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مردمکاالھای مورد نیازحذف یارانۀ
دارانبھ سرمایھو افزایش یارانھ

نفت قیمتمھر ماه سال جاری بھ اجرا درآید،اواخرماھھ قرار است ازکھ با تعویق ھفتھاند کردن یارانھبا اجرای قانون ھدفم
خدمات وھواپیمائی خدمات پستی و، کود و نھال، دارو و بذر، شیر و شکر، روغن،و گاز، بنزین و گازوئیل، برق و آب، گندم و برنج

  .شود از مصرف کننده دریافت میمحاسبھ وتمام شده و یا جھانی،یا دراتی،صاىاھبر اساس قیمت) مسافری(ریلی 
کھ بین،ھادرصد از درآمد حاصلھ از حذف یارانھ 50 ،) اجتماعیھاىھ منظور جلوگیری از تنشب(. مجلسۀبر اساس مصوب

،مستقیم و غیر مستقیمد،باش می)طبق محاسبات مجلس( ھزار میلیارد تومان ۴٠تا ) طبق محاسبات دولت(ھزار میلیارد تومان 20
 درصد صرف ٢٠ درصد بھ نھادھای تولیدی و صنعتی و ٣٠یابد و از مبلغ باقی مانده  می، بھ مردم اختصاصپنج سالمدتبھفقط

 . دولتی شودھاىھزینھ
  درصد از درآمد حاصلھ از حذف سوبسیدھا از جیب مصرف۵٠ھدفمندانھ  فوق بھ وضوح مشخص استۀچنانچھ در مصوب

 مستقیم و غیر ھاىاز یارانھارانی کھ ھم در گذشتھ و ھم در حال حاضردسرمایھ .شود میداران واریز کننده خارج و بھ جیب سرمایھ
 .ندابھره مند شدهھاسازی  گمرکی و مالیاتی و تولیدی و خصوصیھاىمستقیم و یارانھ

بھ صورت تسھیالت در اختیار بخش خصوصی ارزی ۀاز درآمد حساب ذخیر درصد۵٠ سوم و چھارم ۀبر اساس قانون برنام
 قانون ١٣٨ ۀطبق ماد.  میلیارد دالر با مجوز دولت بھ بخش خصوصی پرداخت شد ١٩٫٣ مبلغ ٨٧ تا ٨۴ ھاىسالو طیقرار گرفت

بھ مدت چھار  درصد،٨٠بھ میزان از تاریخ شروع بھره برداری یا استخراج،ران بخش صنعتی و تولیدی،ادمعافیت مالیاتی، سرمایھ
یا تکمیل   خصوصی کھ برای بازسازی، توسعھ و نوسازی وھاىباشند و بخشی از سود شرکت از پرداخت مالیات معاف میسال

 ھمان قانون در آمد ١٣٢ ۀ ماد٣ ۀتبصر.  درصد مالیات متعلقھ معاف خواھد بود۵٠شود از  واحدھای صنعتی و معدنی مصرف می
رزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماھی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماھیگیری و  کشاوھاى فعالیتۀحاصلھ از کلی

در متمم  .باشند بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات معاف میھا نخل و باغات و اشجار،ھاجنگلنوغانداری، احیاء مراتع و
.ن اعتبار پیش بینی شده بود میلیارد توما٢۴٠ جوایز صادراتی برای تجار بھ میزان ٨٨ سال ۀبودج

.اران استدکالن سرمایھسود ھر چھ بیشترمینأتھا و رھا سازی قیمتھاحذف یارانھھدف طرح                    
 ھم( بی دریغ دولتی برخوردار باشندھاى و یارانھھاھم از کمکخواھند میحامی خوددولتیدستگاهاران بھ کمکدسرمایھ

و ھم  کاالھای خود را با قیمت حداکثر و بھ قول ) ا میلیارد دالری برخوردار شدند صدھھاىگذشتھ از کمک سالۀ٢٢کھ در  چنان
را نھ تنھا کارگراندر شرایطی است کھ نیروی کارو اینخودشان جھانی بفروشند و در واقع ھم از توبره بخورند و ھم از آخور؛

خیر چند ماھھ و حتی چند أرا با تآنھا دستمزدھای جھانیدستمزدھای یک پنجمخواھند با قیمت جھانی خریداری کنند بلکھ حتی نمی
خواھند  وار با قراردادی موقت و سفید امضاء می آنھا کارگرانی بی تشکل، مطیع و خاموش و بی درد سر و برده .سالھ پرداخت کنند

.ن بیکار اضافھ کنندکھ با ھر شرایطی کھ خواستند از او بھره کشی کنند و ھر گاه نخواستند بھ خیل نیروی کار ارزا
 سالھ گذشتھ ٢٢طی  .اران ایرانی فراھم شده استدلی برای کالن سرمایھآبھ برکت جمھوری اسالمی چنین شرایط ایده

. طور پیگیر دنبال شده استھ بنداکردن آن وحدت نظر و عمل کامل داشتھ حاکمیت در اجراھاى جناحۀکھ ھم نئولیبرالیستیھاىسیاست
  خاتمی و ھمۀ کابینۀدوران ھشت سال" طرح ساماندھی اقتصادی " رفسنجانی وۀ کابینۀدوران ھشت سال" اقتصادیتعدیل  "ھاىسیاست

 صندوق بین ھاى اخیر ھدف واحدی را در جھت اجرای دستورالعملۀ احمدی نژاد در شش سالۀکابین" طرح تحول اقتصادی"چنین
گسترش فقر و فالکت و  آن جز نابودی اقتصاد ملی وۀکنند ، کھ نتیج یالمللی پول، بانک جھانی و سازمان تجارت جھانی دنبال م

.بیکاری و افزایش شکاف طبقاتی نیست
و  اقتصادیۀناشی از بحران ھمھ جانب اجتماعیھاىجمھوری اسالمی در ھراس از شورشمرتجع و ضد مردمیمقامات

.دھند ھشدار مییا نسبت بھ عواقب آنوشدهشواکنمجبور بھ اعتراف و ھر کدام بھ نوعیھاثیرات حذف یارانھأت
از آنجا : "گوید  میھاثیر ھدفمند سازی یارانھأ کارگر در مصاحبھ با ایلنا در مورد تۀمحجوب دبیر کل تشکیالت فرمایشی خان

، ھا یارانھ متناسب نیست پس از اجرای قانون ھدفمند کردنھاکھ دریافتی کارگران شاغل و بازنشستھ با ھدفمند سازی یارانھ
او "  آب و برق و تلفن کافی نخواھد بودۀ کنونی کھ بر مبنای حداقل مزد تعیین شده است حتی برای پرداخت ھزینھاىمستمری

توان مزد کارگر را ساالنھ تغییر داد و باید در طول سال دریافتی کارگران شاغل و  با این شرایط تورمی دیگر نمی": افزاید می
" شرایط کنونی تنھا بھ افزایش ثروت طبقات ثروتمند منجر خواھد شد .ایط تورمی تغییر کندبازنشستھ بر مبنی شر

". شود  آغاز میھادوران ریاضت مردم با اجرای ھدفمندی یارانھ" :گوید جنتی دبیر شورای نگھبان می
 بدون ایجاد ھاند کردن یارانھادعای اجرای قانون ھدفم": گوید  مجلس میۀعزت اهللا یوسفیان، عضو کمیسیون برنامھ و بودج

" .ما قطعًا با مشکل مواجھ خواھیم شد مشکل برای مردم صحیح نیست و
ثیرات منفی أدر شرایط رکود اقتصادی کنونی اجرای این قانون ت ":گوید مجید نصیر پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می

. ھم افزایش خواھد داد خواھد گذاشت و تورم را باز،دست زیادی بر اقشار متوسط و پائین
کارمندان و کارگران شھر نشین بیشترین آسیب را از بابت " :گوید اصغر گرانمایھ پور نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می

 " . خواھند پذیرفتھاھدفمند کردن یارانھ
 

 !اری جمھوری اسالمی دسرنگون باد رژیم سرمایھ
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 باز ھم بیش از پیش تشدید خواھد ھا و حذف یارانھھاجرای طرح رھا سازی قیمت با اھاافزایش تورم و گرانی ناشی از تحریم
 بدون تشکل دورنمائی جز تحمل ۀتود. شود دشمنان داخلی و خارجیشان فشرده می  گلوی کارگران و زحمتکشان ھمزمان توسط. شد

 از وضعیت فالکت بار موجود راھی جز اتحاد کارگران و زحمتکشان شھر و روستا  برای رھائی . بدبختی و ذلت و ظلم و زور ندارد
 .اری ندارندد مظاھر نظام پلید سرمایھۀ بی امان با ھمۀو ھمبستگی و تشکیالت و مبارز

* * * * * * *

 جدید برای خروج از بحرانھاى بندیصف

تاریکی  ط اخالقی جامعھ را درقتل وغارت و بی قانونی و سقو شدت بحرانی است و فساد و دزدی و ارتشاء وھ وضعیت ایران ب
 بی حساب و ،روز قیمت ارزاق فشارد و ھر ویژه زحمتکشان را میھ ھیوالی گرانی حلقوم مردم ب. برده است ی فروئدورنما بی و

. کیلو رسیده است  ھزار تومان در٢١ رسمی کشور قیمت گوشت گوسفند بھ ھاىطبق گزارش روزنامھ.کند کتاب سیر صعودی طی می
قیمت برنج و تخم مرغ، میوه و . دھد  اخیر افزایشی بین چھارصد تا ھفتصد تومان در کیلو را نشان میۀچند ھفت غ نیز درگوشت مر

ھفتم شھریور ماه امسال خبر داده  مجلس شورای اسالمی در. بین بیست تا پنجاه درصد افزایش داشتھ است و سایر مواد خوراکی شکر
 حقوق نگرفتھ و برای دریافت حقوق ھاھزاران کارگران ایران ماه. نداایران باز خرید شده اخیر در ھاىماه  ھزار معلم در١٢٠است کھ 

 تن از ھاده. دھند چنان بھ مبارزاتشان ادامھ می  رژیم زده و ھمۀ خود بی باکانھ دست بھ مبارزه علیۀمعوقھ و سیر کردن شکم خانواد
 .کنند پنجھ نرم می وی دست و می اسیرند و با سیاه جمھوری اسالھاىزندان رھبران جنبش کارگری در

 این قوانین خود ۀ مقامات مسئول و زیر پا گذاردن قانون خودشان و اعالم بی اعتباری ھمھاىجنایت و زورگوئی و خودسری
ین را ما ا. تر از پیش کرده است ساختھ و اعالم رسمی اعمال سیاست استبدادی و نظایر آنھا، ھمھ و ھمھ روزگار مردم را سیاه

این رژیم . گوید خود را کنار گذارده است میھ  نزدیک بھاى رژیم کودتاچی باند نظامی امنیتی احمدی نژاد کھ حتی خودی،گوئیم نمی
ما بھ مردم اعتماد نداریم و . گوید ما بھ خودسری و پنھانکاری، و زد و بند خود ادامھ می دھیم اری اسالمی است کھ میدمافیای سرمایھ

ی کشاندیم و با گلولھ و شکنجھ و أاین ما ھستیم کھ کودتا کردیم، مردم را فریفتیم و بھ پای صندوق ر. گیریم ت را پشت پرده میتصمیما
« زندان کھریزک را فقط بھ خاطر. ما نیازی نداریم بھ مردم ایران گزارش دھیم. یماکشتار نیز پاسخ اعتراضات آرام مردم را داده

گیریم چھ کسی حق دارد  ما ھستیم کھ تصمیم می. دانیم ما ایران را ملک خصوصی خود می. م و نھ چیز دیگرش بستیننبود» استاندارد
ما بھ نظر مردم نیاز نداریم، مردم ایران صغیرند و آن ولی . تا چھ حد بشنود و چھ کسی باید کر و کور باشد و حق حرف نداشتھ باشد

ما ھر کار را کھ خودمان صالح بدانیم در میان محفل . دھیم ما بھ کسی توضیح نمی. داردقیم مردم است و بر ھمھ نظارت  فقیھ است کھ 
داند و  رژیم امنیتی نظامی تبھکاراسالمی، مردم را از آن خود نمی. کنیم  مردم تحمیل میۀگیریم و بھ ھم سّری خود تصمیم می

کند پس چرا باید مردم این نظام فاسد و  چشم مردم پنھان میخیزد، ھمھ چیز را از  می تواند بداند زیرا از ماھیت کثیفش بر نمی
 ۀتقلب وقیحانھ، کشتار بیرحمان انتخابات قالبی و. نداارتجاعی را از آن خود بداند؟ این ھمان وضعی است کھ اکنون در ایران پدید آورده

 ند،ااختن این ماشین سالخی نقش مھمی داشتھمردم، تجاوز جنسی بھ پسران و دختران جوان، تواب ساختن یاران دیروزی کھ خود در س
وی را ھر روز بھ پرتگاه سقوط نزدیک  بست کامل کشانده و اذعان بھ شکست و اعالم بحران عمیقی است کھ رژیم را بھ بن

 .رژیم ننگین جمھوری اسالمی است آن آغازی برای پایان عمر  خرداد سال گذشتھ و تحوالت بعد از٢٢کودتای . گرداند می
گرایان حکومتی و شتاب بخشیدن بھ سیاست  ھم اکنون باال گرفتن اختالفات بین اصول  رژیم وھاىدید تضادھای جناحتش

دفاع  حاکمیت و  و بھ حداقل رساندن نقش روحانیت دراى عزل احتمالی سیدعلی خامنھۀسرکوب و یک دست کردن حاکمیت و زمزم
جاریست و اعالم خطر " درون نظام سمی کھ در"ھشدارباش وی بھ  والیت فقیھ واصل   واىمجدد ھاشمی رفسنجانی از سید علی خامنھ

 روزھا در ی جدیدی است کھ اینئنشان از صف آرا....شرکاء حد جناح نظامی امنیتی بھ رھبری احمدی نژاد و مقابل نفوذ بیش از در
 ھشدار اى بھ خامنھجمع دانشجویان تلویحًا نرانی دریک سخ  درمحمد خاتمی نیز اخیرًا. جمھوری اسالمی بازتاب داشتھ است ھاىرسانھ

 جاری ھاىرو قصد حذف مقام رھبری را دارد و این جریان نھ تنھا اصالح طلبان و معترضان بھ سیاست کھ جریان تند ":داده است
 ."....بلکھ بسیاری از اصولگرایان ھم  تحت فشارند

شود و بھ جمع آوری  طغیان درون و فشارھای بیرونی متمرکز می دشمن بحران زده در مقابل اعتراضات وت این است قحقی
. برای یکدست کردن حاکمیت برای خروج از بحران کنونی. این یک صفبندی جدیِد جنگی است. زند  خویش دست میھاىآخرین ذخیره

. یندھا این سربازان در طرف غیرخودیتواند در این مبارزه از سربازان گمنام امام زمان استفاده کند زیرا بخشی از  دیگر نمیاىخامنھ
 مردم فاقد رھبری انقالبی و فاقد تمرکز و سازماندھی است و این آن خطری ۀسفانھ مبارزأمت. شود جنگ دارد میان دو کس مغلوبھ می

س آن أدر ر  واھ ورشکستھ و فاشیستی رژیم کار را بھ جائی رسانده کھ امپریالیستھاىسیاست. کند  ایران را تھدید میۀاست کھ جامع

 مبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد   امپریالیستی است
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.زنند  اسرائیل صھیونیست برای این ھمھ خرابکاری و میدان دادن بھ خرابکاری آنھا دست می؛امپریالیست امریکا و چماقش در منطقھ
این مخمصھ  ی ازئبرای رھا. جرار بھ مار غاشیھ پناه برندیابد کھ ممکن است مردم از ترس عقرب  قدری افزایش میھ نفرت عمومی ب

کارمندان،  کارگران، مردم ایران،.  جمھوری اسالمی وجود نداردۀو بحران اجتماعی راھی جز متشکل شدن و تشدید مبارزه علی
 شوم جنایتکاران حاکم را ىھاصفی متحد نقشھ  زحمتکشان باید ھوشیارانھ درۀمعلمان، دانشجویان، روشنفکران، زنان و جوانان و ھم

سرنوشت رژیم جنایتکار پھلوی  اری اسالمی جزدنقش بر آب کنند و یکبار دیگرنشان دھند کھ سرنوشت آدمکشان جمھوری سرمایھ
ویژه ھ حزب ما ضمن دفاع قاطع از حقوق دمکراتیک مردم ایران، ب. ھم نشان خواھد داد باز نخواھد بود، این را تاریخ نشان داده و

ھیچ  از نخواھد ایستاد و  برای بھ انحراف بردن مبارزات مردم بازھا امپریالیستھاىافشای توطئھ  دراىگران و زحمتکشان لحظھکار
اری جمھوری اسالمی دمخالفت با تحریم اقتصادی و تھدید نظامی ایران و طرح سرنگونی رژیم سرمایھ.،کوششی دریغ نخواھد ورزید

 نیروھای مستقل و انقالبی ۀ ضد امپریالیستی است و ھمۀ دمکراتیک از مبارزۀیک ناپذیر بودن مبارزدست مردم ایران اصل تفکھ فقط ب
 . مردم برخیزندۀ بھ دفاع از پیکار عادالنمشخص زده ومتحدًااى ھاین چھارچوب دست بھ ھمکاری ایران موظفند در

 

* * * * * * * *

 استمحکوم نکردن تحریم ایران ھمدستی با امپریالیسم

بھ عربستان ) .....ی و دفاع موشکیئھواپیماھای جنگنده و تجھیزات تسلیحات دریا(میلیارد دالر تسلیحات۶٠فروشدراشاره بھ
برای آمریکا نوشتیم کھ .را افشا ساختیمنوشتیم و ریاکاری امپریالیست آمریکادر فیس بوک توفانمطلب کوتاھیآمریکاتوسطسعودی

پاشند و  چشم مردم خاک می کھ درروزھا جریاناتی ھستند اما این. و حقوق دمکراتیک مردمھا است نھ ماھیت رژیمپترودالر نفت مھم
.......ندابھ جاسوس این امپریالیست درنده تبدیل شده از خیانت ملی فضیلتی ساختھ و

طرح خیانت ملیموضوعشم مردم و خاک پاشیدن بھ چۀزمین بوک سئوالی درفیسدر فوق یکی از دوستانۀدر پاسخ بھ نوشت
نفع مردم ایران  i اتمی بۀمورد تحریم و مناقشات اتمی شده و پرسیده آیا برنام روشن شدن مواضع حزب ما درو خواھاننموده

کترونیکی  توفان الۀاین شمار درایران اتمیۀخاطر اھمیت مسئلھ ب عالقمند کھۀخوانندزیر پاسخی است بھ اینکوتاهمطلب .....ت؟اس
. رسانیم بھ چاپ می

********

 مردم ایران ۀ رژیم جمھوری اسالمی نیست علیۀ تحریم غیر قانونی ایران بر خالف ادعای دشمنان مردم ایران علیۀقطعنام
. کنند ی با گردن کلفتی و جاھل مسلکی، با تھدید و ارعاب مردم ممالک کوچک را بھ کشتار جمعی محکوم مھاامپریالیست....... است

روزی کھ  آن، انقالبی کردند، با اتحاد جماھیر شورویۀنیکاراگوئبا کنند   شمالی میۀکربا آنھا ھمین کار را با کوبای انقالبی کردند 
یا باید بھ نوکری . کنند و امروز نیز نوبت بھ ایران افتاده است سوسیالیستی بود کردند، با کشور عراق کردند، با نوار غزه می

 از مردم ایران بر اساس ھمان ھا تن در داد و ایران را مانند زمان شاه بھ جوالنگاه امپریالیسم بدل کرد و یا امپریالیستھاستامپریالی
تحریم اقتصادی ایران را یک عمل ) توفان(حزب کار ایران. گیرند قانون قصاص چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان انتقام می

دست خودشان و ھ حزب ما از حق تعیین سرنوشت مردم ایران ب. کند  محکوم میرا قویًا ی ارزیابی کرده و آنغیرقانونی، و ضد انسان
ند و ابرجا مانده ایران و مردم آن پا. کند و حقوق مردم ایران را حقوق اقلیت حاکم بر ایران نمی داند  دفاع میھادست امپریالیستھ نھ ب

.  نیستاى جدا بافتھۀند و رژیم جمھوری اسالمی تافتا میرا و رفتنی ھستند کھھامانند و این رژیم باز می
شورای امنیت سازمان ملل متحد با فشار و زورگوئی آمریکا بر اعضاء این شورا و زد و بند با چین و روسیھ علیرغم مخالفت 

 مردم ایران بھ تصویب ۀدیدی را علی جھاى ایران را بھ صورت غیرقانونی محکوم کرد و تحریم،ی ممتنع لبنانأبرزیل و ترکیھ و ر
دھد بھ مردم ایران نیز گرسنگی دھد تا بھ خیال  خواھد مانند اسرائیل کھ بھ مردم فلسطین در نوار غزه گرسنگی می آمریکا می. رسانید

شود کھ گویا بر  ا میچھ کھ ادع  برخالف آنھااین تحریم.  تغییر رژیم را فراھم آوردۀخودش با ایجاد نارضائی عمومی در ایران، زمین
 جھانی را از ھاى با این اقدام پیمانھاامپریالیست. ضد رژیم جمھوری اسالمی است، برضد مردم ایران و برضد منافع کشور ماست

ی خود أ جھانی را با فشار آمریکا و با رھاىند تا پیمانامضمون خود تھی کرده و شورای امنیت سازمان ملل را بھ ابزاری بدل کرده
 صلح ۀ کشور جھان حمایت خود را از ایران در مورد استفاد١٢٠.  در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بی اعتبار کنندبز تصویپس ا

.  ممالک جھان اعتبار داردۀاین حمایت در عین حال حمایت از یک اصلی است کھ برای ھم.  اعالم کردنداىآمیز از انرژی ھستھ
 قصد دارند این ھافھمند کھ آمریکائی کنند و می ی شناسند در واقع از حقوق خود نیز دفاع میرسمیت مھ کشورھائی کھ حق ایران را ب
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 در اى این ممالک معتبر است نھ تنھا برای ایران بلکھ در خدمت انحصاری کردن تولید انرژی ھستھۀحقوق قانونی را کھ برای ھم
 ممالک دنیا لگد مال نمایندۀجھان برای ھم

مشوق  کنند و  دفاع نمیاى صلح آمیز انرژی ھستھۀز حق قانونی ایران درغنی سازی اورانیوم و استفادحال جریاناتی کھ ا
از سیاست امپریالیستی آمریکا پیروی  پاشند بلکھ عمًال نھا بھ چشم مردم خاک میت ریگی در کفش دارند و نھ ًاتحریم ایران ھستند حتم

ایران مانند . ربطی بھ ماھیت جمھوری اسالمی ندارداىسرنگون گردد و انرژی ھستھجمھوری اسالمی باید توسط مردم ایران .کنند می
 . ایران امری ضروریستۀآیندھاى احتیاج دارد و این برای نسل بسیاری دیگر از ممالک صاحب نفت بھ انرژی غیر فسیلی نیز

 ١٣٨٩شھریور ماه ) توفان(نقل از فیس بوک حزب کارایران

* * * * * *

 
 "مراببوس"نۀ شصت سالگی ترانۀ بھ بھا

 
این ترانھ کھ .  بھ چاپ رسید شصت سالھ شد١٣٢٩ترانۀ دلنشین و خاطره انگیز مراببوس کھ برای اولین بار در شھریور ماه 

 و  متفاوتی مورد نقد و بررسیھاى از زوایا و با انگیزه وی پیدا کردتوسط حسن گل نراقی بھ اجرا درآمد و شھرت و محبوبیت جاودان
 .قضاوت ھنردوستان و جریانات سیاسی و فرھنگی ایران قرارگرفتھ است

جوشید و دمکراسی نوپای ایران درحال شکل  ترانۀ مراببوس در اوضاع و احوالی نواختھ شد کھ جامعۀ ایران از درون می
دوست و کمونیست   و اعدام افسران میھن مرداد و فضای اختناق، بگیر و ببندھا٢٨این ترانھ در حال و ھوای کودتای ننگین . گرفتن بود

بھ ھمین مناسبت و علت چرائی .  نواختھ شد و بھ تدریج بھ یک پرچم ملی و اعتراضی علیۀ استبداد سیاه پھلوی تبدیل گشتاىتوده
قوق دمکراتیک و جاودانھ شدن این ترانۀ زیبا کھ در قلوب مردم ایران جای گرفتھ و الھامبخش مبارزۀ آزادیخواھان ایران برای کسب ح

 "کاوشی تاریخی برای پوشش واقعیتی تاریخی" تحت عنوان اى مقالھ٧٨ آذر ماه ۶١عدالت اجتماعی شده است، ماھنامۀ توفان شماره 
ما یکباردیگر این مقالۀ . انتشار داده و بھ نقد و ریشۀ تاریخی این ترانھ پرداخت کھ مورد توجھ بسیاری از خوانندگان توفان قرار گرفت

 . کنیم دھیم و نظر خوانندگان عزیز را بھ این نقد زیبا جلب می رزنده را بھ مناسبت شصت سالھ شدن مراببوس انتشار میا
     

 
 »کاوشی تاریخی برای پوشش واقعیتی تاریخی «

 
را بھ  ند ذھن مردماخواھند آن طور کھ مدعی نویسند و می  نشریات خارج بسیار می"مرا ببوس"ى امروز در مورد ترانھ

از تاریخ ایران را کھ این تاریخ اى لیکن آن گوشھ. از تاریخ ایران را بازتاب نماینداى این ترانھ معطوف کرده و گوشھى تاریخچھ
تر تاریخ ایران کھ مورد پسند آنھا نیست،  از استتار بر بخش بزرگاى کوچکی است تا پردهى خواھند ثبت کنند فقط گوشھ نویسان می

ایران ھاى  کمونیستىحماسی تاریخ ایران، بر آن بخشی کھ الھام بخش مبارزهبر این بخش بزرگ و ھا کھ ما کمونیستجا دارد . بکشند
زندگی ایشان در دشمنی با ى دھند کھ تاریخچھ نسبت می" ھالھ" را بھ آقای رقابی متخلص بھ "مرا ببوس"ى ترانھ. است تکیھ کنیم

صابون ئی کھ ھاانسان. سی و حتی بعد از آن درخشان نیستھاى  توده ایران در سالایران و بھ ویژه با اعضای حزبھاى کمونیست
 است و فعًال موضوع بحث ما نیست ھمان گونھ اىولی این امر حاشیھ. خشونت ایشان بھ تنشان خورده شاید امروز ھم از درد آن بنالند
 این است کھ چرا در کنار صدھا ترانھ و نیستاى ھ ولی حاشیھآنچ. گنجد کھ خواندن تصنیف آن از جانب آقای گلنراقی در این بحث نمی

آیا چون آن را آقای گلنراقی خوانده بود؟ روشن . دل بستند؟ و نھ بھ یک اثر ھنری دیگر" مرا ببوس"تصنیف و موسیقی زیبا مردم بھ 
 .است کھ پاسخ آنھا منفی است

 
سیاھی بر ى و لکھھا  مرداد کھ ننگی در زندگی سلطنت طلب٢٨ ىیح این امر باید بھ شرایط بعد از کودتای خائنانھبرای توض
ایرانی نظیر سرلشگر زاھدی و ارتش ارتجاعی، ھاى جاسوسی با کمک فاشیستھاى سازمان.  است، نظر افکنددامن تاریخ ایران

نھا دربار فاسد پھلوی بھ کودتائی خائنانھ دست آى ی ضد کمونیست و در رأس ھمھکشان و محافل مذھب اوباش و فواحش، قوادان و چاقو
 پس از کودتا کھ الزم بود قراردادھای نفتی منعقد گردد. ش خارج کردندازدند و مسیر تاریخ ایران را تا بھ امروز از راه تکامل طبیعی

شد  ملی ایران باز گردد، احساس میھاى تالیائی در غارت ثروتآمریکائی و انگلیسی و فرانسوی و ھلندی و ایھاى و دست امپریالیست
ن بگسترد و باید از طریق ایراى تکان دھنده را بر جامعھوحشتی مھیب و ى شد کھ باید سایھ کھ بھ حمام خون نیاز است، احساس می
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 ٣٠ کھ تنھا با حوادث پس از امان بھ ایجاد محیطی از رعب و وحشت دست زد دستگیری، زندان، شکنجھ و تیرباران و سرکوب بی
، و سرھنگ سپردند دار میھاى کردند، بھ چوبھ شکنجھ میایران را ھاى کمونیست.  دوران خمینی قابل قیاس است١٣۶٠خرداد سال 

آنھا . دادند رژیم جمھوری اسالمی را در دامان خود پرورش میھاى زیبائی، مبصر، امجدی، استوار ساقی و نظایر آنھا، الجوردی
فرماندار نظامی ھر کتابی را . رنگ سرخ ممنوع شد. پایان ایجاد کردند محیطی از رعب و وحشت بی.زمان خود بودندھاى وردیالج

شد کمونیست دانستھ و کتب  ختم می" روف، تف، ین"پسوندھای کردند، ھر نامی را کھ با  وری میآکھ جلد سرخ داشت، جمع
شانسی در روز کودتا عازم شھر بود و در را کھ بداى بستھ  کھ یک بیچاره دھقان زباننقل است. کردند بط میضمربوطھ را ى نویسنده

" باال ده"و " تو ده"ھستم آن قدر شکنجھ کرده بودند تا برایشان تفھیم شد کھ در آن منطقھ " ىتو ده"من : توضیح نشانی خود گفتھ بود
گرفتند و   و خودسرانھ ھمھ را میهللا حاکم نبودای خاتمی در دوران ظلآقا" مدنیى جامعھ. "نیست" باال دھی"وجود دارد و این بیچاره 

، درستکاری، آزادیخواھی، خدمت را کھ مظھر شرافتاى  از افسران تودهاىطلبان ھر روز دستھ سلطنت. آیند کردند تا ُمقر شکنجھ می
گ محمد رضا شاه کھ با کمک ایادی اجنبی و جاسوس بزر. کردند بھ ھمنوع، آگاھی و انسانیت بودند بھ عنوان جاسوس تیرباران می

آن را نیز بر باد دھد، بھ نحو ى خواست تتمھ جاسوسی بر سر کار آمده بود و استقالل ایران را برباد داده بود و میھاى سازمان
و نوکرمنشانھ تاریخ نشان داد کھ این محمد رضا شاه بود کھ جاسوس بود . کرد ایران را بھ جاسوسی متھم میھاى مضحکی کمونیست

 .بھ دنبال کارتر و ژنرال ھویزر و سولیوان راه افتاده بود
 

. ضد پھلوی کردندى مبارزهى علیھاى  روی آوردند و با خواندن آن، آن را وسیلھ"مرا ببوس"ى در چنین فضائی مردم بھ ترانھ
ى جبھھ.  بھ ھواداری از کمونیسم مظنون شداز آن روز ھر کس این ترانھ را خواند. مردم ما بدل شدى این امر بھ یک سنت مبارزه

کھ ضد کمونیسم بود، این مضمون " ھالھ"تالش فراوان نیز بھ عمل آمد تا با انتساب این شعر بھ . کردند از خواندن آن امتناع میھا ملی
ى برای مبارزهھا صھعرى بورژوازی در ھمھ.  را خنثی کنند ولی موفق نشدند"مرا ببوس"کمونیستی ى تاریخی و سنتی، این رایحھ

را از آنھا بگیرند و ھر کدامشان بھ نحوی و در لباسی و با ابزار جدیدی ھا کوشند منابع الھام کمونیست آنھا می.  آماده استایدئولوژیک
) انو نھ سرھنگ سیامک زیرا سیامک اساسًا دارای فرزندی نبود ــ توف(گفتند سرھنگ مبشری  این مردم بودند کھ می. شوند ظاھر می

گفتند کھ بھار ما گذشتھ است و امروز  میھا ىامردم از زبان مبشری و توده. در شب تیربارانش آن را برای دخترش خوانده است
رویم، ما در میان باد و باران و توفان با از جانگذشتی در  زمستان محمد رضا شاه بازگشتھ و ما بھ جستجوی سرنوشت آتی خود می

گوید کھ  وقتی می. شوند برافراختیم کھ خاموش نمیھا در کوھستانھا ردیم و با یارانمان پیمان بستھ و آتش گذر ک ھاشب سیھ از سختی
خواند اشک بی گناھش را روان نساختھ  و دخترش را فرا می" تر دارد عھدی خونین با صبح روشن"زند و وی  در سپیده دم ستاره می

بندند، روح  دم بھ گلولھ می  و افتخار زیست کند کھ پدر و یارانش را در سپیدهو سرشک غم بھ دامانش جاری نسازد، بلکھ با غرور
کند و این ھمان پیام زیباست کھ مردم ایران گرفتند و آن را تا سرنگونی غیر بازگشت رژیم منفور پھلوی  زمان خود را بازگو می

 .سرای این تصنیف چھ کسی بوده است ا ترانھساز و ی اساسًا این مھم نیست کھ نویسنده و آھنگ. گوش خود کردندى آویزه
 

 یک محقق غیر سلطنت طلب بھ تأثیرات تاریخی این اثر کھ آن را جاودانی نموده و از آن پرچم رزم مردم ایران را ساخت، 
ز ھست کھ آھنگر نیى این ھمان اشتباه استاد توانا و یکی از مفاخر ادبیات ایران احمد شاملو در برخورد بھ کاوه. ندک توجھ می

 بر ضد زور و ستمگری را از آنھا بگیرد و بھ جای آن ضحاک ماردوش را بنشاند کھ گویا مردمى خواھد این سمبل الھام مبارزه می
ى ضحاک ماردوش، چھ اھمیت دارد کھ کاوهآھنگر شعبان بی مخ باشد و یا ى چھ اھمیت دارد کھ کاوه. وی انقالبی واقعی بوده است

 خود بھ مظھریى مھم این است کھ مردم برای مبارزه.  مظھر آنخواھی باشد و یا ضحاک ماردوش آھنگر سمبل مبارزه و عدالت
باید بھ این . زندگی آنھا بوده استى ند کھ چراغ راه آیندهاند و آمال و آرزوھایشان را در وجود وی متحقق دیده و یا کردهااتکاء کرده

و بیابانی . از آنان الھام گرفت و نھ آن کھ تالش کرد منبع الھام مردم را زیر لفاف بررسی تاریخی خشک کردمظاھر احترام گذارد و 
 .برھوت بھ آنھا نشان داد کھ ھیچ وقت ھوس سرنگونی رژیم منفور و غیر بازگشت پادشاھی را نکنند

 
 

 بخشی از ھمان شود و طبیعتًا انجام می" تاریخی" نیز با این نیت "مرا ببوس"ى بررسی ترانھ
بینید کھ این مبارزه تا بھ چھ حد متنوع و  می. پرولتاریا استى ایدئولوژیک بورژوازی علیھى مبارزه

 ھمرتجعین زمزمى انقالبیون علیھى مبارزهى را چون اسلحھ" مرا ببوس"مردم باز ھم . موذیانھ است
ا نیز بھ خاطر نخواھند آورد و ادعائی آن رى ولی کسی نام سراینده. گیرند  و از آن الھام میکرده

 .درستش ھم ھمین است
 

 
 

 زنده بادسوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت
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  عقب نشینی بخشی از ارتش اشغالگر آمریکا از عراقۀدر حاشی
 

آمریکا بدون . گذرد  ھزار مردم بیگناه میھا کشیدن ده کشور عراق و بھ خاک و خونۀز اشغال وحشیان اقریب بھ ھفت سال
 ھمان. خاطر منابع نفتی و اھمیت استراتژیکی بھ اشغال کامل خود در آوردھ  جھان عراق را بۀ مردم آزادھاتوجھ بھ اعتراضات میلیون
 تحریفات کارگزاران ریز و  امپریالیستی و سوایھاى رسانھھاىیم ماھیت این جنگ سوای دروغ پردازیاطور کھ بارھا سخن گفتھ

چھ رئیس جمھور پیشین  دانند کھ ھر آن امروز ھمگان می. درشت آمریکائی نھ آزادیخواھانھ، بلکھ ارتجاعی و استعماری است
 برای حملھ بھ عراق تراشیدند دروغ بود و اشغال عراق بی پرده و بدون کمترین توجھ بھ موازین و قوانین ءآمریکا،آقای بوش و شرکا

. نداخالل ھفت سال اشغال عراق بیش از یک میلیون نفر کشتھ شده در.  مبارزه با تروریسم انجام گرفتۀلمللی و بھ بھانا بینۀد ساختخو
 ٢بیش از. عراق ترور و یا بھ زندان افتاده اندھاى بیش از دوھزار پزشک و قریب بھ شش ھزار نفر از روشنفکران و استادان دانشگاه

 مردم ۀو از قتل عام بیرحمان  مردم بی دفاع دریغ نکردۀکاربردن فسفر سفید علیھ آمریکا از ب.بھ ترک کشور شدندنفر مجبور ن میلیو
در عراق " دمکراتیک"ۀ چشم اسفندیار زندان و شکنج..... ش برای نابودی جنبش مقاومت دست نیافتایئعراق درفلوجھ بھ ھدف نھا

 .جھان جز این نیست آمریکا در" دمکراتیک" نیز بر کسی پنھان نیست و رسالت امپریالیست
جملھ ایران باز داشت ھمانا   تجاوز بھ سایر کشورھا ازۀوی را از ادام در ھم ریخت و  آمریکا در عراق راھاىاما آنچھ کھ نقشھ

.  را ندیده بودند داده است کھ خوابشءمقاومت شجاعانھ خلقی است کھ سالح بر دست و با فداکاری بی نظیر درسی بھ آمریکا و شرکا
 ٣٠ارتش متجاوز آمریکا ھمراه با قوای نظامی بیش از .  شبانھ روزی نیروھای مقاوت عراق تحسین بر انگیز استۀعملیات مسلحان

 مردم عراق شکست خورده و دیر یا زود گورشان را ۀمقابل پیکار مسلحان  ھزار نفری در٢٠٠مجموع با یک نیروی  کشور دیگر و در
کار خواھد برد تا با جنگ ھ  دست بردار نیست و تمام تالشش را بھااما امپریالیست آمریکا بھ این سادگی. خواھند کرداز عراق گم 

روانی و تروریست خواندن مبارزین عراقی و آزادیخواه جلوه دادن خویش و با روی کارگماردن رژیمی گماشتھ و مطیع و قابل اعتماد 
در عراق اشغالی ھدفی جز مشروعیت بخشیدن بھ اشغال امپریالیستی " انتخابات دمکراتیک. "ھد استعماری خود ادامھ دھاىبھ سیاست

کنون موفقیتی  این نمایشات مسخره تا. و دمکراتیک جلوه دادن انگیزه و اھداف حضور آمریکا در عراق نداشتھ است
ر عراق و افغانستان را بھ خاک و خون کشید و شمار  مرگبار کشوھاىترین سالح کار گیری مدرنھ امپریالیست آمریکا با ب.ندانداشتھ

دیوی بی سر وپا . دھد کھ خلق عراق با چھ دیوی در حال نبرد است گان آمریکائی نشان می کشتھ شدگان عراقی در مقایسھ با کشتھ شده
نگال خونین خود گرفتار کرده وجدان کھ از آن سر دنیا بھ عراق نیرو گسیل داشتھ و با قلدری خلقی را در چ و فاقد ھرگونھ رحم و

 . است
 ) اوت٣١(پایان ماه اوت،  در  انتخاباتی خود عمل نموده وۀ اعالم کرد کھ بھ وعد اخیرًارئیس جمھور جدید آمریکا باراک اوباما

شور وی گفت حفظ امنیت عراق را بھ قوای انتظامی این ک. خاک عراق بیرون کشیده است آخرین قوای رزمی ارتش آمریکا را از
از خاک عراق خارج شده و مابقی  "رزمی"  ھزار نیروی۵٠ ھزار نیروی نظامی آمریکا ١۵٠لیکن واقعیت این است از . سپرده است

 ۵قل احد.  پایگاه مھم نظامی در سراسر عراق حضور دارند۵٨در " یا حمایتی و مشاورتی آموزشی و"قالب قوای  قوای نظامی در
این نیروھا آمادگی . و سایر امکانات  ھستند.... شھرھای دائمی با وسایل حمل ونقل، مدارس، سینما ،ی پایگاه نظام۵٨ از این هپایگا

 ھزار سرباز مزدور ١۴٠ ھزار تا ٧۵عالوه بر آن بین . نبرد شرکت نمایند توانند بھ میدان آیند و در ھر لحظھ می کامل رزمی دارند و
 ھزار ۵بغداد با  سفارت عظیم آمریکا در.شوند  اقتصادی میۀنتاگون تغذی خصوصی ھستند کھ از طرف پھاىدر استخدام شرکت

چنگال آمریکا اسیر است و خروج بخشی از قوای  چنان در دیپلمات و پرسنل امنیتی نظامی ھمھ گواه این واقعیت است کھ عراق ھم
ھمھ نیروی نظامی بھ  ت کھ علت گسیل ایناین را ھمھ دانستھ اس.ی نیرو و فریب افکار عمومی جھان استئنظامی فقط برای جابجا

نبوده است بلکھ مقصود کنترل نفت و تبدیل این کشور بھ پایگاه نظامی برای " حقوق بشر"و " دمکراسی"موریتی برای أعراق م
ھ این پایان نرسیده و آمریکا بھ موریتی ھنوز بأاین رو چنین م از. بوده است" بزرگۀدکترین خاورمیان"ق ق ایران و تحۀمحاصر

ش تا بیرون ریختن اجنبش مقاومت مردم عراق آرام نخواھد گرفت و بھ نبرد حق طلبانھ.  خاک عراق را ترک نخواھد کردھازودی
. مردم عراق خواھان خروج فوری و بی قید و شرط متجاوزین از خاک کشورشان عراق ھستند. آخرین سرباز متجاوز ادامھ خواھد داد

کنند و  ی کھ با این شعار مخالفت میئتمام نیروھا. این خلق استۀ ملی و عادالنھاىیکی دیگر از خواستھپرداخت غرامت بھ ملت عراق 
 مذھبی نیست ۀمبارزه در عراق مبارز. مپریالیست آمریکا ھستند باید طرد و منزوی شونداند ھمدست ایا سیاست سکوت پیشھ کرده

برای طرد . این نکات است کھ در تحلیل باید برجستگی پیدا کند. ستعماری است آزادیبخش و استقالل طلبانھ و ضد ای ماھیتًاامبارزه
 اشغالگران استفاده از ھرگونھ وسیلھ ابراز مقاومت و سرکوبی دشمن مشروع و قابل ۀامپریالیسم و صھیونیسم از ممالک تحت سلط

 . ِبَکنند،ترین وجھ ممکن عمیقھمدستان داخلی آنھا را بھ   جھان حق دارند گور این دشمنان وھاىخلق. فھم است
ھ  حضور نیروھای متجاوز در خاک عراق خساران مالی و جانی فراوانی در بر دارد و سرنوشت ملت عراق باید  فقط بۀادام

 .دست مردم این کشور و بدون دخالت خارجی تعیین گردد
 ! اشغالگرانۀمردم عراق علی ۀزنده باد جنبش مسلحان! شای و مزدوران دست نشاندهئ مرگ بر متجاوزین آمریکا
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 عراقھاى زندانیان در زندانۀ وحشیانۀشکنج

 
ھا و  ای از سنی  ھزار نفر از مردم بیگناه عراقی کھ مجموعھ٣٠لملل گزارش کرده است کھ نزدیک بھ ا سازمان عفو بیناخیرًا

 قرار  طبق این گزارش زندانیان بھ طرز فجییعی تحت شکنجھ و تجاوز جنسی. برند   عراق بھ سر میھاىھا ھستند در زندان شیعھ
شکنجھ گران . نداتعداد زیادی از زندانیان بھ علت جراحات شکنجھ از بین رفتھ. ی و انسانی ھستندئگیرند و فاقد ھرگونھ حقوق ابتدا می

، کشیدن ناخن با انبر دست، سوراخ کردن بدن با دریل، آویزان کردن از طرف پاھا، زدن با  ز قبیل تجاوز جنسی مختلفی اھاىروش
 کردستان عراق منتشر ھاى در زندانھا عراقیۀنجک زندانی و شۀ دیگری در بارھاىگزارش. برند کار میھ ھای فلزی را ب کابل و لولھ

ند و ا نفتی بھ عھده گرفتھھاىر آمریکا نقش اسرائیل جدیدی را برای حفظ منافع کمپانینیست و مزدووکردھای ناسیونال شو. شده است
 ھاىبرای اطالع بیشتر درمورد وضعیت زندان. ندا روی صدام حسین را سفید کرده،شکنجھ و سرکوب نیروھای مخالف اشغال در

 :ھای زیر مراجعھ کنید ی بھ سایتئ قرون وسطاۀ وحشیانھاىعراق و شکنجھ

http://www.rferl.org/content/Amnesty_Details_Iraq_Prisoner_Abuse/2155742.html

http://www.france24.com/en/20100913-iraqi-jailors-accused-torture-prison-security-services-amnesty-report-iraq-
judicial-system

 خروج فوری و بی قید و شرط نیروھای اشغالگر از عراق 
 !پرداخت خسارت بھ مردم عراق

* * * * * * * 

 
 

شرکاء در ماجراجوئی بناپارتیسم و سیاست رم ستیزی سارکوزی و پیرامون 
فرانسھ 

 ستیزی "رم"شمشیر از رو بستھ و یک سیاست فعال ! "فقیر زدائی" مدتی است کھ بناپارتیسم ھزار چھره نوعی سیاست ــالف 
خاطر امنیت ملی فرانسھ اتخاذ شده و با حضور جمعیت ھ گویند کھ این سیاست ب حال چرا؟ محافل رسمی می. در پیش گرفتھ است

دالئل تاریخی خانھ . لھ ھم اینجاستئتمام مس. در فرانسھ ارتباطی مستقیم دارد... اروپا، رومانی و بلغارستان و شرق ھاىکولی! "رم"
عنوان شھروند حقیقی و حقوقی اروپا، برای رفت و آمد در کشورھای ھ اما ب. این رشتھ سر دراز دارد.  بماندفعًال"! رم"بدوشی جمعیت 

ھر حال فرمان لجن مالی، دستگیری و اخراج این ھ ب. ھ ھیچ احتیاجی بھ مجوز ندارد اروپا و یا حضور در فرانسۀاتحادی
دنبال آن خشونت آشکار نیروھای امنیتی و انتظامی فرانسھ در قبال این شھروندان ھ خودی صادر و ب" غیر"ھاى نشین آلونک

کار افتادند، ھ بولدوزرھا ب.  شھرھا گردیدۀیدر حاش" رم"پلیس ضد شورش لباس رزم پوشید و راھی جنگ با . شروع شد"! جور نا"
تا .  قد و نیم قد خراب کردندھاىرا برسر این بینوایان، برسر ھزاران زن و مرد و بچھ...  آلونک مقوائی و چوبی و حلبی وھاروزی ده
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ھر فرد بالغ، ھ و پول نقد بروی ا٣٠٠ سفر و دادن ۀبا پرداخت ھزین"! داوطلب"حال وزارت کشور فرانسھ ھزاران نفرشان را، گویا ھ ب
 تا این. روبرو شد" رم" ژاندارم و پلیس در شھر گرونوبل با مقاومت قابل فھم ۀاز قضا ھجوم سازمانیافت. از فرانسھ بیرون کرده است

گرفتند، با بی پناھان، از روی العالجی راه شورش و عصیان در پیش . کھ یکی از این حاشیھ نشینان از پا درآمد و کار بیخ پیدا کرد
 ... لشگر مھاجم درگیر شده و حتی ژاندارمری محل را بھ آتش کشیدند و

عازم گرونوبل شد و در مراسمی، جھت توجیھ ھجوم نیروھای انتظامی، "! الیزه" نیکوال سارکوزی، مدیر عامل بنگاه ــب 
کھ  ئیھااعالم کرد کھ منبعد خارجی"! واع جرائمخارجی و مھاجر با ان"ضمن تکرار داستان تھوع آور پیوند ... پلیس و ژاندارمری و

موران دولت اھانت کرده و یا در برابر نیروھای انتظامی قرار أتابعیت فرانسوی دارند، اگر جرمی مرتکب شوند، خاصھ اگر بھ م
اما شگرد . گیرد بر می رجفنگی احمقانھ و اشرافی، کھ بیش از نیمی از مردم فرانسھ را د. شان پس گرفتھ خواھد شد تابعیت... بگیرند

فرانسھ یک : " گوید  میالدی، کھ می١٩۵٨امنیتی سارکوزی نگرفت و نقض آشکار بند اول قانون اساسی فرانسھ، مصوب سال 
جمھوری تجزیھ ناپذیر، الئیک، دمکراتیک و اجتماعی است کھ تساوی شھروندان در برابر قانون را بدون در نظر گرفتن تبار، نژاد یا 

 .    مردم ھشیار فرانسھ روبرو گردیدۀاز طرف جناب رئیس جمھور با واکنش سازمانیافت... "! کند ن، تضمین میشا مذھب
 بھ عالوهمترقی اى ھکای کارگری و انجمنی چپ، چند سندھاىدنبال فراخوان مشترک شماری از احزاب و سازمانھ  بــ پ

با ترفندھای امنیتی سارکوزی و شرکاء، روز شنبھ سوم سپتامبر سال جاری برای مقابلھ ... تعدادی از ھواداران سرشناس حقوق بشر و
 گسترده  ھزار نفر از مردم فرانسھ، زن و مرد، پیر و جوان، شاغل و بیکار و بازنشستھ، در یک کارزار خیابانی نسبتًاھامیالدی، ده

 حساب ھاى با تردستیرانسھ، نشان دادند کھ اصًالشرکت کرده و با تظاھرات و راھپیمائی ھمزمان در اکثر شھرھای کوچک و بزرگ ف
بگیر و "! ھاخارجی"با صدای بلند، بستن انواع جرم و جنایت بھ .  برتری نژادی در کشورشان میانھ ندارندۀ بناپارتیسم برای اشاعۀشد

" رم"ی مردود شناختھ و سیاست کلھ را ب"! بیگانھ"بھ بندھای دنبالھ دار، اخراج نوبتی کارگران مھاجر، ھزاران زن و مرد و کودک 
 فرانسھ در ھاىھمین مناسبت، در برابر سفارتخانھھ ب. شدت محکوم کردندھ ستیزی سارکوزی و شرکاء در اوضاع و احوال جاری را ب

 .    نقل از منابع خبری و گزارش مطبوعاتــ اروپا نیز تظاھرات مشابھی برپا شد ۀتعدادی از کشورھای اتحادی
 یک نامگذاری پلیسی، لقبی است کھ اصًال"! رم" ساختگی و مشکوک ۀکھ واژ این ست مبنی برا اىشواھد زنده دالئل و ــت 

 امپریالیستی بھ شماری از بینوایان پراکنده، کپر نشینان، ساکنان حلبی آبادھا و ۀپژوھشگران سفارشی بناپارتیسم، محافل پشت پرد
گور پدر اشراف ھ ب.  شھرھاستۀ نوع فرنگی گود و زاغھ نشینی در حاشیــروپا داده اند  اۀدر اتحادی... حصیر آبادھا و مفت آبادھا و

، سخن ھافالن فالن شده. ار آسیائی و آفریقائی و اروپائی و آمریکائیدشرقی و غربی و شمالی و جنوبی، مالک و ارباب و سرمایھ
 اجتماعی مطلوب شما در گذشتھ و حال، پای یک ــتصادی سر محصوالت طبیعی نظام اق  انسان گرسنھ و آواره، برھابرسر میلیون

کنیم   فرض میــبا ھر رگ و ریشھ، پیوندھای قومی مشکوک و مطرود باستانی "! زائد"نیروی کار ارزان، گاھی الزم و زمانی ھم 
صوصی متداول، تقسیم کار قربانیان مالکیت خ... کند  متمادی در اروپا زاد و ولد میھاىدر میان است کھ طی نسل"! ھندی االصل"

 صلیبی و ھاى نوبتی، جنگھاى و مذھبی، اشغالگریاى مستمر قومی و قبیلھھاى مرسوم تولید در جھان، خشونتۀامپریالیستی و شیو
 بررسی جنایات جنگی ۀکمیت. طریق اولیھ در دوران معاصر ب... یسم وااستعماری در قرون منقضی از سوئی، فاشیسم و نازیسم و پتن

ــتوسط اروپای نازی را یافتھ و انتشار داده است "! رم" از جمعیت ٣٨٠٠٠ومانی، اسناد مربوط بھ تبعید انبوه و کشتار در ر

org.asso@nadara  

 اجتماعی ۀ زندھاىبش برون مرزی و سرکوب جنھاىمسائل اقتصادی، در ماجراجوئی" حل و فصل" بناپارتیسم در ۀ سابقــح 
کمک قوای اشغالگر ھ مثل کشتار کارگران پاریس ب! یاری ارتش مھاجمھ  حتی با توسل بھ قوای اشغالگر، بــدر سرزمین پایگاه 

 میالدی، ھمدستی آشکار ١٩١٨سال ھ یاری ارتش مغلوب آلمان بھ عام کارگران آلزاس و لورن ب  میالدی، قتل١٨٧١سال ھ بیسمارک ب
. تر از آن است کھ مبتکر چیزی باشد رساند کھ جناب سارکوزی عقب مانده ولی می.  درخشان نیستاصًال...  و نازیسم وبا فاشیسم

آور   تھوعھاىسیاست برتری نژادی، بازی"! اصیل و غیر اصیل"چون اختناق جنبش کارگری و سرکوب فقیران بومی در فرانسھ ــ 
ستیزی، بستن " بیگانھ"، برای ماستمالی کردن تقابل کار و سرمایھ در مسیر نوعی قومی و مذھبی جھت گمراه کردن افکار عمومی

در شرایط ... خودی، اخراج نوبتی کارگران مھاجر و" غیر"تحقیر مستمر بینوایان خودی و "! ھاخارجی"انواع جرم و جنایت بھ 
تژیک بناپارتیسم در سطح ملی ازھای فوری و منافع استراساس نیا اینھا ھم ناشی از الزامات سرمایھ، بر.  ھیچ تازگی ندارد،اضطراری

 .   خورد و بین المللی رقم می
میدان مانور انحصارات باختری تنگ شده و . کسی پوشیده نیست کھ بر...  صنعتی چین و ھند و برزیل وھاى پیشرفتــ ج

ھم اکنون نیز بیالن اقتصادی غرب ھیچ . ر خواھد آمدسھ  غرب، اروپا و آمریکا بر تولید و بازرگانی جھان بۀعنقریب تسلط دویست سال
آرایش نیروھای . روبروست...  دائم و فزاینده وۀبا رشد و تحرک اقتصادی نازل، بیکاری انبوه، کسر بودج. رضایت بخش نیست

 مالی و ھاىرقابت کارتل. اری در شرایط حاضر ھماھنگی نداردد با وزن مخصوص اقتصادی کشورھای سرمایھلمللی، اصًالابین
سر کنترل انحصاری تولید و بازرگانی جھان باال گرفتھ، کارش بھ ماجراجوئی  بر... صنعتی، سالطین بورس و تسلیحات و مستغالت و

در ھمین "! مسلمان"اشغال عراق و افغانستان "! مسیحی"اشغال یوگسالوی، تجزیھ و تقسیم بعدی این کشور . و جنگ کشیده است
ارزان امنیتی در سطح ملی و بین المللی، اى ھبازی"! آزادی و دمکراسی و بشر دوستی "ۀرنگ کن در بار وی خر دعاــگذشتھ نزدیک 

 دورتر را ھاى دول امپریالیستی غرب در گذشتھھاىاینھا ھمھ تمرین...  اختالفات قومی و مذھبی وۀتوپ و تشرھای پی در پی، اشاع
بار دیگر  دھد کھ یک قرائن نشان می. گردد  اوضاع و احوال جاری بازمیکند، بھ سیاست گشایش زوری بازار در تداعی می

 . جغرافیای سیاسی جھان در شرف یک تغییر خشونتبار قرار گرفتھ است
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ھنوز اکثر واحدھای تولیدی غرب . آید کھ بحران اخیر مھار شده باشد نظر نمیھ ھیچ ب"! اھل فن" برخالف الف و گزاف ــ چ
دنبال خریدار معتبر برای ھ در عین حال، مرتب ب. کنند طریق اولی، با ظرفیت حداقل کار میھ نگی آن بطور کلی و نوع فرھ ب

ھنوز بناپارتیسم با محدویت بازار فروش، با کاھش مواد خام و انرژی، با تنزل نرخ سود . زنند این در و آن در میھ محصوالت خود ب
حتی در مقایسھ با بعضی رقیبان اروپائی و آمریکائی خود، ھنوز رشد اقتصادی . و نرخ انباشت سرمایھ در سرزمین پایگاه روبروست

گرفتار نوعی .  کار و سرمایھ برای ایجاد اضافھ ارزش را تضمین نمایدۀتواند مبادل نمی.  قادر نیست اشتغال ایجاد کنداصًال. نازلی دارد
... افزایش بیکاری مزمن، گسترش فقر و خانھ بدوشی مردم وھیچ راه حلی برای .  دائم، کسری بازرگانی صعودی استۀکسر بودج

 اجتماعی بشدت نگران بروز یک انقالھ ب.  استرومند کارگری در سرزمین پایگاهی نجنبش نسبتًابرآمد یکھم اکنون شاھد و ندارد
 در ھمین چھار چوب قابل اریستیزی سارکوزی و شرکاء در اوضاع و احوال ج" رم" منشاء سیاست امنیتی بناپارتیسم، علت ــاست 

و نژاد پرستانھ و ضد کارگری و نفاق  کارگران فرانسوی بھ عنوان پیشقراوالن جنبش کارگری در اروپا  تھاجم فاشیستی.بررسی است
.افکنانۀ  نیکوال سرکوزی و شرکاء را بی پاسخ نخواھند گذاشت

 
 !اری، امپریالیسم، فاشیسم و راسیسمدمرگ بر سرمایھ

 ! ھمبستگی بین المللیزنده باد
 

 واحد فرانسھ) توفان(حزب کارایران
       ٢٠١٠سپتامبر 
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یازده سپتامبر و اشغال افغانستان
ی برای امپریالیسم آمریکا بود تا با سرنگونی فوری طالبان و اشغال ئ یک فرصت طال٢٠٠١ سپتامبر ١١رخداد تروریستی

 تجاوز ۀھمان آغاز، علی حزب ما از. خود را بھ جلو راند و حلقھ را بر سایر رقبا در منطقھ تنگ نمایدافغانستان موقعیت استراتژیک 
ھجوم وحشیانھ بھ این کشور  مریکا و شرکاء درآنظامی و اشغال افغانستان بھ مبارزه برخاست و با سیاستی روشن طرح امپریالیستی 

 تحلیلی پرده ۀ مقالھاحزب ما با انتشار ده.  مزدورانش نگردیدھاىو جنجال تی و جار محکوم نمود و مرعوب تبلیغات امپریالیسرا قویًا
کید کرده است کھ أحزب ما ھمواره ت. را بھ تجاوز نظامی بھ افغانستان ابرازداشت از این سیاست استعماری برداشت و مخالفت خود

لمللی و نقض حق اا و شرکاء نقض روشن تمامی موازین بین خلق این کشوراست و اقدام آمریکۀسرنگونی رژیم ارتجاعی طالبان وظیف
صورت ھ این تحلیل صحیح با الھام از لنینیسم و شناخت از ماھیت امپریالیسم است کھ ب. تعیین سرنوشت ملت افغانستان است

...  تجاوز نظامی بھ ایران مورد اشغال عراق، لبنان، فلسطین و خطر احتمالی مورد افغانستان بلکھ در علمی نھ تنھا در سیستماتیک و
.منطقھ و جھان قرار گرفتھ است بازتاب داشتھ و مورد احترام نیروھای انقالبی و ترقیخواه در

دالیل اصلی تجاوزنظامی . نداشتھ است"... دموکراسی، آزادی زن، تمدن و مدرنیسم و یا سکوالریسم"اشغال افغانستان ربطی بھ 
افغانستان در قسمت شرقی دارای مرز مشترک با پاکستان و . منطقھ دید ی و ژئوپلیتیک آن درئغرافیابھ افغانستان را باید در اھمیت ج

 نفت خیز سابق شوروی اھمیت ھاىی نزدیکی مرزی با کشور چین و ارتباط با جمھوریئازسو. بخش غربی با ایران است در
 نفتی در کشورھای اطراف ۀ ذخیرۀ میلیارد بشک٢٧٠ن برابر با  یک پنجم نفت جھازبیش ا. کند استراتژیک افغانستان را دو چندان می

این رو باید اشغال افغانستان را در کادر  از. ھمین منطقھ قریب بھ یک ھشتم گاز طبیعی جھان موجود است در. دارد دریای خزر قرار
 روسیھ، چین و ایران مورد ۀصر آسیای مرکزی و محاھاى نظامی در این کشور و کنترل مواد خام در جمھوریھاىایجاد پایگاه

اشغال افغانستان بھ منظور کنترل منابع نفتی و گازی در آسیای مرکزی و اعمال ھژمونی بر سایر رقبای تازه نفس . داد ارزیابی قرار
فغانستان زن در ا  تروریسم و ستم برۀ طالبان و مبارزه علیۀموضوع اوسامھ بن الدن و یا رژیم پس ماند. امپریالیستی صورت گرفت

.عمومی بوده است   برای فریب افکاراىوسیلھ
ترین شعار خلق افغانستان شعار  محوری. چنان ادامھ دارد گذرد و قتل عام مردم بیگناه ھم  سال از اشغال افغانستان می٩اکنون 

 باید ھااز این رو تمام سالح. خاک کشور و پرداخت غرامت بھ خلق افغانستان است خروج فوری و بی قید و شرط تمامی اشغالگران از
 استعماری ھاى امپریالیسم و توطئھۀتوان تمام خلق را علی این روند سیاسی است کھ می تنھا در. سوی نیروھای متجاوز نشانھ روندھ ب

. انجام رسانیدبسیج کرد، توده را از زیر نفوذ نیروھای ارتجاعی نظیر طالبان و امثالھم خارج نمود و انقالب ملی دموکراتیک را بھ سر
دست نیروھای ارتجاعی ھ  رھبری ب حضور نیروھای طالبان عمًالۀ اشغالگران بھ بھانۀ نبرد علیۀغیر این صورت، رھا کردن جبھ در

 سنگینی پیش رو دارند و تنھا آنھا ھستند کھ ۀ افغانستان وظیفھاىکمونیست. خواھد افتاد و این امر فرجامی جز شکست نخواھد داشت
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 کشور، بیرون راندن ۀاین راه یعنی حل تضاد عمد راھی جز. باشند ی خلق از قید امپریالیسم و ارتجاع را دارا میئی رھائرسالت نھا
!سربلندی از آن خلق شجاع افغانستان است. نیروھای متجاوز خارجی و سپس حل مطالبات دموکراتیک در افغانستان متصور نیست

خاک افغانستان و پرداخت غرامت بھ خلق افغانستان ھستیم تمامی اشغالگران ازما خواھان خروج فوری و بی قید و شرط
 افغانستان و اربابان امپریالیستشۀمرگ بر حکومت دست نشاند

 سپتامبر در آمریکا١١داد مناسبت رخھ ب) توفان(نقل از فیس بوک حزب کارایران
سخن ھفتھ

* * * * * * * *

)نتوفا(اطالعیھ حزب کارایران
 درمورد انفجار بمب در مھاباد

 عملیات تروریستی مھاباد را محکوم میکنیم
 

انفجار یک بمب ساعتی در جایگاه تماشاگران در جریان رژۀ نظامی نیروھای ارتش، سپاه و بسیج در شھر مھاباد، بامداد روز 
صھیونیسم و "ری اسالمی این اقدام را بھ رژیم جمھو.  نفر کشتھ و زخمی برجای نھاد۴۵)   سپتامبر٢٢ شھریور، ٣١(چھارشنبھ 

احزاب کردستان . نسبت داد و برای نیروھای اپوزیسیون کردستان و جنبش اعتراضی مردم خط و نشان کشید" امپریالیسم و عوامل آن
بش مردم ارزیابی ایران یک روز پس از این رخداد با صدور اعالمیۀ مشترکی این عمل را محکوم نمودند و چنین اقدامی را بھ زیان جن

 .کردند
کند و چنین اقدامی از سوی ھر گروه و جریان سیاسی و با  عملیات تروریستی در مھاباد را محکوم می) توفان(حزب کارایران

در دست رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی برای تشدید سرکوب اى ھر انگیزۀ سیاسی باشد بھ نفع ارتجاع و امپریالیسم است و بھانھ
کند و بر این  از ایران کھ رخ دھد محکوم میاى حزب ما این گونھ عملیات را در ھر گوشھ. گسترش چتر اختناق خواھد بودمخالفین و 

باور است کھ راه رستگاری و نجات مردم ایران از دیو استبداد و دست یافتن بھ حقوق دمکراتیک راه متشکل شدن و اتحاد و ھمبستگی 
 است و ھرگونھ تالشی برای بھ انحراف بردن جنبش و بھ انفعال کشاندن آن، خدمت بھ ارتجاع و در پیکار با رژیم جمھوری اسالمی

 .راھی جز این راه برای تحقق حقوق دمکراتیک مردم ایران متصور نیست. امپریالیسم است و باید در مقابل آن ایستاد
 

 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی
 !یسمزنده باد آزاد و سوسیال

 )توفان(حزب کارایران
 ١٣٨٩مھر ماه 

 

ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده است، بھ استثنای اتاریخ کلیۀ  جوامعی کھ تا کنون وجود داشتھ» 
کار و کارگر روزمزد،  مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، استاد. ۀ بدویعتاریخ جام

ند و بھ نبردی الینقطع، گاه نھان و گاه ار تضاد بودهدر یک کالم ستمگر و ستمکش، ھمواره د
 یا بھ تحول انقالبی سازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک طبقات بار کھ ھراى ، مبارزهآشکار

  «.نداگردید، دست زده متخاصم ختم می
  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 
 
 



 ٩١٣٨ماه  ھرم                          ١۵       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٢

 

 

 ١٣٨٩ ماه ھرم ١٢٧توفان شمارۀ 
   ارگان مرکزی

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

اری جمھوری اسالمی، علیھ دبرای پیشبرد نبردعلیھ رژیم سرمایھ
امپریالیسم جھانی،علیھ رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبھ 

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

 

 : از سایت اینترنتیاز انتشارات جدید توفانى اپاره
 
 برعلیھ عامیانھ کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمچھاردۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 قالب اکتبر ــ استالینجنبۀ بین المللی ان* 
 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *
 اولژین. ج. ترتسکیسم، ضدانقالب در پوشش ــ م* 
 سخنرانی و نطق استالین بھ مناسبت شروع جنگ کبیر میھنی * 
 مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس* 
اری ــ لنیندامپریالیسم بھ مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایھ* 
 ئۀ بزرگ کتاب سومتوط* 
 مچھار توطئۀ بزرگ کتاب *

 org.toufan.www  :آدرس اینترنتی
 

  org.toufan@toufan:     آدرس تماس
     

 
 ! از ایران و منطقھ کوتاه بادھادست امپریالیست

 


