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 و ۵۷انقالب شکوهمند بهمن  علل بروز

  آن هایی ازسدر
 و  یس و هشت سال از انقالب عظیم

یم گذرد .انقالیر   ۵۷شکوهمند بهمن 

که هدفش استقرار آزادی، استقالل، 

عدالت اجتمایع بود و با   دمکرایس و 

 و  کسب قدرت سیایس توسط دار 

 در  خون درغلطید و  دسته خمین  در 

بی   راه متوقف شد. روشن است درس 

آموزش صحیح از این  ها و شکست از 

وزی انقالب ما  های فردای در پت 

های اثر خیانت ماست. اما امروز در 

ای از یامدهای ناگوار شکست انقالب عدهپ رژیم جمهوری اسالیم و اوضاع وخیم ایران و 

 بلکه بر  ،پردازند تحوالت عمیق اجتمایع یم نه تنها به نکوهش انقالب و  "روشنفکران چپ"

یالیسم در همدست علیه انقالب مردم و  پوسیده  جهت احیای بساط ننگی   و  شدن با امت 

این . کنند عمل یمسلطننر که خود دلیل روشن  بر ظهور رژیم سیاه جمهوری اسالیم است، 

ون که به مجت  گویی جناح
های همی   نظام عنکبویر اسالیم عده از روشنفکران نازا و ستر

یپردازند و برای منافعیم در  آورده و های رژیم رویبندیترین دستهکثیف  ترین و شان به قشر

که   ئول ایرانبه روشنفکران متعهد و مس ،کنند اختناق نقش ایفا یم های استبداد و تداوم پایه

ده شاه این عامل اجننر و رِژیم رس   مرداد را برنتابیده و در  ۲۸محصول کودتای ننگی    ست 

راه  در  و  ،اختناق قرون وسطای  دربار فاسد پهلوی ایستادند  مقابل سیاستهای نواستعماری و 

باران ش دمکرایس و  استقالل و  تحقق آزادی و  دند، عدالت اجتمایع به زندان افتادند و یا تت 

ند و  رده میگت 
ُ
 چرا بجای دفاع از رژیم شاه و پردازند که "نابخردانه به رسزنش آنها یم خ

به ملت خیانت   فراخواندند و ه مبارزه علیه سلطنت و اربابانش های او، مردم را برفرم

منافع  مردم ایران اگر از رس آگایه و  برخورد به روشنفکران و  کردند"!!!. این نگاه به گذشته و 

عدم  فقر فلسفه و  اثر  نادای  است که در  از رس جهالت و  د، حتما خیص و طبقایر نباشش

 و به پراکندن تخم یأ آگایه سیایس شستشوی مغزی شده و 
 

ند اخماری مشغول س و خمودگ

کنند!! کودتای ننگی   بست کنوی  انجام وظیفه یمل خود به مبارزه برای خروج از بنو به خیا

یالیسم آمریکا صورتبا دخالمرداد که  ۲۸ ایران را  های دمکرایس در اولی   جوانه ،گرفتت امت 

 را بر  نطفه خفه کرد و  در 
 

کاروان تمدن   ایران را از  مردم ایران تحمیل نمود و  استبداد و وابستیک

فت و  و  نگاه داشت. براسنر دالیل بروز انقالب بهمن کدامند و آیا این  توسعه میل باز  پیشر

ی شکم درست است که مردم دست به انقالب زدند و انقالب محصول  ،ایران از رس ست 

دل" بوده است؟ راسنر فروش و روحانیت سیاهوطن تبلیغات تن  چند از "روشنفکران نادان و 

دام کجای این جهان ایستاده بود و مضمون دروازه تمدنش ک  دوره رژیم پهلوی در  ایران در 

 است ؟
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 بطور مخترص: 

به میهن ما نمودن کامل وابستهشاه با  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ی ننگی   که با کودتا  این یکم

یالیسنر  هایقدرت یالیسم  ویژههب ،امت   و  های مختلف سیایس، اقتصادیعرصه امریکا در امت 

ایران  . شد و حافظ منافع آنها محسوب یمآمریکا خلوت و منطقه نفوذ ط حیانظایم ایران به 

تب بر کوتادی سیاه و به یک کشور نیمه مستعمره تبدیل شد   و استعمار جمیع نتیجه متر

 محمد مصدق بود.  رسنگوی  دولت میل دکتر 

ین نیکسون، بر رژیم شاه  اینکه دوم افع کرد و مننقش ژاندارم منطقه را ایفا یم اساس دکتر

ترین ایران به بزرگ ۱۳۵۰نمود و بر این اساس در اواسط دهه امریکا در منطقه را تامی   یم

تا زمان سقوط شاه ارزش قراردادهای  ۱۹۵۰از سال . سلیحات آمریکای  تبدیل شد خریدار ت

ات و خدمات نظایم ایران از آمریکا به حدود   میلیارد دالر رسید  ۵۰خرید تجهت  

 ؛مصونیت قضای  اتباع امریکای  در ایران سیون،ال و کاپیتتصویب و اجرای طرح  اینکه  سوم

و گسیل  عمان مداخله شاه در  ؛و سلطه آنها بر ارتش ورود هزاران متخصص نظایم آمریکای  

وی نظایم در ظفار برای رسکوب انقالبیون و  ۱۵۰۰۰ و ارسال  هان ضد استعمار اخو آزادی نت 

ات نظایم از سوی  یالیسم  های  بود که به دستور برنامه .... ، اردن و به مراکش شاه تجهت   امت 

ن به جمهوری طلباامروز سلطنت . کشور تحقق یافتالملیل این  آمریکا و در راستای منافع بی   

وهای داعشر یم تازند که چرا در کنار رژیم سکوالر و اسالیم یم اما  ،جنگد مستقل اسد علیه نت 

وهای استقالل در پاسخ به این پرسش که چرا شاه در ظفار این و فرستاد تا نت  لب و طهمه نت 

 اند. خفقان گرفته سکوالر را رسکوب کند، پاسخ  ندارند و  چپ و 

ده بطور کیل شاه  اینکه چهارم یالیست در  بود و  آمریکا رسست  ها عمل خدمت منافع امت 

 عرصه دیپلماتیک بود.  در و دولت آمریکا فراتر از رابطه دو دولت مناسبات دولت شاه  کرد. یم

یالیسم آمریکا بود و  شاه هیچگاه  زده بود.  بقاء خود را به این ابر قدرت گرهشاه مدیون امت 

ند و پا ها بهآمریکا، توده راس آن در  کرد که با وجود چنی   حماینر از غرب و تصور نیم او و  خت  

 ش را درهم کوبند. ارژیم

شکاف طبقایر  جامعه و  در رسکوب سیایس  و عدالنر و تبعیض یر ژرفش  و تشدید اینکه  پنجم

به به اقتصاد کشور   و یر  و ورود کشاورزی   نابودی و  و تخریب و ض 
 
 رویه کاالهای مرصف

اتکاء به  میهن و شدن اقتصاد محصویلتک ،به مهاجرت از روستاها به شهرها دهقانان تشویق 

 شدید اقتصادی به آمریکا نت   از جمله  فروش نفت و 
 

های نواستعماری بود  سیاستوابستیک

یالیسنر  که به کشور   ،آبما تحمیل شد. اصالحات ارض  امت 
 
در بازار  کردن کاالهای مرصف

  یاد خشو دوست باشد. زندهتواند مایه افتخار یک ایرای  میهننابودی کشاورزی نیم ایران و 

ین اصالحات ارض  آمریکا را به چالش گرفت و  گلشخ  در  آن را  بیدادگاه شاه شجاعانه دکتر

سنر و دو انسان در راه حقیقت و  از مردم ستمدیده ایران قهرمانانه دفاع نمود و  محکوم کرد و 

 مستقل جانش را فدا کرد.  شکوفان و  ایرای  آباد و آزاد و 

" و شعار"اینکه  ششم
 

پانصد  هزار و  های دو جشن دروازه تمدن شاه و  توسعه میل فرهنیک

از، توخایل و ارتجایع بود.  برای برگزاری  چند صد میلیون دالر  کردن بیش از هزینه ساله شت 

 رژی ،چنی   جشن مبتذیل
 

درصد مردم  ۷۰کشورش قریب به   یم است که در بیانگر ورشکستیک
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رژییم که با ادعای  رنج بودند.  مسکن در  بهداشت و  تحصیل و  از فقدان آموزش و  بیسواد و 

کرد، خوان را به زندان پرتاب یمکتاب  خواندن را ممنوع کرده بود و "دروازه تمدن" اما کتاب

وهای اهریمن  قرون و این نیم ای جز نتیجه  از  تاری    خ رسبرآورند و  سطای  از قعر داشت که نت 

ند و هآلود مایه باین آب گل ماه  خود را بر مردم تحمیل کنند. دیدن عکس امام در  گت 

 عظییم بود که رژیم پهلوی آفرید. 
 

 محصول همان فقر فرهنیک

زندان و  آزادی بیان، اجتماعات و  احزاب سیایس و  ها و قمع سازمان قلع و اینکه  هفتم

تواند مایه افتخار ملنر باشد که سالیان طوالی  برای ، نیمب خونی   مخالفی   رسکو  و شکنجه 

 های سیایس و برآمدی علیه این نابسامای   ۵۷استقالل جنگیده است. انقالب بهمن  آزادی و 

 نه در جادو و  کنیم و   را باید در نکات فوق جستجو  آن های علل بروز بوده و ریشهاجتمایع 

نادرست،  یهایگذار هیتورم، رسما کار انگلیس است!   کار   ناپلئون و جان جنبل و فلسفه دایی 

ه موجب یرو یر  و مرصف گرای   نمایشر  یهاص نامطلوب منابع، پروژهی، تخصافت کارای  

ق یاز ثروت کشور از طر  گر، بخش متنابیهید ید. از سو یگرد  یدیاتالف انبوه منابع تول

 ٪۱۳از  بودجه نظایم ۱۹۷۸تا  ۱۹۷۲ . یطبه هدر داده شد  ه بودجه نظایمیرو  ش یر یافزا

در کل واردات کشور از مرز  نظایم یافت و سهم کاالهایش یافزا ٪۲۰به  د ناخالص میلیتول

 ۱۹۷۴که در سال   یب، کشور ین ترتی(. به ا۱۹۷۲در سال  ٪۱۲سه با یگذشت )در مقا  ۳۰٪

خود به  حل بحران مایل یناچار شد برا ۱۹۷۶بود، در سال  مازاد تراز پرداخت هنگفنر  یدارا

اقتصادی اینها همه در یک مجموعه از سیاست  . آورد یپول رو  الملیلی   صندوق ب

 به خارج زمینه داری و استبدادی و رسمایه استعماری و نو 
 

رسنگوی  رژیم  انقالب و  ساز وابستیک

 باشد. جز این نت   نیم و  شاه گردید 

 

 های انقالب بهمن کدامند؟درس

یت به وقوع پیوست و در ترین و پرشکوهاز بزرگ ییک ۱۳۵۷بهمن  در  ترین انقالبات تاری    خ بشر

اض  میلیون نفر در جنبش ۱۲هیچکدام از انقالبات پیشی   سابقه نداشته است که  های اعتر

ی با پلیس و ارتش که ظاهرا فقط برای حفاظت از مرزهای ایران ایجاد شده  و سیایس و درگت 

کت کنند. مردم ایران  در این نمایشات عظیم اعتر با فداکاری و ازجان بود، رسر
 

، گذشتیک اض 

کت یم زدند. باید از استقالل را فریاد یم کردند و شعارهای آزادی و بدون ترس از کشتار رسر

آورد عملاستقالل تجلیل به دمکرایس و  فداکاری مردم ایران برای آزادی و  و  ۵۷انقالب بهمن 

 داری جهموری اسالیم کوشید. نظام رسمایهرچیدن تدارک ب در  از شکست آن آموخت و  و 

ی شدن و شکست آموزد که متوقفانقالب بهمن یم انقالب در نیمه راه، با کسب رهتر

ای نظت  ایران داری برای ممالک از بندرستهبورژوازی پیوند داشته و تحت سامانه رسمایه

های سیایس، شان، آزادیامکان تحقق حقوق دموکراتیک شهروندان بویژه کارگران و زحمتک

فت و تامی   دمکرایس و عدالت اجتمایع تحت  آزادی اجتماعات و  سندیکا و احزاب، پیشر

ی بورژوازی ناممکن است. زیرا در  یالیسم هر  رهتر ایط حاکمیت امت  طلبانه حرکت استقالل رسر

 
ر
یالیستخواهانهو ترف ا که بورژوازی هاست و از آنجای به معن  مقابله با منافع آزامندانه امت 

یالیسم دارد ه به واسطه ضعف تاریخ  خویش و ب  که با امت 
 ،دلیل صدها پیوند مریی و نامریی

ا با کرنش در  یالیسم به انقالب خیانت یم قادر به مقابله با آن نیست، جتر کند. مقابل امت 
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با ها های استثمارشونده، آنجا که تودهبورژوازی به واسطه ضدیت ماهوی خود با توده

میدان تظاهرات و نمایشات  شده بههای رسکوبفرصِت آزادی برای بیاِن خواست استفاده از 

خون خود  رحمانه آنها را در سوی آنها نشانه گرفته و یر ه های تفنگ را بگذارند، لولهپای یم

سه سال   سازد. انقالب بهمن نت   چنی   فرجایم داشته است. انقالب بهمن پس از غرقه یم

 و عدالت اجتمایع و ارتجاع سیاه قرون  های تشنه آزادی و یان تودهکشاکش م
 
سازندگ

، خامنه ای رسانجام با کودتای خونی     دارودسته خمین  و رفسنجای 
 

 ۳۰وسطایی به نمایندگ

های سیایس که های سیایس و توده مردم شکست خورد و آزادیو قتل عام سازمان ۶۰خرداد 

آن پس بود که رسنگوی  رژیم در دستور   نابود گردید، از  ،بود  آورد انقالب خونی   بهمندست

این امر همچنان ادامه دارد. فضای انقالیر ایران  ها و احزاب سیایس قرار گرفت و کار سازمان

باران وحشیانه هزاران نفر از فرزندان انقالب و   تشکالت انقالیر ب پس از تت 
ه  درهم شکسیر 

ه و تار   و عدم اعتماد و بدبین  که نایسر از شکست انقالب س و رس گردید. یأ  کیل تت 
 

خوردگ

 وحشتناک در  ،است
ر
 عظیم، این سقوط اخالف

 
 بر جامعه حاکم گردید. ما این رسخوردگ

ی است و نه از عدالت اجتمایع و  جامعه را امروز شاهدیم. امروز نه از آزادی در ایران ختر

ن، دانشجویان و همه اقشار تحت ستم حقوق مدی  مردم. رسکوب دگراندیشان، کارگران، زنا

چاپلویس و  های نجویم،، حقوقاختالس رشوه و ه شدت ادامه دارد. دزدی و ایران ب

ش فحشاء و پاریر  ، پدیده گورخوایر و گستر
 مواد  بازی، فقر اقتصادی و شکاف عظیم طبقایر

ردیده است، جان پود جامعه را درنو  و  مافیای اقتصادی در قدرت که تمام تار  اعتیاد و  و  مخدر 

بست ایران جامعه در بن مردم را به لب رسانده و اکنون بعد از یس و هشت سال انقالب در 

عظییم گرفتار آمده است و جمهوری اسالیم رایه جز رسکوب مردم و کنار آمدن با 

یالیسم برای حل این بحران و بقای خود نیم بیند.   امت 

قالب  تسلیم زبونانه در  یم و" نرمش قهرمانانه" و مذاکرات رسی آمریکا با رژیم جمهوری اسال 

یالیسنر سوی رسمایهه برجام و گشودن بازار ایران ب نه  پاسخ  برای بقاء رژیم است و  ،های امت 

 کار و آزادی.   پاسخ به نان، مسکن و 

وی از   و صندوق بی    پت 
های  سازیگذاردن در خصوضالملیل پول و گامسیاست بانک جهای 

وشییم که از یک سکارخانجات  کت میل نفت و پتر ایل اقتصادی نشأت و رسر یاست نئولیتر

د، پاسخ  برای فربهیم ترین نیازهای معیشنر  نه پاسخ  به اسایس ترکردن بورژوازی است و گت 

. از   کارگران و زحمتکشان و  برای تحقق مطالبات دموکراتیک انقالب  و ایت   کرامت انسای 

های تحت ستم، برای ودهیه و بنیای  کارگران و زحمتکشان و تبهمن، برای آزادی و حقوق اول

د. انقالیر که  دفاع از ادامه و تضمی   استقالل سیایس ایران، انقالب دیگری باید سامان گت 

یک انقالب قهرآمت   سوسیالیسنر به  ؛رسالت پاسخ به این وظایف انجام نشده را داراست

ی حزب واحد طبقه کارگر   انقالیر راه نجات مردم ایران است. است و تنها چ رهتر
 نی  

 برای تحقق این هدف واال بکوشیم. 

 دیوندیپه ران بیطبقه کارگر اکار ایران )توفان(، حزب حزب  به 
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 هاشمی رفسنجانی،

خون  یکی از معماران حکومت چرک و

 درگذشت اسالمی
کاءهاشیم رفسنجای  عالی کت سهایم زنجای  و رسر  جناب رسخپوش، عضو رسر

 

، ییک از ترین کلیدی هاشیم رفسنجای 

ی جمهوری ر ادیههای رژیم رسمامهره

 درگذشت. کارنامه  ۸۲اسالیم در 
 
سالگ

ساله هاشیم رفسنجای  در  ۳۸سیایس 

ی جز توطئه  ،صحنه سیاست ایران چت  

چپاول اموال مردم،  بازی، دزدی و باند و 

ژرفش  جنایت، فقر و خیانت و 

 اختالفات طبقایر نبوده است. 

هاشیم رفسنجای  از همان اوان انقالب 

عنوان همدست خمین  جالد نقشه ه ب

ییک مخالفی   سیایس حتا  ترور و  امحا فت  

 را که سودای  جز  جریانات سازشکار و  عناض و 
چهارچوب  های کوچک در رفرم رفرمیسنر

 زد. ترور یم دست به توطئه و  کشید و یمنداشتند،  رس اری در دنظام رسمایه

 اسالیمهاشیم رفسنجای  ییک 
 

ها و رسکوب "، بسیر  دانشگاهاز طراحان "انقالب فرهنیک

وهای شبه  عنوان یار ه دانشجویان ایران بود. وی ب امام جنایت کارش گام به گام با بسیج نت 

 را از بی   برد و  ۵۷بهمن  آوردهای دمکراتیک انقالبهللا و سپاه و بسیج دستفاشیسنر حزب

هاشیم  به اوج خود رسید.  ۶۰فضای اختناق سیایس ایران با کودتای ننگی   یس خرداد 

 رفسنجای  از آمران کشتار کمونیست
ر
وهای ترف خواه دهه شصت و از ها، انقالبیون و نت 

 بود.  ۱۳۶۷شهریور  تابستان و  طراحان اصیل کشتار رسارسی زندانیان سیایس در 

تصفیه و رسکوب مخالفی   سیایس، جنگ را  کیم نظام و حت فسنجای  برای حفظ و هاشیم ر 

خسارت مایل و انسای   شکست ارتش عراق از خرمشهر ادامه داد و  پس از عقب نشین  و 

 عظییم را موجب گردید . 

عملیات تروریسنر و قتل افراد اپوزیسیون در خارج  در دوره ریاست جمهوری وی بود که چتر 

ان احزاب و گروهای  اعضاء و  ها،تن از شخصیت ۲۰۰ن شد و بیش از از کشور په رهتر



 7 

ی حزب کار  سیایس ترور شدند. رفیق حمید رضا چیتگر  ( عضو رهتر ایران)توفان( ییک  )بهمن 

 خارج از کشور بود.  این قربانیان ترور در  از 

ی کننده قتلهاشیم رفسنجای  معروف به عالیجناب رسخ هپوش رهتر ترور  و  ایهای زنجت 

 های منتقد ایران است. شخصیت نویسندگان و 

ای بعنوان نشاندن سیدعیل خامنهمسند قدرت ای در هاشیم رفسنجای  نقش تعیی   کننده

قدرت سیایس را  اقتصاد و  بود که دخالت سپاه در  هم او  جانشی   خمین  ایفا کرد و  رهتر و 

ایل در ئهای نهاشیم رفسنجای  معمار اصیل سیاست فراهم آورد.  قالب تعدیل اقتصادی  ولیتر

بردن شوک فرو  در  سال شصت و  کشتار   رسکوب خونی   انقالب و  ایران بود که پس از  در 

دمن" در صحنه ایران است یجامعه به اجرا درآمد. براسنر که وی فرزند خلف "میلتون فر 

" و و" ای هکردن حقوق کارگران نتیجه طبییع سیاستمصیبت و لگدمال فقر و  گور خوایر

ایل هاشیم رفسنجای  است که جامعه ایران را به ورطه سقوط کشانده استئن  . ولیتر

برون حکومنر  رو"طلب میانهدستان "اصالحه ب همه کار  مجموعه ضد انقالب حاکم و  امروز 

الئو ن " چون فرخ نگهدارها ها تا "چپهای  نظت  زیبا کالمولیتر سننر رهتر سازمان  ،های غت 

یت  سف از أوالر، به عزا نشسته و با اظهار تسک های مدرن و یر یر یس نشی    ....و فدائیان اکتر

داری اند. براسنر که نگرای  از"نظام رسمایهسوگ فرورفته در  جنایتکار  مرگ این جالد خونریز و 

تواند مختص افراد روی ایران یمجمهوری اسالیم" بدون عالیجناب رسخ پوش این مالی میانه

ی برای از  ه در محافیل باشد ک و  دادن دارند. فقط با دفن بختک رژیم دست این نظام چت  

 هایش خالص شد. حاین اختاپوس با تمام جنا  داری اسالیم است که یم توان از رسر رسمایه

شادمای  مردمان ایران  مرگ قاتالن فرزندان ایران، نه تنها جای تاسف ندارد، بلکه روز  ختر 

 است! 

 

 توفان

 سخن هفته 

 )توفان( ایران فیسبوک حزب کار  نقل از 

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar 

www.toufan.org 

  ۲۰۱۷ژانویه  ۹برابر با  ۱۳۹۵دی ماه  ۲۰ دوشنبه

 

  

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
http://www.toufan.org/
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 "اصالح طلبان"سخنی درمورد یتیم شدن 

 سنجانیمرگ هاشمی رف پس از
 

 

ای به دست داد تا مرگ رفسنجای  بهانه

های داخل و دوباره در میان جناح

ی  طیف های خارج از حاکمیت عده کثت 

ی خیمه زنده اند که کماکان در بیت رهتر

تا مورد لطف و مهر ویل فقیه قرار  

ند، به گمانه زی  به نشینند و از گت 

تصویری ترسیم کنند که از فردای نظام 

به دور است و به وهم واقعیت 

تر، تا بدین ترتیب فضای جامعه نزدیک

پذیری و استهال را با توهمات اصالح

دستگاه قدرت ُپر سازند. این تالش 

طلبان مذبوحانه اما سالهاست که رنگ باخته است. حنر در میان برخ  از رسشناسان اصالح

ترین مانع و را عمده« ت فقیهوالی»توان به وضوح دید. محسن کدیور این شک و تردید را یم

گرای  و قانون»رادع در برابر مشارکت مردم در حوزه عمویم تشخیص میدهد. ناکارآیی شعار 

ترین شعارهای دولت اصالحات بود، یط که از کلیدی «احقاق حقوق مردم در برابر حاکمیت

خواهد برد و در دو دهه اخت  نشان داد که اصالحات در چهارچوب نظام والیی راه به جایی ن

پندارند، ها هنوز آن را حقیقت یمواقع رسایر است که طیف وسییع از خودی ها و نخودی

 خواهند. سهم یم «دریغشخوان نعمت یر »چون بر رس سفره این ملت از 

ها و سالیق مختلف حاکمیت جمهوری اسالیم هیچگاه یک دست نبوده است، در آن بینش

نج ز  میل و  در کنار هم بر رس غارت ثروت اند. این حمتکشان با یکدیگر در رقابت بودهدستر

فشارهای خارخر سبب شده است   نارضاینر عمویم داخیل و  رقابت در بعیص  موارد و در اثر 

و وجود اختالفات و نزاع بی   . آرایی نمایند که در حوزه سیاست در برابر هم صف
از ایت 

ارند، نمایش سیایس نیست که برای رسگرم  پندهای مختلف حاکمیت آنطور که برخ  یمجناح

کردن مردم به راه انداخته باشند. این تضادها بازتاب تحوالت بنیادی در سطوح مختلف 

 است. رژیم ایران که در کانون کشمکش
 

های های قدرتسیایس، اقتصادی، اجتمایع و فرهنیک

یالیسنر قرار گرفته است، نیم امون خود، به تهدیدها و هاتواند به رخدادها و دگرگوی  امت  ی پت 

یابند و ها واکنش نشان ندهد، که در اغلب موارد اختالفات جدی مجال بروز یمفرصت

ورتا جناح شود که وقنر جناخ کنند؛ نتیجه این یمهای مختلف در برابر هم قد علم یمض 

که مصلحت   شود ای برگزیده یممشر خود را به دیگری تحمیل کند، آنگاه آن مشر نتواند خط

کنون مانع از آن نبوده است که تا « مصلحت نظام»نظام در آن نهفته باشد. البته این اصل 
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افتند. اما آنچه هر دو جناح را در درون دستگاه قدرت ههای درون حاکمیت به جان هم نجناح

 «اصل»است و حفظ  «اصل»جای داده است، همی   مصلحت و حفظ نظام است که 

یگریست. رفسنجای  خود بارها به این نکته مهم و حیایر تأکید داشت که مقدم بر هر چت   د

همه ما، نقل به مضمون، در یک کشنر نشسته ایم و نباید گذاشت این اختالفات و برخوردها 

بود و نبود ما به باد خواهد رفت. خامنه ای نت   تاکنون  چرا که صدمه وارد آورد  نظام به کشنر 

 ها را به آرامش فرا خوانده است. رات همه جناحدر بسیاری از موارد به ک

« های حکومنر نظارت جمیع و همگای  بر همه دستگاه»اضار بیش از حد جناح اصالحات بر 

اعتمادند، های مختلف حاکمیت نه فقط نسبت به هم یر که جناحنشان بارز این مدعاست  

نند که ن هم یمبلکه در اذهان مردم نت   از اعتبار برخوردار نیستند؛ گاه جا افتند، به هم نق مت  

نه در زمان »کند. و به قول ییک از نمایندگان تهران، فالن جناح قاعده بازی را رعایت نیم

این  «. انتخابات، منصفانه رقابت میکنیم، و نه در عرصه عمل، به قوانی   پایبندیم

ون یمکشمکش  آنجا که از حوزه تنگ قدرت بت 
 

رصه انتخابات  زند و به عهای خانوادگ

بینیم در آستانه دهند. کما اینکه یمشود، مردم را وسیله اهداف خودشان قرار یمکشیده یم

 اند. انتخابات ریاست جمهوری دوباره روی به مردم آورده

د، برای حفظ گرداند و در تقابل با آنان قرار یمآن نظایم که از مردم روی بریم  «اصل»گت 

آوردن به رسکوب مردم و در عی   حال ماند جز روییه برایش نیمیعن  قدرت سیایس خود را

یالیسم. هر دو جناح اصولگرایان و اصالح   به دنبال سازش با امت 
طلبان، هم در نحوه رفیر

یالیسم امریکا با هم در اختالف مردم«رسکوب» نظر جدی دارند و هم بر رس نوع سازش با امت 

یعتمداری، اختالف و رقابت ی، در حایل اصالحاند. رسر طلبان را تحت رسدبت  روزنامه بیت رهتر

ی، سازش با متهم یم به سازش با آمریکا «گرای  اعتدال»پوشش  کند، که دولت منتسب رهتر

امریکا را تحت تندترین شعارهای ضد ارسائییل و ضد امریکایی از مدتها پیش آغاز کرده بود. به 

در اواخر دوره ریاست جمهوری را ید سلطان عمان یاد بیاوریم رفت و آمدهای قابوس بن سع

از اواخر آغازش  «برجام»آور دولت وقت امریکا بود. به فرجام رسیدن احمدی نژاد که پیام

وع شد. یم ها هر دو جناح سهیم بینیم که در این دست به دست دادندولت احمدی نژاد رسر

ون حای اصال نگری است چنانچه تصور کنیم خامنهدارند. ساده طلبان را از دایره قدرت به بت 

طلبان و استفاده از آنان در تر است، مهار اصالحپرتاب کند. آنچه بیشتر به واقعیت نزدیک

 جهت سازش با امریکاست. 

های درون حاکمیت در آستانه اکنون مرگ رفسنجای  در زمای  رخ داده است که جناح

اند تا برای ُپر کردن خالء لبان به تکاپو افتادهطانتخابات پیش رو هستند. در این میان اصالح

آوران جبهه یابند. رئیس دولت اصالحات به همراه تن  چند از نامرفسنجای  رایه به

ی با اشاره به اصالحات، در یط نامه که پس از  «آشنر نسنر »ای خطاب به مقام معظم رهتر

ما « محوریت رهتر »ردند که با مرگ رفسنجای  بوجود آمده است، از او عاجزانه درخواست ک

شوید. اینطور  « حلقه وصل تمام جریانات سیایس کشور»کنید. و « وارد عرصه جدیدی»را 

که به نظر یم آید خاتیم با این درخواست، در حقیقت برای نویع بیعت با نظام پیش قدم 

اذ یک فهمد که اتخشده است. خاتیم که در حوزه سیاست بمانند کودک عمل میکند، نیم

غم این، او وساطت خامنهخط اک منافع دو جناح است، علت  ای را مشر واحد، حاصل اشتر

مشر واحدی را اتخاذ کنند و طلبان با یکدیگر یک خطاصولگرایان و اصالح»خواهد تا یم

کات مسایل کنند که زمینه ... سیع در افزایش مشتر . «ای است برای پرکردن خالء رفسنجای 
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، رغم واسطهکه ویل فقیه حنر به خاتیم اجازه نداد عیل  این در حالیست شدن حسن خمین 

دامادی، وزیر اسبق خاتیم، این وضعیت را ت  م !در جوار او بر رس جنازه رفسنجای  نماز گزارد

 توصیف کرد.  «آلودتراژیک و تناقض»

ی   ، در گردونه بیت رهتر گرفتار شواهد نشان میدهند که جناح اصالحات در نبود رفسنجای 

 ،رهتر « مشر خط»ای و انصار او؛ یعن  پذیرش خواهد آمد. و این یعن  تمکی   از والیت خامنه

ی که خامنه ها به دنبال آن بود و وجود رقینر همچون رفسنجای  که ای سالهمان چت  

 بر رس راه او هیچگاه در برابر خامنه
 
 بدیل شده بود. ت ای رس تسلیم فرود نیاورد، به مانع بزرگ

خواهد به ای یمای در چنته ندارد و با آن بیگانه است، از خامنهخاتیم که از سیاست اندوخته

رایان و اصالح طلبان" لبیک دو جناح "اصولگ «وفاق»و  «آشنر میل»درخواست او مبن  بر 

ی « همگرایی »و او را به عرصه جدیدی از  بگوید  وارد کند. او درک نمیکند که بیت رهتر

بهه اصالحات تا آنجا که به مصلحت نظام بوده است، در جای خود استفاده  همیشه از ج

نشاندن حسن  توان آن را واژگون جلوه داد. کرده و خواهد کرد، این واقعینر است که نیم

 کشور نت   نتیجه تشخیص اوضاع و تخصیص اولویت
ها و توافق هر روحای  بر مسند اجرایی

بود، ( نیمتوفان -او )رفسنجای   اگر حمایت»د اذعان دارد که دو جناح بود. عبدهللا نوری خو 

تصمیم نظام مبن  بر انتصاب روحای  «. کردجمهوری دست پیدا نیمآقای روحای  به ریاست

د مذاکرات و رسیدن ییک هدف بیشتر نداشت و آن دفع خطر و سازش با امریکا از طریق پ شتر

ه این اقدامات در جهت نزدییک به امریکا تحت به یک توافق اتیم بود. باید توجه داشت ک

ی و مطابق فرامی   خامنه ی و نظارت مقام معظم رهتر ای صورت پذیرفت. چنی   توافق رهتر

ند، نیم های درون توانست بدون توافق همه جناحمهیم که رسنوشت نظام را رقم مت  

صیانت از کیان نظام  حاکمیت رسانجام بیابد. بنابر این هر دو جناح تا آنجا که به حفظ و 

اک نظر دارند. شود، در تبیی   یک خطمربوط یم  مشر واحد اشتر

هایی را موجب شده است که «نگرای  »طلبان در میان اصالح روشن است که مرگ رفسنجای  

ت آنان نسبت به گذشته است. جنبش اصالحات یعلت آن هم تضعیف هر چه بیشتر موقع

اضات ٨٨در ی  حوادث  به سنگین  خورد و از نفس یك مردم ایدموكرات و رسكوب اعتر ران، ض 

ان و مدعیان اصالحات را در زمای  که رفسنجای  در قید حیات بود، به افتاد. خامنه ای رهتر

تسلیم و تمیکن از خود واداشت؛ تا جایی که قدرت و نفوذ رفسنجای  را تا حدود زیادی 

گان او را برکنار محدود ساخت؛ او را از امامت جمعه حذف کرد؛ از ر  یاست مجلس ختر

از او رد صالحیت کرد؛ حنر فرزندان او را به زندان  ۹۲ساخت؛ در ریاست جمهوری سال 

انداخت. موسوی و کرویر را در حرص کرد؛ خاتیم را ممنوع التصویر کرد؛ رسان اصالحات را به 

غم این به "اندیشه و  زندان انداخت اصالحات "در مورد شکنجه و آزار قرار داد. علت 

 سازش با امریکا نیاز دارد.  رایچهارچوب حفظ نظام مجال بروز میدهد، چون از آن ب

این اما یک سوی واقعیت است. سوی دیگر واقعیت این است که دستگاه حاکمیت در ایران 

اسالیم اگرچه متیک بر یک نهاد قدرت است، ویل این نهاد قائم به ذات نیست، به فرد متیک 

ی  است. تحکیم نظام با تثبیت قدرت ویل فقیه گره خورده است. مادام که هادیان بیت رهتر

استوار نگاه کماکان طلبان  توانند تسلط خود را بر اصالحاند، یمای خیمه زدهزیر سایه خامنه

 «حلقه وصل تمام جریانات سیایس»ای این دارند، امری که به احتمال قوی با مرگ خامنه

نهاد والیت فقیه تنها نهاد قدرت در درون نظام است که قابل تقسیم ماندگار نخواهد شد. 
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و « وفاق»نیست. بر خالف گذشته، جای گرفیر  بر مسند آن، با   ممکن نخواهد شد. از ایت 

 نزاع بر رس تنها مرکز واقیع قدرت، با بود و نبود نظام پیوند خواهد خورد. 

ند و ست ببرزخ بن در سال است که  ۳۸رژیم جمهوری اسالیم  هیچ راه حیل جز  دست و پا مت  

این  این روی تنها راه خروج از  بیند. از این بحران نیم مردم برای خروج از به رسکوب  توسل

های میلیوی  تحت برانداخیر  کلیت نظام ارتجایع اسالیم توسط توده بار وضعیت مصیبت

ی حزب واحد طبقه کارگر است بست پایان د به این بنتوانتنها چنی   رایه است که یم. رهتر

 جز این نیست.  و  . همه زحمتکشان هموار سازد  تعایل جامعه و  راه را برای تکامل و  دهد و 
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فاجعه پالسکو  اصلی مسئولو  مسبب

 ستیاسالم یجمهور
جمهوری ضدانسای   داری و رژیم رسمایه

غاز کسب قدرت سیایس  آاسالیم از 

ثروت عظیم مایل کشور را  ،کوشیده است

برای اشاعه خرافات، تقویت نهادهای 

،قرون وسط پوسیده مذهنر و  نهادهای  ای 

  ها و ساخیر  زندان خفقان و  رسکوب و 

ای هکردن حساب  ی جدید، پر هاانگورست

تبه"  ،بانیک داخیل و خارخر مقامات "عالت 

آور های نجویم رسسامحقوق ها و اختالس

سازی محل کار و زیست برای رژیم جمهوری اسالیم ایمن   چنی   نت   کرده است.  و  ،هزینه کند 

،  سازی آتشبرای تقویت و مدرن ، ایجاد شغل برای خیل عظیم میلیوی  بیکاران؛مردم نشای 

ه... زیست و سازی محیطبرای بهبود بهداشت و آموزش و پاک  اعراب ندارد و  محیل از  . غت 

بیگانه است. نتیجه طبییع چنی    آنها  نیازهای طبییع با مردم و  رژیم ارتجایع پهلوی مانند 

 از تهران گرفته تا اصفهان و  کشور   رسارس  همان است که مردم ما امروز در  سیاست ضدمردیم

ا  گوشت و   بیند و با پوست و به چشم خود یم ...  ز و ارومیه و خوزستان و بلوچستانشت 

آن  در اثر که   گداز پالسکو فاجعه جان مسئول اصیل کند. مسبب و لمسش یم استخوان خود 

رژیم  تهران و  شهردار فاسد  کش جز ،  اند دهها تن مجروح شده و  جان باخته یس نفر  بیش از 

 فاقد  تهران با جمعیت دوازده میلیوی   شهر وقنر کالن باشد.  تواند یمنجمهوری اسالیم 

دستگاه شلیک کف  فاقد  ،باشد  مدرن های مرتفع و هلیکوپتر اطفاء حریق باشد، فاقد نردبان

های قوی برای پاشیدن آب به ساختمان پمپفاقد  خوار،آتش پودر فاقد  ،باشد  ضد آتش

دستگاه "دژبر"  و ی هیدرولیک آسانسوری هاجرثقیلفاقد  ،باشد  طبقه ۱۵تر از های بلند 

آهنها و اسکله وریها و ساختمانفلزی پلبرای بریدن تت   و فقط به باشد  ها در مواقع ض 

ین تجیهزات ایمن   نشانان زحمتکش و فداکارش تکیه کند و آتش  با دست خایل آنها را  و  با کمتر

که همگان شاهدش   رود یم این فاجعه یا انتظاری جز آ بفرستد، به جنگ چنی   آتشفشای  

تا چنی   نظام  ند باور  نای بر  جمهوری اسالیم را نشانه گرفته و  درسنر ه مردم ایران ب ؟! هستیم

 و  چنی   رسنوشت اسفبار  گرفتار   های دیگری نت   فاسدی پابرجاست پالسکو  ویرانگر و 

ی خواهند شد. غم های  کردن رژیم در قالب شعارنویشبمباران و  نارضاینر عمویم انگت  

ده مجازی در  عرصه مجازی و  در  گستر همه  تهران و  شهردار  محاکمه مسبب دانسیر  رژیم و  غت 

برای جان  که فقط به فکر جیب گشادشان هستند و   کن نظامرچاقکا  مسئولی   فاسد و 

ی ارزش قائل نیستند  مردم ما نسبت به  تنفر  خشم و  نشان از  همه همه و  ؛انسانها پشت  

 نت    جز این و رژیم را به وحشت مرگ انداخته  اسالیم دارد و  یاکار ر  حاکمان یر مسئولیت و 

  تواند باشد. نمی
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 باخته آتشنشای  های کارگران جانبا خانواده عمیق همدردی ابراز  حزب ما ضمن تسلیت و 

دلخراش را رژیم جمهوری اسالیم ها مردم ایران مسبب اصیل این فاجعه همراه با میلیون

 بوم.  و  میهنان زحمتکش این مرز همه هم برای مصیبنر  روز  هر  را  وجود منحوسش و  داند یم

م را توان نخستی   گاه دست پرتوان مردم ایران است که یمفقط با رسنگوی  این رژیم فاسد ب

همه  تبعیض و  ستم و  استثمار، ظلم و  عاری از  ای نوین و برای سوسیالیسم، بنای جامعه

 این نیست.  جز  و  ،داری برداشتمظاهر گندیده نظام رسمایه

 )توفان( رانیا حزب كار فیسبوک  نقل از 

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar 

WWW.toufan.org 

 ۱۳۹۵اول بهمن ماه   جمعه

FXZYXnHA-https://www.youtube.com/watch?v=Qo 

شده از فاجعه ساختمان پالسکو ویدیوها و   تصاویر منتشر

 

 داری جمهوری اسالمی به دست مردم ایرانسرنگون باد رژیم سرمایه

  

http://www.toufan.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Qo-FXZYXnHA
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آتش  تدریج یا ناگهانی در هکارگران ب

 شوند!سرمایه جزغاله می
الیسنر اقتصادی سیاست های نئولیتر

یم که برخالف منافع میل و جمهوری اسال 

یت مطلق مردم و بخصوص علیه  اکتر

منافع طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و 

ا و در راستای منافع کالن روست

داران تجاری و بروکراتیک و مایل رسمایه

ی را  ایط دهشتناکتر است، روز به روز رسر

 آورد. بار یمای کارگران بهبر 

رت ها و یا در واقع غاسازیروند خصوض

های میل و اموال عمویم از و چپاول ثروت

وع پدر وره اول ریاست جمهوری رفسنجای  )د خوانده به درک واصل شده مافیای ایران( رسر

این روند شدت یافته و  ،ایقانون اسایس بوسیله خامنه ۳۳شد و سپس با زیرپاگذاشیر  اصل 

انه دنبهای خاتیم و احمدیتوسط کابینه  پیگت 
ال شد که ماحصل آن در یط نژاد و روحای 

ش فقر  ی جز نابودی تولیدات صنعنر و کشاورزی کشور و گستر نزدیک به سه دهه اخت  چت  

ش عمیق شکاف طبقایر در جامعه   اجتمایع و گستر
 

و بیکاری و گرای  و معضالت متعدد زندگ

 کند. بار تعمیق پیدا یمحاصیل نداشته و روز به روز این وضعیت نکبت

یالیست  دولت روحای   ایط امت  دادن تسلیم یر چون و ها و تن به ذلتکه با کلید پذیرش رسر

بین  که پیش  چرا، مدیع حل همه مشکالت اقتصادی و اجتمایع یط صد روز بود، همچنان

ش گونه مشکیل را حل نکرد و نیمشد، نه تنها، هیچیم توانست بکند، بلکه باعث گستر

ش بیکاری و   اقتصادی و گستر
 

فقر و سایر مصائب و مشکالت اجتمایع شد.  ورشکستیک

دهچهارم خط فقر کارگران بهای یکتعویق پرداخت حقوق تر، ه امری رایج و روز به روز گستر

ان و وق، حقر درآمده است و این وضعیت دامن سای و از را کارمندان بخش خصوض   بگت 

کت نت   گرفته  ،لب دارند های دولنر و نظایم و انتظایم طهای کوچیک که از بخشجمله رسر

های رسخرمن و در ن زمینه در وحله اول وعده و وعید است. تدبت  دولت روحای  هم در ای

وهای رسکوبگر و استفاده از داغ و درفش و گلوله است.   مرحله بعد استفاده از نت 

نگار ایلنا، نمایندگان کارگران پیل اکریل با ارسال نامه  ای خطاب به اسحاقبه گزارش ختر

ی، معاون اول رئیس جمهور یم  نویسند: جهانگت 

نفر را به صورت  ۲۰۰۰توجیه مسئولی   یط یک دهه گذشته، اشتغال حدود "متاسفانه یر 

مستقیم به خطر انداخته است. امروز کارگران این   مستقیم و هزاران نفر را به صورت غت 

 مواجه هستند.  ای نه چندان روشنافتاده و آیندهرخانه با سه ماه حقوق عقبکا
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گردد. سازی کارخانه بریمریشه تمام این مشکالت به خصوض»خوانیم: در ادامه این نامه یم

 صاحبان سهام در این مدت باعث ازبی   یر 
 

های ثابت و ای از دارای  رفیر  بخش عمدهبرنامیک

ثابت و انباشت بیش از   شده میلیارد تومان بدیه و تولید با ظرفیت بسیار پایی    ۳۰۰غت 

 «است. 

ویل پرداخت حقوق کارگران به  ،سازی ثروت عمویم به دولت مربوط استچرا خصوض

 دولت ارتبایط ندارد؟

نگار در خصوص  نگاران در پاسخ به سوال یک ختر ی با ختر استاندار اصفهان در نشست ختر

 به مشکل کارگران کارخانه پیل اکریل که چند روزی است روبروی استاند
 

اری روند رسیدگ

کنند، اظهار داشته است: "در هیچ کجای بودجه کشور منابع مایل برای اصفهان تجمع یم

پرداخت حقوق کارگران بخش خصوض دیده نشده است و از این رو ما در استانداری پویل 

او در پایان اظهاراتش از کارگران این کارخانه عیل رغم اینکه . نداریم که به کش پرداخت کنیم"

اند درخواست کرده است صبوری  و شش ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده حق دارند 

گویند: دو هزار  ند و انتقاد دارند. این کارگران یمااکریل از این اظهارات ناراض  کارگران پیل  کنند. 

یاکریل دارند چوب یر کارگر پیل  خورند و رسگردانند؛ حاال استاندار هم یم گوید بهها را یمتدبت 

 هیات اجرای  دولت که در گویند: چرا استاندار از یر این کارگران یم ما ربیط ندارد. 
کفاینر

گوید؛ چرا از این که این هیات های گذشته در پیل اکریل مستقر شده، سخن  نیمماه

د؛ و با این یر هتواست تسهیالت بهفروشد؛ نهتوانست محصوالت کارخانه را بهن کفاینر گت 

 به میان نیمتولید را 
 
ض آید. خواباند، حرف گویند در سال جدید فقط ند و یمااین کارگران معتر

 ایم؛ اگر قرار باشد دولت به داد ما نرسد؛ چه باید کرد؟سه ماه حقوق گرفته

اض جمیع کارگران  سازی و دی ماه در واکنش به خصوض ۱۸که از « هپکو اراک»اعتر

 .ه بود، هنوز ادامه داردپرداخت نشدن مطالبات مزدی آغاز شد

ی ایلنا در کارخانه هپکو اراک یم گویند:   منابع ختر

هپکو اراک زمای  آغاز شد که این واحد صنعنر از سال  دعای این کارگران مشکالت کارخانهبه ا

کنون با مشکالت فراوای  روبه رو هستیم خصوض واگذار شد و از آن زمان تا به بخش  ۱۳۸۶

که بل ،عمل مانده استهنوز یر  ها ای مسئوالن نه تنها وعدهتوجهل یر و یط این مدت به دلی

 شود. بر فشار مشکالت افزوده یمنت   هر روز 

اض روز  روز چهارشنبه هفته   های گذشته آنها،طبق اظهارات کارگران هپکو در جریان اعتر

ه  اعضای هیات مدیر  سازی و ای با حضور وزیر اقتصاد و سازمان خصوضگذشته جلسه

اعضای هیئت  ای دیگریکه در آن جلسه مقرر شد در جلسه  در تهران برگزار شد کارخانه 

کت هپکو تصمیم ی کنند. عایل برای واگذاری سهام رسر  گت 

ضان   ، بود دیروز شنبه برگزار شود  که در حال حاض  امیدوارند در جلسه مذکور که قرار معتر

ام جانباختگان حادثه این جلسه بصورت م افزود:  ،به مطالبات خود برسند  وقت به احتر

موقتا لغو شده است. در عی   حال این کارگران که از  ،دلخراش آتش سوزی ساختمان پالسکو 

شوند که یادآور یم ،ماه مطالبات معوقه خود در آستانه سال نو نگرانند  ۵بابت واریز نشدن 

 ن قرار دارد. های آناارخانه در صدر خواستهک  ردن بخش خصوضکدر حال حاض  منفک  
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اضات هفته ض هپکو که در ی  اعتر
مقابل ساختان های گذشته خود دیروز شنبه کارگران معتر

اضات صنف  خود  استانداری استان مرکزی و  امروز سوم بهمن ماه در محوطه کارخانه به اعتر

ود خ هه به بخش دولنر به تجمعات هر روز کارخانگویند تا بازگشیر  سهام  یم ،اند ادامه داده

ریز از توابع به گزارش اخبار دریافنر ایلنا این کارگران که در شهرداری شهر ی   دهیم. ادامه یم

اض به  ۲روز گذشته ) ،ریز در استان فارس مشغول کارند شهرستان ی   بهمن ماه( در اعتر

رفاه اجتمایع این شهر تجمع   کار و   معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان اداره تعاون،

گفته   ،ماه مطالبات مزدی طلب دارند  ۴ریز که حدود کارگران خدمایر شهرداری ی    ند. کرد 

ها، باعث شده است تا از لحاظ معیشنر دچار ای به پرداخت مطالبات آنتوجهشود یر یم

اض روز گذشته، آنها تجمعات  مشکالت زیادی شوند.  طبق اظهارات آنان ،جدا از اعتر

دفتر امام جمعه این شهر برگزار کرده اند که تا   رداری و متعددی را در مقابل ساختمان شه

 کنون افاقه نکرده است. 

 تجمع کارگران شهرداری خرم آباد

ماه حقوق  ۸آباد بیش از خرم۳ران فضای ستر  شهرداری منطقه کارگ-بیست و نهم دی ماه 

ای اند. نگرفته اض به این رسر  اض  زدند. کارگران مقابل شهرداری دست به تجمع اعتر   ط،در اعتر

اض کارگران کنتورسازی ایران  اعتر

اند و شش ماه مطالبات ی فقط سه ماه دستمزد دریافت کردهکارگران این واحد در سال جار   

 مزدی پرداخت نشده دارند. در شش ماه گذشته، حق بیمه این کارگران نت   پرداخت نشده و 

 تبا در محوطه کارخانه و شدن مطالبات مزدی خود مر آنها یط یک سال گذشته برای محقق

اض  مقابل ساختمان نهادهای مختلف دولنر در شهرستان و  استان قزوین دست به اعتر

 اند. صنف  زده

اض کارگران راه آهن  اعتر

ستمزد آذر ماه و دی ماه بیش از پانصد کارگر پیمانکاری راه آهن هنوز پرداخت نشده د

جعه کرده و خواستار دریافت مطالبات است.کارگران بارها به مقامات مسئول راه آهن مرا

 مزدی خود شده اند. 

 اخراج دسته جمیع کارگران پاالیشگاه هرمزگان

کنند. در پاالیشگاه هرمزگان حدود هزار  کارگران، تعداد اخراج شدگان را چند صد نفر عنوان یم

 ست. با حدود نییم از آنها تسویه حساب شده ا یمانکاری مشغول به کار هستند کهکارگر پ

اض  برگزار    ،چند روز قبل از این اض به معوقات مزدی، تجمعات اعتر کارگران پاالیشگاه در اعتر

 یر 
اض   ارتباط نیست. کردند؛ این اخراج دستجمیع با تجمعات اعتر

داری جمهوری کارگران آتش نشان قربانیان رژیم ضد مردیم و منحط رسمایه

 اسالیم

حدود  (،پالسکو تهران )مرکز توزی    ع پوشاک اختمانسوزی و فرو ریخیر  سر ی  حادثه آتشد

در زیر  ،فتند ادر این ساختمان که امکان فرار نیآتشنشان و تعداد نا معلویم کارگران شاغل  ۴۰
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 و الزم به سازمان آتشنشای  اختصاص سال... ”آوار سنگی   مدفون شدند. 
 
هاست بودجه کاف

ات ماموران های الزم است. نشای  فاقد استاندارد زحمتکش آتش نیافته و از این رو تجهت  

بعالوه آتشنشانان مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور نت   نیستند. این در حایل است که 

ون مناره شهر مسجد بد ۴۰۰مناره برای  ۸۰۰آقای قالیباف شهردار تهران مشغول ساخت 

، لق به رژیموسسات مذهنر متعمراکز و م، کمیته امداد خمین    ،های انگیلاست بنیاد 

کت ها میلیاردها تومان از بودجه کشور را به زیان منافع مردم های وابسته به سپاه و آقازادهرسر

 ”میهن ما بلعیده و به یغما یم برند. 

ی از  عامل دیگر در بروز این فاجعه عدم اجرای مقررات حفاظت و ایمن  به بهانه جلوگت 

ت که نمونه آن محدودیت های  است که های کوچک اقتصادی اسمختل شدن فعالیت بنگاه

برای ورود ماموران ادارات کار و تامی   اجتمایع به واحدهای صنف  کوچک وضع شده است و 

نشانان قربای  اند. آتشکردن آنان باز گذاشتهکشدست کارفرماها را برای غارت و چپاول و زجر 

ر حقوق کارگران شدند.  که هنوز همه اجساد در حایل   تفکر سود و انباشت پول به ض 

ون کشیده نشدهنشانان و کارگران ساختمان آتش رئیس اتحادیه  اند،پالسکو از آوار بت 

اهن نگار اقتصادی ایلنا، دوزان در گفتپت  : تالش ما این است به غت  از اعالم کرد وگو با ختر

السکو توانیم به اعضای اتحادیه کمک کنیم. در ساختمان پخسارت رسقفیل تا جای  که یم

های اند و با توجه به اینکه انبارها و کارگاهواحد صنف  داشتیم که بیشتر آنها بنکدار بوده ۴۰۲

باید تمهیدایر اندیشیده شود تا آنها بتوانند با توجه به نزدییک  ،آنها خارج از ساختمان است

شدگان ساختمان پالسکو گفت: وی در مورد کشته شب عید به کار خود ادامه دهند. 

ی از آنها نداریم. متاسفانه چندین کارگر ساختمان در زیر آوار مانده به   اند و هنوز هیچ ختر

نگار ایلنا، کوروش پرو  تلفن  با برنامه تیتر  یوگو ها در گفتزیان رییس کانون بانکیگزارش ختر

میلیارد ریایل به هر کسبه ساختمان  ۳امشب که از شبکه ختر پخش شد، درباره تسهیالت 

و اعالم دکتر سیف، پرداخت رس پالس ها و صاحبان تولیدیمایه در گردش به کو گفت: پت 

 تا سقف سیصد میلیون تومان به صورت موقت تعیی   شده است.  ها بوتیک

واحد صنف  در ساختمان پالسکو،  ۶۰۰ها ادامه داد: با توجه به حدود رییس کانون بانک

ظر گرفته شده تا به کسای  که در این ساختمان چه ن اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در 

ربییع وزیر کار   .به صورت اجاره و چه رسقفیل مشغول کسب و پیشه بودند، پرداخت شود. 

های درمان شود و تمام هزینهباخته مستمری پرداخت یمبه خانواده آتشنشانان جان گفت: 

با بیان وی در ادامه  واهد گرفت. مجروحان بیمه شده را نت   سازمان تامی   اجتمایع برعهده خ

نشانان نت   برای همه اعضای این صنف فارغ از نوع نظام استخدایم اینکه باید سخنر کار آتش

اجتمایع درنظرگرفته شود، افزود: در این رابطه همچنان مذاکره با شورای شهر و  و بیمه

وهای آتش نشای  که تحت پوشش بیمه تامی    شهرداری هستیم که برای آن بخش از نت 

های جامعه ایران از . مسئول تمام نابسامای  لحاظ شود سخنر کار  ،اجتمایع نیستند 

 و استخدایم رژیم ئاجای  گرفته تا مس های جسیم و های محیط کاری وآسیبناامن  
ر
ل حقوف

وس این نظام ارتجایع با حضور منح ضدکارگری جمهوری اسالیم است و  داری و رسمایه

 چ بهبودی برای زحمتکشان ایران متصور نیست. هی ،برمسند قدرت

ان وحدت و تشکیالت است  چاره رنجتر
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 شتابیم و هبه یاری زندانیان سیاسی ب

 فریادشان باشیم
ه مرگ با ماهیت ب و  شکنجه زندان و 

ری داغایت ارتجایع رژیم رسمایه

 جمهوری اسالیم عجی   است. رژیم

اسالیم از همان آغاز کسب قدرت 

تمام قوا در مقابل  اش با سیایس

انقالب شکوهمند مردم ایران ایستاد 

آوردهای دست و به رسکوب آزادی و 

  پرداخت و هیچ حق و انقالب 
ر
حقوف

 برای دگراندیشان سیایس به را 

مانه اعالم یر  رسمیت نشناخت و  رسر

!  ، بلکه فقط برای اسالم عزیز بود و بسینه برای آزاد نمود که انقالب نه برای اقتصاد بود و 

ی دست به انقالب زده بودند   بهتر
 

که   به بهانه این ،کارگران و دهقانان را که به خاطر زندگ

اجتماعات  احزاب و  ها و ، سازمانرسکوب کرد « الب کردیم و نه خربزهما برای اسالم انق»

وهای آزادیخواه را  ای سابقهو یر به شکل وحشیانه  ،به بهانه آنکه با اسالم ضدیت دارند نت 

رسکوب کرد و در این  ،ای را نت   برنتابید عام کرد. حنر هیچ حرکت کوچک و آرام و سادهقتل

 با یر رفت که حنر خودیراه تا آنجا پیش
 م از رس راه خود برداشت و افرادیرحیم تماها را نت  

ی را با بهانه ضدیت با انبا لباس روحای  و مقام آیت  و قالب و اسالم هللا و نایب رهتر

 و  رسکوب کرد و  خلو ساده
 
وی با حرص خانیک  سیایس آنها به عمر  کردنمت  

 
شان پایان زندگ

 داد. 

ها استفاده کرد و به ها بیش از گنجایش آنها افزود و از آنجمهوری اسالیم به تعداد زندان

  غت  قابل تصور زندان
ها از زندانیان پت  و جوان، زن و مرد پرداخت. حنر به کودکان نت   انباشیر

های بوم را به زندان انداخت. دادگاه رحم نکرد و تعداد بسیار زیادی از کودکان این مرز و 

 یر نمایشر چند دقیقه
 هایحبسگناه را بدون وکیل و یا حق دفاع، به ای تشکیل داد و متهمی  

، بدون حداقل امکانات های وحشیانه قرون وسطاو اعدام طوالی    محکوم کرد. در زندانهای 
یی

، حنر برای نفرایر بسیار کمتر از زندانیان موجود در آن زمان، چند صد هزار   انسای 
 

زندگ

زندای  را محبوس ساخت و بسیاری را حنر پس از اتمام حکم داده شده نت   در زندان نگاه 

که منحرص به دوران بازجوی  باشد، داشت. در جمهوری اسالیم شکنجه امری نبود و نیست  

ایط وحشتناک شکنجه  بعد از دوران بازجوی  در رسر
های روخ و جسیم بلکه زندانیان را، حنر

های ، الجوردی جالد و حاج داوود، آن بیمار روای  و نوچه۶۰دارد. در دهه نگاه داشته و یم

ر خدا و برای کسای  که با لشگگفتند که زندان محیل است ها یمها در زندانالت و اوباش آن

سازند، تا توبه کنند و ه شد تا جهنم را برایشان مجسم باند و در زندان سیع یممذهب جنگیده

 جمهوری اسالیم مهر تأئید بزنند و خود نت   به 
علیه خود و انسانیت به اعمال ضدانسای 

توانند به روال ر نیمها را دیگآدمخواران اسالیم ملحق شوند. اگر چه در حال حاض  زندان
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دازند ویل خوش خیالیست اگر گمان   ۶۰دهه  اداره کنند و همانند آن سالها به وحشیگری بت 

 «!گربه عابد شد و مسلمانا»یم که کن

 که حنر قوانی   جمهوری بسیاری از زندانیان با جرمدر حال حاضر  
 

های غت  واقیع و ساختیک

قانوی  در زندان بهب ،ها عاجز استاسالیم نت   از توضیح آن  غت 
ً
برند. رسیمه شکل کامال

یبسیاری را به خاطر فعالیت ر  کیوان کرییم،) های هت  مهدی رجبیان و  رجبیان، حسی 

دیگری را به دلیل مخالفت با دارند و زندانیان عمادی و ...( در زندان نگاه یم یوسف

یعت   عیلپایسر )اسید  و گلرخ (، فعالیتهای مدی  )شر
 
(، دفاع از کودکان ابراهییمآرش صادق

زاد) مرتضر )… ( و زنان، دفاع از مردم فلسطی   و یا دفاع از مبارزات مردم کوبای  و سعید شی 

ی، عیل امی  قیل، محمد صابر ملک رئییس ( در زندان مراد پور، وحید صیادی نصی 

 و دروغی   محبوس ساخته
 

، «مقدسات توهی   به» اند. ویل در تمایم این موارد دالیل ساختیک

 غت  قانوی  به حبس را به عنوان جرم مطرح یم… و « فعالیت علیه منافع میل » 
ً
کنند و کامال

کنند و در دوران غت  اکنون نت   به همی   بسنده نیمکنند. و همفرزندان ایران زمی   اقدام یم

که   تا جایی  پردازند. های جسیم و روخ زندانیان یم زندان، به آزار و اذیت و شکنجهقانوی  

ایط غت  قابل تحمیل را برای زندانیان فراهم کرده اند، زیرا که جمهوری اسالیم نماینده رسر

خودیخداست و یم های رسکش ها و یا خودیخواهد همانند خدا آتش جهنم را برای غت 

ایط زندان به که زندانیان برای به   استقدری وحشتناک و غت  قابل تحمل  فراهم کند. رسر

 در زندان دست به اعتصاب غذا زدهآدست
 

اند و جان عزیزشان را وردن حداقل امکانات زندگ

 قانوی  به اتهامات وایهشود بهای آنان مربوط یماند. خواستهبه خطر انداخته
 

شان ه رسیدگ

اض به اتهامات یر  آوردن امکان مرخیص و معن  و دروغی   و حنر برای به دستو یا اعتر

، پزشکاماستفاده از ا های آنان مربوط به حقوق باشد. خواستهیک و بهداشنر یمنات درمای 

شود ویل در جمهوری اسالیم انسان دارای هیچ یم هر انسان و شهروند این مرز و بوماولیه 

و هر آنچه هست متعلق به خداست که البته در دستان مسئولی   جمهوری  یستحفر ن

 اسالیم قرار دارد . 

گر جمهوری اسالیم تا مجبور یران به تبعیت از مجموعه نظام رسکوبدستگاه قضای  در ا

اضات نیمیی نباشد هیچ اعتنا ضی   را  به اعتر
کند و سیع دارد تا با رسکوب و تهدید پاسخ معتر

ایط اجتمایع و وجود دستگاه های ارتباط جمیع در حال حاض  این بدهد. ویل خوشبختانه رسر

 وسییع در سطح جامعه ایران و همچنی   امکان را به مبارزین زندای  یم
دهد تا از پشتیبای 

 جامعه جهای  برخوردار باشند. 

 های کوچیک روبرو گشته است ویل با طوالی  و اعتصاب غذای زندانیان در مواردی با موفقیت

، آنها را تهدید یمفرسایشر  کند. این درحالیست که شدن این اعتصابات خطر جای 

کنندگان را جرم خوانده و فعالی    بای  از اعتصابسالیم حنر پشتیالقضات جمهوری اقاض  

مانه تهدید کرده است. الریجای  رئیس دستگاه قضای  یمدر این رابطه یر را اجتمایع  گوید رسر

ی ها و فشارهای رسانهاین فضاسازی» ای عالوه بر اینکه وصف مجرمانه دارد، هیچ تاثی 

 عاد 
ی

ها این فضاسازی»و یا « النه به دعاوی نخواهد داشتبر کار قوه قضاییه در رسیدگ

 قضاتی شود، جرم است
ی

 که موجب اخالل در رسیدگ
 
 «.در صورت
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، اعتصاب کنندگان و حامیان زندانیان وحشت فضای رعب و  رغم تمام تهدیدها و ویل عیل

اضات افشاگرانه خود تا  رسیدن به  سیایس در زندان و خارج از زندان، در ایران و جهان به اعتر

 های اعتصاب کنندگان ادامه یم دهند. خواسته

اضات چنان دامنه ای از نمایندگان مجلس نت   مجبور شدند ریاکارانه از که عده  ند اای گرفتهاعتر

، نماینده تهران، الریجای  بخواهند تا به خواسته اعتصاب یر  کند. الیاس حرص 
 

کنندگان رسیدگ

ضایع »واستار آن شده بود که اگر حفر از این زندانیان ای به رییس قوه قضائیه خدر نامه

های  در توئیتر ریاکارانه از شود. و چند نماینده مجلس نت   با انتشار پیام« اعاده»است « شده

اض    کردند. ویل دستگاه قضای  در ایران حنر چنی   اعتر
وضعیت زندانیان سیایس ابراز نگرای 

« حمایت»از  دی ۱۴آبادی، دادستان تهران، روز دولتآورد و عباس جعفری را نت   تاب نیم

« تضعیف»نمایندگان از زندانیان انتقاد و آنان را متهم کرده بود که با این کار، قوه قضائیه را 

 کنند. یم

 در منطقه و  واقعیت این است که جمهوری اسالیم هم مانند هر رژیم مذهنر و ارتجایع دیگر 

جز وظایف اسالیم  تابد و نیمدگراندیشان را بر  ی منتقدین و شهروند جهان حقوق دمکراتیک و 

 را برای مردم به رسمیت نیمهیچ 
ر
 شناسد. حقوف

ایط کنوی  مهم است دفاع همه  که در اما آنچه   خواست همه زندانیان  انبه و متحدانه از جرسر

ط یر قید و  عمویم برای آزادی فوری و  مرام و بسیج افکار  نظر از عقیده و سیایس ضف رسر

از جان   کنندگان مبارز و اعتصاب بند و  جمیع آنهاست. باید به یاری زندانیان سیایس در 

 شتابیم و فریادشان باشیم. ه گذشته ب

ایش  ،مرگ حکومت کند  شکنجه و  تاری    خ نشان داده است رژییم که بکوشد  با زندان و  رس 

منفور پهلوی نخواهد نیسنر است و رژیم جمهوری اسالیم نت   رسنوشنر بهتر از رژیم  مرگ و 

 داشت و دیر یا زود به گورستان تاری    خ پرتاب خواهد شد. به امید آن روز. 

ط همه زندانیان سیایس بکوشیم!   برای آزادی فوری و یر قید و رسر
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و اعتراضات  روز تحلیف دونالد ترامپ

 های اوتگسترده بر علیه سیاس
 ر آمریکا توفان( د)گزاریسر کوتاه از فعالی   حزب کار ایران 

ژانویه به قانون اسایس آمریکا سوگند وفاداری  ۲۰دونالد ترامپ در روز جمعه 

 خورد و آغاز بکار نمود. 

مراسم تحلیف ترامپ در شهر واشنگیر  

ایط بسیار امنینر برگزار شد. با  در رسر

وجودی که طبق گفته وزیر امنیت 

داخیل هیچ تهدید مشخیص برای مراسم 

نزدیک به  آنرغم عیل ،وجود نداشت

وی امنینر از نهادهای  ۳۰ هزار نت 

میلیون  ۱۰۰ای بیش از مختلف با هزینه

دالر به شهر واشنگیر  گسیل شده 

کت در مراسم شهر را به بخش ،بودند. پلیس های مهم و غت  مهم تقسیم کرده بود. برای رسر

و سوت و طبل و  چتر نامه ارائه داد و از چند الیه بازریس عبور نمود. حمل تحلیف باید دعوت

وهای امنینر خواسته شده بود  تمام شهر را در  ،تراکت و .... در مراسم ممنوع شده بود. از نت 

ل داشته باشند و هر حرکنر را که مشکوک بنظر یم ندین چمتوقف کنند.  ،رسید زیر کنتر

سنل بخش و از آنها خواسته بودند که پر  بودند  در حالت آماده باش قرار داده را  بیمارستان

 ند. اورژانس خود را چند برابر کن

های وابسته به محافل قدرت در بوق و کرنا دمیدند که نزدیک به یک میلیون در مراسم رسانه

کت در مراسم تحلیف کت خواهند کرد . میانگی   رسر  ۹۰۰های گذشته نزدیک به تحلیف رسر

ی ن ۲۰هزار نفر است. در روز جمعه  ود. شاید همه دیر از بژانویه از یک میلیون نفر ختر

کت کردند.  ۲۰۰خواب بیدار شده بودند! کمتر از   هزار نفر در این مراسم رسر

 ژانویه:  20تظاهرات در روز جمعه 

ها و تظاهرات ضد رئیس جمهوری ترامپ توسط سازمان ۵۰در شهر واشنگیر  بیش از 

تر و د، تظاهرات وسیعریزی شده بود و برای روز بعهای اجتمایع برای روز تحلیف برنامهنهاد

یر  بر معامالت خاندافریب که با چنگرسارسی تدارک دیده شده بود. انتخاب ترامپ عوام

ها مردم آمریکا را برانگیخته ثروت اندوخته است خشم و نفرت میلیون ،ملگ میلیاردها دالر 

 است. 

علیه  یر  بر نفر در شهر واشنگ هزار  ۵۰۰ژانویه ، نزدیک به  ۲۰لیف ، جمعه حدر روز ت

بر اریکه قدرت   مراسم، مردم د ترامپ دست به تظاهرات زدند. لریاست جمهوری دونا
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وی امنینر به شهر  ۳۰گذاشیر  یک فاشیست را به مسخره گرفتند. گسیل بیش از  هزار نت 

ضی   بود. پلی
نفر را دستگت  نمود و برای  ۲۰۰بیش از س بیشتر برای تهدید و رسکوب معتر

ی فلفل استفاده کرد و چندین متفرق کردن تظاه نگار را که در حال خرکنندگان از است  تر

وی امنینر برای  بسیج این سطح از نت   مورد اهانت و تهدید قرار داد.  ،پوشش تظاهرات بودند 

ل تظاهرات نشان دهنده بریدن بخش وسییع از مردم از روند انتخابات در آمریکا و از  کنتر

 و حزیر است. دست دادن توهم نسبت به نظام د

اضات مردم در  وهای امنینر و پلیس مسلح برای رسکوب اعتر ی نت  باید توجه داشت که بکارگت 

های اوباما و جرج بوش بطور واضح و طوالی  دارد و بطور مشخص در دورهآمریکا سابقه 

 ،نظر از اینکه از کدام دو حزب آمده باشند سنگی   شدت یافت. قدرتمندان واشنگیر  ضف

ا وهای اعتر ضات مردم به شکاف روزافزون طبقایر را با هرچه بیشتر مسلح کردن پلیس و نت 

 امنینر پاسخ داده و میدهند. 

اضات وسییع بر علیه مواضع فاشیسنر و  ارتجایع ترامپ  در بسیاری از شهرهای آمریکا  اعتر

ک  تظاهرات مشتر
ر
ف ر  و وسییع برگزا صورت گرفت. در شیکاگو چندین سازمان چپ و متر

 
ر
خوایه حزب دمکرات را دریدند. در نیویورک و کردند و در آن ماسک دروغی   ترف

  . مشابیه برگزار شد  متعدد  آنجلس و بوستون و .....تظاهراتلوس

 

 ژانویه :  21تظاهرات در روز شنبه  

  بی   
هزار تا یک  ۷۰۰در شهر واشنگیر

و مطالبات   میلیون نفر با پالکاردها 

تا به  ،دند گوناگون دور هم جمع ش

گویند که اجازه ه  رامپ بتلمپن  بنام 

  های ضد سیاست داد تا  نخواهند 

، ضدزن، ضد مهاجران خود را بر کارگری

جامعه تحمیل کند. این تظاهرات 

های جمیع آنچنان وسیع بود که رسانه

زده کرد. این آمریکا و جهان را شگفت

ین تظاهرات پس از تظاهرات  بزرگتر

اض  سال  ه تجاوز نظایم به ب ۲۰۰۳اعتر

 . عراق بود 

هزار، در  ۱۵۰هزار، در بوستون  ۲۵۰هزار، در شیکاگو  ۷۰۰آنجلس نزدیک به در لوس

هزار و در صدها شهر کوچک  ۶۰هزار، در مینه سوتا  ۷۰هزار، در ویسکانسی    ۱۰۰نیویورک 

 و بزرگ دیگر صد ها هزار نفر به خیابان آمدند. 

اضات در روز شنبه تنها  شهر جهان مانند  ۶۰۰بلکه بیش از  ،کشور آمریکا محدود نبود   بهاعتر

 ، سیدی  و ... شاهد تظاهرات عظیم بودند. ، پراگ، مکزیک، توکیو لندن، پاریس
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 ،ند را به مسئله حقوق زنان محدود کن های جمیع تالش فراوان کردند که این تظاهراترسانه

 از این تظاهرات
 
، رسکوبگرانه، مدافع های بر علیه سیاست ویل بخش بزرگ میلیتاریسنر

 فریبانه صورت گرفت. داران کالن، ضد کارگری، نژادپرستانه، و عوامرسمایه

دهندگان سیع کردند خطر اصیل دولت ترامپ ، بخشر از سازماندر تظاهرات شهر واشنگیر  

ای   های را به مسئله نژاد و جنسیت خالصه کنند. چندین نماینده حزب دمکرات در سخت 

ی "خ ، بخش ی این نمایندگانهاخالف گفتهاوباما صحبت کردند. بر  "درخشانود از رهتر

 از جمعیت که از جوانان تشکیل شده بود 
 
برعلیه تمایم کابینه فاشیسنر ترامپ و کل  ،بزرگ

 آشکارا با پالکاردهای خود موضع داشتند.  ،یایر او بود کن قدرتنظام سیایس که جاده صاف

ض یموان تظاهر هزاران جفتگو با گ گویند  کننده این مسئله را بخویر آشکار میکند. چند معتر

 : که

هر دو مسئول این وضعیت  ،ریاست جمهوری رساندند ه " دو حزب در قدرت که ترامپ را ب

 زشت و خطرناک هستند. ...."

ین مسئله دروغکن" ... فکر یم کابینه دهد.  ست که ترامپ به مردم تحویل یماهایی م بزرگتر

 د ... "نو نامناسب تشکیل میده ترامپ را افرادی ناشایست

کت کردم اض هزاران مکزییک بر علیه سیاست   برای آن " من در تظاهرات رسر که صدای اعتر

کنم گوش همه برسانم. در رستورای  که من کار یمه  ضد مهاجر دولت دونالد ترامپ را ب

کت کنند. ...."چندین همکار مکزییک دارم که از ترس اخراج شدن نتوا  نستند در تظاهرات رسر

تنها سیستم  کنم که سوسیالیسمرئیس جمهوری ترامپ بسیار خطرناک است. من فکر یم"

... دمکراتها تمایل به همکاری با ترامپ دارند. همه ایرادشان به  اقتصادی معقول باشد. 

 ترامپ مسئله روسیه و پوتی   است ... " 

نگاران در گ کتفعالی   سیایس و ختر کنندگان در تظاهرات با هزاران نمونه از این فتگو با رسر

 اند. چنی   مواضیع روبرو شده

ی در حال شکلهای دولت ترامپ علیه برنامه و سیاست جنبشر با گرایشات متفاوت بر  گت 

 کشاند و آنه  های خود بزیر چنگاله . حزب دمکرات آمریکا سیع دارد که این جنبش را باست

طرفداری ه های همی   حزب بخطر برای خود تبدیل کند. سیاستای یر را به دنبالچه

یت، صنایع غول پیکر نظایم، جنگ و الجثه، والعظیم موسسات مایل ، و استر یرای 

وزی دونالد ترامپ عوام فریب را تضمی   نمود. اگر این  الیسم افسار گسیخته، .... پت  نئولیتر

ه ب ،ای پایدار بزند زب جنایتکار دست به مبارزهح جنبش در حال رشد نتواند بر علیه هر دو 

یت دچار یمهمان رسنوشت جنبش وال  گردد. استر

یالیسم آمریکا تروریست، جاسوس، ناقض حقوق اسایس انسان ها امت 

یت است!   دشمن شماره یک بشر
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 سالگی انقالب اکتبر ۱۰۰ن به استقبال جش

 برویم
 یاران!  رفقا، دوستان و 

 

 انقالب اکتتر 
 
امسال صدمی   سالگ

این سوسیالیسنر شوروی است. یادآوری 

، درس آموزی انقالب عظیم سوسیالیسنر

د طبقایر پرولتاریا و و بیان تأ ات آن بر نتر ثت 

حائز اهمیت است.  های جهان بسیار خلق

تی   دیکتاتوری انقالب اکتتر شوروی نخس

پرولتاریا، نخستی   دمکرایس واقیع را برای 

یت اهایل کارگر و  زحمتکش مستقر  اکتر

ساخت و شاهراه نوین  بر روی کاروان 

ی گشود. انقالب در زیر پرچم رسخ لنی   کبت   انجام یافت. حزب بلشویک شوروی تحت  بشر

ی ادامه ی او و سپس تحت رهتر ایط  دیکتاتوری پرولتاریا را در رفیق استالی    دهنده کار او رهتر رسر

خونی   از  سیایس، اقتصادی و  مداخله سهمگی    ، خونی   و غت 
 

گزند دشمنان داخیل و   فرهنیک

لنینیسم را نخستی    - گردانید، پاسداری از خلوص مارکسیسم  خارخر مصون داشت و استوار 

گران را طلبان و ندبهمتسلی های رنگارنگ و وظیفه واالی خود بشمارآورد، منحرفان و اپورتونیست

ات این  از صفوف حود زدود و وحدت اصویل حزب را مانند مردمک چشم گرایم داشت. تاثت 

وزمند سوسیالیسنر بر جنبش کمونیسنر ایران های ایران نت   با کمونیست  عظیم بود و  ،انقالب پت 

 بل ارتجاع داخیل و مقا زدند و در این انقالب به سازماندیه کارگران و زحمتکشان دست الهام از 

یالیسم پرچم رهای  از ستم طبقایر و  عی   حال به وظیفه  میل را برافراشتند و در  امت 

ناسیونالیسنر خود و  نخستی   کشور سوسیالیسنر جامه عمل  دفاع از پایگاه انقالب جهای  و  انتر

اث انقالیر  از  روی امسال به مناسبت صدمی   سالگرد انقالب اکتتر پوشیدند. بدین  جنبش  مت 

ر سوسیالیسم علیه برای استقرا کمونیسنر ایران از دوران حزب کمونیست ایران تا به امروز 

یالیسم و رویزیونیسمارتجاع، رسمایه  آوریم و با برگزاری جشن و نت   تجلیل به عمل یم داری، امت 

ای  و انتشار مقاالت تحلییل از  همه  ویم. از این انقالب عظیم تاریخ  به استقبال اکتتر مت   سخت 

آوریم تا همراه با ما در این استثمار دعوت به عمل یم ستم و  عاشقان رهای  از  دوستان و  رفقا و 

کت نمایند تا هرچه باشکوه ه ، انقالیر که جهان را تکان داد، تجلیل باین انقالب تر از جشن رسر

 عمل آوریم. 

 

  



 25 

 
 

 
 

  



 26 

 است سرمایه داری روسیه

 (۱) امپریالیستی؟ یا

 فیسبوک به پرسشر در  پاسخ در 

سخن بر رس ماهیت روسیه کنوی  

است.آن جریانات رویزیونیسنر که 

را  حاکمیت رویزیونیسم شوروی

 دانستند و بر دیکتاتوری بورژوای  نیم

طبل "سوسیالیسم واقعا موجود" 

بعد از فروپایسر این اردوگاه   کوبیدند یم

داری دولنر گذار از رسمایه  یر و انقالضد

ایل و به رسمایه سیستم چند  داری نئولیتر

حزیر دچار رسگیجه شده به یکباره 

کاء را نمایندگان رسمایه پوتی   و  داری میل ارزیایر کرده تا با توسل به چنی   تحلییل تضادهای رسر

یالیسم غرب را در  "، کادر "یک تضاد میل و   روسیه با امت  یالیسنر تضادی که در  ضد امت 

سوی  در  در مسند قدرت است و  حال رشد" اما "در  ،ضعیف سو"بورژوازی میل" کشور یک

 اند،بردن روسیهسلطهبه زیر  های غریر که خواهان نقض حق حاکمیت میل و دیگر قدرت

تب بر   و  مورد تبیی   قرار دهد. نتیجه متر
 
رویزیونیسنر دفاع از  این سیاست انحراف

یالیسم مهاجم غرب است که "دارای بار مثبت و داری میل"رسمایه  " روسیه برعلیه امت 

" است و   آن به دفاع برخاست!!!  از  این منظر باید از  انقالیر

مشوب افکار حاصیل  زحمتکشان و  چشم کارگران و  چنی   تحلییل جز خاک پاشاندن بر 

یالیسنر و استفاده از تضادهای درون بلوک نخواهد داشت.  داری اگر با تحلیل رسمایه های امت 

اهه رسشت واقیع این نزاع  پرده ساتر بر  و  علیم همراه نباشد  سیایس کشیده شود، به بت 

 ایم ،به چرخ پنجم آنها بدل خواهیم شد. رفته

قابل انکار و  یالیسم نوخاسته روسیه کنوی  واقعینر است غت  این پدیده بدنبال انحطاط  امت 

یالیسم  خستی   کشور سوسیالیسنر پدید آمد. داری در ناحیای رسمایه سوسیالیسم و  این امت 

کاء  رباچف و پوتی   بل با کسب قدرت سیایس توسط خروشچف و و نه محصول دوره گ رسر

  جماهت  سوسیالیسنر شوروی زاده شد. در  حزب کمونیست اتحاد  ۲۲و  ۲۰پس از کنگره 

 مانند لنی   و   کشوری زاده شد که در 
ای    ، در د ریای جهان اهدا کر الی   به پرولتااست گذشته رهتر

کشوری که   گرفت، در پیش ای را در ساختمان جامعه کشوری که اولی   انقالب سوسیالیسنر و 

برابر حمالت دشمنان  در  شمرد و حق میهن سوسیالیسنر خود یمه پرولتاریای جهان آن را ب

مه حال ه های ستمدیده جهان آن را در کشوری که  خلق  کرد، در سوسیالیسم از آن دفاع یم

ومند  استقالل آن خاطر آزادی و ه مبارزات خود ب در  دیدند و و یاور خود یم یار  را تکیه گاه نت 

یالیسم نوخاسته شوروی بیش ازسه دهه با نقاب سوسیالیسم خود را خود یم دانستند. امت 
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و مارکسیسم  ها شعارهای میان خلق کشورها یا در   نمایاند، برای نفوذ در لنینیسم یم -پت 

یالیسنر خود را داد، به سخن کوتاه  بورژوازی نوخیمانقالیر رس  سوسیالیسنر و  استه چهره امت 

ان کبت  آن  ها و داشت. گذشته پرافتخار کشور شورا آن را از انظار پنهان یم پوشاند و یم رهتر

ومندی بود که به کمک آن پرولتاریا و  رسمایه و  ،همراه با نقاب سوسیالیسم ها خلق وسیله نت 

 بود در داد، آنها را در دام خود گرفتار یمرا فریب یم
 
لباس  ساخت در کسوت دوست، گرگ

 لباس سوسیالیسم.  ضد کمونیسنر بود در  و  رویزیونیست، ضد انقالب؛ میش

یالیسنر شوروی این بود که مارکسیست های رویزیونیستییک از سفسطه ها در رد ماهیت امت 

یالیسم بعنوان عایل" جو را به اثر داهیانه لنی   تحقیق های راستی   و لنینیست – ترین امت 

 ها به این اثر ارزشمند برای تلقی   این بود و آندادند. استناد داری رجوع یمیهمرحله رسما

یالیسم  ون یم داری آزادشمایهازبطن  فقطهمچنان هست که گویا امت  پایه  و د آیبت 

یالیسم داری سخن  ون انحصار رسمایه. بدداری استشمایه اقتصادی آن انحصار هم از امت 

یالیسم نتیجه همچنان یم گرفتند و این نتیجه یم سپس از  تواند به میان آید و نیم ند که امت  گت 

یالیسم نیم داری است و تکامل رسمایه یالیسم زاده سوسیالیسم، امت  زاید و"سوسیال امت 

کند که چگونه ود این نکته را روشن یماثر خ "لیکن لنی   در . های منحرف استمائوئیست

یالیسم منتیه یم تکامل خود به انحصارها و  داری آزاد ناگزیر در رسمایه شود، چگونه به امت 

د و یم انحصار سپس با دولت بورژوایی در  دولت بورژوایی را به تبعیت کامل از انحصارها  آمت  

هرگز لنی   کبت  کتاب   آید. از وجود یمانحصاری دولنر بداری یعن  چگونه رسمایه آورند. دریم

یالیسم از مبداء سوسیالیسم و نیمر این نتیجه ب د. ن نیمآانحطاط  از  آید که امت  تواند برخت  

د کرده و برعکس لنی   همواره خطر بازگشت سوسیالیسم را به رسمایه  حزب و  داری گورسر 

داری به  وران انتقال رسمایهد آموزد که در آن برحذر داشته است. لنی   یم دولت شوروی را از 

 برای دشمنان  ،کمونیسم که دولت آن جز دیکتاتوری پرولتاریا نیست
ر
ناگزیر امید بازگشت باف

داری انجامد. استالی   نت   نه تنها بازگشت رسمایهاین امید به تالش برای بازگشت یم ماند و یم

 شود: برعکس آن را با قوت بیشتر متذکر یم ،کند را نف  نیم

ایط مقدمایر که احیای رسمایه  نزد ما، در  آیا در " داری را ممکن گرداند کشور شورایی ما، رسر

 ، این امر ممکن است عجیب بنظر آید، معذالک واقعینر است."آری وجود دارد  ؟وجوددارد 
 استالی   در سال 

ای   ( 1928)سخت 

، سوسیالیسم به داری مسدود نگردد معن  اینها همه آن است چنانچه راه بازگشت رسمایه

 به استقرار نظام کهنه خواهد انجامید و در شوروی نت   چنی   رخ داد.  قهقرا برخواهد گشت و 

ی آموزگاران جسور  بزرگ کمونیسنر چون  و  سازمان مارکسیسنر لنینیسنر توفان تحت رهتر

ان اسبق حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر  رفقا احمد قاسیم و   غالمحسی   فروتن رهتر
 دکتر

احیای  ایران، نخستی   سازمان کمونیسنر ایران بود که پرچم مبارزه علیه خروشچفیسم و 

یالیسم نوخاسته شوروی را از جهات گوناگون  داری را برافراشت و رسمایه ماهیت امت 

 و  اقتصادی، سیایس، نظایم و 
 

تئوریک  مقاالت تحقیفر و  اجتمایع با انتشار کتب و  فرهنیک

کتب تحقیفر سازمان   مقاالت و  بین  نمود. پیش را  فروپایسر آن و  مورد برریس قرارداد 

اجتمایع   های اقتصادی و رفرم شوروی و  های کشور واقعیت لنینیسنر توفان بر  -مارکسیسنر 

نسیل از  تالیف گردید و  صورت گرفت با اسلویر علیم تدوین و  آن که یط بیست سال در 

 مارکسیسم پیکار علیه رویزیونیسم بر  جوانان ایران را در 
 
گ سازمان  لنینیسم آموزش و  -ای پاکت  

 داد. 
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 نظام کنوی  روسیه   چند نکته در مورد ماهیت

یالیسنر نیست و عدهفوق اشاره رفت  همانطور که در   ای بر این باورند که روسیه کشوری امت 

یالیسنر دانست. زیرا "نیم اش هنوز به سن بلوغ نرسیده و داریرسمایه شوروی توان آن را امت 

" یک شبه نیم یالیسنر ب آنهم از نوع داریتوانست رسمایهسوسیالیسنر آنچه  زاید. ه امت 

د  توانست از یم میل بود! آیا این نظر با واقعیت  داری متوسط و رسمایه ،دل این نظام برخت  

 خواند؟روسیه کنوی  یم

  در این تمرکز  است و  رسمایه و  تولید  در روسیه به معن  تمرکز  وجود انحصارات یکم اینکه

شوروی و قبل از غلبه رویزیونیسم بسیار  اتحاد جماهت   ،کشور"سابقا سوسیالیسم موجود"

پس از تغیت  داری ماهیت این رسمایه وجود داشت و طبییع است که بود و  تکامل یافته

امروزی  روسیهتوانست باشد. داری انحصاری دولنر نیمجز رسمایهحزب  ماهیت دولت و 

به مالکیت  داری دولنر را رسمایه برده و مالکیت به ارث را  تمرکز یافته شدیدا  د اقتصا

ال را بر جامعه ئن و  "آزاد ار باز " اقتصاد  و  هخصوض سوق داد   حاکم کرده است. ولیتر

، به متعلق جهانانحصارات بزرگ  لیست در  میانشان  در  که  رویسرسمایه انحصاری  ۲۸ فربت  

بانک ،۷۲ مقام رزنفت ،۶۹ مقام ایل لوک ، چهارم مقام در  گازپروم دارا  را  ۹۱ مقام اسیر

ها داراست، در  ترین سهام را در این مونوپولدولت روسیه بزرگ خورد ، به چشم یمباشند یم

باشد. بقیه هم متعلق به اشخاص خصوض و رسمایه  یم ۱+۵۰گازپرم دارای یک برتری سهام 

 . استگذاران خارخر 

ین بانک ۹۱بانک در لیست فربت   مقام استر   دوم اینکه های امی   را داراست و ییک از بزرگتر

 با یک مونوپول تنگاتنگ در ارتباط
ً
 موجودند که عمال

 
ه ند یعن  باجهان است. بانکهای بزرگ

 . انداز بانک و اورال زیب از این دستهج خود منوپول متعلق هستند. گازپرم بانک، پرمس و 

اتمام رسیده است. ه مدتهاست که ب ایه صنعت  و تبدیل به شمایه مایلادغام بانکها با شم

داری نبوده ی نظام رسمایهداران( در روسیه مانند مراحل گذشته)رسمایه کنندگان رسمایهتأمی   

حاکمان مایل خود  زیرا های زیادی است که دیگر وجود نداشته بندی مدتو چنی   تقسیم

بطور مثال الیگارش . نامند ها یمدلیل نیست که آنان را الیگارشباشند. یر ها یمکصاحبان بان

 ۲۰۰۰ریاست بر نظارت انکسیم بانک،  ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۳مایل میشاییل پروخوروف. او از سال 

کل نوریسک نیکل، دار اصیل و مدیر سهام ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۱ریاست ُرزبانک، همزمان  ۲۰۰۱تا 

 تمام الیگارش در خراج نیکل را سود از است برداری و بهره
ً
های رویس دارای اختیار داشت. تقریبا

ح حایل یم  بچنی   رسر
ً
اج صنایع و رسمایه بانیک کامال پایان رسیده است، ه باشند، مرحله امتر 

یالیسم است. بعنوان ییک از نشانه شمایه مایل  های مهم  پدیده امت 

یالیسماش، یاریداری انحصاینکه روسیه بنابر ماهیت رسمایه سوم رسمایه صادر ، عن  امت 

 بسیاری از  ،روسیه شد  گت  مرخر که گریبان هرج و  بحران و  ۹۰های کند. در سالیم

در ممالک غریر دست به  های خود را از کشور خارج کردند و داران رسمایهرسمایه

یر های غررا در بانک سودهای کالن خود  داران خصوضگذاری زدند. این کالن رسمایهرسمایه

حجم رسمایه به غرب کاسته  امروز از فرار ه تا ب ۲۰۰۰ هایسال از  اما درست واریز کردند. 

 شدته ب کشور   از  خارج در  رویس هایمنوپل مستقیم گذاریرسمایه حجم. اکنون شده است
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 تولید  درآمد  ٪۳۰ بر  بالغ که  دالر، میلیارد  ۳۶۲٬۱-حدود  ۲۰۱۱ سال در  و  یافته رشد 

منابع  به مربوط است. این بوده ۲۰۰۰ سال از  بیشتر  برابر  هیجده و  کشور   میل ناخالص

با  کنند و یم گذاریرسمایه کشور   از  خارج در  رویس دارانرسمایه که  شود یم صنعنر  جدید 

وی کار   زنند. انباشت رسمایه و ارزان سودهای کالی  به جیب یم استفاده از منابع و نت 

این نه تنها  کسب سود برای انباشت رسمایه و   و گذاری جدید برای کسب سود است رسمایه

 از ویژه
 

بلکه اساسا در ذات نظام رسمایه  ،داری انحصاری روسیه استهای رسمایهگ

 داریست. 

ان فروش و  ۲۰۱۵سال   ر آن اندازه افزایش یافت که بعد از  صدور اسلحه روسیه میالدی می 

یالیسم آمریکا ، دومی   کشور صادرکننده تسلی  ۳۶ت بود. مبلغ فروش تسلیحات آمریکا احامت 

تسلیحات  گاز و   بود. افزایش صادرات نفت و  میلیارد دالر  ۱۵و سهم روسیه  میلیارد دالر 

، مرحله در  شوند. ترین صادرات روسیه محسوب یمعمده یالیسنر  برای رسمایه صدور  امت 

انحصار و رسمایه توان به کتمان از مقام خاض برخوردار است و نیم دیگر  کشورهای  غارت

 داردادامه  روسیه پرداخت.  مایل در 
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به نابودی و غصب مزارع   اسرائیل همچنان

 دهدیها ادامه مفلسطینی
 

نشی   یهودیهای رژیم نژادپرست ارسائیل شهرک

ها و شهرهای فلسطین  بناکرده را در میان دهکده

تواند مقاومت مردم فلسطی   را هتر باست تا آسان

درهم شکسته، رسزمی   فلسطی   را بیشتر غصب  

 وسیله آپارتاید ارسائییل را بسط دهد. دینکند و ب

، الیاسننر  ؛نشی   سه دهکده فلسطین  

ایه است که ر الطبیب و عزون در کنار بزرگعزبته

نشی   در های یهودیارسائیل برای اتصال شهرک

 کناره رود اردن و برای رفت و 
ر
ف غرب و شمال رسر

ها ساخته است. این آمد ساکنان این شهرک

گذرد. الیاس یمراه از وسط ننر بزرگ

 در شهرک
 

نشینان ارسائییل با ادعای اینکه رانندگ

ولت از د ،این دهکده برای آنها خطر جای  دارد 

خواهند که جاده کمربندی جدیدی ارسائیل یم

ز آنجا که دولت اشغالگر در انتظار ااحداث کند. 

چنی   ادعاهایی نشسته است با احداث جاده  

کند. این جاده از وسط مزارع زیتون هر سه دهکده کیلومتر موافقت یم  ۳کمربندی بطول 

هکتار دیگر از مزارع  ۱۵۰یل کند. برای ساخت این جاده، ارسائنشی   عبور یمفلسطین  

وی نظایم کرده استها را اشغال  فلسطین   وع عملیات احداث جاده، ارسائیل نت  . برای رسر

یل ئیها ارسا. صدها فلسطین  ساکن منطقه و ده ها بلدوزر به منطقه میفرستد سنگی   و ده

 خود را به 
ر
ف سانند متر ی از ریشهمزارع مت  خود را  ،ن درختانکردکنو در کوششر برای جلوگت 

چسبانند. ارتش ارسائیل چند فلسطین  و دو ارسائییل را دستگت  میکند و سایرین را  به آنها یم

ون میکن  ارسائییل متشکل در "ائتالف برای  ز د. کیم پس اناز مزارع بت 
ر
ف آن فعالی   متر

ا هستند ها و مزارع آنههای حقوق بشر که نگران وضعیت فلسطین  ، سازمان"برداشت زیتون

پیوندند. در منطقه ها به تظاهرات آنها یمو چند انجمن ارسائییل در حمایت از فلسطین  

ضی   فلسطین  و ارسا
ب و شتم از  بسته بودند، درختانه یل که خود را بئیقلقیلیه، معتر با ض 

 راج شده و بلدوزرها چند هزار درخت زیتون را ریشه کن میکنند. خمنطقه ا

 و معاساله ارسائیل، نابود  ۶۰این است سیاست 
 

، اشاعه ها ش فلسطین  کردن وسیله زندگ

 و ناامیدی و تاراندن آنها از رسزمین  که در 
 

، رسکوب و کشتار اند متولد شدهآن فقر و گرسنیک

زنند. اما رژیم فاشیسنر و آپارتاید ارسائیل  عام آنهایی که دست به مقاومت یمو قتل

کردن یک ملت است. فرزندان شجاع فلسطی   بارها کنکورخوانده است که در فکر ریشه
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از در ه دیوار ب سوی دیوار آپارتاید را سوراخ کرده و پرچم ملت خود را در آن این آوردند. اهتر 

 . زادی ملت و رسزمی   فلسطی   ادامه خواهد یافتآمبارزات تا 

 پایکویر خواهیم کرد. ما در کنار عقاب
 های بلند پرواز فلسطین 
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 یادی از رفقا مهدی اقتدارمنش و

 محمد جواد عرفانیان
 رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانیان دو رفیق حزیر که

وزی انقالب جان باختند در را ١٣٥٧بهمن  ٢١در   ه پت 

 

 موجیم که آسودگی ما عدم ماست      ما زنده از آنیم که آرام نگیریم
ی همواره حایک از    . آنجا که زور استهای ستمدیده مبارزات زحمتکشان و خلق تاری    خ بشر

برای رهای  از بند. تاری    خ هم هست. ست، تالیسر ههست. آنجا که بندی هم هست، مبارزه 

 بر میهنما
ر
های محروم و تحت . دیدیم که چگونه تودهاستاین حکم  ن ایران نت   گواه صادف

دای  تاری    خ فرستادند. همان ارتجایع  و به زباله کردند ستم ارتجاع محمد رضا شایه را رسنگون  

نمود و به قتل کشید، شکنجه یمها به بند یمکه فرزندان صادق این خاک و بوم را سال

وز یم هلوی به آسای  کسب نشد. کار پی انقالب و رسنگوی  رژیم فاسد و جنایترسانید. پت 

قبال خون خویش خریدند، خون هزاران جوانان  های ستمدیده آزادی خویش را در توده

رفیق محمد جواد عرفانیان و مهدی  اند دو این جمله باخته گواه بر همی   امر است. و از جان

راه آزادی  آزادی و استقالل جنگیدند و با افتخار در  راه کسب اقتدارمنش که قهرمانانه در 

های استثمار  زحمتکشان از  طبقه کارگر و دیگر  و جان باختند. لوحه  ، خون خویش دادند زنجت 

 نظت  شود که مبارزه با دشمنان یر باخته راه آزادی به ما یاد آور یمبلند هزاران جان
رحم طبقایر

 های  که چنی   رژیم  زمای   آشنر ناپذیر. تا  است امری ،یمجمهوری اسال  رژیمهای درنده پهلوی و 

دارد  هکشتار مصون ب  زجر و شکنجه و  هیچ قانوی  که مردم را از  ،کنند ایران حکومت یم در 

سوسیالیسم است. جز این  موجود نخواهد بود. یگانه راه رهایی مردم ایران انقالب و استقرار 

 ت. نیس رایه برای نجات مردم ایران متصور 

 همه شهدای راه آزادی را گرایم میداریم!  یاد رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفا نیان و 

 به پیش برویم!  ،رایه که با خون آنها ترسیم شده است در 

 یادشان گرامی باد!
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 فیسبوک  گذاری در  گشت و

 پاسخ به چند پرسش
حزب تمام خلق یعن  چه؟  پرسش:  

مگر خلق واژه بدی است؟ ایراد شما 

به حزب کمونیست اتحاد جماهت  

چه یم باشد؟ این زمینه  شوروی در

 ؟  پایان  -بخش سوم

 م : سو پاسخ، بخش 
با حمله به نظام  بورژوازی

زب طبقه کارگر خواهد ححزیر یمتک

دهد و با فربیکاری را مورد حمله قرار 

یچوجه هوانمود کند که احزاب به

طبقایر نبوده و سایر احزاب بجز 

حزب طبقه کارگر از منافع طبقه 

آنها این حزب طبقه کارگر است که درصدد دشمن ترایسر  نظر  هب کنند. خاض دفاع نیم

اند. تالش آنها در این است که اوال از پیدایش حال آنکه همه با هم دوست دیرین ،است

ند و ثانیا احزایر را که وجود دارند متالیسر نمایند. حزب پرولتاریا  احزاب طبقه کارگر جلوگت 

وی  ،ه است. وقنر جنبش چرییک اوج گرفته بود توزانه بورژوازی بودهمواره آماج حمله کینه

کرد و این باب طبع بورژوازی جهان و ایران بود. تمام حزیر و ضدیت با حزب را تبلیغ یمیر 

و آثار "جبهه میل" ایران در اروپا و خاورمیانه در خدمت یر  دالرهای حزیر قرار داشت و پتر

از یرا پرولتاریا را از احیاء حزب واقیع خود برسانید. ز ؟ لینر و عراق نت   به آن یاری یممیل! ضد

 که به شکست انقالب ایران منجر شد داشت و راه را بر تمام جریانیم
 
های انحراف

حزیر ها به حمایت از این جریانات ضدحزیر گذاشت. همه خرده بورژواها و ضدیمباز 

س این گشودند. در رأیم فوذ انفراد منشر روشنفکران را برخاستند و راه توسعه آنها و بسط و ن

، بورژوازی نوخاسته شوروی گری خرده بورژوازی داشتانحرافات که ریشه در انقالیر 

رفت تا با نف  حزب طبقه کارگر وی را در مبارزه خود برای ادامه مبارزه طبقایر خلع سالح  یم

جای ه کند. خروشچف حزب را هدف حمله خود قرار داد و تئوری حزب عموم خلق را ب

 حزب طبقه کارگر مستقر ساخت. 

 یگانه حزیر است که یم
تواند نماینده منافع تمام خلق حقیقت این است که حزب پرولتاریایی

زیرا این حزب یعن  "حزب  ؛کند در صد از اهایل را تامی   یم ۹۰زیرا که منافع بیش از  ؛باشد 

" و نه "حزب تمام خلق" مدافع منافع بورژوازی رسنگون  شده که در ی  آنست که پرولتاریایی

 به قدرت برسد. تنها این حزب قادر است به مسایل از 
ً
هر لحظه با تمهیدات موذیانه مجددا

های نظر منافع کنوی  و آیر پرولتاریا و تودهقعیت تاریخ  طبقه کارگر، از نقطهجنبه مو 

یت قاطع مردم برخورد نماید. زیرا نظر عایلاز نقطه زحمتکش، این حزب که  ترین منافع اکتر
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لنینیسنر مسلح است. این حزب، حزب  - حزب طبقه کارگر است به دانش علیم مارکسیسنر 

ب کمونیست است. مارکس و انگلس "عموم خلق " نیست، "خت  عموم" را در نظر ندارد، حز 

پیوندند، قبل از هر چت   از آنان اگر نمایندگان طبقات دیگر به جنبش پرولتاریایی یمگفتند: "یم

باطل نظت  آن را با خود همراه بورژوازی و اعتقادات شود که بقایای بورژوازی و خردهلب یمط

ط جهان بین  پرولتاریایی را قبول کنند". )آثار منتخب جلد نیاورند، بلکه بدون قید و رسر

 ( ۱۷۴نوزدهم صفحه 

گر جا از یک حزب عمویم سخن  در میان نیست، از حزب طبقه کار روشن است که در این

سخن در میان است که عناض سایر طبقات را که ایدئولوژوی این طبقه را پذیرفته اند در دل 

ی خود را حفظ کرده است.   خود جای داده و باین ترتیب خصلت پرولتر

حال این درک مارکسیسنر را در کنار درک خروشچف  بگذارید که گویا برای مقابله با 

" با درک"طرح واقیع تکامل حزب کمونیست" به "حزب تمام خلق" "دیالکتیک  های قالنر

 رسیده است. 

رفقای چین  در گذشته در افشاء رویزیونیسم خروشچف  چه خوب نوشتند وقنر اظهار  

"بقول دارودسته رویزیونیسنر خروشچف حزب کمونیست باید به "حزب تمام  کردند: 

" مبدل شود، زیرا حزب کمونیست نماینده منافع تمام خلق یم که از    باشد. در صوریر خلفر

وی شود آیا چنی   بر نیم آید که حزب کمونیست از ابتداء نبایسنر حزب این منطق پت 

" نامیده شود؟"بلکه بایسنر  ،پرولتاریایی    "حزب تمام خلفر

اصطالح "حزب تمام ه روشچف نه تنها در باره ب"خ رفقای چین  در همی   زمینه نوشتند: 

" جار  بر اصل های حزیر سیس سازمانه بهانه "تأاخته بلکه همچنی   بو جنجال براه اند خلفر

" و "کشاورزی" تقسیم نموده ه های حزیر را به شعبات بتولید" سازمان اصطالح "صنعنر

 . "است

دلیل "تفوق اقتصاد بر ه دارد که به این کار بسته رویزیونیسنر خروشچف اعالم یمدارود

 مقاله روزنامه "اکونویم" شوروی، "برریس، ) رس  سیاست در دوره سوسیالیسم" دست زده

( و سبب اتخاذ این تدابت  "این بوده است تا  ۱۹۶۲سال  ۵۰دانسیر  و عمل کردن" شماره 

اند، مقام  مسایل اقتصاد و تولید که تمام پروسه ساختمان کمونیسم آنرا به خط مقدم مت 

د"  یهالیتهای حزیر اشغال کرده و در راس کلیه فعامرکزی را در فعالیت آن قرار گت 

(. ۱۹۶۳سال  ۲)رسمقاله مجله "کمونیست" شوروی:"کمونیست و تولید" شماره 

های گوئیم که مسئله اسایس در کارهای سازمانه ضاحت یمما ب" خروشچف اعالن نمود: 

ای  در جلسه انتخابباشد" تولید یم ،حزیر  کنندگان ناحیه کالینی   واقع در )خروشچف: سخت 

دارند که  اعالم یمنظر را به لنی   نسبت داده و ( و آنها این نقطه ۱۹۶۳فوریه سال  ۲۷مسکو 

 گویا طبق اصول لنی   رفتار یم نمایند. 

 متمرکز "سیاست بیان و تجیل گفت: یم ،لنی   در آن هنگام ترتسیک و بوخارین را انتقاد نموده

نمودن طور دیگری تلفر  تواند بر اقتصاد توفق نداشته باشد. اقتصاد است"، سیاست نیم

یک " ساخت: کردن الفبای مارکسیسم است". لنی   همچنی   خاطر نشان یمبمعن  فراموش

تواند حفظ کند و بنا بر این هم طبقه بدون برخورد سیایس صحیح به کار، تسلط خود را نیم

:" باز هم در باره اتحادیه، اوض تواند حل کند"وظیفه تولیدی خود را نت   نیم اع کنوی  و )لنی  

" جلد   چاپ رویس(".  ۶۳-۶۲صفحه  ۳۲اشتباهات ترتسیک و بوخارین"، "کلیات لنی  
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وزی سوسیالیسم در اتحاد شوروی و تقویت وحدت "خروشچف عنوان کرد:  در نتیجه پت 

جامعه شوروی حزب کمونیست طبقه کارگر به پیش آهنگ مردم شوروی و به حزب تمام 

 اجتمایع بسط داده است".)نقل از مردم تبدیل شده و رهنمون خود ر 
 

ا در کلیه شئون زندگ

 (  ۱۶۱برنامه حزب کمونیست اتحاد شوروی بزبان فاریس صفحه 

" را به جای حزب طبقه کارگر جا در نقل قول قبیل "حزب تمام مردم ها نه تنها رویزیونیست

و مردم" تلفر کردند که س جامعه کمونیسنر ازنده زدند در نقل قول زیرین حزب را "دسته پیشر

 ای تعلق ندارند؟! دست مردم! مردیم که به هیچ طبقهه مان کمونیسم بهستند. ساخت

و مردیم که سازنده جامع آنها آوردند:  ه کمونیسنر هستند باید در "حزب بمثابه دسته پیشر

و در رشته تنظیم شکلسازمان  خود نت   پیشر
 دروی 

 
های هر چه کاملتر اداره  دادن به زندگ

 یسنر جامعه توسط خود جامعه نمونه و رسمشق باشد")همانجا(.  کمون

ها بود و بهمی   علت بود که رهتر رویزیونیست حزب توده ایران که مورد اعتماد اکید شوروی

 در تمجید از خروشچف نوشت: 

لنینسم، درباره  -"برنامه ساختمان جامعه کمونیسنر فصل جدیدی در دانش مارکسیسم 

از سوسیالیسم به کمونیسم در ماهیت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و ماهیت  تحویل که در گذار 

د گشوده است. دولت دیکتاتوری پرولتاریا و حزب کمونیست  حزب طبقه کارگر صورت یم گت 

ورت دیکتاتوری پرولتاریا با دولت و حزب همه خلق تبدیل یمه در اتحاد شوروی ب گردند. ض 

وع ساختمان جامعه کمونیسنر از بی   یم رود". )نقل از  از میان رفیر  طبقات استثمارگر، با رسر

مقاله رضا رادمنش دبت  کل حزب رویزیونیست توده تحت عنوان "کنگره بیست و دوم حزب  

 (. ۱۳۴۰کمونیست اتحاد شوروی" از مجله دنیا پائت   سال 

 حزب، کار خود را  رویزیونیستها زیر 
 

ه کردن زندگ ساسنامه حزیر ن ابا بر هم زد لوای دموکراتت  

های حزیر کامل کردند تا فاجعه کنوی  ها برای غصب مقامکمونیستو بازگذاشیر  دست ضد 

 به وقوع پیوست. 

" اعضاء کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و هیئت رئیسه آن در هر دوره 

ه انتخابات نوبنر دست کم تا یک چهارم کل اعضاء تجدید خواهند شد. اعضاء هیئت رئیس

 حسب القاعده نیم توانند پیش از سه دوره متوایل انتخاب شوند")همانجا(. 

نفع بورژوازی تصفیه کردند و موجودی رسا پا فاسد و مافیایی از ه و با این رهنمود حزب را ب

 آن ساختند. 

دیکتاتوری قشر با نف  خصلت طبقایر حزب، دیکتاتوری پرولتاریا را مخدوش کردند و آنرا به 

خاسته شوروی بدل نمودند. حزب کمونیست شوروی در عرض چند سال بورژوازی نو ممتاز 

اطوری   به حزب یر یال و دم اشکم بدل شد و راه را برای فروپایسر امت 
پس از مرگ استالی  

یالیسنر شوروی هموار کرد. حال روشن است که نه بدون حزب یم شود انقالب  سوسیال امت 

کردن وسیالیسم را ساخت. حال روشن است که تیهسوسیالیسنر کرد و نه ساختمان س

حزب از مضمون طبقایر آن تا به چه حد مهم و در کنار نف  ماهیت طبقایر دولت تعیی    

ها به این امر مهم توفیق یافتند و ما در جهان و ایران هنوز از زیر کننده است. رویزیونیست

به شوم رویزیونیسنر بدر نی  ایم. مدهااین ض 



 36 

 و ضد حزیر در اشکال گوناگون، هنوز نت   باید با موانیع که با تسلط 
این فرهنگ رویزیونیسنر

ها پیکار کنیم. ویل کمونیست ،بر رس راه تشکیل حزب واحد طبقه کارگر ایجاد یم کنند 

اند که حزب طبقه کارگر ایران را تشکیل دهند و نقش تاریخ  خود را در پیکار اجتمایع مصمم

 ایند و دست هر کمونیست دیگر را نت   در این راه یم فشارند. به روشن  ایفاء نم

 

facebook.com/toufan.hezbekar 

  

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

خواست ران ما در زمان شاه یمای پرسش: 

ویل آمریکا رقینر مثل  ،تبدیل شود  به ژاپن

او را  شاه را تحمل نکرد، توطئه چید و 

ئه به زیان ملت ایران برانداخت. این توط

 تبدیل شد. 

 در ژابن بیکاری وجود ندارد، مردم از رفاه

همه چت   رس جایش  برخوردارند، عمویم

ست شما اینهم نویع از رسمایه داری است. 

گذاشتند چه مخالفنر با ژاپن دارید. اگر یم

 تا به امروز مثل ژاپن میشد؟ ما هم  ایران

 مورد رسمایه داری ژاپن :  در  دومپاسخ، بخش 

، مرگ ناگهای  در اثر كار شد ، بیكارویسر ى ژاپن مارى دردناك و متداول جامعهید و طوالی 

ك نواخت در ساعات یر سخت و یک و روخ، كه محصول كایت   است. انباشت فشارهاى ف

در  ۱۹۹۰ك آمار، تنها در ژوئن یشود. بنا به طوالی  است، به مرگ كارگران ژاپن  منجر یم

 شده است.  كارویسر گزارش  ۱۵۰۰حدود 

ى كارگرى ژاپن را آشكار اى از جامعهق تكان دهندهیى فوكوكو"، حقامهیى "كمپای  بت  آمارگ

برند، و در حدود هشتاد و پنج ران در انتظار كارویسر بش یماز چهل درصد كارگ شیكند. بیم

احت و خواب و تفر یكنند كه براى فرار از كارویسر باها فكر یمدرصد آن ترى شیح بی    د استر

تر، شین بیستند. از اید كارویسر نیهاى اقتصادى ژاپن حاض  به تائدولت و بنگاه داشت. 

 مشدد و موقع نقشد یداران ژاپن  هرگز حاض  به تائهیرسما
 

ت به یاسایس كارگران ژاپن، و بردگ

های ن قدرتیتر یک از بزرگین كشور به مقام یدارى اهیها، در عروج رسماشدت فرودست آن

 اند. اقتصادى جهان نشده

، یستسو گو یتوش
ى

ى ادداشت روزانهیك كارگر ژاپن  كه در اثر كارویسر درگذشت، در دفتر یایک

 بینوشته بود: "مردم به  -وى منتشر شد از مرگ  كه پس  -خود 
 

وار هوده و بردهیك زندگ

د حمل یى جد شده و به قارهت  زنج كشهاى بردهها در كشنر كنند. زمای  بردهعادت یم

ى شلوغ بهم ن قطارهاى دو رسهین طور در ایت ما كارگران ژاپن  كه ایا وضعیشدند. اما آیم

ده یم ها ه به بردهییل جهات ما شبیست؟ از خیتر ن انسای  ت  م، غیم تا به محل كار برسیشو فشر

ها حداقل وقت غذا خوردن با ده و زمان در بند خود كرده است. بردهیم. پول ما را خر یهست

 خانواده خود را داشتند."

با استفاده از صنعت فحشا و  گوید، باید هاشیموتو شهردار اوساکای ژاپن یم صنعت فحشا: 

 شهر رسگریم" تبدیل کرد! ز رکود درآورد و این شهر را به "این شهر را ا، اقتصاد قمار 
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 ایگوید باید هرزهاشیموتو یمه
 
ها و ن شهر را گرایم داشت، و قمارخانهنگاری و پورنوگراف

 دومی   شهر بزرگ ژاپن افزایش یابد! خانهفاحشه
 های این شهر را توسعه داد، تا درآمد مالیایر

 نجویم یهامتیه، قیرو مرصف یر  زمای   ر خط فقر قرار دارد. یک نفر ز ی، از هر شش ژاپن  

امرار معاش  یبرا ها ژاپن  ونیلیبود، اما اکنون م یالعمر در ژاپن عادمسکن و مشاغل مادام

دن حباب ثروت ژاپن، یروزانه خود هم با مشکل رو برو هستند. با گذشت دو دهه از ترک

اند، دهیابان خوابیکه در خ  ی  هاخانماندن یر یو د یار کیش بین کشور به افزایچشم مردم ا

ن کشور تعجب یدر ا یکار یافته سال گذشته از نرخ فقر و بیعادت کرده است. آمار انتشار 

 خت. یرا برانگ اذهان عمویم

درآمد  عن  یر خط فقر قرار دارد. یک نفر ز ی، از آن است که از هر شش ژاپن   ن آمار حایکیا

هر خانواده چهار نفره( است.  یدالر برا ۸۳۰کهزار و ی درآمد هر خانوار )ی   نگایآنها کمتر از م

 در مکتب مساوات است.  ار مدیعیبس ین آمار، ژاپن کشور یجالب است که با ا

که در   بدون رسپرست، سالمندان و کسای   یهار خط فقر را خانوادهیز  اغلب شهروندان ژاپن  

از کارگران،  یار یدهند. البته بس ل یمیاند، تشکداده شغل خود را از دست یاثر بحران اقتصاد

 خاطر در ی   هستند و به هم ۹۰و  ۸۰دهه  خود یط یدوران ثروت اجداد ت شغیلیفاقد امن

اشتغال کوتاه  یمه وقت و قراردادهایر خط فقر قرار دارند. مشاغل نیمعرض سقوط به ز 

د. در ت  گسال را دربریم ۳۹ر ین ز از کارمندا یمیافته است و نیمدت به شدت در ژاپن رواج 

که پس از   اند و کارکنای  استخدام شده ۹۰که در دهه   ان کارکنای  یم شکاف شغیل جه، نویعینت

استخدام  ۹۰جاد شده است. کارکنان گروه دوم که پس از دهه یاند، اآن به استخدام درآمده

 یشتر یو در معرض خطر بکنند افت یمیدر  یهای قبل، حقوق کمتر اند، نسبت به دورهشده

قرار دارند. در  یو اقتصاد مایل یهااندادن شغل خود هنگام سقوط بازار و بحر در ازدست

 ن کارکنان اخراج شدند. ی، صدها هزار نفر از ا۲۰۰۹تا  ۲۰۰۸سال  یطول بحران اقتصاد

 یبزهکار  کند و نرخنیم ی  چکس در ژاپن گدایقبوالند که هه دارد تا به مردم ب دولت ژاپن سیع

از آن است که فقر  حایک قایر یموسسات تحق ی است، اما آمارهایی   ن کشور پایدر جامعه ا

ش است. تا حدیپنهان در ا ک ین کشور یدر ا یاز مردم عاد که برخ    ین کشور در حال گستر

 یو  یاند. فقر پنهان داراها کاستهنهیر هز یل سایتعد یروزانه خود را برا یوعده از غذا
 
 یهاژگ

 در انزوا، آزار و ت  ، مرگ و مش نرخ خودکشر یدر سطح جوامع است که افزا یصیقابل تشخ

 از آن نام برد.  یتوان به عنوان موارد شدن از نرخ تولد را یمت کودکان و کاستهیاذ

ش یبه شدت افزا ۹۰در ژاپن از دهه  ، آمار خودکشر بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهای  

نفر  ۱۶ن نرخ یا  جهای  ی   انگیده است. میهزار نفر رس ۱۰۰مورد در هر  ۲۵ش از یافته و به بی

بضاعت پرداخت  یر  یدالر به خانوارها ۶۳۵هزار نفر است. قرار بود دولت ژاپن  ۱۰۰در هر 

 ل شده است. یا تبدی به رو ت   ن وعده نین کشور ظاهرا ای دولت ایت  کند که پس از تغ

 ت   گر نیها نفر دونیلین کشور، می در ات  ها فقونیلیوجود من روند در ژاپن، عالوه بر یبا ادامه ا

به سبب فقدان  ن مشکیلیبه زحمت از توان امرار معاش روزانه خود برخوردارند و با کوچکتر 

  ه خواهد شد. ت  ه فقر پنهان بر آنان چی، ساو اجتمایع ت شغیلیامن

 منبع: مجله اقتصادی سوئد. 
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  تا همی    ارقام خوب آمار و 
 
یم آنچه در مورد ژاپن تبلیغ یم جا کاف   ،گردد است که ی  بتر

 
درویع

داری بحران زده رسمایه تمام بحث اینجاست که نظام بیش نیست و خالف واقعیت است. 

ی جز کسب حداکتر سود نیم، دیگر پاسخگوی نیازهای انسان نیست اثر  شناسد. در زیرا چت  

دنیا را به  شوند و نریزی متوسل یمهمی   کسب حد اکتر سود است که رسانجام به جنگ وخو 

 کشانند. ویرای  یم نابودی و 

فته صنعت  این شیک نیست. اما اینکه آرزوی سیستم و  است، در  تر  ژاپن بسیار از ایران پیشر

ایط تاریخ  متفاوت به خیالژاپن  را در رس به پرورانیم آنهم بدون در نظرگر  پردازی در فیر  رسر

انسان را در  با سیاست صحیخ که نیاز  ایه رود که با امکاناتش و ایم. ایران باید به ر غلتیده

 داردادامه  . های ذهن  نه الگوبرداری منطبق باشد و رداده است، اش قرارسلوحه برنامه

Telegram.me/totoufan 

  

https://telegram.me/totoufan
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 به یاد قربانبان آشویتس
، ارتش قهرمان ۱۹۴۵ژانویه سال  ۲۷

ی یوزف  رسخ شوروی تحت رهتر

استالی   وارد اردوگاه آلمان نازی در 

آشوویتر  لهستان شد. ورود ارتش رسخ 

به آشوویتر  به شکل نمادین به عنوان 

« الملیل یادآوری هولوکاستوز بی   ر »

 ها انسان از شود. میلیونشناخته یم

 کویل گرفته تا کمونیست و   یهودی و 

کمونیست در اردوگاه های مرگ، غت 

 جان باختند. 

، نابود ه کردن همه مخالفان یا از میان برداشیر  کسای  بود که دف، پاکسازی قویم و مذهنر

یالیس اینکه امروز  گذریم از ب حتا ناتوای  ذهن  و جسیم داشتند.  ت با کم اهمیت غرب امت 

جان گذشته شوروی و پر رنگ کردن هلوکاست  میلیون شهروند از  ۲۷جلوه دادن هلوکاست 

به  علیه خلق فلسطی   سنگر گرفته و  های صهیونیست بر میلیوی  یهودی در پشت نازی ۶

 . توجیه کشتار یک ملت مشغول است

رحمانه آیا کشتار یر  گذار نیست؟  گشت و   اروپا در  اشیسم در شبح ف ؛آیا اکنون چنی   شبخ

 اقیانوس و  دریا و  شدن هزاران انسان در لینر و سوریه و غرق افغانستان و  های عراق و خلق

حیم و  ها شدن و خوراک کوسه  بربر  یادآور رفتار  ،روزها شاهدش هستیم سنگدیل که این بت 

 ها نیست؟منشانه نازی
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م توفان  ز ا  مقاالت گت  ی  که خوانندگان محتر

  و  «قسمت دوم - ایران گزارش از »

 «بخش سوم - غرب متمدن آسیای وحیسر و »

 . طلبیموزش یمپ، هستند 

ونییک  ۱۲۸شماره در را  ادامه این مقاالت  طالعه متوفان الکتر

 فرمائید. 

ونییکهیئت   تحریریه توفان الکتر
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ار ایران )توفان(فیسبوک حزب ک  

facebook.com/toufan.hezbekar 

 
 

 کانال رسیم تلگرام حزب کار ایران )توفان(

Telegram.me/totoufan 

 
 

 تویتر حزب کار ایران )توفان(

twitter.com/toufanhezbkar 

 

یات توفان  نشر

www.toufan.org/Nashrie_tofan.htm 

 

ونییک حزب کار ایران )توفان( یه الکتر ونییک نشر  توفان الکتر

www.toufan.org/Toufane_eletroniki.htm 

 

 وبالگ توفان قاسیم

www.rahetoufan67.blogspot.de/ 

 

 وبالگ ظفر رسخ

www.kanonezi.blogspot.de/ 

 

ننر توفان  سایت کتابخانه اینتر

www.toufan.org/ketabkane.htm 

 

 توفان انگلیش

www.toufan.org/International.htm 

 

و وبالگ کارگر گاهآ   

www.kargareagah.blogspot.se/ 

 

یات آرشیو  نشر  

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