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 !این مضحکه را تحریم کنیم       
 امروزادامه خیمه شب بازی دیروزاست خیمه شب بازی

 

دهمین دوره مجلس شورای اسالمی، همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، روز جمعه، هفتم اسفند،  "انتخابات"

شه مردم وجود اسالمی این خیمه شب بازی وبی احترامی به رای و اندی جهل و جنایت از همان بدو تاسیس جمهوری. شود برگزارمی

 .تکرار این ریاکاری حکومت مستبد حاکم به صورت مضحکه در آمده و موجبات تمسخر مردم است. ددار  داشته وادامه

 

مسخره ، میان بد خیمه شب بازی برخی ازنیروها ومحافل بظاهراپوزیسیون درداخل و خارج ایران از مردم دعوت می کنند که دراین 

پایان نخواهد هیچوقت !( بخوانید بدترو بدترین)این دورباطل انتخاب میان بد و بدتر !این نشودتا اوضاع بدتراز و بدتر یکی را برگزینند

که تضادها در میانشان به علت  مهمواره با جناحهای گوناگون حاکمیت روبرو هستیما و تا جمهوری اسالمی سرنگون نشود، یافت 

تا موقعیکه . ان در بین مردم روز بروز افزایش بیشتری می یابدمخالفت مردم با این جناحها و همچنین به علت افزایش انفرادش

و قابل محاسبه در مقابل این حضرات قرار گیرد و خود را به متشکل اپوزیسیون واقعا مستقل و انقالبی ایران نتواند به عنوان نیرویی 

ی جمهوری اسالمی از ضعف اپوزیسیون رژیم  سرمایه دار. عنوان آلترناتیو مطرح کند، وضعیت به صورت کنونی باقی می ماند

 .وهمچنان برخرمراد سوار است غیرخود فروخته ایران استفاده می کندانقالبی و 

 

انتخابات، دادن آموزش غلط به آنها و تائید وضعیت سردرگمی وچرخ زدن میان جناحهای مضحکه فراخواندن مردم به شرکت در

 .ارتجاعی وضد مردمی هیات حاکمه است

است، تا موانع راه و رانت خوار ما، در شرایطی که سیاسِت راهبردِی مرحله اِی نیروهای انقالبی، سرنگونی این رژیم فاسدبنظرحزب 

رشد ایران دموکراتیک را، در همه زمینه ها از میان بردارند و مردم را درتعیین سرنوشتشان دخالت دهند، درشرایطی که هر نیروی 

جمهوری اسالمی درنغلتد، ارتجاعی  ت را در دست داشته باشد، تا به دامن رفرمیسم و همکاری با رژیم انقالبی باید این قطبنمای حرک

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

ی عملی در شرایط کنونی ، فراخواندن مردم به عدم شرکت درمضحکه بنظر حزب ما این راه حلها .سازدسرنگونی این رژیم هموار 

خیمه  فراخوانی به تالش فعال برای تحریمولی فقیه وشورای نگهبان هستند ، ودستچین شده  انتخابات مجلس که نمایندگانش مورد تائید

 . انتخابات خواهد بودشب بازی 

 

وعموم زندانیان سیاسی ، آزادی احزاب و سازمانهای سیاسی، پذیرش تساوی مردم ایران باید خواست فوری آزادی فعالین کارگری 

ی صنفی و دموکراتیک وجدائی کامل دین از دولت تشکلهاهمه اتحادیه های کارگری و  حقوق زن و مرد، رفع سانسور، آزادی فعالیت

زمینه گسترده مادی در است و  ی ولی فقیهیمات استبدادی فردضد تصم که مردم تائیداین خواستهای منطقی و مورد . را طلب کنند

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

دادن به یک تن . دادهد منزله پیش شرط هر انتخابات آزاد، است و رژیم  مستبد جمهوری اسالمی هرگز به آن تن  نمی دهد ونخوا

 .انتخابات آزاد ، مرگ فقهای حاکم است

 

رژیم ازفرجام یک . برای نیروهای انقالبی وترقی خواه درشرایط کنونی کشورما، راهی جز یک تحریم فعال انتخابات باقی نمی ماند 

یروهای انقالبی وترقی خواه می زمینه تبلیغاتی را برای ن تحریم فعال وعدم شرکت مردم بشدت می هراسد و رژیم را به تنگنا می برد،

باین جهت ما اعالم می کنیم که اجرای هر انتخاباتی بدون تحقق این مقدمات، غیر دموکراتیک و تقلبی وارتجاعی است و شرکت .گشاید

و دمنحوسش حاظر است به امپریالیستها بیشترین امتیازهای اقتصادی را ده ءدرآن مشروعیت بخشیدن به رژیمی است که برای بقا

 . برای خوش خدمتی هر روزبرتشدید سرکوب کارگران و زحمتکشان بیافزاید

 

 

درکشوری که بسیاری ازفعالین کارگری و . شرط هرانتخابات آزاد وجود آزادی های دمکراتیک و برسمیت شناختن حقوق مردم است

به . باشد نمی تواند انتخابات آزاد صورت گیردروشنفکران دگراندیش جامعه در زندان بسر می برند وکال زندانی سیاسی وجود داشته 

انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی را که ادامه تجربه گذشته است و ما خیمه شب بازی  این جهت ما بر این باوریم که باید

چنین شرایطی برگذار شدند،  تحریم کرد، زیرا این انتخابات نیز مانند همه انتخابات گذشته که درتحتفعاالنه  تغییری درآن نمی بینیم، 

این سامانه ننگین را باید برانداخت تا نخستین شرط برگزاری انتخابات .وقابل دفاع نیستو ارتجاعی بوده  تقلبی و غیر دموکراتیک

 .دمکراتیک که مردم بتوانند آزادانه برسرنوشت خویش حاکم شوند، فراهم آید

 

  

  

 



 

    1311اسفند ماه                                                116توفان الکترونیکی شماره                                                           3

 !خیمه شب بازی انتخابات را فعاالنه تحریم کنیم

 !سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی ، بدست مردم ایران

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت

 !دست امپریالیسم آمریکا ازایران ومنطقه کوتاه باد
 

 (توفان)حزب کارایران
 1314اسفند  4سه شنبه 

www.toufan.org 

 

 کوتاه درمورد نتایج انتخابات تقلبیسخنی 
درصد اعالم کرد وگزارش داد که انتخابات  ۰۶مشارکت دردوانتخابات مجلس و خبرگان را حدوداوزارت کشورایران روز شنبه میزان 

 .برگزارگردید" امنیت کامل"روز جمعه در 

واجدین شرایط دراین انتخابات شرکت نکردند وآن را دراشکال مختلف تحریم  از طبق گزارشات رسمی قریب به چهل درصد

لیغات رژیم جمهوری اسالمی وتهدیدات وبگیر وببندهای امنیتی و همینطور تشویق رسانه های ابعاد تحریم باتوجه به تب.نمودند

بخش قابل توجه ای . پروغرب بسیار گسترده بود" اصالح طلبان"امپریالیستی برای شرکت وسیع مردم درانتخابات وریختن آرا به جیب 

ترین نتایج اعالم شده از انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران  زهتا.جسورانه این نمایش مسخره را تحریم کردند از مردم میهن ما

آیت هللا تقی مصباح یزدی، منفورترین . دهد که محمد یزدی، رئیس فعلی این مجلس از راهیابی به دور بعدی بازمانده است نشان می

  .حضور نخواهد داشت نیز در مجلس خبرگان دوره پنجم" جبهه پایداری"روحانی عضو مجلس خبرگان پدر معنوی 

نفر از نامزدهای فهرست معروف به  ۵۶صندوق در استان تهران،  ۶۴۹۰ستاد انتخابات کشور اعالم کرده است که پس از شمارش 

نفر اول لیست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در رده پانزدهم قرار  ۵۰در نتایج اعالم شده از . اند وارد مجلس خبرگان شده« امید»

  .استگرفته 

و حسن روحانی ( معروف به امامی کاشانی)سه نفر اول نتایج اعالم شده مجلس خبرگان را اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد آقاامامی 

  .دهند تشکیل می

قتل های  ۵صندوقهای تهران، مرد شماره  ۵عالیجناب سرخ پوش ، علی اکبر هاشمي رفسنجانی مرد شماره /عالیجناب خاكستري 

محبوب ترین نماینده "بعنوان ....دزدی اموال مردم ایران وعامل سرکوب آزادیخواهان ازهمان اوان انقالب  ۵مرد شماره زنجیره ای، 

مضحکه  میر حسن موسوی و همسرش زهرا رهنورد نیزبه هاشمی رفسنجانی وشرکاء رای دادند واز نتایج این!! انتخاب گردید" مردم 

  .نیز درشرف تکوین است حصرخانگی کروبی وموسوی رهنورد ابرازرضایت نمودند وازقضا شرایط رفع

بیش از  وموضوع جانشینی او ،اکنون و عقب نشینی خفتبار هسته ای وبیماری سید علی خامنه ای"نرمش قهرمانانه"با توجه به سیاست 

اجتماعی برای حفظ کل نظام  هرزمان نیاز سران رژیم به یک وحدت جمعی درقالب سازش ومدارا با یکدیگر و اجرای تغییرات نازک

از مجلس خبرگان ویا مجلس  خروج مصباح یزدی و برخی دیگر از عناصرمنفور رژیم. سرمایه داری اسالمی امری حیاتی است

شورای اسالمی بسود کل حاکمیت اسالمی است و این امر مردم را تا مدتی امیدوار به تغییراتی از باال میکند که هاشمی رفسنجانی 

این حامیان سرسخت سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی  روشن نیست علی اکبر هاشمی رفسنجانی وحسن روحانی!آن است پرچمدار

خورده ایران که به آنها پناه برده اند ،خواهند زد؟ ازانتخابات مهندسی  وضدکارگری این بار چه تاج گلی بر سر بخشی از مردم فریب

سیاسی را بعنوان رهبر میزند و از ماشین سرکوب سپاه و بسیج وصدها کمیته ضد انقالبی شده سید علی خامنه ای که حرف اول وآخر 

وارتجاعی برخوردار است چه انتظار تحول مثبت بسود ملت میرود؟ زمامداران چماق بدست حاکم با اشاره به لولوی دشمن خارجی 

که درزیر بیرق ورشکسته " امتی."به تب راضی شود" صحنهامت همیشه در " وفشار فزاینده بر مردم ، طبق معمول به مرگ گرفتند تا

بقول مارک تواین نویسنده سرشناس آمریکائی که می گفت دولتها اگر . ناظر بر ادامه فقر وفالکت خود خواهد بود" اصالح طلبان "

در جائی صورت می گیرد که خیال پس انتخابات آزاد . مطمئن بودند در انتخابات آزاد انتخاب نمی شوند انتخاباتی برقرار نمی کردند

در ایران خیال حاکمیت آسوده نیست زیرا مردم از این رژیم سرمایه داری نفرت دارند و امکان . حاکمیت از نتایج آن از قبل آسوده باشد

فقط خودی . ند شده استندارد در یک انتخابات آزاد این خودفروخته های دزد را انتخاب کنند این است که در ایران انتخابات تقلبی و َسرَ 

آنها جرات . هاِی از قبل تعیین شده به داخل مجلسی فرمایشی وارد می شوند که هرگز جرئت بازخواست از دولت و رهبر را ندارند

نتیجه .عامل فریب است. مجلس ایران نقش مولفه کنترل کننده از جانب مردم را ندارد. بحث کنند و نظر دهند" برجام"ندارند در مورد 

تا این تاریخ نشان میدهد که همه جناحهای رژیم از رهبر گرفته تا آنها که درحصرخانگی اند و اصولگرایان و اصالح طلبان  انتخابات

از اینکه همه چیز بروفق مراد پیش رفت واین نمایش به نفع کل نظام خاتمه یافت مسرورند و برای همه شرکت ..... و  رنگارنگ

 .ی خیر دارنددعا کنندگان دراین مضحکه

راه رستگاری مردم ایران راه تشکل وآگاهی وسرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی و استقرار سوسیالیسم است تا بتوان 

 !جزاین مباد.براینهمه سرکوب وریاکاری ،دزدی وفساد وفقروبیکاری پایان داد

 

http://www.toufan.org/


 

    1311اسفند ماه                                                116وفان الکترونیکی شماره ت                                                          1

 

 تسلیم جمهوری اسالمی به امپریالیستها و پیآمد آن دررابطه با طبقه کارگر
 

وضد خودکفائی و عمیقا وابسته به تحریمهای اقتصادی و بانکی و نفتی امپریالیستها علیه ایران با توجه به ساختاراقتصادی ضد تولیدی 

نرمش " واردات و داللی جمهوری اسالمی عرصه را چنان بر رژیم تنگ کرد که ولی فقیه را برای حفظ و تداوم حاکمیت ننگینش به

 .به قول خودش و در واقع به تسلیم خائفانه به امپریالیستها و پذیرش همه شرایط تحمیلی آنها واداشت" قهرمانانه 

گذاشت و نئولیبرالیستهای درون و پیرامون و خارج " برد برد " اسالمی نام این خیانت ملی خود را پیروزی دیپلماسی و توافقحاکمیت 

از حاکمیت رفع تحریمها و پرداخت پولهای بلوکه شده و باز شدن درهای کشور به روی انحصارات امپریالیستی را نوید بخش گشایش 

رفع مشکالت در این عرصه ها تبلیغ کردند؛ گویا تا قبل از تحریمهای نفتی و بانکی ، ملت ایران در سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و 

رفاه و آسایش و آزادی غوطه ور بوده است و یا در زمان حاکمیت وابسته پهلوی به علت باز بودن درهای کشور به روی انحصارات 

سهیم بودند  ۶5درصد مردم که در انقالب  ۴9ی وجود نداشته است و امپریالیستی ، هیچگونه مشکل اقتصادی و سیاسی و اجتماع

 75احیاء وضعیت  واقعیت این است که !!!؟ادی و رفاه فوق العاده بوده است آنچنانکه سلطنت طلبان تبلیغ می کنند از سر سیری و آز

 پیروزی  دیپلماسی"و " نرمش قهرمانانه"درقالب  سیاست  پذیرش رسمی نوکری امپریالیستها  وسال قبل به شکل سلطنت اسالمی 

 .درحال شکل گیری است !"برجنگ

درک این نکته که سرمایه خارجی و انحصارات امپریالیستی برای کسب سود هر چه بیشتر در کشورهای نیمه مستعمره و عقب نگه 

ه ندارد و به مصداق گربه محض رضای احتیاج به شعور و تیزهوشی فوق العاد، سرمایه گذاری می کنند  ،داشته شده و در حال رشد

خدا موش نمی گیرد ، انحصارات امپریالیستی هم به دنبال نرخ سود حداکثر و بیشتر از سودی هستند که از طریق استثمار کارگران هند 

رجی فراهم کردن بنابراین الزمه سرمایه گذاری خا. و پاکستان و بنگالدش و فیلیپین و کامبوج و برزیل و مکزیک و بولیوی می برند

 .شرایطی برای نیروی کار، مشابه ، و حتی بدتر از کارگران کشورهای نامبرده است

ممانعت از فعالیت قانونی و آزاد تشکلهای مستقل کارگری و دستگیری و زندان و شکنجه و قتل فعالین آنها ، تبدیل قانون کار به شیر بی 

معی ، باز گذاشتن دست کارفرماها برای اخراج کارگران و عدم استخدام رسمی و یال و دم و اشکم ، ممانعت از قراردادهای دستج

درصد کارگران از شمول قانون کار و تاخیر در پرداخت به موقع  ۴۶گسترش قراردادهای موقت و سفید امضاء و خارج کردن بیش از 

ه بتوان حداکثر نرخ سود الزم را برای انحصارات دستمزدهای زیر خط فقر، همه و همه به دلیل فراهم کردن آن شرایط الزمی است ک

 .امپریالیستی و سرمایه های خارجی و شرکای داخلیشان فراهم کرد

 

تقویت شدن جبهه استثمار گران داخلی با ورود چپاول گران خارجی ثمره ای جز تشدید استثمار و بی حقوقی بیشتر و سرکوب بیشتر 

 .نداردبرای کارگران و زحمتکشان شهر و روستا 

 

آن هم از دولتی خائن و وطن فروش و ضد  ۴۶انتظار تعیین حداقل دستمزدی متناسب با هزینه های یک خانواده چهار نفره برای سال 

تنها راه کسب . و خارجی بدون مبارزه ای متشکل و متحد و سراسری انتظار بی جائی استداخلی کارگر و کارگذار سرمایه داران 

تنها از این طریق است که میتوان از خواستها و حقوق خود . کارگر و سایر زحمتکشان  اتحاد و تشکیالت است حقوق آنی و آتی طبقه

 . دفاع کرد و آن را به استثمار گران تحمیل نمود

-**** 

  

را  به یکسال زندان تعزیری  حکم دادگاه اسالمی علیه رضا شهابی

 میکنیم محکوم  شدیدا

 
، شرکت  کارگری است مان صنفیزبرند وجرمشان تالش برای تاسیس سادرشرایطی که فعالین کارگری در زندان بسر می 

حسن روحانی رئیس جمهور .بوده وخواهد بود مجلس به معنی تائید سرکوب کارگران و نفی موجودیت طبقه کارگر" انتخابات"در

 :بل خبرنگاران با بیشرمی ووقاحت تمام چنین گفت هنگام رای دادن درمقا روز هفتم اسفند اسالمی صبح

روحانی پس از انداختن رای . گذاری پرسود است رای امروز مردم یک سرمایه: او افزود. مجلسی با هر ترکیبی برای ما محترم است» 

سال و  ۹ای رای بود و توان در پای صندوق ه می: خود در صندوق آرا در محل ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد

وی در . رش بهره بردیا هشت سال از آثا ۹کدام تجارت پرسودی است که با یک ساعت تالش ، . هشت سال از ثمره آن استفاده کرد

 «.های رای امروز است امنیت ملی ، آرامش ، عزت سیاسی کشور ، امید به آینده و رونق اقتصادی از ثمره: ادامه افزود
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برمی خوردو فورا از  رفرمیست سروته یک کرباسند به قبای عده ای همگی ارتجاعی و البته وقتی گفته میشود که جناحهای رژیم

وسالها ادامه  ونه برای دمکراسی وحقوق دمکراتیک بر سرغارت وچپاول درجریان استاز منظر ما که « !اختالفات جدی درونی»

مردم کارگران وزحمتکشان وعموم متفق برضد  کپک زده اسالمی جناحهای رژیم برسر حفظ نظام. داشته وخواهد داشت سخن میگویند

محکومیت رضا شهابی دربحبوحه  انتخابات  .چک ترین عقب نشینی درمقابل کارگران را مرگ خویش می دانندوکو عمل میکنند

که مجلس و رژیم می خواهد نشان دهد نمایشی  چراغ سبزی به سرمایه داران نولیبرال داخل وخارج و امپریالیستهای غرب است 

یبرال ودر سرکوب کارگران و ممانعت از تشکیل سازمانهای حرفه ای اسالمی آینده نیز همانند گذشته یک مجلس ضد کارگری ونول

شرکت بخشی ازمردم در  حسن روحانی بقول  .وامنیت مطلق سرمایه را تامین خواهد نمودمیکند  طبقه کارگر و زحمتکشان قاطع عمل 

حال ه اسالمی است وبس وهیچ نفعی بجمهوری  سرمایه داری برای نظام  گذاری پرسود یک سرمایهدادن رای  انتخابات فرمایشی  و

 !محرومان جامعه ندارد

دربخشی ازاین اعالمیه . کرده است طی اعالمیه ای حکم دادگاه اسالمی علیه رضا شهابی را محکوم نیزکمیته دفاع از رضا شهابی 

 :چنین آمده است

امنیتی وی را به صدور احکام جدید تهدید نموده و سال زندان رضا شهابی رو به اتمام است سیستم قضایی و  ۰در حالی که حکم "

عنوان کرده بود که اگر وی به هرگونه فعالیت ادامه دهد، سالها باید در زندان بماند؛ رضا شهابی که اکنون بنابر فشار نیروهای امنیتی 

یبرد و با این تبعید عمالً امکان دور از همسر و فرزندان در شهرستان زندگی میکند، همچنان از درد در ناحیه کمر و گردن رنج م

کمیته دفاع از رضا شهابی صدور حکم یکسال جدید رضا، تبعید و . هرگونه تالش برای کسب معاش خانواده اش را از دست داده است

 ".تهدید وی را به شدت محکوم و خواهان لغو فوری این حکم و توقف اینگونه برخوردهای ضدکارگری است

وق کارگران و بطور مشخص فعالین کارگری زندانی نظیر رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی وظیفه تعطیل بارزه و دفاع از حقم
درمقابل رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی  خود نشدنی همه مبارزین راه آزادی ودمکراسی است وحزب ما نیز با تمام توش وتوان

در زیر اعالمیه  . کارگری دربند و سایر زندانیان سیاسی دریغ نخواهد کردخواهد ایستاد واز هیچ کوششی در راه آزادی همه فعالین 
انتشار یافته است  ۰//۴۹/۵تاریخدر رابطه با رضا شهابی را  که در تاریخ  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

 : می خوانیدرا 

ضمن اینکه در مرخصی پزشکی به سر می برد به دادسرای اوین احضار و به خاطر اعتراضات  ۴7در آذر ماه سال  رضا شهابی 

دادگاه  ۰/مورد بازجویی قرار گرفت و پرونده ای در این رابطه تشکیل و به شعبه  ۴7فروردین ما سال  9/اوین در  7۶۶زندانیان بند 

تجدید  ۰/این حکم در شعبه . محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید ۴۹سال  ایشان در اردیبهشت ماه. انقالب ارسال شد

 .تایید و برای اجرای حکم به اجرای احکام زندان اوین ارسال گردید ۴۹آذر ماه سال ۶/نظر دادگاه انقالب در روز 

ن شرکت واحد در آمد و فعالیت به عضویت هیات موسس سندیکای کارگرا 97رضا شهابی عضو هییت مدیره سندیکا از سال  

در انتخابات مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد با رای  9۹خرداد ماه سال  ۵7سندیکایی خود را شروع کرد و در روز

هییت مدیره سندیکا در آمد و به همراه دیگر اعضای سندیکا برای پیگیری  یتکارگران به عنوان نماینده کارگران شرکت به عضو

شهابی . ت کارگران شرکت واحد تالش کرد و بارها توسط عوامل امنیتی و اطالعاتی و حراست شرکت واحد تهدید و دستگیر شدمطالبا

 ۹اتوبوسرانی دستگیر و بعد از آزادی از محل کار اخراج شد و در طول  ۵۶در منطقه  9۹در اعتصاب رانندگان شرکت واحد در سال 

ایشان با وکالت نامه ی  . خود و اعضای اخراجی همچنان به فعالیت سندیکای خود ادامه داد سال اخراج ضمن پیگیری بازگشت بکار

محضری از رانندگان شرکت واحد که به بهانه های واهی اخراج می شدند در هیات های تشخیص و حل اختالف اداره کار دفاع می 

ا از دیوان عدالت اداری رای بازگشت بکار گرفت و در تیرماه شهابی با پیگیریهای مستمر به همراه دیگر اعضای اخراجی سندیک. کرد

مدیریت وقت شرکت واحد برای متوفف کردن فعالیت های رضا . به محل بازگشت وهمچنان به فعالیت سندیکایی خود ادامه داد 99سال 

قال اتوبوس بعد از پایان کار به توفقگاه مناطق و خطوط ایشان را جابجا می کرد و با پرونده سازی از جمله ادعای عدم انت اشهابی دائم

شهابی بدلیل فعالیت  .شرکت واحد و حراست و مدیریت مرکز قصد اخراج وی را داشتند ۵۶با هماهنگی مدیریت وقت منطقه  

رکت سندیکایی و ارتباط با رانندگان و گفتگو و دعوت آنها به سندیکا و پیگیری مطالبات کارگران مورد غضب مدیریت و حراست ش

توسط نیروهای امنیتی و اطالعاتی در حین کار با اتوبوس شرکت واحد و  9۴خرداد  //واحد قرار گرفت و با پرونده سازی در روز 

ماه در  ۵۴زندان اوین منتقل و  ۶۴/با ضرب و شتم دستگیر و بعد از تفتیش منزل ایشان، به بند  تن ازمسافران  7۶در حضور بیش از 

میلیون تومان وثیقه  ۰۶دادسرای اوین  /با جود اینکه شعبه . ار بازداشت موقت زیر سخت ترین فشارها زندانی شدسلول انفرادی با قر

شهابی در این . برای آزادی وی تعیین کرده بود و خانواده وثیقه را تودیع کرده بودند اما با فشار نیروهای اطالعاتی شهابی آزاد نشد

سیب شدید و بی حسی شد و در نهایت به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت آر و سمت چپ بدن دچار ی گردن و کممدت از ناحیه مهره ها

از ناحیه مهره های  ۴۵مردادماه سال 7روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد و  //خودش دست به اعتصاب غذا زد و بعد از 

 منتقل شد که بعد از چند روز محل جراحی عفونت  زندان اوین 7۶۶گردن تحت عمل جراحی قرار گرفت و بعد از عمل به بند 



 

    1311اسفند ماه                                                116توفان الکترونیکی شماره                                                           6

الب به اتهام اجتماع و تبانی، و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه دادگاه انق ۵۶از سوی شعبه  ۴۶رضا شهابی در اسفند ماه سال .کرد

ماه بالتکلیفی و بازداشت موقت به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت های  //نظام وتشکیل دسته و گروه بعد از 

دادگاه تجدید نظر قطعی  7۰در شعبه  ۴۵ه تیر ما ۵7سندیکایی و اجتماعی و هفت میلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید و این رای 

  .شد

روزه و آخرین آن به علت  ۶،5/،7۶رضا شهابی به دلیل شرایط سخت و غیر قانونی زندان و عدم رسیدگی پزشکی در چند نوبت 

یشان بعد از ا. روز طول کشید دست به اعتصاب غذا زد /۶که به مدت  ۴۹تبعید غیر قانونی به زندان رجایی شهردر خرداد ماه سال 

روز اعتصاب غذا و به خاطر وخامت وضعیت جسمی و افت فشارخون و ضعف شدید به بیمارستان هزار تخت خوابی تهران  /۶

رضا  .از ناحیه کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت ۴7شهریور ماه  ۵۵منتقل شد وپس از تثبیت شرایط عمومی جسمی اش در روز 

 ۴۹بهمن ماه  ۵9سنگین از ناحیه گردن و کمراز مهر ماه در مرخصی پزشکی بسر می برد، روز  شهابی با وجود اینکه بدلیل دو عمل

به دفتر پیگیری وزارت اطالعات احضار و بنا بر آنچه بازجوی وی ادعا کرده به دلیل مراجعه و اعتراض در وزارت کار و 

به اتهام اخالل در نظم عمومی ، ا و تحریک کارگران شهرداری و دریافت حق عضویت برای سندیکا از رانندگان و پخش پیک سندیک

رضا شهابی در حال .سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و پرونده ی جدیدی برای ایشان تشکیل شد، و تشویش اذهان عمومی 

و  و در حال حاضر به دلیل تحت فشار بودن  حاضر به دلیل تشخیص پزشکی قانونی کشور در مرخصی پزشکی به سر می برد

 .تهدیدها به اجبار در شهرستان و دور از همسر و فرزندان زندگی می کند

سندیکای کارگران شرکت واحد خواهان توقف اذیت و آزار رضا شهابی و آزادی فوری و بی قید و شرط او، بازگشت به کار و  

 .پرداخت خسارت به رضا شهابی بابت صدمات شدید جسمی در دوران حبس می باشد

**** 

  19 بیانیه تشکل های کارگری در رابطه با دستمزد سال     
 

بهمن ماه  توسط هفت تشکل کارگری انتشار یافته و  ۵/در  ۵7۴1اعالمیه  مشترک زیر درمورد حداقل دستمزد کارگران در سال 

 سندیکای اتوبوسرانی شرکت.کرده اند  نییتع( تومان  7۶۶۶۶۶۶)را  قانون کار ۹۵ یماده  /بند  یدستمزد با اجراحداقل   زانیم

حزب ما ضمن پشتیبانی از خواست برحق کارگران . واحد وحومه نیز طبق اعالمیه ای حداقل دستمزد را همین اندازه تعیین کرده است 

 ا .مبادرت به انتشار این اعالمیه میکند

...................................................................................................................................................................... 

که بر  یسال. جانکاه تجربه کردند یرا همراه با فقر و فالکت یسخت و پر مشقت یگذشته زندگ انیمانند سال ۴۹در سال  رانیکارگران ا"

آنان، سال  دیقدرت خر شیکارگران و افزا یشتیمع تیبر بهبود وضع یمبن ،”دیو ام ریتدب“داران و دولت  هیسرما یخالف وعده ها

ها  متیگسترده ق یتر فاصله حداقل دستمزد با خط فقر،آزاد ساز شیهرچه ب شیافزا د،یقدرت خر دیمواجهه کارگران با کاهش شد

 .نگه داشتن دستمزدها بود نییاز پا یناش بتیبر کاالها و هزاران درد و مص یدرصد ۴ یبر ارزش افزوده  اتیمال لیوتحم

اشکال و صور آن نداشته است تا به  یداران در همه  هیجز دفاع از منافع سرما یا فهیگذشته وظ یکه مانند دولت ها زیدولت ن نیا

بحران “و وجود  ”میتحر“چون  ییو بهانه ها هاتیتوج رادیکارگران و ا شتیتر به سطح مع شیهرچه ب یاز دست انداز ریامروز غ

ما  یگاه برا چیو بهانه ها ه هاتیگونه توج نیاگر چه ا. عرضه به کارگران در چنته ندارد یبرا یگرید زیچ ،”یحاد اقتصاد یها

نامناسب و اسف بار  تیگسترده کارگران و وضع یکارسازیو ب اخراج.استنبوده و از اساس فاقد ارزش و اعتبار  یرفتنیکارگران پذ

آمار  نیاز کارگران که بر اساس آخر یگسترده ا فیکار به ط یامضا دیموقت و سف یقراردادها لیآنان؛ تحم یاجتماع نیتأم یها مهیب

 گرید یخود از نمونه ها ،یمانکاریو پ یواسطه ا یشرکت ها شیاز پ شیشود و گسترش ب یدرصد آنان را شامل م ۴7حدود  یرسم

 .است یستم و استثمار طبقات نیا

نگه  نییبا پا هیکه صاحبان سرما میریبپذ میتوان یو نم میرا تحمل کن یتیوضع نیچن میتوان ینم گریاست که ما کارگران د نیا تیواقع

سوق  یو دربه در یخانه خراب یبه سو شیاز پ شی، طبقه کارگر را ب یحقوق یانواع ستم و ب لیدستمزدها و تحم یداشتن سطح عموم

چه خود به  یرفته، مقامات دولت نیآن از ب یامکان توسل به بهانه  گریها برداشته شده و د میحاال که تحر اما.ندیاساقط نم یداده، از هست

باز هم در ( …کار و یاسالم یانه کارگر، شوراهاخ) یضدکارگر یو چه با فعال کردن عوامل دست نشانده در نهادها میطور مستق

امن  یو بسترساز انیاز کارفرما تیحما. هستند دیجد یو بهانه ها هاتیتوج حطر قیاز طر ییعدم پاسخگو یکسب فرجه برا یتقال

 نیوجود فاصله ب ریانداختن تقص ایها  میرحخروج اقتصاد از بحران در دوره لغو ت یبرا یو خارج یگذاران داخل هیجلب سرما یبرا

 ما  نیبنا بر ا. نگه داشتن دستمزدها هستند نییپا یبراامسال  هاتیو توج لیاز دال ن،یشیپ یحداقل دستمزد باخط فقر به گردن دولت ها

 



 

    1311اسفند ماه                                                116توفان الکترونیکی شماره                                                           7

 

 یدستمزد اعالم م شیافزا یبرا ،یکارگر یتشکل ها ریها وسا هیو اتحاد کاهایاعم از سند ران،یا یمستقل در جنبش کارگر یتشکل ها

 :که میدار

مدرن و متعارف و  یمطابق با استانداردها ،یانسان یزندگ کیمتناسب با  دیقانون کار، با ۹۵ یماده  /بند  یدستمزد با اجرا زانیم

خارج از اراده کارگران به آن دچار  ،یدار هیکه اقتصاد سرما یتیشود و فارغ از هر وضع نییتع( تومان  7۶۶۶۶۶۶)خط فقر  یباال

هر  ،یخواست نینشدن چن نیکه در صورت تأم میدان یحق خود م نیکارگران همچن ما.زند، محقق گردد یگشته و در آن دست و پا م

 .میآن تالش و مبارزه نمائ یدر دستور کار گذاشته و برا م،یده صیمناسب تشخ ریامر خط نیبرد ا شیپ یرا که برا یاقدام

 ۵7۴۹بهمن  ۵۰ جمعه

 حروف الفبا بیبه ترت تشکلها

نقاشان استان  یکایسند،هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند،کارگران برق و فلز کار کرمانشاه یصنف انجمن،رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 "یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم،یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم،مدافعان حقوق کارگر کانون،البرز

    

***** 

 کنونیمافیائی اسالمی واوضاع ناهنجار 
            

تمام دستگاه . تامین امنیت جانی و معاش خود استدر دنیای مافیائی اسالمی، هر کس در پی ساختمان دستگاه 

 //اگر رئیس قوه قضائیه قاتالن جنبش دموکراتیک . دروغ و فریبکاری و ریاکاری مالها درهم پاشیده است

روریستهای رئیس جمهور و خامنه ای و مصباح یزدی و رفسنجانی راست راست خرداد را رها می کند، اگر ت

رد قانونی قرار نمی گیرند، پس هر کس برای تامین امنیت خویش و ترس از فردائی راه می روند و مورد پیگ

که بهر صورت فرا می رسد و ترس از بی مهری باال سری ها، ترس از تجربه سقوط منتظری ها، رفسنجانی 

 می رود تا سند جمع کند، پرونده سازی کند،... ها، موسوی ها، خاتمی ها، کروبی ها، شریعتمداری ها و

، کفن هللا، انصار حزبهللااندوخته مالی از راههای نامشروع انباشت نماید، ماموران مسلح و چاقوکشان حزب 

دزدی و بی قانونی و مریدبازی و لشگرکشی و یارگیری به . پوشان، مریدان خود را سازمان دهد و داشته باشد

ه های قدرت است که همه آنها برای دیگر نزاعها، نزاع دارو دست. رکن اساسی اداره جامعه ناامن بدل می شود

آنها بین هم . حفظ نظام سرمایه داری، ولی در تحت رهبری گروه بزن بهادر و خونی خویش، فعالیت می کنند

. ازدواج می کنند تا مانند قرون وسطی با دختر دادن و پسر گرفتن اتحاد قبیله ها و امنیت جمعی را تامین کنند

" برادارن پاسدار قاچاقچی"اکمیت آن دسته های مافیائی ساخته است که از این وضعیت در ایران فقط از ح

 .بسیجی تشکیل می شود تا کفن پوشان حرفه ای قم و برادران چاقوکش

 

 

یکی دارای اسکله های مخفی است تا جنس به ایران وارد کند و در بازار بدون نظارت دولت و پاسخگوئی به 

گری در پی آن است که چگونه نظام بانکی را تلکه کند و با خیال راحت مجلس بفروشد و میلیاردر شود و دی

با قدرت اسلحه می چاپد و دیگری به تجار خودی اعتبار ورود هم یکی یکی دکل می دزدد .ساکن کانادا شود

 تاثیرات فاجعه آمیزش برای. اجناس بنجل را می دهد تا از این بابت کمیسیونی بگیرد و راه دزدی را باز کند

رهبراِن در قدرت، تامین عمر خود را نه در خدمت به مردم و زیستن . جامعه برای این مافیائی ها مهم نیست

در ایران، بلکه در فرار به کانادا می بینند و بسیاری از آنها از هم اکنون در آنجا دارای ثروتهای میلیاردی 

که بحران درونیش تشدید شده است ناشی از نزاع حاکمیت . رفسنجانی نخستین آنها حتما نبوده است. هستند

. ترس از مردم و ترس از رقبا، قبیله های مافیائی را بجان هم انداخته است. همین نابسامانی مافیائی است

 .رژیمی که امنیت هیچکس را محترم نمی شناسد خود در آشی که پخته است دست و پا می زند
 

 
 !اسالمی ، بدست مردم ایرانسرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری 
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 درایران  بحران آبسخنی کوتاه درمورد 

 
 

 

علل گوناگون از جمله چاه زدن های بی اندازه و بی رویه در معرض آسیب منابع آبی زیر زمینی در ایران نیز به 

االن به  به آب میرسیدندمتر پائین تر از سطح زمین  ۶۶سال پیش حدود ۹۶چاه هایی که  ".های جبران ناپذیر است

د آوری الزم به یا( نقل از پرویز فتاح وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران")متر رسیده است 7۶۶تا  ۶۶/عمق 

سانتی متر فرو  ۵/۶نظیر دشت مشهد که . است به همین دلیل زمین در برخی مناطق در ایران نشست کرده است

میلیارد متر مکعب در  ۰در عین حال کارشناسان اُفت آب های زیرزمینی در برخی از مناطق ایران را . نشسته است

ن امروز این برداشت متوقف شود، چند هزار سال طول آنها در عین حال معتقدند که اگر همی. سال تخمین زده اند

میلیارد متر مکعب بارندگی تنها  ۹۶۶از  ایران.ا.به علت عدم کارآیی دولتهای ج. خواهد کشید تا این اُفت جبران شود

 ۴۹. دمیلیارد متر مکعب آن مورد بهره برداری بهینه قرار می گیرد، مابقی به هدر می رو ۵۶۶، و به روایتی ۵7۶

درصد بقیه را خانواده ها و صنایع  ۰درصد از مجموع آب در ایران صرف امور کشاورزی می شود و تنها 

میلیون هکتار آبیاری  9و است دیم هکتار آن میلیون  ۵۶ ،میلیون هکتار زمین مزروعی ۵9از . مصرف می کنند

رئیس سابق کمیسیون  .می شوداز این رقم تنها یک میلیون هکتار آن با سیستم آبیاری مدرن کشت . می شود

میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال ساالنه از مرزهای غرب و جنوب  77: "کشاورزی مجلس معتقد است که

دخانه واز جانب دیگر به دلیل ساختن سد بر رود هیرمند در افغانستان دیگر آبی از این ر." کشور خارج می شود

 ".نصیب ایران نمی شود

 

 9۶۶از کشوری که تنها در زمان ریاست جمهوری پیشین اش . شرفت در جمهوری اسالمی ایراناینهاست نشانۀ پی

میلیارد دالر پول نفت ناپدید شد، یا ده ها نفر هزاران میلیارد تومان و دالر را اختالس و دزدی کرده و یا رشوه داده 

اینگونه می : این نظام فاسد پرسید هم انداز باید از رهبر پُرگو و پشت. اند و می دهند، غیر از این انتظار نمی رود

 !کنید؟" مقاومتی"و اقتصاد آن را " خودکفا"کشور را " خواهید 

 

در سالهای گذشته از در آمد نفت برای توسعۀ "خود اذعان دارد که  ،دبیر اسبق سازمان نظام مهندسی کشاورزی

(. همانجا") أمین زیر ساختن ها توجه نشده استدر بخش کشاورزی به ت... کشاورزی مدرن و مهار آب استفاده نشد

سد بزرگ مخزنی کشور  ۵۰۶مخازن  ؛استان کشور با تنش آبی مواجه است /۵"وزارت نیرو اعالم داشته است که 

استان بوشهر، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گلستان از همه استانها وخیم تر  ۶وضع . نصف شده است

که در کنار عوامل فوق، دولت با بی برنامگی و بی عملی خاص ناظر منفعل، ریختن  ین در حالی استا. است

دریاچه ها و در نتیجه دریا می  فاضالب های خانگی، صنعتی، پسآب های کشاورزی و انواع ُزباله به رودخانه ها،

موم کشاورزی و نیز نفوذ س شیرابۀ زباله ها، نفوذ باقی ماندۀ کود ها و ؛زمین نَشت نفت و بنزین، به زیرِ . باشد

زمین هر روز آب های کشور را بیشتر آلوده می سازند و دولتها یکی پس ازدیگری می  فاضالبهای خانگی به زیرِ 

 .خورند و می روند گویند و می چاپند و می آیند و دروغ می

ا در معرض خطر وضع آب کشور همانند بسیاری از امور دیگر روز بروز به وخامت بیشتر می گراید و مردم ر

 .قرار می دهند... بی آبی و بیماری و

 

188برگرفته از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره   
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ب بهمن چه می آموزد؟انقال  
 

در هیچکدام از . سال پیش در ایران یکی از بزرگترین و پر شکوه ترین انقالبات تاریخ بشریت به وقوع پیوستهفت در سی و  

میلیون نفر در جنبشهای اعتراضی و سیاسی و درگیری با پلیس و ارتش که ظاهرا فقط برای  /۵انقالبات پیشین سابقه نداشته است که 

مردم با فداکاری و از جان گذشتگی در این نمایشات عظیم اعتراضی، بدون . حفاظت از مرزهای ایران ایجاد شده بود، شرکت کنند

می کنید می بینید که روزی نیست که رژیم جنایتکار پهلوی به  وقتی به روزشمار انقالب ایران نگاه. ترس از کشتار شرکت می کردند

“ فاجعه“پیروزی انقالب که آنرا -دارودسته آدمکش سلطنت طلب همین امروز هم تالش می کنند ثابت کند . کشتار مردم دست نزده باشد

فقط برای کسانی می توان گفت که شاهد این افسانه ها را . به این علت بوده است که شخص شاه نمی خواسته خونریزی شود -می نامد

جنبش توده ای و عظیم مردم ایران در شرایطی آغاز شد که ارتش شاهنشاهی . سلطنت پر از چرک و خون سلسله پهلوی نبوده اند

ام ژاندارم خلیج هزار نفر را برای ژاندارمی منطقه به زیر پرچم برده بود تا از منافع امپریالیستها با ثروت ملت ایران در منطقه بن۹۶۶

فارس دفاع کند، این رژیم جاسوس و نوکر امپریالیسم حق کاپیتوالسیون یعنی مصونیت قضائی اربابانش را در ایران پذیرفته بود در 

که برای جاسوسی و کار برد تسلیحات فروخته شده آمریکائی به “ مستشار“هزار ارتشی آمریکائی تحت عنوان  ۶۶غیر این صورت 

هزار نفره که در مرزهای شمال  ۶۶الزم به تذکر است که مخارج این ارتش آمریکائی . بودند، رژیم شاه را تنها می گذاشتندایران آمده 

این همان دستگاه پیشرفته جاسوسی آمریکا بود که بعد از انقالب تحت نظر دولت بازرگان با )ایران دستگاه جاسوسی علم کرده بودند

باید از .به گردن مردم ایران بود( توفان-ه آمریکائیها، بجای مصادره، با سالم و صلوات تحویل داده شدمسئولیت مستقیم امیرانتظام ب

 .وفداکاری مردم ایران برای آزادی ودمکراسی واستقالل تجلیل به عمل آورد و از شکست آن آموخت 15انقالب بهمن 
 

اه با کسب رهبری بورژوازی پیوند داشته و تحت سامانه سرمایه می آموزد که متوقف شدن و شکست  انقالب در نیمه ر انقالب بهمن

داری برای ممالک از بندرسته ای نظیر ایران امکان تحقق حقوق دموکراتیک شهروندان بویژه کارگران و زحمتکشان، آزادیهای 

. ری بورژوازی نا ممکن استتحت رهب... سیاسی، آزادی اجتماعات وسندیکا و احزاب، پیشرفت و تامین دمکراسی و عدالت اجتماعی

زیرا درشرایط حاکمیت امپریالیسم هرحرکت استقالل طلبانه و ترقی خواهانه ای به معنی مقابله با منافع آزامندانه امپریالیستهاست و از 

قابله با آن آنجا که بورژوازی به واسطه ضعف تاریخی خویش و بدلیل صدها پیوند مرئی و نامرئی که با امپریالیسم دارد قادر به م

بورژوازی به واسطه ضدیت ماهوی خود با توده های . نیست، جبرا با کرنش درمقابل امپریالیسم به انقالب خیانت می کند

استثمارشونده، آنجا که توده ها با استفاده ازفرصِت آزادی برای بیاِن خواستهای سرکوب شده به میدان تظاهرات و نمایشات پای می 

انقالب بهمن نیز چنین فرجامی . فنگ را بسوی آنها نشانه گرفته و بیرحمانه آنها را درخون خود غرقه می سازدگذارند، لوله های ت

انقالب بهمن پس ازسه سال کشاکش میان توده های تشنه آزادی وسازندگی و عدالت اجتماعی و ارتجاع سیاه قرون وسطائی  .داشته است

و قتل عام سازمانهای سیاسی و توده  ۰۶خرداد  7۶سرانجام با کودتای خونین ... خامنه ایبه نمایندگی دارودسته خمینی و رفسنجانی، 

، ازآن پس بود که سرنگونی رژیم در دستور ....مردم شکست خورد و آزادیهای سیاسی که دستآورد انقالب خونین بهمن بود نابود گردید

فضای انقالبی ایران پس از تیرباران وحشیانه هزاران نفر از . مه داردکار سازمانها و احزاب سیاسی قرار گرفت واین امر همچنان ادا

یاس و سرخوردگی و عدم اعتماد و بدبینی که ناشی از شکست . فرزندان انقالب ودرهم شکستن تشکالت انقالبی بکلی  تیره و تارگردید

امروز نه از . تناک درجامعه را امروز شاهدیمما این سرخوردگی عظیم، این سقوط اخالقی وحش. انقالب است بر جامعه حاکم گردید

سرکوب دگراندیشان، کارگران، زنان ، دانشجویان و همه . آزادی در ایران خبری است و نه از عدالت اجتماعی و حقوق مدنی مردم

دزدی و ارتشاء، دزدی و چاپلوسی و پارتی بازی، فقر اقتصادی و شکاف طبقاتی، گرانی،  .اقشار تحت ستم ایران بشدت ادامه دارد

رشوه، گسترش فحشاء و مافیای اقتصادی در قدرت که تمام تاروپود جامعه را درنوردیده است، جان مردم را به لب رسانده و اکنون بعد 

سال انقالب درایران جامعه در بن بست عظیمی گرفتار آمده و جمهوری سرمایه داری اسالمی راهی جز سرکوب مردم هفت از سی و 

 . دن با امپریالیسم برای حل این بحران و بقای خود نمی بیندو کنار آم

 

" نرمش قهرمانانه" وبه  شروع شده  ۶۵۵/مذاکرات سری آمریکا با رژیم جمهوری اسالمی از زمان احمدی نژاد، یعنی از اوایل سال 

 امپریالیستی ،گشودن بازار ایران بسوی سرمایه های  .وتسلیم زبونانه درقالب برجام ختم شده است

پیروی ازسیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و گام گذاردن در خصوصی سازیهای کارخانجات و شرکت ملی نفت و 

به مردم  که از یک سیاست نئولیبرالی اقتصادی نشئت می گیرد تا بتوانند بار بحرانشان را بدون نظارت ۹۹پتروشیمی بر اساس بند 

ازاین رو برای  تحقق مطالبات دموکراتیک انقالب بهمن، برای آزادی و . استکشور ما  ه در جهت وابسته شدنایران منتقل کنند، هم

حقوق اولیه و بنیانی کارگران و زحمتکشان و توده ها ی تحت ستم، برای دفاع از ادامه و تضمین استقالل سیاسی ایران، انقالب دیگری 

به این وظایف انجام نشده را داراست یک انقالب قهرآمیز سوسیالیستی به رهبری حزب واحد  انقالبی که رسالت پاسخ. باید سامان گیرد

 .طبقه کارگراست و تنها چنین انقالبی راه نجات مردم ایران است
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مصاحبه فیسبوک توفان انگلیسی با جعفر پاکنیا، مسئول روابط بین المللی حزب 

درمورد اوضاع سوریه( توفان)کارایران  
های تروریستی وش وتارمار کردن نیررفیق عزیز،توازن قوا در سوریه با توجه به حمالت هوائی روسیه به پایگاههای داع:پرسش 

دولت ترکیه با  سراسیمگی وبا نقض .رژیم بشاراسد به تعرض دست زده وپیشرویهای قابل توجه ای داشته است. تغییر کرده است

خلق دید نموده است که با هرگونه خودمختاری تمام موازین بین المللی پایگاههای کردهای کوبانی را در سوریه بمباران کرده و ته

شما اوضاع را چگونه می بینید؟. سوریه بشدت مبارزه خواهد کرد وآن را بر نمی تابد کرد  

 :  پاسخ
سیاست ماجراجویانه دولت اردوغان دولتی که  دررویای احیای عثمانی بزرگ غرق است ودر امور داخلی کشورهای منطقه بیشرمانه  

دولت ترکیه با گسیل . دخالت میکند  با شکست مفتضحانه ای روبرو شده است و این نشانه کوته بینی سیاسی رهبران کنونی ترکیه است

ر پی آن بوده است که با تحت فشار قرار دادن دولتهای اروپایی ، آنها را با سیاست خویش مبنی بر پناهندگان سوری به اروپا د

سرنگونی حکومت مشروع و قانونی بشار اسد همراه کرده و چنین وانمود کنند که تنها با سرنگونی اسد و دخالت نیروهای ناتو و 

این دسیسه ضد انسانی رجب طیب اردوغان . ندگان به اروپا وجود داردحمایت آشکار آنها از داعش، امکان جلوگیری از حضور پناه

که به یک عامل تحریک و جنگ و تخریب در منطقه بدل شده است با مخالفت کشورهای اروپائی روبرو شد و کار سیاست کوته بینانه 

در جلوی سیل هجوم پناهندگان به اروپا  وی از ممالک اروپائی تقاضای باج کرد تا مانعی. رجب طیب اردوغان را به بن بست کشانید

 . میلیارد یورو بود 7باجی که وی می خواست . ایجاد کند

 

. پیروزیهای ارتش سوریه بر مزدوران داعش با بمباران مواضع آنها از طریق روسیه هر روز با موفقیت بیشتری روبرو می شود

ت واداشته و نیروهای مزدور داعش فرار را بر قرار ترجیح می دهند و پیشروی ارتش سوریه در تمام مناطق اشغالی مردم را به مقاوم

این تروریستهای آموزش . این است که دسته دسته به سرزمینهای مادری خویش باز می گردند. نمی خواهند کشته شده به بهشت بروند

ترور وحشی خویش را به ممالک مادر تسری  دیده توسط دولتهای امپریالیستِی تروریست، حال به جان آموزگاران سابق خود افتاده و

از این ترور، سایر ممالک . فرانسه قربانی تروریسم خود شده است و علیرغم این از دخالت در امور منطقه دست بر نمی دارد. داده اند

ترکیه در آینده . هند ماندهزار نفر در منطقه گرفته بودند در امان نخوا 7۶۶امپریالیستی که تا دیروز زیر بال داعش را برای کشتار 

 . نزدیک خودش یکی از قربانیان تروریسم خواهد بود

 

های اخیر رژیم بشار اسد به یدولت ترکیه که به سرکوب فاشیستی خلق کرد وبمباران وحشیانه پ ک ک مشغول است در اثر پیروز

در خاک سوریه " درمبارزه علیه داعش" وحشت مرگ افتاده و درهمکاری با عربستان وقطر خواهان پیاده کردن نیروی زمینی

اوباما  وسردمداران ناتو واتحادیه اروپا  حتا  باراک.را کسی جز اردوغان باور ندارد داعش چنین دروغی مبنی بر مبارزه علیه.است

ط به منظور سرکوب دولت ترکیه فق. نیز  به سیاستهای ماجراجوایانه اردوغان به تردید می نگرند و با هزم واحتیاط به آن می نگرند

میت ارضی وحق حاکمیت ملی این اور خواهد شد و این نقض آشکار تمکردهای کوبانی ومبارزه با ارتش سوریه وارد خاک این کش

 .چنین سیاستی با شکست کامل روبروخواهد شد.کشور است

 

بسیاری از مردم غیر نظامی کشته شده  برخی ها براین نظرند که بمباران داعش توسط روسیه اوضاع را وخیمتر کرده، : پرسش 

وهدف روسیه در رقابت با امپریالیسم آمریکا برای حفظ وتحکیم منافعش درسوریه ومنطقه است ودخالتش  یک اقدام امپریالیستی 

ید؟   ئشما دراین مورد چه می گو. بل دفاع نمی باشداست وقا  

ید روشن کنیم که ماهیت جنگی که درگرفته است چیست وچرا  امپریالیستهای ما قبل ازاینکه به ماهیت دولت روسیه بپردازیم با :پاسخ

خواهان سرنگونی رژیم قانونی بشار .....غربی به رهبری امپریالیسم آمریکا  و مزدورانشان در منطقه نظیر قطر وعربستان و ترکیه 

این ادامه همان سیاست تجاوزکارانه به عراق  ؟ آیا "خاورمیانه بزرگ نیست"آیا این سیاست درکادر همان دکترین . اسد هستند

نیست؟ آیا این بدان معنا نیست که این سیاست درراستای منافع امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه است؟ آیا چین و .... وافغانستان و لیبی 

 روسیه خواهان براندازی اسد وتجزیه خاک سوریه هستند؟

تقالل سیاسی است ومختار است از هرکشور ونیرویی برای حفظ استقالل وتمامیت ارضی اش باید تاکید کنیم که کشور سوریه دارای اس

دراین نزاعی که درگرفته است نوک حمله باید .کمک بگیرد و این سیاست در تاریخ مبارزات دول وخلقهای جهان امر تازه ای نیست

دراینجا فقط سرنگونی رژیم بشار اسد .تجزیه کامل سوریه هستندغربی و نوکران منطقه ای آنها باشد که خواهان امپریالیستهای علیه 

وسپس پیشروی بسوی ایران وکیش دادن تروریستها به پشت مرزهای روسیه  هدف نیست،بلکه سرکوب نیروی مقاومت لبنان

ین دورقیب  ال هژمونی برااستراتژی نظم نوین امپریالیسم آمریکا به زیرکشیدن متحدین چین وروسیه ومهارکامل واعم.است

شرق فاقد آمادکی و توان نظامی است که بخواهد با جبهه متحد ونیرومند نظامی  مامپریالیس امروز این است که تواقعی.یستی استالامپری

آن نیرویی که در شرایط کنونی برتری نظامی دارد و استقالل وتمامیت ارضی ممالک را تهدید . به رهبری آمریکا وارد جنگ شود ناتو

که مسبب  این امپریالیستهای غربی به رهبری آمریکا هستند . به رهبری امپریالیسم هار آمریکاست  ناتو نظامیمیکند پیمان  و نقض

 .دردهه اخیر بوده اند تمام جنگهای تاکنونی، تاراندن میلیونها مردم از سرزمینشان درخاورمیانه وشاخ آفریقا ودر یوگسالوی و اوکراین
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بمباران سوریه اعالم داشته ا و کردند وبارها مخالفت خود را بروسیه وچین پیشنهاد آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را وت

روشن است . و این امر مثبتی است همانطور که مخالفت آلمان وفرانسه در مخالفت با تجاوز نظامی آمریکا به عراق امر مثبتی بود. اند

سی باید ضمن روشن کردن  ماهیت جنگ و هرحزب سیا.دی تواند نباشاین مخالفتها دارای انگیزه خاص  اقتصادی و سیاسی است ونم

ونه گمستقلی برای حفظ استقاللش ازاین هرکشور دولت مستقل سوریه نیز می تواند مانند . کتیک کند اتخاذ تا ،نیروهای شرکت کننده

ما می توانیم با ساده کردن یک مسئله پیچیده سیاسی و طرح یک شعار عام   .تضاد ها بهره جوید درغیر اینصورت امکان بقاء ندارد

این سیاست  اما.. را راحت کنیم و درگوشه ای به نظاره حوادث بپردازیم سیاسی واعالم جنگ علیه همه نیروهای درگیر خیال خود 

حزب ما این است که باید از استقالل کشورها  تاکید.های لنینی مغایرت دارد ه ای نیست و با مارکسیسم وتاکتیکومسئوالن صحیح

دفاع از حق تعیین سرنوشت خلقها بدست خودشان است ، وتمامیت ارضی آنها درمقابل تجاوزات امپریالیستی دفاع کرد و این دفاع 

سه  ۵7۴۵اسفند سال . فراموش کرد که دلیل مخالفت قطروعربستان وترکیه  با سوریه مسئله انتقال لوله های گاز است نباید  .ونه اجانب

بعد از دو هفته درگیری . هایی کردندمیلیارد دالری احداث خط لوله گاز ایران به اروپا را ن ۵۶کشور ایران و عراق و سوریه قرارداد 

گروههای مسلح از مرزهای شمالی و جنوبی به سوریه سرازیر شدند و قطر و ترکیه و عربستان . های مسلحانه در سوریه آغاز شد

لوله عربستان و ترکیه میخواهند در مسیر خط . قطر میخواهد گاز خودش را بفروشد. برای سرنگونی اسد خود را به آب و آتش زدند

 .قرار گیرند و واسطه ی گاز قطر به اروپا باشند

ه کشتار وفراردهها هزار مهاجر می گویند و حمالت روسیه را مسبب ادام نمردم بیگناه سخ ررسانه های غربی از کشتا در:پرسش

.لیغ می کنندتب  

آنها را تار و داعش را بمباران میکنند ودوران جنگنده های روسی  مواضع  وپایگاههای مز.رسانه های غربی دروغ می گویند  :پاسخ

توسط تصاویر فضائی خود ثابت کردند که داعش نفتهای دزدیده شده از عراق و سوریه را با  ،روسها در مذاکرات اخیر. مار کرده اند

پیروزی مردم . اندقیمت نازل به دولت ترکیه می فروشد و ترکیه آنها را به سایر خریداران غارتگر با بهای مناسب به فروش می رس

سوریه به رهبری بشار اسد بر ضد داعش و دسیسه های جهانی باب طبع ترکیه و آمریکا و عربستان سعودی ورسانه های غربی 

اروپا که بالواسطه مورد تهدید تروریستها قرار گرفته و زخم بردار است . آنها در کار مبارزه با تروریسم اخالل می کنند. نیست

آنها می بینند که سیاستشان در مورد سرنگونی دولت قانونی بشار . که جلوی ضرر را از همانجا که منفعت است بگیردخواهان آن شده 

اسد با شکست روبرو شده و حتی با توسل به نقض منشور ملل متحد و نقض حقوق ملل قادر نشده اند با یاری رژیمهای فاسد و جنایتکار 

آنها خواهان کاهش تشنج هستند و . ی، قطر، کویت، اردن و ترکیه به آرزوهای خویش برسندبین المللی نظیر حکام عربستان سعود

دولت ترکیه که تا کنون با مزدوران . کاهش تشنج در منطقه را برای منافع خویش و عادی کردن روابط با روسیه مفید ارزیابی می کنند

کردهای سوریه می جنگید حاال می بیند که با شکست داعش و داعش از عرب، ترک، ترکمن، چچنی، داغستانی و اروپائی بر ضد 

گریز بزدالنه آنها از میدان نبرد، نیروهای رزمنده کرد قوی می شوند و آرزوی اردوغان برای اشغال شمال سوریه و تجزیه این کشور 

کمنها که تا دیروز همدست داعش بودند و بر تر. را از جمله با اختراع اقلیت ملی ترکمن که می خواهد به ترکیه بپیوندد بر باد می دهند

رجب طیب اردوغان از کار در می آیند که توسط جنگنده های  برادرانضد کردها و اعراب می جنگیدند و سر می بریدند بیکباره 

روسی که آنها اردوغان از این تروریستهای ترکمن به عنوان اپوزیسیون غیر تروریست دفاع می کند و هواپیمای . می شوند شهیدروس 

اردوغان و اوباما نقش موذیانه و دورویانه ای در . را بمباران می کرده است با رضایت آمریکا و مخالفت اروپا سرنگون می کند

فراموش نباید .روسیه منافعی درشرایط کنونی در بمباران مناطق غیر نظامی ندارند رژیم بشار اسد و. مبارزه با داعش بازی می کنند

کشور جهان قرارگرفته است و 9۶هزار تروریست از  ۵1۶۶۶۶ریه چندین سال است که مورد تاخت وتاز بیش از کرد که سو

این مزدوران  درحال دست و پا زدن هستند و رسانه .ه این آدمخواران را تامین کرده اندسعودی وقطر و آمریکا واروپا هزینعربستان 

با تصاویر جعلی درپی ایجاد افکار عمومی علیه دولت بشاراسد هستند که وی و متحدش روسیه افراد غیر نظامی را هدف  غربیهای 

 .میگیرند

 آینده رژیم بشار اسد چه خواهد شد و تکلیف مردم دراینجا چیست؟ :پرسش

هدف شوم . است"مداخله بشردوستانه " همانطور که بارها تحلیل کردیم هدف آمریکا سرنگونی رژیم بشاراسد درقالب  :پاسخ

، (دربلندیهای جوالن) ، دروز نشین(دردمشق و حومه) امریالیسم آمریکا و شرکاء این است که سوریه را به چهارمنطقه سنی نشین

یک سوریه وابسته، پاره پاره شده و ضعیف به . تقسیم کنند( درشمال شرقی سوریه)و کرد نشین( در منطقه ساحلی انطاکیه) علوی نشین

سکوت مدعیان دفاع ازحقوق بشر درقبال نقض . ی آمریکا و صهیونیستهای اسرائیلی و شرکایشان درمنطقه استنفع سیاست راهبرد

 . آشکار حقوق ملل توسط امپریالیسم آمریکا، ریاکاری این محافل قالبی حقوق بشری را آشکار می سازد

ت اجتماعی فقط با دست مردم سوریه وپیشاپیش آن به برای حفظ استقالل و استقرارآزادی وعدال است براندازی رژیم بشار اسد نروش

سرنگونی رژیم اسد توسط  ،درغیراینصورت .رهبری طبقه کارگر امری انقالبی ومترقی وبنفع سوریه وکل مردم منطقه می باشد

هنوز ....انستان ولیبیاحزاب وسازمانهای سیاسی که ازاشغال عراق وافغ. سوریه است ونه بنفع خلقهای منطقهامپریالیسم نه بنفع مردم 

 درآن واحد «» همه تضادهای اجتماعی»وحل «همه نیروهای ارتجاعی »ی مبارزه علیه   نیاموخته اند وبه تکرار همان تئوریهای
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خود غرقند " مبارزه بادو قطب ارتجاعی"آنها دررویا های کودکانه ترتسکیستی .نه ازسیاست چیزی میفهمند ونه تاکتیک ،میپردازند

این  افشای بی امان.وخدمتی که به خلق نمی کنند هیچ بلکه درمبارزه ملی ورهائیبخش علیه امپریالیسم وتجاوزگری اخالل نیز میکنند

امپریالیسم . سخن میگویند وظیفه همه انقالبیون ونیروهای ترقی خواه است" کمونیست وچپ"جریانات منحرف و منحط سیاسی که بنام 

از صلح درسوریه سخن میگویند اما درعمل برطبل ادامه جنگ وویرانی درتمام .....آمریکا ومتحدینش، عربستان سعودی وترکیه وقطر

ز بخش بزرگی ازمردم سوریه برای حفظ امنیت وتمامیت سوریه در پشت رژیم بشاراسد ایستاده اند واز او امرو.جبهه ها میکوبند

 .درمقابل تروریستنهای داعشی دفاع میکنند وتمام شواهدازاین واقعیت حکایت دارد وجز این نیست

 ۶۵1/فوریه  ۵9

*** 
 گشت وگذاری در فیسبوک  

 پاسخ به چند سئوال

 
زدن مردم زیرشعار ضد امریکائی جمهوری اسالمی می توان با امپریالیسم  مبارزه کرد است؟ اختالف  آیا با سینه:پرسش

 چگونه ممکن است آن را ازبین برد؟ آیا می توان جهانی بدون تبعیض واختالف طبقاتی ایجاد کرد؟.دارند طبقاتی درهمه جوامع وجود

  
اکنون غیر از هواداران .گذشت هآن دور. جمهوری اسالمی را بخورندفریب شعارهای دروغین مردم نباید  روشن است :پاسخ 

با سرکوب واعمال د یکتاتوری بر مردم نمی .نزیک نظام و جیره خوارانش کسی برای این شعارهای بی محتوا تره هم خورد نمی کند

تائیدی براین نظر  ر امپریالیسم آمریکا بگفته صحیحت ۵بعالوه  1زبونانه رژیم حاکم درمقابل  تسلیم. توان به جنگ امپریالیسم رفت

سال تاب نیاورد و سراسیمه   1از  رب که یک اقدام ضد بشری بود، بیشترجمهوری اسالمی درمقابل تحریم اقتصادی غ رژیم .است

این نشان میدهد که  . رژیم از مردم بیش از امپریالیسم می ترسد  وهمه قرائن تائیدی بر همین نظر است.پرچم سفید را به اهتزاز درآورد 

. ثمری نخواهد داشتاینصورت  امپریالیسم باید با مبارزه برای حقوق دمکراتیک وعدالت اجتماعی پیوند بخورد، درغیر مبارزه علیه

 .ونه کورکورانه و شعار گونه این مبارزه باید آگاهانه صورت گیرد.بجنگند زیرا این مردمند که باید برای استقالل و آزادی کشورشان

اید ب !!"چون استعدادها وهوش وتوانایی ها متفاوت استخواهد افتاد ناخواه درجوامع آزاد اتفاق  درمورد اینکه اختالف طبقاتی خواه 

این نظام بیش از . وثروت درجهان محصول نظام ومناسبات سرمایه داری است دو قطب فقر.اختالف طبقاتی یک پدیده ذاتی نیست گفت 

که مانع پیشرفت بشریت  به مرحله ای رسیده است. جانشین نظام کهنه فئودالی شد ودوران شکوفائی اش گذشته است سال است که ۶۶/

 میلیارد تخریب و صدها جنگ محلی وکودتا های نظامی در قاره میلیون کشته و صدها 9۶دوم و بیش از دوجنگ جهانی اول و. است

پیشرفت  گی رسیده است ومخلداست که امپریالیسم بعنوان باالترین مرحله سرمایه داری بدوران گندی ای مختلف جهان نشان ازاینه

...... نمونه هائی ازاین دست هستندوآمریکای التین  ان وممالک آفریقاییعراق و لیبی وسوریه وافغانستن.وتکامل جامعه بشری است 

 سوسیالیستیما انسانها در یک نظام حقیقتا عادالنه و به اعتقاد .برجهان است اینها همه محصول سیاستهای امپریالیستی و نظام حاکم

جامعه پویا هم به صنعت  یک.شکوفا میشونداستعداها درزمینه های مختلف  .خواهند داشتشرایط رشد و پیشروی را  بهترین

پیشرفتهای شگفت  ...وحقوق وعلوم انسانی  اجتماعی وهنری و زیباشناسیعلوم  نیازدارد وهم آالت  ماشینوتکنیک و ومتخصصین 

آوری که پس از انقالب اکتبر و در طی دوران سی سال ساختمان سوسیالیسم در شوروی روی داد انکار ناپذیرند و خود ممالک غرب 

 .بارها بر حقانیت آن صحه گذارده اند

مورد شکستها  طور دیگری است و این شوروی وچین  اوضاع کنونی پس از شکست موقتی دژهای سوسیالیستی نظیر روشن است

، حقانیت "شکست سوسیالیسم"میکنند که  این نظریه غلط را تبلیغریاکارانه  و سالهاست امپریالیستهای غرب قرارگرفته بهره برداری 

اما این  !و سرمایه داری نولیبرال تنها آلترناتیوبشریت است ؟!!غارتگری است سرمایه داری و استثمار وجنگ وخونریزی وچپاول و

روپا، بحران بیکاری درجهان شده وموج میلیونی پناهندگان به اداری  با توجه به بحرانی که گریبان گیر خود ممالک سرمایهتبلیغات 

ممالک اروپایی و  ورکود مالی و تضعیف جوامع رفاه و ژرفش اختالفات طبقاتی وگسترش فقر، در....وتروریسم  سرمایه داری ، جنگ

درحال رشد  سر بلند میکنند و ...و آسیا  آفریقا و آمریکای التین  درواحزاب کمونیست آرام آرام  ست، دیگر کارساز نی.....سایر جهان

شخصیتهایی نظیر لنین و استالین محبوب ترین شخصیتهای تاریخ دربین مردم  در روسیه کنونی طبق نظرسنجی های عمومی.هستند

لنین واستالین  دیگر کارساز نیست و کارگران و زحمتکشان  قدم  نوقاتل خواندارقام جعلی  میلیونها کشته در شوروی  ....اند لقب گرفته

مشکل بیکاری و  بی مسکن  وفقدان بهداشت ودرمان مهمترین مسائل مردم . به قدم آگاه میشوند و به این تبلیغات جعلی  توجه ای ندارند

 ..ن سخن میرودجهان از جمله مماللک ثروتمند غرب است  که اینروزها بسیار درمورد آ
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نظامهای برده داری و فئودالی  این نبرد وتکامل جامعه از کمون اولیه و سپس تاریخ جوامع بشری ، تاریخ مبارزه طبقاتی است و دراثر

پوسیده  جانشین این سیستم  سرمایه داری رسیدیم که اینک دربن بست است و سوسیالیسم بعنوان یک ضرورت تاریخی باید ، به

 نیست سال ۵1۶ بیش از طول عمر مارکسیسم سال طول کشید و 1۶۶فئودالیسم بیش از  داری بر سرمایه غلبه نظام.شودارتجاعی و

ویژه درمورد زنان وحقوق کارگران وخلقهای تحت ستم غیر قابل ی سوسیالیسم بودرطی این مدت پیروزیهائی بدست آمده ودستآوردها

با شکستهایی درمقابل نیروهای  شکستهای موقتی همیشه بروز کرده همانطور که خود نیروی جوان سرمایه داری ابتدا....... کتمان است

 تنها در کادر ماتریالیسم........جامعه سرمایه داری بر نظم کهن فئودالی پیروز شد اما سرانجام.ودالی روبرو شدندبا تجربه اما میرنده فئ

بشری را خوشبینانه مورد بررسی  تاریخی است که می توانیم به تحلیل تناقضات اجتماعی بپردازیم وآینده تابناکوماتریالیسم  دیالکتیک

 .قراردهیم

**** 

 آیا چین یک کشور کمونیستی؟است ؟امپریالیستی  شیا ماهیت درحال رشد است ملی ه یک کشور سرمایه داریآیا روسی:پرسش
 

امپریالیسم نوخاسته روسیه کنونی واقعیتی است غیرقابل انکار واین پدیده بدنبال . روسیه یک کشور امپریالیستی است :پاسخ

این امپریالیسم نه محصول دوره گرباچف و پوتین بل .سوسیالیستی پدید آمد انحطاط سوسیالیسم واحیای سرمایه داری در نخستین کشور

. حزب کمونیست اتحادجماهیر سوسیالیستی شوروی زاده شد //و  ۶/با کسب قدرت سیاسی توسط خروشچف وشرکاء پس از کنگره 

وری که اولین انقالب سوسیالیستی  کرد، درکشبه پرولتاریای جهان اهدا  درکشوری زاده شد که درگذشته رهبرانی مانند لنین واستالین

ساختمان جامعه ای را درپیش گرفت، درکشوری که پرولتاریای جهان آن را بحق میهن سوسیالیستی خود می شمرد ودربرابر حمالت 

دند ودرمبارزات و یاور خود میدی دشمنان سوسیالیسم از آن دفاع میکرد، درکشوری که  خلقهای ستمدیده  جهان آن را درهمه حال یار

امپریالیسم  نوخاسته شوروی بیش ازسه دهه با نقاب سوسیالیسم خود . خود بخاطر آزادی واستقالل  آنرا تکیه گاه  نیرومند خود میدانستند

کوتاه   را پیرو مارکسیسم لنینیسم مینمایاند، برای نفوذ درکشورها یا درمیان  خلقها شعارهای سوسیالیستی وانقالبی سر میداد، به سخن

گذشته پرافتخار کشور شورا ها  ورهبران . بورژوازی نوخاسته چهره امپریالیستی خود را می پوشاند وآن را از انظار پنهان میداشت

سرمایه ووسیله نیرومندی بود که به کمک آن پرولتاریا وخلقها را  فریب میداد ، آنها را در دام  ،همراه با نقاب سوسیالیسم  ،کبیر آن

 .  فتار می ساخت در کسوت دوست، گرگی بود درلباس میش، ضد انقالب رویزیونیستی وضد کمونیستی بود درلباس سوسیالیسمخود گر

یکی از سفسطه های رویزیونیستها در رد ماهیت امپریالیستی شوروی این  بود که مارکسیست لنینیستهای راستین وحقیقت جو را به اثر 

ها  به این اثر ارزشمند برای تلقین این بود استناد آن. یه داری  رجوع میدادندوان عالی ترین مرحله سرماامپریالیسم بعن" داهیانه لنین  

. سرمایه داری است  وپایه اقتصادی آن انحصارد بیرون می آی  سرمایه داری آزادازبطن   فقطوهمچنان هست که گویا امپریالیسم 

امپریالیسم نمی تواند به میان آید وسپس ازاین نتیجه میگرفتند وهمچنان میگیرند که بدون انحصار سرمایه داری  سخنی  هم از 

." سوسیال امپریالیسم زاده مائوئیستهای منحرف است "امپریالیسم نتیجه تکامل سرمایه داری است وسوسیالیسم، امپریالیسم نمی زاید و

مایه داری آزاد ناگزیر درتکامل خود به انحصارها وبه امپریالیسم  لیکن لنین  دراثر خود  این نکته را  روشن میکند که چگونه سر

منتهی میشود، چگونه انحصار سپس با دولت بورژوائی درمی آمیزد ودولت بورژوائی را به تبعیت کامل از انحصارها در می 

نتیجه بی نمی آید که امپریالیسم از  ازکتاب  لنین کبیر  هرگز این. یعنی چگونه  سرمایه داری  انحصاری دولتی بوجود می آید.آورند

برعکس لنین همواره  خطر بازگشت سوسیالیسم را به سرمایه داری گوشزد کرده . مبداء سوسیالیسم وازانحطاط ان نمی تواند برخیزد

ت آن جز لنین می آموزد که دردوران انتقال  سرمایه داری به کمونیسم که دول. وحزب ودولت شوروی را ازآن  برحذر داشته است

استالین نیز . دیکتاتوری پرولتاریا نیست برای دشمنان  ناگزیر امید بازگشت باقی می ماند واین امید به تالش برای بازگشت می انجامد

 :نه تنها بازگشت سرمایه داری را نفی نمیکند برعکس آن را با قوت بیشتر متذکر میشود

آری وجود دارد ، این امر / که احیای سرمایه داری را ممکن گرداند وجوددارد آیا درنزد ما، درکشور شورائی ما، شرایط مقدماتی"

 ."ممکن است عجیب  بنظر آید، معذالک واقعیتی است

چنانچه راه بازگشت سرمایه داری مسدود نگردد، سوسیالیسم به قهقرا برخواهد گشت وبه استقرار نظام  که معنی اینها همه  آن است

 .در شوروی نیز چنین  رخ داد و، کهنه خواهد انجامید 

عده .روسیه کنونی دیگرازسوسیالیسم سخن نمی گوید و در سرمایه داری بودن آن اکثر جریانات سیاسی اتفاق نظر دارندنتیجه اینکه  

 !!ای آنرا امپریالیست نمی دانند زیرا معتقدند از دل سوسیالیسم امپریالیسم زاده نمیشود

امپریالیستهای غرب به رهبری آمریکا با ایجاد پایگاههای نظام .در شرایط ضعف وتدافعی بسر می برد ونه تهاجمی کنونی اما  روسیه 

ازهمین . هستند روسیهدر دور واطراف روسیه وتحریک نیروهای ارتجاعی خواهان تجزیه وسلطه بر مناطق ثروتمند و یا تحت نفوذ 

 مردم  نفع به امنیت شورای در آن وتویود از موجودیت سوریه حمایت میکند ورو امروز روسیه با اهداف وانگیزه های خاص خ

 حمالت نظامی علیه داعش وبهم خورد توازن قوا  و متالشی شدن نیروهای داعش وبحران در ترکیه وعربستان بسود مردم .است سوریه
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دولتهای مستقل باید هوشیارانه برای حفظ منافع ملی وموجودیت وتمامیت ارضی خود  از تضادهای امپریالیستها . سوریه ومنطقه است

 یک  واقتصادی سیاسی ماهیت و خطوط شدن مخدوش به  نباید  تضادها از صحیح استفاده.به نفع خود سود جویند 

 منافع فکر به زیرا آمدند کنار آمریکا با  ایران علیه اول  اقتصادی تحریم سه در  وچین روسیه که نکنیم فراموش..کشوربیانجامد

 عراق به نظامی تجاوز دردورهقابل ذکر است  که   .هستند ماهیتی چه دارای کشورها این  که دهدیم نشان این. بودند خودشان اقتصادی

. زدند دست آمریکا افشای از همین روی به  وسیاست ماجراجویانه  واشغال عراق بودند  مخالف بشدت فرانسه و آلمان مامپریالیس ،

 از برخی پشت در ضعیفتر امپریالیستهای بعنوان که ایم مواجه روسیه و چین با امروز حال. بود کشوردرخطر آن در منافعشان زیرا

 به آنها واقتصادی سیاسی ماهیت قلب به اینکه بدون برد سود صحیحی بطور باید تضادها ازاین. گرفتند موضع مستقل کشورهای

 .ورزیم مخالفت آنها  داخلی درامور امپریالیستها دخالت با و کنیم دفاع ملل  سرنوشت تعیین حق از باید ما. پردازیم

سرمایه  ،قدم  در راه سرمایه داری گذاشته است و با روی کارآمدن دارودسته دن سیوپینگ و اجرای رفرمهای اقتصادی  چین سالهاست

چین هنوز تحت رهبری حزبی است که نامش . داری دراین کشور احیا شده و یک کشور امپریالیستی با ویژه گی های خود است

ی پرولتاریا را منحل کرده و ماهیت حزب ودولت چین جز دیکتاوری بورژوازی اما کمونیستی که سالها دیکتاتور.  کمونیست است

چین در ظاهر از سوسیالیسم سخن می گوید اما برنامه وعملش امپریالیستی است ازاین رو می توان آن را یک کشور سوسیال . نیست

 . در حرف سوسیالیسم اما در عمل امپریالیستی. امپریالیستی نامید

 

                                       **** 

 

 اسالم هراسی یعنی چه؟
  

ی غرب ودر راسش امپریالیسم آمریکا که هم اکنون در ممالک اسالمی در جنگی جنایتکارانه درگیرند به هاامپریالیست :پاسخ

آنها از اسالم هیوالئی می سازند که گویا تمام زندگی خصوصی و دستآوردهای مردم غرب را تهدید . تبلیغات ضد اسالمی نیاز دارند

دفاع از منافع ها امپریالیست. دیگران را توجیه می کنندهای و وحشت، اشغال سرزمین می کند و با ایجاد چنین فضائی از ترس

را با پردۀ استتار حمایت از حقوق مدنی و دموکراتیک و حقوق بشر می پوشانند تا مردم خویش را برای دادن ها اقتصادی کنسرن

افکار عمومی فکر می . فلسطینی را توجیه نمایندهای ل سرزمینآماده کرده اشغا....قربانی در عراق و افغانستان و لیبی وسوریه ومالی 

اسالم هراسی .ند ضرورت دارداکند که این همه مخارج و قربانی برای حفظ دستآوردهای بشریت و نوع زندگی غربی که آنها برگزیده

ران اقتصادی واجتماعی را به گردن است که امپریالیسم آلمان به رهبری هیتلر نازی علل بح 7۶آن روی سکه یهود هراسی در سالهای 

یهودیان می انداخت وبا این پرچم ضد انسانی وضد یهودی وضد قومی مردم را علیه همه دگراندیشان بسیج نمود و فرجامش آغاز جنگ 

توسل اکنون امپریالیستهای غربی در ادامه کمونیسم هراسی به اسالم هراسی . جهانی وویرانی جهان بود که بر همگان روشن است

جسته اند ودر تمامی کشورهای غربی بر طبل هیوالی اسالم و مسلمانها که گویا تعدادشان یک میلیارد است وهمه از یک جنس اند و 

می کوبند ومیلیاردها دالر هزینه کرده اند تا با شسشوی مغزی مردم علل بحران اقتصادی وناامنی جهان را !!! متعصب وضد زن

 . در این مورد باید هوشیار بود ودردام تبلیغات امپرتالیستی نیافتاد.....جلوه دهند ممالک اسالمی و مسلمانها

 

 

اگر موضوع برخورد به مذهب است در مبارزه با مذهب نمی توان به زور اسلحه متوسل شد و با قهر و اجبار مردم را وادار کرد از 

مادی برچیدن های ه در میان مردم دارند و زمینهت ریشۀ چند هزار سالاین اعتقادا. تعلقات مذهبی و اعتقادات دینی خویش دست بردارند

این است که شمشیر کشیدن بر روی مذهب و از جمله . آگاهی عمومی نیاز دارد هنوز به طور کامل فراهم نشده است رشدآن که به 

آن می شود که مسلمانان و نه تنها مذهب اسالم دوای درد نیست و نظر کسی را نسبت به اسالم تغییر نمی دهد برعکس منجر به 

که در حقیقت  کنند و در مقابل یورش دشمن مذهب مسلمانان حتی اتباع المذهب این ممالک نیز خود را مورد تعرض و تهاجم حس

هب از شکست بیسمارک در آلمان در مبارزه با مذ ما. انگیزۀ سیاسی را به یدک می کشد جبهه گیری کرده به یورش متقابل دست زنند

م چون به گذشتۀ نزدیک تعلق ندارد ولی خوب است به گذشته نزدیک و تجربۀ چند ده سال اخیر نظری یبا توسل به زور سخن نمی ران

 .افکنیم

 

 !آزادی فوری وبی قید وشرط فعالین کارگری وهمه زندانیان سیاسی

 



 

 
    1311ماه  اسفند                                            116توفان الکترونیکی شماره                                                           19

 1314ماه اسفند  111 شماره توفان

 .ارگان مرکزی حزب کار ایران منتشر شد

*** 
 !رفقا، دوستان و یاران مبارز

جهانی،علیه رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبه ترتسکیسم اری جمهوری اسالمی، علیه امپریالیسم دبرای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایه

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

 

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

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

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

 نویسنده علی رسولی   –تحریف ترتسکیستی رویدادهای تاریخی * 

 * 

 

 با حزبآدرس سایتها و وبالگهای مرتبط 
www.toufan.org 

 لینک چند وبالگ حزبی

 وبالگ توفان قاسمی 

http://rahetoufan67.blogspot.se/ 

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

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

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

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

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

 توفان در فیسبوک

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

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی 

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

 

 

 

 !دست امپریالیستها وصهیونیستها ازایران ومنطقه کوتاه باد

 

 

 

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

