواب نمییابی و اتحاد کارگران تأکید کرد و گفت: مطالبهلزوم تشکل

صورت انفرادی یا تعداد محدودی از کارگران  به حق در راه مطالبه  حقوق قانونی خود حرکت کنند، یا 

زدن امنیت ملی؛ به همین دلیل است که تشکل گری و برهمتهم به سیاسیتهدید به اخراج می شوند و یا م

پور افزود: قرار نیست با این همه خدمت و فعالیت اقتصادی، علی .تر استبرای کارگران از نان شب واجب

گذاریم آنها فقط نشانیم و بههای مدیریتی و پشت میزهای ریاست بهما کارگران تعدادی را بر روی صندلی
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شان، کارگران را له کنند؛ چیزی که دادن میز و صندلیگیرند و از ترس از دستنافع خودشان را در نظر بهم

بینیم غیر از این هم نیست؛ اگر آمار حوادث شغلی کشور را مرور کنیم به راحتی متوجه این روزها می

ن باید بیشتر هوشیار باشند و کارگرا».اهمیت است، جان کارگر استشویم آن چیزی که برای مسئوالن کممی

کند و هر روز بدانند تا اتحاد دست جمعی به دست نیاید، روند معیوب فعلی به همین صورت ادامه پیدا می

 «بیش از روز قبل، شاهد حوادث دلخراش و مرگ کارگران خواهیم بود.

ان تشکل و آگاهی و اتحاد کنیم که چاره کارگران و زحمتکشپور اضافه میما نیز درتأیید سخنان اکبر علی

 داران بیرون کشید.است تا به توان حق کارگران را از حلقوم سرمایه
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 خش خلق یابارتش رهائی

 همدست آمریکا؟

 اروپا مصاحبه با سینم محد، نماینده حزب اتحاد دمکراتیک کردستان سوریه در

 نقطه نطرات این حزب در قبال آمریکا باره اوضاع سوریه ودر

پیشمرگان حزب اتحاد  نبرد

دمکراتیک کردستان سوریه در 

ریختن داعش کوبانی و بیرون

شهرت  2015از این منطقه در 

جهانی یافت و از حمایت 

نیروهای مترقی و چپ در 

سراسر جهان برخوردار گردید. 

درستی در ابتدای این حزب به

تجاوز خارجی به سوریه از 

حفظ تمامیت ارضی سوریه و 

راتیک در چهارچوب این کشور سخن گفت. اما اکنون مدتی است که این حزب با اعالم کسب حقوق دمک

سیستم دمکراتیک فدرال سوریه در شمال این کشور و همکاری با ارتش آمریکا مورد انتقاد شدید نیروهای 

دمکرات و چپ و کمونیست در سراسر جهان قرارگرفت و به شدت به محبوبیت اولیه خود لطمه زده و 

های جدی را در چرایی همدستی کردهای سوریه با امپریالیسم آمریکا برانگیخته است. درمورد مسئله شپرس

ملی و بطور مشخص پیرامون مسئله کردها در کشورهای ایران، عراق، سوریه و ترکیه حزب ما با انتشار 

یکا و صهیونیسم و نیروهای مقاالت متعدد تحلیلی در این باره نظر داده و هر نوع همکاری با امپریالیسم آمر

محکوم وآن را « های دیپلمایسیتاکتیک»و« کسب حقوق ملی»ارتجاعی و وابسته به استعمار را تحت بهانه 

مردود دانسته است. پیرو همین مسئله و همدستی حزب اتحاد دمکراتیک کردستان سوریه با آمریکا در 

 چنین آمده است : 13۹5مهر ماه  1۹۹توفان شماره 

مقوله حق تعیین سرنوشت ملل در دوران امپریالیسم را باید در مبارزه با این بزرگترین ناقض حق ... ».. 

ها و استعمارگر بزرگ به پیش برد. فقط آن نوع حق خود تعیینی سرنوشتی از نظر تعیین سرنوشت ملت

باشد و در جهت  ها قابل قبول است که جنبه مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی داشتهکمونیست

های ها کمک کند و نه در تقویت سیاستتضعیف این بزرگترین ناقضان آن باشد و به دوستی و اتفاق خلق

شود که همواره امپریالیسم در جهان و منطقه. در غیر این صورت درک نادرست از این مقوله منجر به آن می

بینم. اخیرا ما سفانه در تاریخ زندگی خلق کرد میبه آلت دست ارتجاع و امپریالیسم بدل شد و این را ما متأ

با مبارزه قهرمانانه کردهای سوریه برای حفظ تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی سوریه و مخالفت با ترکیه 

و داعش روبرو بودیم. کردهای انقالبی سوریه با مبارزه با داعش و ترکیه و اربابان امپریالیست آنها نه تنها 
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مامیت ارضی سوریه دفاع کنند، بلکه توانستند روح مردم سوریه را تسخیر کرده و برای موفق شدند از ت

خود احترامی عمیق در افکار مردم به جای بگذارند. آنها اعتماد عمومی مردم منطقه را خریدند که بهای آن 

تا آزادی کامل  اندازه و ارزش سیاسی آن تاریخی است. آیا بهتر نبود که با همین روح به مبارزه خویشبی

داند تا این که در ها ادامه میها و پان اسالمیستها، امپریالیستها، صهیونیستسوریه و طرد پان ترکیست

وسط راه آهنگ آن نمایند که فقط گلیم خود را از آب بیرون به کشند و با امپریالیسم آمریکا و نیروهای 

پرداخته و عاملی در تضعیف حکومت بشار اسد و اند به همکاری ویژه آنها که راهی شمال سوریه شده

ها در منطقه شوند؟ و نام نیک خویش را سرمایه تجاوز تقویت سلطه امپریالیسم آمریکا و نقض حقوق ملت

های واهی آنها سازند؟ روشن است که امپریالیسم آمریکا برای کردهای امپریالیسم آمریکا به خاطر وعده

گذارد و از آنها در معامالت سیاسی خویش با روسیه و ترکیه برای نقض سوریه آبروئی به جای نخواهد 

کند. مبارزه کردهای سوری که باید سرمشق سایر اکراد قرار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه استفاده می

 راهه غیر قابل دفاع افتاده است. می گرفت به بی

نیروهای «( به نقل از یکی از رهبران Bas News« )باس نیوز»( خبرنگار Narin Kobane) «نارین کوبانه»

کیلومتری جنوب کوبانه  35ساختمان یک پایگاه نظامی آمریکائی در »اظهار داشت که: « دموکراتیک سوریه

 ( به اتمام رسیده است. Sibat« )سیبات»در روستای 

tamamland…-ussu-askeri-abd-haber.com/…/kobanedeki-http://bas 

ماه  8در آلمان فدرال، در تاریخ پنجشنبه  ARDبه گزارش مستند برنامه تلویزیونی مونیتور در کانال یک 

که در مورد سوریه است، به روشنی دیده می شود که کماندوهای جنایتکار آمریکائی در  201۶تامبر سپ

کردهایِ کوبانه در سوریه، بر ضد ارتش ملی سوریه و تمامیت ارضی سوریه « های مدافع خلقِ یگان»لباس 

 اند. جنگند و عمال و بطور عینی به صورت متحد داعش درآمدهمی

-Die-Zielscheibe-heute-Helden-http://mediathek.daserste.de/Monitor/Gestern

K/Video?bcastId=438224&documentId=37612090 

اد در همه ممالکی که آنها در آن سکونت دارند، تنها در مبارزه مشترک و همکاری راه رفع ستم ملی از اکر

آنها با سایر مردم آن کشورها برای تحقق آزادی، دموکراسی و حفظ استقالل ملی و تمامیت ارضی و مبارزه 

ر متن ملی و مبارزه ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی آنهاست. در چارچوب اعتماد و احترام متقابلی که د

توان به حقوق متقابل هم احترام گذشت و آنرا به رسمیت شود، میاین مبارزه انقالبی و مترقی ایجاد می

شناخت و در کنار هم با صلح، دوستی و برداری و همکاری متقابل زیست. تنها این مبارزه است که 

داشت. در غیر این  های منطقه را خواهددورنمای موفقیت و پیروزی و تفاهم و همبستگی همه خلق

صورت مردم ایران هرگز به حکومت کردستانی در ایران نظیر کردستان بارزانی در عراق و یا جای دیگر تن 

اند. حمایت از حق خود تعیینی در نخواهند داد و در این راه با کردهای انقالبی و مترقی نیز همداستان

د که در پی ایجاد جغرافیای جدید سیاسی در ها باید بر ضدامپریالیسم و صهیونیسم باشسرنوشت ملت

منطقه هستند. حزب ما به هیچ سازمانی در این عرصه چک سفید نخواهد داد. هستند پاره ای از اپوزیسیون 

ایران که به جای مبارزه به مماشات مشغولند و با نان قرض دادن و هندوانه زیر بغل و این و آن گذاردن بر 

ی تحقق حق خود تعیینی سرنوشت خلق کرد هستند و پاره ای از کردهای این پندارند که گویا در پ

ها برای تقویت خویش سوء استفاده می کنند و در دل خود می گوئیناسیونال شونیست نیز از این مجیز

ها! بیشتر به ما امتیاز سیاسی به دهید تا ما هرچه زودتر جدا شده خدمت همه شما برسیم. گویند: احمق

این نوع حق خود تعیینی سرنوشت که نفوذ امپریالیسم و صهیونیسم را در منطقه تقویت کند و  حزب ما با

http://bas-haber.com/tr/news/17582/kobanedeki-abd-askeri-ussu-tamamlandi?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#sthash.e3grXC8r.m1dLNvZo.dpuf
http://mediathek.daserste.de/Monitor/Gestern-Helden-heute-Zielscheibe-Die-K/Video?bcastId=438224&documentId=37612090
http://mediathek.daserste.de/Monitor/Gestern-Helden-heute-Zielscheibe-Die-K/Video?bcastId=438224&documentId=37612090
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های منطقه را به خطر اندازد، موافق نیست و بر ضد آن مبارزه می کند. حزب ما مخالف سرنوشت همه خلق

مخدوش کند و آن است که تبلیغات ناسیونال شونیستی ملت بزرگ یا کوچک ماهیت طبقاتی مبارزه ملی را 

ای مرز ارتجاعی و مترقی را بر اساس تعلقات قومی تبیین نماید. ما به این تفکرات و با ضعف و بزدلی پاره

کنیم. پیروزی خلق کرد که تاکنون از اپوزیسیون ایرانی که فقط آموخته، رشوه سیاسی بدهد، مبارزه می

سرانجام تاده است در گرو بازگشت از این راه بیای به چاه بعدی افهمواره با شکست روبرو بوده و از چاله

است. چه در ایران، چه در ترکیه، چه در عراق و چه در سوریه. باید همبستگی خلقهای ایران و منطقه را بر 

 «ضد دشمن عمده و واحد تقویت نمود. این تنها راه درست نیل به هدف است.

نده حزب اتحاد دمکراتیک کردستان در اروپا حال خوب است نگاهی به نظرات خانم سینم محمد، نمای

بیاندازید تا به همدستی این حزب با آمریکا که فرجامی جز شکست و بی آبرویی نخواهد داشت، پی ببرید. 

  22مورخ  25این مصاحبه با نشریه پرولترهفته نامه حزب کمونیست سوئد صورت گرفت و در شماره 

 منتشر شد: 201۷ژوئن 

انداز خود را درمورد سوریه تعریف پرسش: لطفا چشم
 کنید

اندازی  پاسخ: شش سال گذشت بدون اینکه هیچ چشم

برای حل این درگیری وجود داشته باشد. ما دارای یک 

انداز در مورد سیستم دمکراتیک فدرال برای سراسر چشم

سوریه هستیم. امروز ساختار اجتماعی سوریه ویران 

ق پیشنهاد ما است و کشور ازهم گسیخته است. طب

شود. ما یک سیستم فدرال در شمال سوریه بنا کردیم و اعتقاد به همزیستی بین همه آحاد سوریه متحد می

مردم و برابری هستیم. سیستم ما بر اسا س مذهب و ملیت بنا نشده، بلکه بر پایه منطقه جغرافیایی و تأمین 

سوریه، مدلی که تنها راه حل وضعیت موجود شود.مدلی برای سراسر حقوق اجتماعی و فرهنگی تعریف می

 است.

کنند. چه پاسخی های دیگر سوریه مدل فدرال را گامی در جهت تجزیه کشور درک میپرسش: اما بخش
 دراین رابطه دارید؟

های متفاوتی وجود دارد. آنهایی که برداشت غلطی از طرح ما دارند بر این تصوراند که ما قصد پاسخ: درک

خواهیم. خواهیم و یا براین تصورند که ما یک کردستان فدرال میرا داریم، اما ما چنین نمیتجزیه کشور

های موجود است. در بخش شمالی بسیاری منظور ما از این طرح آفریدن اتحاد از طریق تطورات و تفاوت

 ازعشایر عربی وجود دارند که سیستم ما را پذیرفته اند.

ها مخالف همکاری شما با آمریکا، کشوری که موجب مرگ و مصیبت پرسش: بسیاری از ضدامپریالیست

های تروریستی داعش و القاعده داشته فراوانی در خاورمیانه گشته و مسئولیت بزرگی در پیدایش گروه
 باشند.است، می

ها ریستکند و نه ما با آنها. این مائیم که در روی زمین علیه تروپاسخ: این آمریکاست که با ما همکاری می

 جنگیم و بر داعش در کوبانی پیروز شدیم. این کار دشواری برای ما بود.می
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ما کمبود سالح داریم و نیاز به حمایت از همه سو داریم تا به ما سالح دهند. چنین کمکی، نیازی برای 

 هاست. منافع خلق ما در دفاع از خود درمقابل تروریست

کسی کمک نکرده است. اگر شما از آمریکا سالح دریافت می کنید، پرسش: اما آمریکا هرگز بی منظور به 
 باید درازای آن چیزی در جهت منافع آمریکا به او بدهید.

شود درمورد پاسخ: دراین مورد درست می گوئید و ما بدان آگاه هستیم. این فقط شامل حال آمریکا نمی

شان دارند وهمه در ت چیزی را در قبال کمککند. همه انتظار دریافروسیه و ایران و ترکیه هم صدق می

خواهد خواهند در خاورمیانه باقی بمانند وهیچ کس نمیکنند. همه میجهت منافع خودشان کار می

کنیم. ما اش را از دست به دهد. اما ما نیز برای منافع خودمان و برای پروژه خود  برای سوریه کار میجایگاه

کنیم. ما  با وجود این بیش ازهمه نفع ها و سایرین کار میکردها، ترکمن برای منافع مردم، برای منافع

 بریم. می

گوئید مخالف تجزیه سوریه هستید. اما به نظر می رسد آمریکا طرح جدایی منطقه شرق پرسش: شما می
ح کند و در جنوب از نیروهای شورشی به اصطالسوریه را در سر دارد. از شما از نیروی شما حمایت می

اندازهای آینده ها مخالف چشمکند. این گروههای افراطی است حمایت میمعتدل که دربرگیرنده اسالمیست
 شما هستند.

ها از طریق ترکیه کمک کرد. به آنها کمک مالی و تسلیحاتی پاسخ: در آغاز آمریکا به بسیاری از این گروه

ای النصره )شاخهاز ورودشان به خاک سوریه به جبهه کرد، و به آنها آموزش نظامی دادند. اما بالفاصله بعد

شان را به جای مبارزه علیه داعش به این جبهه تحویل دادند . این امر از القاعده در سوریه( پیوستند، سالح

موجب ناامیدی آمریکا گردید. از این روی به نیروی مسلح حزب اتحاد دمکراتیک کردستان سوریه روی 

کند. هایی در جنوب حمایت میح دادند تا رقه را آزاد کنیم. آمریکا همچنین به گروهآوردند، و به ما سال

خواهد مرز ها و روسیه در آن منطقه شوند. آمریکا میخواهند جاده را قطع و مانع حضور ایرانیآنها می

و ما دارای ها در تسلط خود داشته باشد. آمریکا دارای پروژه خود است عراق را برای کنترل این گروه

پروژه خود. این به معنی تجزیه سوریه نیست، بلکه برای متحد کردن سوریه است. آین که در آینده چه رخ 

 خواهد داد، برمیگردد به خلق سوریه.

پرسش: آیا ترسی ازاین ندارید که آمریکا جای پایش را سفت نماید، همان طور که در افغانستان و عراق 
 برداری قرارگیرید؟عمل کرده است و مورد بهره

مان اعتماد داریم. ما نه در کادر نیروهای پاسخ: نه، ما دارای نیروی زمینی خود هستیم و به آنها و خلق

 آمریکایی حرکت می کنیم و نه روسی. ما مورد سوء استفاده آنها قرار نخواهیم گرفت  

واداران بشار اسد هستند و چه ها چه آنها که هایتصویر من این است که اکثریت قاطع سوریه پرسش:
های شورشی مسلح هستند. آنها خواهان یک شوند، مخالف گروهآنهایی که اپوزیسون داخلی محسوب می

آمیز برای کسب صلح و ادامه اجرای رفرم در سوریه هستند. آیا چنین درکی از راه حل سیاسی مسالمت
 انداز شما همخوانی دارد؟اوضاع با چشم

 

پیچیده است. این یک مبارزه دیپلماتیک سیاسی است. حتما اینطور است که آنها خواهان پاسخ: موضوع 

ای دارند؟ یک حکومت مرکزی سوری تحت آرامش و ثبات و زندگی در صلح هستند. اما چه طرح و پروژه
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ام مردم هدایت خانواده اسد و یا اپوزیسیون؟ ما معتقدیم که آنها فاقد یک برنامه دمکراتیک سیاسی برای تم

ها و مذاهب باشد. اجازه دهید ما دور هم گردآییم و به ای که در برگیرنده تمام ملیتسوریه هستند برنامه

بحث به نشینیم و آنها به معرفی برنامه خود به پردازند. ما مخالف گفتگو نیستیم. فقط از طریق گفتگو 

 توانیم راه حل پیدا کنیم. می
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 فان()تو ایران اطالعیه حزب کار

  تهران کارانه داعش درمحکومیت حمله تروریستی جنایت در
سی دقیقه چند فرد مهاجم با لباس زنانه از در ساختمان  خرداد ماه، ساعت ده و 1۷چهارشنبه،  صبح روز

بعد نیز دقایقی  مراجعات نمایندگان مجلس وارد شده و به سمت نیروهای حفاظت تیراندازی کرده و

دادند. این حمالت  در جنوب شهر تهران خبر «مقبره خمینی»محل  حمله انتحاری در های داخلی ازرسانه

گذاشته است. باند تبهکار حکومت مجروح برجای  40بیش از  کشته و 12طبق گزارشات رسمی کشور 

 عهده گرفته است. هاسالمی داعش مسئولیت این عمل تروریستی را ب

افغانستان....  عراق و یمن و منطقه جریان دارد، در سوریه و آنچه در که حکومت اسالمی داعش و این یکم

عربستان سعودی است. تجزیه ممالک  ،شامتحدین امپریالیسم غرب به سرکردگی امپریالیسم آمریکا ومولود 

 جز این نیست. گیرد ومصالح صهیونیسم اسرائیل صورت می منطقه براساس منافع و

میلیارد  110نتیجه دیدار دونالد ترامپ با عربستان سعودی و قرارداد که عملیات تروریستی تهران  این دوم

 ایران است. تنش میان عربستان و ویژه بین عربستان وه منطقه ب زدن به تنش دردالری با این کشور، دامن

 همین چهارچوب قابل تبیین است. خاطر نزدیکی قطر با ایران و محاصره اقتصادی این کشور نیز دره قطر ب

به قصد ایجاد آشوب و جنگ  ،سوای ماهیت نظام جمهوری اسالمی ،اینکه حمله تروریستی به ایران مسو

ید هیچ فرد و جریان أیتواند مورد تگیرد و نمیسالخی مردم ایران صورت می کشتار و داخلی وتجزیه و

 شدت محکوم است و باید علیه آن ایستاد. هدوستی باشد، بمیهن مترقی و

سیاست تروریستی امپریالیستی  مقابل توطئه خارجی و ه پاسخ جمهوری اسالمی درک این چهارم

چنین سیاست  است واین اوضاع و تشدید سرکوب مردم  برداری از، سیاست بهرهایرانسازی ثباتبی

 آسایش مردم و مدنیت داخلی باشد. آزادی و آرامش و کننده امنیت و ثبات ومینأتواند تارتجاعی نمی

کشی با عربده مزدوران رنگارنگ امپریالیسم است. یکپارچه آن ضامن پیروزی بر تروریسم و تحد وصفوف م

دشمنان مردم  توان به جنگ اجانب وترین حقوق مردم نمیکردن ابتداییپایمال بند داخلی وهب گیر وهو ب

 ایران رفت.

 تروریستی، این اقدام کثیف و )توفان( ضمن ابراز تسلیت به بازماندگان این حمالت ایران حزب کار

ایستادگی درمقابل خطراتی که ایران را تهدید  مردم ایران را به اتحاد و کند وبشری را قویا محکوم میضد

 خواند.کند فرا میمی

 )توفان( ایران حزب کار

 13۹۶خرداد ماه  1۷چهارشنبه 
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 اعالمیه حزب کارگران تونس 

 ایران درباره حمالت تروریستی در

، صبح امروز، سه حمله تروریستی در ایران، با هدف قراردادن مقر مجلس در تهران و حرم «داعش»زمان سا

 ها مجرح گشته است.نفر و ده 12قم انجام داد. این حمالت منجر به کشته شدن  در شهر «امام خمینی )ره(»

 ارد:دتروریستی خود اعالم میخت ضدسرس ، براساس موضع اصولی وحزب کارگران تونس

های قربانیان و با مردم ایران کارانه را محکوم کرده و همبستگی خود را با خانوادهاین حمالت جنایت -1

 اعالم میدارد.

ورکردن گرایش گسترش هرج و مرج بیشتر در منطقه و شعلهین حمالت در شرایط کنونی با هدف ا -2

رتجاعی و پاره پاره کردن ممالک منطقه عمل ای در خدمت منافع نیروهای استعماری و صهیونیستی و افرقه

 کند.می

های درگیریگیری در افتادن در دام به هوشیاری و پیشهای منطقه را حزب کارگران تونس خلق -.3

 خواند.فرا می ،مقابل دشمنان منطقه است رفتن نیرو درای که به هدرهای فرقهجنگ

 حزب کارگران تونس

  201۷ژوئن  ۷تونس 
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برای مقابله با صهیونیسم و مبارزه 

بیانیه جبهه خلق برای آزادی  امپریالیسم

 فلسطین

 ۱۹۶۷ در باره پنجاهمین سالگرد شکست ژوئن
 1۹۶۷سال از شکست جنگ  50پنجم ژوئن امسال، 

امل فلسطین و همچنین اشغال که منجر به اشغال ک

گذرد. می ،های جوالن و صحرای سینا شدبلندی

، مردم عربو فعالیت روزمره  این اشغال در اذهان

مفهوم شکست و پیامد آن را تعمیق داد و موجب 

های سیاسی متعدد تحت بهانه طرح های وتالش

 صهیونیست گردید. -حل مناقشه عرب 

ژوئن، ماهیت و جوهر پروژه صهیونیستی و آرزوی آن برای توسعه و هژمونی و اشغال این  5شکست 

همدستان استعماری و  این اشغال، پروژه صهیونیستی و شرکا و یید کرد.أمنطقه مهم اعراب را ت

منجمله غارت ثروت و ذخائر جهان عرب و  ،آمال و منافع مشترک ،اش را که دارای اهدافامپریالیستی

دربرگرفت. این اشغال، ضعف  ،باشدداشتن کشورهای آن مینگهاطر از تفرقه و پراکندگی و عقبخاطمینان 

، این اشغال رغم همه این عواملرا برجسته نمود. علی های درونی آنتشدید تضاد در وضعیت اعراب و

ای آن را بر علیه تجاوز استعماری در ارزه تودهبو گسترش جنبش مقاومت فلسطین و م همچنین تشدید

 بطن خود داشت.

ستی و هدف در کنار پروژه صهیونی ت مردمی فلسطین و حمایت اعراب از آن،ماین تشدید و گسترش مقاو

بلکه  ،اند که مناقشه تاریخی با دشمن صهیونیستی تنها در مورد فلسطین نیستطلبی آن، نشان دادهتوسعه

ای است بین کل اعراب و پروژه صهیونیستی با هدف به انقیاد درآوردن اعراب، تجزیه و وابسته مناقشه

رای اسرائیل و برتری تکنولوژیک آن و تضمین ثبات و امنیت بو شان نمودن آنها ، غارت ثروت و امکانات

 .های عربها و تودهفلسطینیبرای ادامه اشغال 

 رغمبریم. علیطور آشکار از پیامدهای آن رنج میه ، ما هنوز ب1۹۶۷ژوئن  سال پس از شکست 50حتی 

شاهد ادامه ، ما هنوز های اعرابرای پایان اشغال فلسطین و سرزمینالمللی بهای متعدد بینتصویب قطعنامه

ها بطور سازی در سرزمینروند مستعمره کنوناشغال توسط اسرائیل صهیونیست هستیم. در عمل، از آنروز تا

که آغاز آن به قبل از  ،مدام ادامه یافته است. رهبران پروژه صهیونیستی به ترور و پاکسازی قومی فلسطینیان

حمایت آنها از . های عربی تجاوز کرده استادامه داده و ارتش آنها به کشور ،گرددبرمی 1۹48سال 

، ضعف در الفهای جدیدی برای اعرابی که از اختعی و افراطی موجب مشکالت و هزینهنیروهای ارتجا
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همه ه های آشکار و پنهانی که ب، بر طبق جنگاینشده است.  ،برندبافت اجتماعی، و تجزیه ملی رنج می

جنگ و سرکوب و فشار در اشکال سیاسی و اقتصادی و نظامی آن  افتد. بامیاتفاق  ،زنداعراب صدمه می

ر خاطر کامل، خود را دتقریبا با رضایتتا اعراب  ،شوندجهان عرب می رفتگی و تحلیلموجب فرسوده

سازی، اشغال و مستعمرهرغم علیاسرائیل و  -تجاوزات آمریکا  رغمدهند. علیاختیار پروژه امپریالیستی قرار

 کنیم که:کید میأه خلق برای آزادی فلسطین تدر جبهما 

های مفتضحانه برای کشاندن و نفی همه تالش می شکست ژوئننفی تمامی پیامدهای سیاسی و نظا :اول

ه دادن و باساس مشروعیتکه بر «آمیزهای مسالمتراه حل»اصطالح ه مبارزه ضدصهیونیستی به دروازه ب

 «وادی عربه»و  «قرارداد اسلو»تا  «کمپ دیوید»اند، از توافق ا شدهشناختن موجودیت صهیونیستی بنرسمیت

ها برای توفان(. ما همه تالش - 1۹۹4)قرارداد صلح بین اسرائیل و اردن در 

ائی هسازی روابط بین کشورهای عربی و دشمن صهیونیستی، تالشعادی

ای ارزهبن مایدانیم. گرفتن ماهیت مبارزه را مردود مینادیدهدر جهت  ظاهراً

های امپریالیستی و پروژه صهیونیستی و ابزار آن آن قدرتسوی است که یک 

ست ا ایدیگر آن تمام ملت عرب قرار دارد. این مبارزه سویاست و  «اشغال»

از  مندنظامش که ابرای آزادی کل سرزمین فلسطین و حق برگشت مردمان

ست ا ایاند، این مبارزهای از جهان شدهره هر گوشهسازی قومی آواکردن و پاککنطریق سرکوب و ریشه

در دست خود گیرند، این ویش را ختوانند سرنوشت و ثروت و امکانات ه تا ب ،های عرببرای آزادی توده

برعلیه مردم  ،، کشور اشغال و سرکوب و جنگ دائمیدر مسیر برچیدن اسرائیل صهیونیستست  ایمبارزه

 فلسطین و اعراب.

به  اهدافش که نشستی آن، نتایج و تصمیمات و ریاض در اسالمی -آمریکائی –نشست عربی طرد  :دوم

کشاندن تضاد اصلی در منطقه با پروژه صهیونیستی و اسرائیل و تغییر آن به تضادی با ایران از طریق تحریف

نیازهای پروژه  این تالشی است برای پوشاندن سیاست عربی بر. «آمریکائی -اسرائیلی -سنی »تشکیل اتحاد 

ییدی است بر سلطه اسرائیل در منطقه. همچنین این نشست نیروهای مقاومت أامپریالیستی صهیونیستی و ت

 عرب و فلسطین رامورد هدف قرار داد و دونالد ترامپ بر آن برچسب تروریستی زد.

و تشکیل اتحاد مقابله با تصمیمات و نتایج این نشست از طریق متحدنمودن نیروهای مترقی عرب  :سوم

کنند. این مقابله نیازمند وسیع نیروهای مردمی که برای رهائی و آزادی از امپریالیسم و صهیونیسم مبارزه می

 باشد.ریزی جامع میکردن نقش جبهه مترقی عرب براساس استراتزی و تاکتیک روشن و برنامهفعال

کرات. تحربه نشان داده است که این راه بسیار و اعتماد به راه حل از طریق مذا پایان هرنوع اتکا :چهارم

امید به ایفای نقشی مثبت است. هر نوع خورده شکست ،برای رسیدن به اهداف فلسطینیانر و آورنجمضر و 

های دولت ترامپ در مورد از طرف دونالد ترامپ کاشتن توهمی است که شکست درو خواهد کرد. سیاست

، توسعه ، ثباتهای راهبردی آمریکاست که برای تضمین امنیتاستخاورمیانه ادامه و تشدید همان سی

گر است و بنابراین دونالد ترامپ تالش خواهد کرد راه حل تکنولوژیکی و برتری نظامی صهیونیست اشغال

 طقه تحمیل کند.ناسرائیل به م -های آمریکاسیاسی مطابق با خواست

مبارزه برای رهائی ملی و قطع تمامی مذاکرات پوچ و  مردم فلسطین یک انتخاب بیشتر ندارند، مقاومت و

های شورای مرکزی فلسطین و کمیته اجرایی مضحک با دشمن اشغالگر. این شامل تعهد کامل به قطعنامه

شامل  بخش فلسطین است، شامل قطع مذاکرات و پایان هماهنگی امنیتی با اشغالگر است،سازمان آزادی
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بار آن بر روی مبارزه ثیرات فاجعهأو پیامدهای سیاسی و اقتصادی و ت لونامه اسبریدن کامل از توافق

 بخش فلسطین و حقوق مردم است.آزادی

دادن به تفرقه. این تالش با توقف تمام ان و تالش سخت برای پایاندادن به آشتی بین فلسطینیاولویت :پنجم

شور فلسطین و اجرای توافقنامه آشتی آغاز اقدامات بر علیه نوار غزه و حل و فصل مسئله کمیته اجرائی ک

بخش نهادهای ملی فلسطین، به ویژه سازمان آزادیچنین شامل بازسازی و ترمیم تمام شود. این هممی

هائی برای انحصارگری و سلطه فلسطین، بر اساس مبانی ملی و دموکراتیک است. این نهادها نباید ارگان

شرکت در  منظوره ها بر روی همه نیروها و قشرهای اجتماعی و ببلکه این مهم است که آن ،فردی باشند

 طور وسیع باز باشند.ه مدیریت امور ملی فلسطین ب

انسانی با اعتصاب غذای  برای آزادی و کرامت پیکارشانتحسین ما بر زندانیان شجاع و  ششم، درود و

انسانی درافتادند. ما حمایت های ضدبا اشغال و سیاست گیر و سرسختانهه طور پیکه ب روزه خودیکوچهل

 اعالم وشان بازگشت به خانه و زمین و سرزمین خود را از مبارزه زندانیان برای آزادی و برایعمیق  کامل و

  ورزیم.میکید أتبراین حمایت 

 شورانه!حسل، مقامت ملت عربافتخار بر مردم فلسطین، 

 باخته !افتخار بر رفقای جان

 انیان !آزادی برای همه زند

 پیروزی اجتناب ناپذیر است !

 

 جبهه خلق برای آزادی فلسطین

 201۷ژوئن  5
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 فیسبوکگذاری در  گشت و

 پاسخ به چند پرسش
ستیزی ستیزی و زن: سیاست اسالمپرسش

ها به چه و جنگ صلیبی علیه مسلمان
معناست؟ مگر مخالف مبارزه با دین اسالم 

 هستید؟

ن همین است پاسخ: نگاه تمام مذاهب به ز

)موجود درجه دوم(. ولی آن چه شما این 

شنوید و شاهد آن هستید، روزها بیشتر می

ستیزی اسالم است و ترساندن زن

یاد شهروندان ممالک غرب از اسالم. به

آورید دوران تدارک جنگ فاشیستی و 

و یهودستیزی ها تجاوزکاران توسط نازی

به راه افتاده است. اشغال ممالکی ها مالک اسالمی و مسلماندوران را. امروز نیز جنگ صلیبی علیۀ م آن

دادن به مردم ایران و خطر تجاوز احتمالی با نظیر افغانستان، عراق، کشتار مردم لیبی و تحریم و گرسنگی

را ها گیرد. باید هوشیار بود و فریب تبلیغات امپریالیستصورت میها« جنگ تمدن»همین ترفندها و

الدن، محصول خود آنهاست؛ طالبان، ود حامیان سرسخت خرافات و مذهب هستند. بنخورد. اینان خنه

محصول خود آنهاست. تقویت رژیم عربستان و دول مشابه در منطقه دیگر بر کسی پنهان نیست. باید منافع 

ستیزی و هراساندن مردم توسط دول غرب را بیرون کشید و افشاء پنهان سیاسی اقتصادی در پشت اسالم

رد. فردا وقتی روابط جمهوری اسالمی با آمریکا حسنه شد، مشکلی برای آنها در رابطه با اسالمیسم ایران ک

 های خاورمیانه وهراسی علیه خلققالب اسالم صلیبی در عیاراین یک جنگ تمامنخواهد بود. به نظر ما 

دانمارک  و سوئد، فرانسه، هلند ،وژنر ،به ممالک اروپایی نظیر آلمانا مهاجرینی است که ناچار پناهجویان و

آلمان نازی  30اسالم هراسی آن روی سکه یهودهراسی در دهه همان طور که ذکر شد، اند. پناه آورده ...

برای سالخی مردمان  است است که اکنون بورژوازی امپریالیستی غرب در حال تیزکردن چاقوهایش

 دستی سوسیالها یادآورهمای کنونی با نئوفاشیستهدمکراتل سایی سوسیاجبهه «!!غیرمتمدن» مسلمان

 .شودتاریخ دوبار تکرار می هیتلر نازی است. ها در دهه سی بادمکرات

 در اند.فکری بهره جسته تخدیر و تفرقه برای ابزار یک به عنوان طبقات حاکم استثمارگر همواره از دین

جویند و نهاد کبیر فرانسه، از دین سود می سال از انقالب 200رغم گذشت بیش از هم به اروپا همین

یک  دولت از دین جدایی کند.در اروپا بازی می را هامسلمان مکه حکم که هم عریض و طویل واتیکان

خواست دمکراتیک و پراهمیتی برای ایران وهمه ممالک جهان است. اما تحقق جدایی دین از دولت، اگر 

 و طبقاتی امتیازات و حذف جامعه در برابری شود. استقرارمیچه بسیار مهم ولی دین از جامعه حذف ن
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به  انسان سرانجام و ضعیف را دین نقش درازمدت در علوم و فرهنگ و آموزش بخش در گذاریسرمایه

 .خنددمی بود، داردین زمانی که خود ریش به که رسدمی جایی

که بهانه خوبی  آلمان در بیسمارک راندو مثل درست دهد،می عکس نتیجه زوری به صورت دین با برخورد

 یکشبه و نه کرد ظهور شبه یک نه دین .کرد تقویت بیشتر را و آنها داد مذهبی مردم بسیج برای کشیشان به

و  قومیت و دین سوای آنها معیشت و رفاهی مشترک مطالبات از و دفاع مردم بسیج مهم .کندمی غروب

 خواهد عکس نتیجه مردم و وجدانی مذهبی اعتقادات به توهین داد. خواهد نتیجه سرانجام که است ملیت

کرد و مبارزه با دین را در بطن مبارزه طبقاتی و برای تحقق عدالت اجتماعی  کار صبورانه باید نتیجه داد، در

 و مبارزه علیه استثمار و ستم طبقاتی به جلو برد.

*** 

 استقالل سیاسی

 کنید، مگر این رژیم دارای استقالل است؟ قل ارزیابی می: چرا رژیم جمهوری اسالمی را مستپرسش

 نظامی ایران توسط آمریکا توجه کنید و باید به مسئله محاصره اقتصادی و پرسشبرای پاسخ به این پاسخ: 

آن است که آمریکا رژیم جمهوری اسالمی را تحمل  همه دال بر 1+5های نشست پردازید.هبه علل آن ب

یا سرانجام اگرالزم آمد با  غیره... با تکیه به تحریم و فشارهای دیپلماتیک ور به زو خواهدمی کند ونمی

اراده مستقیم  هنشاند که به مسند قدرت ب رژیمی بر نظامی او را براندازد و تجاوز توسل به شکلی از

قالل سیاسی فاقد است حال باید به این پرسش پاسخ داد که اگر رژیم ایران سرسپرده و واشنگتن عمل کند.

داشت؟ آیا تهدیدات نظامی می دیپلماتیک و اقتصادی و، همه اقدامات سیاسی آیا آمریکا نیازی به این ،بود

 شان با آمریکا می توان دید؟ اینرابطه سوریه و های ایران وبا رژیم قطر.... های عربستان وتفاوتی بین رژیم

را فاقد  توان اواما با این استدالل نمی شکی نیست. ،ضدبشریست که رژیم تهران یک رژیم ریاکار، فاسد و

ویرانسازی  اینکه رژیم با سرکوب مردم و یا یک رژیم نیمه مستعمره تعریف کرد. استقالل نسبی سیاسی و

کامال د، شدن گام برمیدارنیمه مستعمره سوی وابستگی سیاسی وه رویه.... بواردات بی تولید داخلی و

 خیزدبریده از مردم برمی های خودکامه وبیعت رژیمط این از صحیح است و

*** 

 جهان کیست؟ های منطقه ودشمن عمده خلق

منطقه و  تیامن صلح و یخطر برا هایش بزرگترینهایش و ماجراجوی: رژیم آخوندی با موشکپرسش
 دهید.جهان است چرا تخفیف به گناهان این رژیم آشوبگر می

دفاع  ریوز نیشیپ اریدست ،گارد یرابرت ج نظر ا موافق نیستیم.پاسخ: نه این طور نیست، با شم

 یخطر رانیا یسامانه دفاع موشک» :قابل تعمق است ،رانیمورد ا الملل درنیب تیامن در امور کایامر

بودن برنامه زیدآمیبه بهانه تهد کایآمر یسنا ریاخ یهامیبه تحر یو« ستین یصلح جهان یبرا

. نمیبینم رانیا یدر برنامه موشک یمشکل چیمن ه»: گفت انتقاد کرد و زین ،رانیا کیبالست یموشک

 انیکند. من از حامینم دیتهد م،یاکرده جادیارا که در اروپا  یها، سامانه دفاع موشکموشک نیرد ابُ
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 رانیا یهاموشک یاز سو یدیام، چون تهداز خاک اروپا بوده یسامانه دفاع موشک دنیبرچ دهیا

 «.دمناطق وجود ندار آن یبرا

 میکه با رژ یدشمن هر یدرست است. سوا ،که او داشته باشد یتیماه با هر یاظهارنظر نیچن

 یگوبلز یهاد که به دروغیکشانهبه آنجا ب را کار دیباه ن د،یداشته باش یاسالم یجمهور کارتیجنا

 و یخودفروخته سور یهاونیسیکه اپوز دیدرغلت یاتیدر دام همان جعل و دیگذاره صحه ب یجهان

  .شدند لیتبد یغرب یهاستیالیکشتار امپر نیدست ماشو به هم دهیرغلتد ....یو عراق یبیل

 اردیلیم 52عربستان با ،  (Global Fire Power)پاور ریبراساس آمار گلوبال فا یبودجه نظام ازنظر

 ونیلیم 3۷5و  اردیلیم 14ده با متح یدالر، امارات عرب اردیلیم 1۷با  لیدالر، اسرائ ونیلیم ۷25و 

بودجه  دارند وارقر ایاول تا چهارم منطقه غرب آس یهادالر در رتبه اردیلیم ۷دالر و پاکستان با 

 و از باشدیم زین یکالهک اتم 200صاحب  لیئاسرا ضمن در. دالراست اردیلیم ۶ رانیا ینظام

 یشستشو و خوردگانبیرخودفروختگان وف فقط. همه باخبرند زیپاکستان ن یبمب اتم

 خطر رانیکه ا دارند پنتاگون باور یپراکندستگاه دروغ فیهستند که به اراج یاسیشدگان سیمغز

 .تاس یصلح جهان یبرا یجد

است، منتشر شده 200۷در سال  Base Structure Reportبه گزارش وزارت دفاع آمریکا که تحت عنوان 

های نظامی دارد. آمریکا به استثنای خاک کشور ایستگاه 140و در  کشور پایگاه بزرگ نظامی 3۹آمریکا در 

 5300پایگاه نظامی دارد. این کشور در خاک خود نیز به طور رسمی  850خود در پنج قاره جهان جمعاً 

 800تا  ۷00المللی کندی، آمریکا در حال حاضر های بینپایگاه نظامی دارد. برابر گزارش مرکز پژوهش

 130پایگاه در  ۷3۷ی، دریایی، هوایی و جاسوسی در خارج از آمریکا دارد. به طور مشخص پایگاه زمین

های ارتش های موقت هستند. تعداد مراکز و پادگانکشور خارجی قرار دارند که تعدادی از آنها اردوگاه

 .رسدمی ۶000آمریکا در خاک آن کشور به 

اما مطابق با اطالعات سال پیش،  ۶4 -کرهسال پیش به پایان رسید، جنگ  ۷2جنگ جهانی دوم 

پایگاه  83پایگاه و در کره جنوبی  113پایگاه نظامی آمریکا، در ژاپن  1۷2هنور  ،پنتاگن در آلمان

کشور جهان از جمله، استرالیا، بلغارستان، کلمبیا، قطر  80مستقر هستند. واحدهای دیگر نظامی در 

 ر دارند. قراتر های کوچکصورت پایگاهه و کنیا ب

بینید. رژیم اسالمی خطر دائمی حال چگونه و بر چه اساسی ایران را خطری برای صلح جهانی می

شدن با زبانو دشمن عمده مردم ایران است و باید توسط مردم ایران گورش را گم کند. اما هم

باه بزرگی آمریکا و اسراییل و رژیم جمهوری اسالمی را برای صلح جهانی هیوال جلوه دهیم، اشت

ها و جعلیات شویم و خواسته یا ناخواسته بر ضد منافع مردم ایران و در دام توطئهمرتک می

 غلتیم.مان درمیها بر ضد میهنامپریالیست

فقط با دستان  یوعدالت اجتماع یوآزاد یواستقرار دمکراس یاسالم یجمهور میرژ یسرنگون امر

 یهاسال« مداخالت بشردوستانه»به  ینگاهفی است نیم فقط کا است و ریپذامکان رانیخود مردم ا

 د.یبره کشورها ب نیا میعظ یرانیو و عیبه فجا یتا پ یدندازاهب انهیدر خاورم کایرآمیالیسم امپر ریاخ

 رانیمردم ا یسالخ تجاوز و و میتحر و دیتهد دییأمنجر به ت دیددمش حاکم نبا میبا رژ یدشمن



 3۷ 13۹۶تیر  132توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کار ایران، شماره 

داشتن اریو دراخت یدالر اردیلیم ۷11 یبا بودجه ساالنه نظام کایامر دد.گر یالمللنیتوسط کفتاران ب

 یرویبه عنوان ن ونیلیم کینفر در حال خدمت و  ونیلیم 1،5) ینظام یروینفر ن ونیلیم 2،5

قدرت  نیدر سراسر جهان بزرگتر ینظام گاهیپا 800 و یکالهک اتم ۶۷۹0از  شیب و (رهیذخ

 .میهوش باشه . بستین نیجز ا است و یجهان تیامن صلح و یکشور برا نیترخطرناک و ینظام
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 پرسش و پاسخ در کانال تلگرام
 برگرفته از کانال تلگرام 

 مبارزه طبقاتی در شوروی در دوره رفیق استالین

: چرا به مبازه طبقاتی و تشدید آن در پرسش
 دوران سوسیالیسم کم بها داده شد؟

ی بعد رفقای شورو، اطالع شما جهت پاسخ:

از جنگ پیروزمند دوم جهانی شاهد تحوالت 

انحرافی در یوگسالوی بودند که تحت حمایت 

ها در جنبش کمونیستی اخالل امپریالیست

دیدند که در یوگسالوی کردند. آنها میمی

شود، بلکه عناصر اصول سوسیالیسم پیاده نمی

داری تقویت شده و حزب طبقه کارگر سرمایه

گردد. آنها در مورد این بدل می« نیروی سوم»به « جبهه ملی»به « حزب تمام خلق»به رهبری تیتو به 

 ای تنظیم کردند و دراختیار حزب کمونیست یوگسالوی قرار دادند:تحوالت نامه

های دولتی نظارت داشته باشد. در براساس آموزش مارکسیسم این حزب است که باید بر ارگان».... 

نترل حزب را به دست دارد. مسلما این توضیحی بر کمبود ابتکار در میان یوگسالوی وزیر شهربانی ک

لنینیستی برخود  -تواند نام مارکسیستی های حزب یوگسالوی است. چنین سازمانی طبیعتاً نمیتوده

ی های اپورتونیستی و گندیدهدهد که وی را با تئوریگذارد. حزب کمونیست یوگسالوی اجازه میبه

داری در عناصر سوسیالیستی به خواب کنند. تئورئی که از نظرات آمیز عناصر سرمایهتشدن مسالمحل

برنشتین، فولمار و بوخارین به عاریه گرفته شده است. روح مبارزه طبقاتی در حزب کمونیست 

داری در روستا و شهر به طور کامل در حال شود. تکامل عناصر سرمایهیوگسالوی احساس نمی

 اعتالست.

لنینیسم حزب نیروی اساسی رهبری در کشور است که برنامه خودش را  -ساس تئوری مارکسیسمبر ا

شود. در یوگسالوی برعکس به جبهه خلق به عنوان قدرت های غیر حزبی حل نمیدارد و در توده

اش، در شود حزب را در جبهه حل کنند. رفیق تیتو در سخنرانیشود. تالش میاساسی رهبری برخورد می

آیا حزب کمونیست یوگسالوی برنامه دیگری به جز برنامه »نگره دوم جبهه خلق یوگسالوی، گفت: ک

جبهه خلق دارد؟ خیر. حزب کمونیست یوگسالوی برنامه دیگری ندارد، برنامه جبهه خلق برنامه ما نیز 

سال پیش در روسیه همین بود. حزب مارکسیستی  40پیشنهاد بخشی از منشویکی هم در « هست.

)نقل از نامه کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد «. های کارگری حل کندبایست خود را در سازمانمی

مارس  2۷جماهیر شوروی سوسیالیستی به کمیته مرکزی حزب کمونیست یوگسالوی مسکو مورخ 

1۹48.) 
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طبقاتی در اینجا روشن است که رفقای شوروی به اهمیت رهبری حزب طبقه کارگر که یک ارگان مبارزه 

های یوگسالوی مرزهای طبقاتی حزب طبقه کارگر و جبهه کنند و برآنند که رویزیونیستاست، تکیه می

اند و در برنامه آنها روح مبارزه طبقاتی وجود ندارد. برعکس همه جا از صلح طبقاتی و خلق را زدوده

 رود.کنارآمدن با دشمن طبقاتی سخن می

 آورند:در جای دیگر می

خطای سیاسی خط مشی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست یوگسالوی نسبت به  در مورد»

مسئله مبارزه طبقاتی در یوگسالوی. ما قبال هم یکبار نوشته بودیم که در یوگسالوی روح مبارزه طبقاتی 

 Titoداری در روستاها و شهرها در حال رشدند. رفیق تیتو در سیاست قابل لمس نیست و عناصر سرمایه

های ما را به منزله توهین به حزب گیریکنند و نتیجهاین مطالب را تکذیب می Kardeljو کاردلج 

کنند و این در حالی است که آنها خودشان از دادن پاسخ به این پرسش کمونیست یوگسالوی تلقی می

اعی صورت امتناع می کنند. دالیل این رفقا محدود به این توضیح است که در یوگسالوی تحول اجتم

داری را تکذیب می کنند و این گرفته است. این استدالل ولی کافی نیست. این رفقا رشد عناصر سرمایه

کنند، مبتنی بر این که مبارزه طبقاتی در دوران در حالی است که از یک اعتقاد اپورتونیستی حرکت می

گیرد، دهد، حدت نمیآموزش میلنینیسم  -داری به سوسیالیسم آن طور که مارکسیسم گذار از سرمایه

یابد. آنها تئوری گندیده ها مطابق نمونه بوخارین مدعی بودند، زوال میبلکه آن طور که اپورتونیست

)نقل از نامه کمیته مرکزی حزب « کردند.داری به سوسیالیسم را تبلیغ میآمیز از سرمایهگذار مسالمت

، آثار استالین جلد 1۹48ماه مه  4یوگسالوی مسکو  کمونیست اتحاد جماهیر شوروی به حزب کمونیست

 پانزدهم (.

پس می بینیم که رفیق استالین به مبارزه طبقاتی در دوران سوسیالیسم اعتقاد داشته و بر آن بوده است که 

شود. آنچه را که امروز به پای رفیق استالین یابد، بلکه تشدید نیز میاین مبارزه نه تنها کاهش نمی

 سند، نظریات تیتو و خروشچف بود. رفقای شوروی در نامه خویش ادامه می دهند:نوی٬می

هیچکس طبیعت عمیق و تغییرات اساسی سوسیالیستی در شوروی را که بعد از انقالب اکتبر بوجود »

آمده، انکار نخواهد کرد. این موضوع ولی هرگز حزب کمونیست اتحاد شوروی را به این نتیجه نرساند 

گردد، و یا به این تصور کشانید که خطر تقویت عناصر طبقاتی در کشور ما تضعیف می که مبارزه

تا زمانی که ما در سرزمینی با مالکیت دهقانان »لنین گفت:  1۹20/1۹21داری وجود ندارد. در سرمایه

ونیسم تر از کمداری در روسیه محکمکنیم، تا آن زمان زمینه اقتصادی برای سرمایهپا زندگی میخرده

وقفه، روزانه و در هر لحظه، ناگهانی و داری و بورژوازی، بیاز تولید خرده دهقانی سرمایه»، زیرا «است

سال بعد از انقالب اکتبر مسئله این که چه  15روشن است که در طی «. در مقیاس انبوه پدید می آید

ها نیز نابود شوند، از د و بعدا کوالکداری در روستا تضعیف شوناقداماتی باید انجام داد تا عناصر سرمایه

دستور کار خارج نشد. دست کم گرفتن این تجربه حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی برای ایجاد 

شرایط اساسی ساختمان سوسیالیسم در یوگسالوی، به مفهوم آن است که خود را دچار خطر سیاسی 

ا ایجاد کنیم. زیرا سوسیالیسم باید نه تنها در هبزرگی نموده و وضعیت غیر قابل تحملی برای مارکسیست

  ادامه در شماره بعدشهر و صنایع بلکه همین طور در روستا و در کشاورزی نیز تحقق پذیرد. 
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برگزاری موفق مراسم تجلیل از صد 

 سالگی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
از بدو پیدایش  و تجلیل از مبارزات جنبش کمونیستی و ضد رویزیونیستی در ایران،

نفر، حزب توده ایران،  53جنبش سوسیال دموکراسی، حزب کمونیست ایران، گروه 

 )توفان(لنینیستی توفان و حزب کار ایران  – سازمان مارکسیستی

 2۷مطابق  13۹۶خرداد  ۶در تاریخ 

گونه که میالدی همان 201۷ماه مه 

از طرف حزب کار ایران )توفان( 

در تجلیل از اعالم شده بود، جشنی 

صد سالگی انقالب کبیر 

سوسیالیستی اکتبر که دنیا را تکان 

داد و همراه با آن تجلیل از جنبش 

کمونیستی ایران از بدو جنبش 

نفر، حزب توده ایران قبل از سقوط به منجالب  53سوسیال دموکراسی، حزب کمونیست ایران، 

سال مبارزه عظیم ایدئولوژیک ضد رویزیونیستی  50رویزیونیسم و سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان و 

 .این حزب برگزار شد

سالن جشن با تصاویر رهبران جهانی پرولتاریا و رهبران جنبش کمونیستی و حزب کمونیست اتحاد 

در  .شوروی سوسیالیستی مارکس، انگلس، لنین و استالین و رهبران جنبش کمونیستی ایران مزین شده بود

نفر، حزب توده ایران در  53مونیستی تصاویر شهدای حزب کمونیست ایران، گروه کنار رهبران جنبش ک

دوران نخست فعالیت انقالبی خویش قبل از سقوط بهمنجالب رویزیونیسم، تصاویر رفقای شهید توفانی به 

رهبران کمونیست و ضد رویزیونیست ایران رفقا احمد قاسمی و غالمحسین فروتن،  .چشم میخوردند

لنینیستی توفان با تصاویر خویش ناظر بر میراث جاودانی خویش در  -ران سازمان مارکسیستیبنیانگذا

 مبارزه بر ضد رویزیونیسم و کاستریسم بودند. در آستانه در ورودی

به سالن میز کتاب انتشارات کمونیستی توفان و حزب کار ایران در دفاع از آرمان انسانی کمونیسم، در 

نیسم از رویزیونیسم گرفته تا تروتسکیسم، کائوتسکیسم، کاستریسم، حکمتیسم، و در مبارزه با دشمنان کمو

های نفر از هواداران حزب کار ایران، کمونیست 100حدود  .تبلیغ و حمایت از کمونیسم به چشم میخورد

از کمیته برگزاری جشن پس  آئی شرکت داشتند.خواه در این گردهممنفرد و ایرانیان دموکرات و آزادی

خوش آمد و پخش سرود انترناسیونال برای جانباختگان کمونیسم و شهدای راه آزادی و استقالل ایران و 

المللی جانباختگان راه برچیدن ستم انسان بر انسان یک دقیقه سکوت داد. در آستانه پخش سرود بین

 :کارگران مجری برنامه چنین توضیح داد
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 !قارف و دوستان  !عزیز! هموطنان مهمانان

توانید با آن شود که تا میتان نیز دارید با سرود انترناسیونال آغاز میبرنامه ما که شما آن را در مقابل

 .همراهی کنید

این سرود تنها آهنگی در جهان است که شما با خواندن آن در هر کجای جهان که باشید و احساس غربت 

کنید. این سرود مظهر تان و رفقای خود را پیدا میکنید و به زبان محلی آشنا نباشید با خواندن آن دوس

 .شناسندهمبستگی جهانی طبقه کارگر است و همه مردم جهان آنرا می

این سرود را اوژن پوتیه در سال  .شاعر آن یکی از زحمتکشان فرانسوی بود که آنرا در کمون پاریس سرود

خستین تالش طبقه کارگر برای کسب قدرت به زبان فرانسه یک روز بعد از شکست کمون پاریس ن 18۷1

 .سیاسی سروده است

 .سرود انترناسیونال پخش شد و متن شعرش بر پرده دیوار افتاد و حضار در خواندن آن همراهی کردند

برنامه پس از پخش سرود انترناسیونال اعالم کرد که در مرحله بعد یک سخنرانی در مورد انقالب  مجری 

هایش را ی افزود تجلیل از بزرگترین انقالب تاریخ بشری که دنیا را تکان داد و ما تکاناکتبر ایراد میشود. و

ما بر آن شدیم صد سالگی این روز بزرگ  .تا به امروز حس می کنیم، وظیفه هر کمونیست واقعی است

 ارتجاع جهانی این روز به .تاریخی را جشن بگیریم که این جشن، بزرگترین جشن تاریخ بشریت است

زیرا مبارزه طبقاتی در عرصه  .یادماندنی و تاریخی را با سکوت برگذار کرده و یا به تحریف آن می پردازد

 .تاریخ نیز ادامه دارد

 .دروغگوئی و دروغپراکنی از هنرهای بورژوازی است

انه آوردهای انقالب اکتبر قرائت کرد که بطور جداگو آنگاه نخستین سخنران جشن متنی در تجلیل از دست

رفقای عزیز! ما امرورز به مناسبت صد سالگی انقالب کبیر سوسیالیستی »به چاپ میرسد. وی تحت عنوان : 

و تجلیل از میراٍث جنبش کمونیستی ایران گرد آمدیم وآن « همان ده روزی که دنیا را تکان داد»اکتبر یعنی 

 :آغاز به سخن کرد و بیان داشت« را جشن میگیریم

ن براساس تجزیه و تحلیل علمی تکامل اجتماعی روسیه، براساسی تجزیه و تحلیل علمی صد سال پیش لنی»

داری امپریالیستی، المللی، به این نتیجه رسید که یگانه راه برون شدن از اوضاع بحرانی سرمایهاوضاع بین

تاج برای این استن .خرابی و فقر و گرسنگی، انقالب و پیروزی سوسیالیسم در روسیه استجنگ و خانه

پلخانف که یکی از برجستگان علم بود در  .بسیاری از مردان پر مدعای عالم آن زمان کامال غیرمنتظره بود

که اشتهارشان  ”علم“ دیگر مردان .“هذیان میگوید ” آن موقع لنین را تحقیر میکرد و میگفت که لنین

را هر چه ممکن است از سیاست دور و باید او « لنین عقلش کم شده است»کردند که کمترنبود اظهار می

 «علم»ساخت. آن موقع انواع و اقسام مردان 

دانستند زوزه راه انداخته بودند. اما لنین هراسی نداشت از علیه لنین که او را یک شخص مخربِ علم می

 «…اینکه برخالف جریان آب شنا کند و با کهنه پرستی به مبارزه برخیزد. و لنین پیروز شد

هر دوره مبارزات مردم چه در ایران و چه در  در  :آستانه برنامه هنری سیما و اسکندر بیان داشت در مجری 

جهان ما با هنر مردمی، با موسیقی مردمی روبرو هستیم که هم ملهم از مبارزات مردم است و هم بر 

حاکمه که هنر مبارزات مردم تاثیر میگذارد وظیفه ماست که این هنر مردمی را در مقابل هنر طبقات 
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هنرمندان مردمی سیما و اسکندر  .شستشوی مغزی و تجلیل از منش فردی و تبلیغاتی است، تقویت کنیم

 .های زیبائی از این هنر مردمی را به ما عرضه میکنندنمونه

سپس سیما با صدای رسا، پرطنین و زیبای خود با همراهی ویلن اسکندر و تار و ضرب هنرمندان دیگری، 

ئی از هنر مردمی را از بدو انقالب مشروطیت تا به امروز در دو بخش به سمع حضار رساند به هاگوشه

این دو برنامه هنری موسیقی گشت و گذاری در  .طوری که آنها همه سالن را با خود همراه ساخته بودند

 اد،مبارزهای که تا نابودی استبد .های گوناگون مبارزات مردم ایران تا به امروز بودعرصه

 .استعمار و استثمار ادامه دارد

های گویائی از این فیلم به صورت گزینش صحنه .نوبت نمایش فیلم انقالب کبیر اکتبر فرا رسیده بود حال 

 :مجری برنامه اعالم کرد .متن کامل آن به صورت دستچین شده به صحنه نمایش گذارده شد

روسیه از چنگ دیکتاتوری بورژوازی و استقرار  این فیلم بیان قهرمانی طبقه کارگر روسیه در آزادی

ها و رهبری انقالب این فیلم نشان میدهد که انقالب کار توده .سوسیالیسم در نخستین کشور جهان است

در روسیه، رفقا لنین و استالین این کار بزرگ را در رهبری حزب  .سوسیالیستی کار حزب طبقه کارگر است

ی بورژوازی امپریالیستی را که هنوز می خواستند جنگ امپریالیستی برای هابه انجام رساندند و دسیسه

 .تقسیم جهان را ادامه دهند، بر آب ساختند

ین ترتیب بخش نخست برنامه که تجلیل از صد سالگی انقالب اکتبر بود به پایان رسید و بعد از اعالم به هم

 .تی ایران تا به امروز بود آغاز گردیدتنفس و صرف شام بخش دوم برنامه که تجلیل از جنبش کمونیس

 :برنامه اعالم داشت مجری

سال جنبش ضد  50ما امسال تاریخ بیش از صد سال جنبش سوسیال دموکراتیک و کمونیستی ایران و 

های از این مبارزات و سخنران بعدی به طور بسیار مختصر شم .گیریمرویزیونیستی ایران را جشن می

 .حضار محترم میرساندتاریخچه آنرا به سمع 

سپس سخنران بعدی به علت حجم متراکم موضوعات که باید مبارزات سوسیال دموکراسی در ایران، حزب 

عدالت، مبارزات سازمان همت در قفقاز، تاثیرات این مبارزات را در انقالب مشروطیت و تاسیس حزب 

فرهنگ ایران را نشان میداد، نخست به کمونیست ایران، جنبش جنگل و تاثیرات این مبارزات بر ادبیات و 

صورت شفاهی به علت ضیق وقت بیان کرد و بخش مربوط به مبارزات انقالبی و کمونیستی حزب توده 

ایران در دوران نخست فعالیت انقالبی این حزب و سپس انشعاب آنها از کمونیسم و سرنگونی آنها به 

و مبارزه با رویزیونیسم خروشچفی « طبقه کارگر ایراناحیاء حزب »دامان رویزیونیسم و برافراشتن پرچم 

توسط رهبران واقعی حزب توده ایران رفقا احمد قاسمی و غالمحسین فروتن و رفیق عباس سغائی به 

 .صورت کتبی قرائت گردید

 .متن کامل سخنرانی به صورت جداگانه منتشر خواهد شد

های بزرگ مبارزه طبقاتی جهان و ایران که از میدان هایای به یاد مبارزه همه کمونیستاز آن دکلمه پس 

آوردهای گذشته و از نبردهای سهمگین عبور کرده و سربلند به این مبارزه ادامه میدهند و آنرا با دست

کنند، اجراء شد و باید افزود که در زمینه مشخص این جشن رفیقی آنرا بیاد خویش به نسل آینده منتقل می

 .رزم خود و غیبتش در جشن با روحیه زنده و انقالبیش ما را همراهی میکرد اجراء گردید رفیق مهپاره که با
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متن این دکلمه که از کمونیست انقالبی آلمان رفیق برتولت برشت بود با تار رفیق هنرمند ما به صورت 

 پاسخ و پرسش بر صحنه

 :برنامه در آستانه آن افزود مجریبه اجراء در آمد. 

در دانمارک  1۹3۹رفیق کمونیست ما برتولت برشت است که آنرا در تبعید خویش در سال این دکلمه از 

وی وضعیت آن دوران را توصیف می کند که توگوئی وصف حال ما ایرانیان آنهم در امروز و  .سروده است

 .بیان برتولت برشت بیان درد مشترک و آرزو و آرمان مشترک ماست .در تبعید است

*** 

 !به آیندگان

 :راستی که در دوره تیره و تاری زندگی میکنم

 خطرندهای احمقانه بیامروزه فقط حرف

 دهد،احساسی خبر میگره بر ابرو نداشتن، از بی

 .و آن که میخندد، هنوز خبر هولناک را نشنیده است

 ایست کهاین چه زمانه

 حرف زدن از درختان عین جنایت است

 !ته باشیموقتی از این همه تباهی چیزی نگف

 رود، گناهکار استکسی که آرام به راه خود می

 زیرا دوستانی که در تنگنا هستند

 .دیگر به او دسترس ندارند

 این درست است: من هنوز رِ زق و روزی دارم

 این تنها از روی تصادف است  :اما باور کنید

 هیچ قرار نیست از کاری که میکنم نان و آبی برسد

 .کند، کارم ساخته است اگر بخت و اقبال پشت

 بخور، بنوش و از آنچه داری بهره بگیر :به من میگویند

 اما چطور میتوان خورد و نوشید

 وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه ای بیرون کشیدهام

 اما باز هم میخورم و مینوشم . و به جام آبم تشنهای مستحقتر است

 من هم دلم میخواهد که خردمند باشم

 :ی آدم خردمند را چنین تعریف کردهانددر کتابهای قدیم
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 از آشوب زمانه دوری گرفتن و این عمر کوتاه را

 بیوحشت سپری کردن

 بدی را با نیکی پاسخ دادن

 آرزوها را یکایک به نسیان سپردن

 .این است خردمندی

 .اما این کارها بر نمیآید از من

 .راستی که در دوره تیره و تاری زندگی میکنم

 به شهرها آمدم در دوران آشوب

 .زمانی که گرسنگی بیداد میکرد

 در زمان شورش به میان مردم آمدم

 .و به همراهشان فریاد زدم

 عمری که مرا داده شده بود

 .بر زمین چنین گذشت

 خوراکم را میان سنگرها خوردم

 خوابم را کنار قاتلها خفتم

 عشق را جدی نگرفتم

 و به طبیعت دل ندادم

 بود عمری که مرا داده شده

 .بر زمین چنین گذشت

 در روزگار من همه راهها به مرداب ختم میشدند

 زبانم مرا به جالدان لو میداد

 زورم زیاد نبود، اما امید داشتم

 !که برای زمامداران دردسر فراهم کنم

 عمری که مرا داده شده بود

 .بر زمین چنین گذشت

 توش و توان ما زیاد نبود

 مقصد در دور دست بود

 دیده میشد اما از دور
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 .من آن را در دسترس نمیدیدم

 عمری که مرا داده شده بود

 .بر زمین چنین گذشت

 آهای آیندگان، شما که از دل توفانی بیرون میجهید

 .که ما را بلعیده است

 وقتی از ضعفهای ما حرف میزنید

 یادتان باشد

 .از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید

 .هامان کشور عوض کردیمبه یاد آورید که ما بیش از کفش

 و نومیدانه میدانهای جنگ را پشت سر گذاشتیم،

 .آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود

 :این را خوب میدانیم

 حتی نفرت از حقارت نیز

 .آدم را سنگدل میکند

 حتی خشم بر نابرابری هم

 .صدا را خشن میکند

 آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم

 .انستیم مهربان باشیمخود نتو

 اما شما وقتی به روزی رسیدید

 که انسان یاور انسان بود

 درباره ما

 ”!با رأفت داوری کنید

 

پا خواستند و برای برتولت برشت، این کمونیست انقالبی که درد دل آنها را از آنگاه سالن ترکید، حضار به

 .اوضاع زمانه بیان میکرد، دست زدند

 :ن اعالم کردمجری برنامه سپس چنی

همین تاریخچه را به صورت تصویری همراه با آهنگ  .ما از تاریخچه جنبش کمونیستی ایران صحبت کردیم

نمایش میدهیم، امیدواریم موفق شده باشیم از همه مبارزان  ”نماآهنگ“ و به زبان ادبیات جدید به شیوه

نفر، دوره  53کمونیست، گروه  جنبش کمونیستی ایران که خود را بخشی از سوسیال دموکراسی، حزب
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لنینیستی توفان و حزب کار ایران )توفان( می –نخست فعالیت انقالبی حزب توده، سازمان مارکسیستی

 .آنان همیشه در کنار ما خواهند بود .دانند، تجلیل کرده باشیم

ا حیدر های ایران از علی مسیو گرفته تآنگاه یک ویدئو)نماآهنگ(ی از مبارزات سوسیال دموکرات

عمواغلی، فرخی یزدی، رهبران حزب کمونیست ایران، دکتر تقی ارانی، مبارزات حزب توده ایران و 

تیرباران افسران سازمان افسری، وارطان ساالخانیان و کوچک شوشتری، فریدون ابراهیمی و نهضت 

ونیستها از جنبش دموکراتیک آذربایجان و مبارزات ایدئولوژیک ضد رویزیونیستی جهانی و انشعاب رویزی

در این نماآهنگ از جانباختگان توفانی همراه با نام و تصاویر آنها تجلیل  .کمونیستی به نمایش گذارده شد

 .شد

یک رفیق افغاستانی کمونیست که به فراخوان حزب کار پاسخ مثبت داده بود، تقاضا کرد که اشعارش  سپس

 .در دفاع از کمونیسم خوانده شود

های ایران و افغانستان و پیوند به رفیق دکتر ظاهر تیموری در خدمت همبستگی کمونیستمسئوالن برنامه 

مهم تاریخی میان کمونیستهای مارکسیست لنینیست ایرانی و افغانی و به یا سنت سازمان مارکسیستی 

شعر زیر را  وی با صدای متین و رسای خود سه .لنینیستی توفان تریبون را در اختیار رفیق افغانی قرار دادند

 .سپس حضار به پاخواستند و از این همبستگی جهانی تجلیل به عمل آوردند .عرضه کرد

*** 

 خواری و خِفّت

 به ننگ خفت و خواری نخواهم زندگی را

 همیجویم به مرگِ خود حیات جاویدانی را

 چو رادمردان به رزم ضد استعمارِ اهریمن

 به خاک یکسان، فروپاشیم کاخ خسروانی را

 نم اجنبی را از وطن تا آخرین فردشرا

 کنم تجلیل هر گوشه، سرور و کامرانی را

 بدون وحدت مردم، میسر نیست پیروزی

 برای وحدت مردم کنم صد جانفشانی را

 بود دشمن مُحیل و نابکار و سخت بیآزرم

 نباید داشت، میل مهربانی راز دشمن می

 گواه ما بود تاریخ که ما پیروز میگردیم

 کارگر در دست نظم حکمرانی را که گیرد

 چو بینی مردم خود را به زیر ظلم و استبداد

 دریغا گر بگردانی ز مردم پشتبانی را
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 سرود رزم میخوانم و حکم جنگ میرانم

 که در فرجام پیروزی ببینم شادمانی را

 پیام کارگر

 اگرچه پا به زنجیرم

 به عزم خویش پیگیرم

 نظام و نظم سرمایه

 رمنموده سخت دلگی

 ز مکر و حیله پرهیزم

 نه چون زاهد زمینگیرم

 به پیکار و نبرد خود

 چو آرشها کمانگیرم

 برای کسب آزادی

 هَ مَ ش با خصم درگیرم

 به عقل و هوش و تدبیرم

 جهان را در کفم گیرم

*** 

 حکایت

 مرد خردمند و خردپیشهای

 ژرف فرو رفته، در اندیشهای

 بعدِ تفکر سخن آغاز کرد

 ه را باز کرددفتری از جامع

 گفت، که این وحشت و وحشیگری

 داشته پیوند به سرمایه و سوداگری

 تا به جهان سیستمِ سرمایه است

 عدل و عدالت، همه بیپایه است

 مظلوم و ستمکش، هَ مَ یش ٔەتود

 عرضه کند نیروی بازوی خویش

 سود برد تاجر و سرمایه دار
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 توده شود، فاقد دار و ندار

 در جهانتا که چنین نظم بود 

 مینرسد توده به یک لقمه نان

 توده بباید، که بخیزد به پا

 تا که کند نظم کهن زیر پا

 

اسناد مربوط به  .و جشن موفق و زنده و سرشار از شادی و امیدواری با کف زدن ممتد حضار به پایان رسید

مقاالت  . این جشن که به صورت کتبی و تصویری است در شبکه مجازی به زودی منتشر خواهد شد

 شود.قرائت شده در نشریات ارکان نیز به صورت جداگانه منتشر می
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 در رسانه توفان
 

 فیسبوک حزب کار ایران )توفان(

facebook.com/toufan.hezbekar 

  

 کانال رسمی تلگرام حزب کار ایران )توفان(

http://telegram.me/totoufan 

 

 تویتر حزب کار ایران )توفان(

https://twitter.com/toufanhezbkar 

 

 نشریه توفان ارگان حزب کار ایران )توفان(

https://toufan.de/?page_id=14 

 

 توفان الکترونیکی حزب کار ایران )توفان(نشریه 

https://toufan.de/?page_id=24 

 

 وبالگ توفان قاسمی

www.rahetoufan67.blogspot.de/  

 وبالگ ظفر سرخ

www.kanonezi.blogspot.de/ 
 

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان

https://toufan.de/?page_id=16 
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 توفان انگلیسی

https://toufan.de/?page_id=28 

 

 آگاه و وبالگ کارگر

http://www.kargareagah.blogspot.de/ 
 

 آرشیو نشریات

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

  

توفانتارنمای   

www.toufan.de 

آزمایشی توفانتارنمای   

www.toufan.de  

 

*** 
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